ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM
Navodila in priporočila pacientom
za varno in učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje

Spoštovani,

Pred vami je knjižica, v kateri boste v prvem delu našli marsikaj, kar vas je
zanimalo o antifosfolipidnem sindromu (APS), v drugem delu pa so vsebine za
varno in učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje. Upam, da vam bo knjižica
v pomoč. Kajti biti seznanjen s svojo boleznijo in čim več vedeti o njej, je ključ
do uspešnega zdravljenja.
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Izdajo knjižice so finančno podprli naši sponzorji. Iskrena hvala.
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Antifosfosfolipidni sindrom (APS = Antiphospholipid syndrome) ali
Hughesov sindrom – znan tudi kot »sindrom lepljive krvi« – je bolezen, ki
povzroča nastajanje krvnih strdkov v arterijah ali venah, je pa tudi eden
pomembnejših vzrokov za različne zaplete v nosečnosti.
APS je eden najpogostejših vzrokov za možgansko kap pri mlajših ljudeh.
Ocenjeno je, da ima eden od petih pacientov z možgansko kapjo pred 40
letom APS.
APS prizadene vse starostne skupine. Pri mlajših, ki nimajo drugih dejavnikov
tveganja, je med pogostejšimi razlogi za nastanek krvnih strdkov.
Znane so tri vrste APS
•

»Primarni APS« ali APS se pojavlja kot samostojna bolezen, ki ni povezana
z drugo sistemsko tkivno boleznijo.

•

»Sekundarni APS« ali APS pridružen sistemski vezivno-tkivni bolezni se
pojavi ob SLE (sistemskem lupus eritematozusu) ali drugo s to povezano
aktivno boleznijo.

•

Katastrofalni APS je redka in zelo resna oblika APS, ki jo spremlja sočasni
pojav strdkov v več različnih organih; zanjo je tipična prizadetost malega
žilja, ki vodi v multiorgansko odpoved, kar pomeni, da je ogroženo
pacientovo življenje. Pogosto je smrtna manifestacija – stopnja umrljivosti
približno 50-odstotna.

Pogosto pa se uporablja delitev na trombotični APS in nosečnostni APS.

MNENJE IN IZKUŠNJE PACIENTOV Z APS, KI IZVAJAJO SAMOKONTROLO IN
SAMOVODENJE AK ZDRAVLJENJA
18
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KAJ POVZROČA APS?

•

genski dejavniki (če se v družini pojavljajo dejavniki, kot so: krvni strdki,
spontani splavi, druge avtoimune bolezni, težave s ščitnico ...)

APS je avtoimunska bolezen, kar pomeni, da jo sproži lasten imunski sistem,
ki napada določene dele telesa in povzroči značilne simptome.

•

okužbe (virusne, bakterijske),

•

sladkorna bolezen,

Imunski sistem obolelih z APS proizvaja škodljiva protitelesa, poimenovana
antifosfolipidna protitelesa (aPL). Ta vplivajo na krvne celice in na celice sten
krvnih žil, tako da se poveča nagnjenje k nastanku krvnih strdkov ali trombozi.

•

arterijska hipertenzija,

•

debelost,

•

hiperlipidemija,

•

maligni tumorji …

Pri nosečnicah aPL zelo različno motijo normalen potek nosečnosti.
Slika prikazuje nastanek globoke venske tromboze - ko strdek zamaši veno
(Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije)

Hormonska kontracepcija in nevarni krvni strdki | Iskreni.net
Kontracepcijske tabletke: MOJA IZKUŠNJA - brez dlake na jeziku – Zalabell
Škodljivost kajenja | Še eno spletišče Arnes Splet

Dejavniki, ki pri APS še povečajo verjetnost za nastanek strdkov:
•

kajenje,

•

mirovanje (npr. tromboze, ki se pojavijo po dolgih poletih z letalom ali
po dolgem ležanju zaradi bolezni ali nosečnosti),

•

kontracepcijske tablete,
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KAKŠNI SIMPTOMI IN TEŽAVE SE LAHKO POJAVIJO PRI APS?
Glavna simptoma pri APS sta nastajanje krvnih strdkov in težave v
nosečnosti.
Krvni strdki lahko nastanejo v
venah, kar povzroča bolečine in
otekline, najpogosteje na področju meč
(globoka venska tromboza), če se delček
strdka odtrga in potuje v pljuča, lahko
povzroči pljučno embolijo.

tlak (preeklampsija), zastoj v rasti, nizka novorojenčkova porodna teža in
prezgodnji porod.
Druge težave, ki so lahko povezane z APS:
•

težave s srcem: srčna zaklopka se pri APS okvarja sicer zelo počasi, a včasih
vodi v zožitev (stenozo) in/ali puščanje (insuficienco), kar lahko povzroči
srčno popuščanje. Pri APS lahko gre za nekoliko hitrejše napredovanje
ateroskleroze, ki je multifaktorska bolezen.

•

težave z ledvicami: APS lahko povzroča oženje krvnih žil v ledvicah, kar
vodi v povišan krvni tlak in oslabljeno ledvično delovanje.

•

težave s kožo: pri nekaterih pacientih se razvije lisast izpuščaj pogosto na
kolenih ali rokah in zapestjih, ki ima značilen čipkast (mrežast) vzorec,
znan tudi kot livedo reticularis (glej sliko).

•

Zmanjšano število krvnih ploščic (trombocitopenija): trombociti so
majhne celice v krvi, ki sodelujejo pri strjevanju krvi. Pri APS je največkrat
blaga (število trombocitov okoli 100). Pri hudi trombopeniji pa je v največ
primerih povezana z imunsko trombocitopenijo, ki pa se pri APS pojavlja
pogosteje. Pri teh se izraziteje pojavijo modrice, prihaja pa lahko tudi do
nenavadnega ali močnega krvavenja.

arterijah, kar povzroča
najpogosteje možgansko kap
in srčni infarkt. Prizadete pa
so lahko tudi arterije za druge
organe, kožo (npr. livedo
retikularis in razjede), prste
(npr. ishemija prstov) …

V nosečnosti lahko APS povzroči naslednje težave/zaplete:
•

izgubo morfološko normalnega ploda med 10. in 34. tednom nosečnosti,

•

prezgodnji porod morfološko normalnega ploda v 34. tednu nosečnosti ali
pred njim zaradi hujše preeklamsije, eklamsije ali insuficience posteljice,

•

nepojasnjene zaporedne spontane splave pred 10. tednom nosečnosti
(kot klinični kriterij veljajo 3 zaporedni splavi) ob izključenih anatomskih
in hormonskih nepravilnostih pri materi in kromosomskih anomalijah pri
plodu.

APS lahko povzroča tudi druge težave med nosečnostjo, kot so povišan krvni
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KAKŠNA SO MERILA ZA POSTAVITEV DIAGNOZE APS?
Diagnoza APS se postavi ob izpolnjevanju kliničnega in laboratorijskega
merila.
Klinično merilo za trombotični APS je lahko kakršna koli tromboza v

5

arterijskem ali venskem delu ožilja (prikazana s slikovno metodo) ali strdki v
malih žilah (prikazano z mikroskopskim pregledom tkiva). Klinično merilo za
nosečnostni APS (glejte težave/zapleti v nosečnosti).
Laboratorijsko merilo: diagnozo APS se potrdi z vsaj enim pozitivnim
krvnim testom, in sicer z
•

antikardiolipinskim testom (antikardiolipinska protitelesa razredov IgG in
IgM),

•

lupusnim antikoagulantnim testom (lupusni antikoagulanti),

•

anti-beta-2-glikoproteinskim I testom (protitelesa proti beta2GPI razredov
IgG in IgM).

•

pojav spontanih splavov, ne da bi bili potrjeni krvni strdki: nizka doza
aspirina – Aspirin 100 mg/dan in injekcije NMH – visok zaščitni odmerek
za preprečitev ponovnega splava med nosečnostjo. Po porodu 6 tednov
injekcije NMH, potem pa največkrat ne predpisujemo nobenih zdravil;
odločitev je individualna.

•

spontani splav in pojav krvnih strdkov: varfarin za čas pred nosečnostjo,
med nosečnostjo pa nizka doza aspirina – Aspirin 100 mg/dan in injekcije
NMH.

•

novejših antikoagulacijskih zdravil (Dabigatran, Rivaroksaban in
Apiksaban) pacientom z APS ne predpisujemo, ker se je v raziskavah
pokazalo, da slabše ščitijo pred ponovitvijo nastanka strdkov v primerjavi
s kumarini.

Laboratorijsko merilo za APS je izpolnjeno, ko je test pozitiven dvakrat v vsaj
12-tedenskem (ali daljšem) intervalu. Med visoko tvegan profil aPL prištevamo
prisotnost lupusnih antikoagulantov in prisotnost vseh treh razredov aPL.

KAKO ZDRAVIMO APS?
Antifosfolipidni sindrom zdravimo tako, da nadzorujemo njegove posledice,
najpogosteje z zdravili, ki zmanjšujejo zmožnost strjevanja krvi. Nadzorujemo
naslednje:
•

•
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prisotnost antifosfolipidnih protiteles, ne da bi bili prisotni krvni strdki:
večinoma ne predpisujemo nobenih zdravil sploh, če gre za nizko tvegan
profil aPL ali če jih odkrijemo slučajno. Ob netrombotičnih simptomih
ali znakih, ki jih lahko povezujemo z aPL, običajno predpišemo tablete
Aspirin 100 mg/dan.
antifosfolipidni sindrom in pojav krvnih strdkov: če gre za arterijske
tromboze in nizko tvegan profil aPL, se odločimo le za antiagregacijsko
zdravljenje (Aspirin 100 mg/dan). Po prebolelem infarktu se običajno
odločimo za dvotirno antiagregacijsko zdravljenje (Aspirin 100 mg/dan
+ Plavix 75 mg), včasih pa se ob arterijskih trombozah, predvsem pri
visoko tveganem profilu aPL, odločimo za antikoagulacijsko zdravljenje
ali celo za kombinacijo antiagregacijskega in antikoagulacijskega
zdravljenja (Aspirin 100 mg/dan in varfarin-marevan ali acenocoumarolsintrom). Z njim zmanjšamo delovanje trombocitov, z antikoagulacijskim
zdravljenjem pa zmanjšamo delovanje faktorjev strjevanja krvi.

KAKO SE VODIJO PACIENTI Z APS V SLOVENIJI?
Ocenjujemo, da je v Sloveniji okrog 1000 pacientov z APS. Pacienti enkrat
letno opravijo kontrolo v revmatološki ambulanti.
Pacient z APS, ki prejema trajno AKZ, se lahko vodi v eni izmed
antikoagulacijskih ambulant (na primarni, sekundarni, terciarni ravni) ali pri
posebej izobraženem zdravniku na primarni ravni in je, glede na metodo,
popolno obravnavan pacient.
Pacient pride na meritev vrednosti PČ/INR (venski ali kapilarni odvzem) in
določitev terapevtskega odmerka zdravila.
Redki so tisti pacienti, ki si med posameznimi ambulantnimi kontrolami
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izvajajo še vmesne meritve s pomočjo aparata CoaguChek INRange in si na
osnovi rezultata PČ/INR ter izkušenj prilagodijo odmerke kumarinov.
Ugotavljamo, da je v Sloveniji 150–200 pacientov (z različnimi indikacijami,
med njimi tudi pacienti z APS), ki izvajajo samokontrolo in samovodenje AKZ.

KAJ JE SAMOKONTROLA IN KAJ SAMOVODENJE AK
ZDRAVLJENJA?
Samokontrola je alternativna metoda, ki pomeni uporabo prenosnih krvnih
monitorjev in pripomočkov, s pomočjo katerih lahko pacienti merijo PČ/INR iz
kapljice kapilarne krvi. Z uporabo teh naprav si pacienti lahko doma testirajo
INR in ga sporočijo svojim splošnim zdravnikom, medicinskim sestram ali
osebju v antikoagulacijski ambulanti.
Pri samovodenju si pacienti sami izmerijo PČ/INR in se lahko tudi naučijo
dozirati odmerke varfarina, pri čemer upoštevajo algoritem/določena
navodila in lastne izkušnje za prilagajanje odmerkov zdravila.
Pacientom so na voljo aparati in pripomočki za testiranje PČ/INR v
domačem okolju. Raziskave kažejo, da je testiranje doma (samokontrola in
samovodenje) vsaj tako učinkovito in varno, kot je preizkušanje PČ/INR v eni
izmed antikoagulacijskih ambulant in je primerno za paciente vseh starosti.
Pacienti morajo biti dobro izbrani in morajo imeti
možnost nadzora in vodenja AK zdravljenja s
pomočjo zdravstvene podpore.

DRUGI DEL
KDAJ JE AK ZDRAVLJENJE VARNO IN UČINKOVITO?
•

Predpisani odmerek zdravila (Marevan/Sintrom) vzemite enkrat dnevno:
pozno popoldan ali zvečer (med 16. in 19. uro), nikoli pred kontrolo krvi,
če jo imate isti dan.

•

Zdravilo vzemite vsak dan ob istem času: lahko pred jedjo ali po jedi,
lahko skupaj z drugimi zdravili.

•

Pazite, da vam zdravil ne zmanjka.

•

Če zdravilo zvečer pozabite vzeti, naslednje jutro ne jemljite
»pozabljenih« odmerkov.

•

Če niste prepričani, ali ste zdravilo vzeli, prav tako ne jemljite dodatnih
odmerkov.

•

Na izvid AKZ vedno zabeležite, kdaj ste zdravilo pozabili vzeti oz. če
zdravila niste vzeli.

•

Natančno upoštevajte predpisano shemo jemanja AK-zdravila.

•

Nikoli ne spreminjate samovoljno odmerkov zdravila, saj s tem ogrožate
svoje življenje.

Samokontrola in samovodenje sta sestavna
dela AK zdravljenja. Samokontrola in
samovodenje sta poti do samostojnosti pri
skrbi za lastno bolezen. Za doseganje visoke
stopnje samokontrole je potrebno paciente
usposobiti za izvajanje posamezne
metode samokontrole, interpretiranje
rezultatov,
ustrezno
prilagajanje
terapevtskih shem in upoštevanje
vseh
nefarmakoloških
ukrepov.
Samokontrola: Aparat CoaguChek INRange
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KAKO SPREMLJAMO IN NADZORUJEMO AK ZDRAVLJENJE?
•

Zdravljenje z Marevanom/Sintromom spremljamo in nadzorujemo z
merjenjem časa strjevanja krvi.

•

Odvzem krvi se lahko opravi na dva načina; kot odvzem venske krvi v
laboratoriju ali kot kapilarni odvzem (odvzem krvi iz prsta na roki).

•

Rezultat izrazimo kot INR (iz angl. International Normalized Ratio –
mednarodno umerjeno razmerje).

•

Če pacient zdravila ne jemlje, je vrednost INR med 0,90–1,27. Jemanje
zdravil povzroči porast INR.

•

Ciljno območje INR je vedno zapisano na izvidu AKZ.

•

Za varno in učinkovito zdravljenje moramo INR vzdrževati med 2,0 in
3,0.

•

Pri pacientih, ki so zelo ogroženi za nastanek strdkov, je ciljno območje
INR višje – med 2,5–3,5. Pri INR nad 3,0 se poveča tveganje za krvavitev.
Če je INR pod 2,0, se poveča tveganje za nastanek strdka v žilah ali srcu.

•

Zaradi pravilnega doziranja zdravila, zmanjšanja možnosti zapletov in
vzdrževanja ciljnega območja INR so potrebni redni kontrolni pregledi,
sprva večkrat tedensko, nato na daljše časovno obdobje, vendar nikoli
daljše od dveh mesecev (izjemoma pri zelo dobro urejenih pacientih na
12 tednov).

•

Kontrole se opravljajo glede na izmerjeno vrednost PČ/INR oz. glede na
urejenost AKZ.

•

Predčasne kontrole omogočimo pacientom, ki jim je potrebno zaradi
različnih posegov ali zapletov prilagoditi zdravljenje, ga začasno ali trajno
prekiniti ali zamenjati z drugim AK-zdravilom.

KAKŠEN JE VPLIV SOČASNEGA JEMANJA DRUGIH ZDRAVIL NA
UČINEK AK-ZDRAVILA?
•

Na delovanje kumarinov vplivajo številna zdravila. Največji vpliv imajo
antibiotiki, zdravila proti glivicam, zdravila za zmanjšanje nivoja krvnih
maščob, zdravila za uravnavanje srčne frekvence, nekatera zdravila proti
bolečinam …

•

Če pričnete jemati antibiotike svetujemo, da opravite predčasno
kontrolo (peti dan po pričetku jemanja antibiotika). Sporočite: kateri
antibiotik prejemate ter začetek in zaključek jemanja.

•

Antiagregacijska zdravila (aspirin, klopidogrel) v kombinaciji s kumarini
povečajo tveganje za krvavitev, v primeru jemanja svetujemo posvet z
zdravnikom.

•

Odsvetujemo dajanje injekcij v mišice ali sklepe zaradi nevarnosti
krvavitev.

•

Podkožne injekcije (insulin, heparin) lahko prejemate.

•

Svetujemo, da se cepite proti gripi.

•

Odsvetujemo, da ne jemjete nesteroidnih antirevmatikov (npr. naklofen,
voltaren, ketonal, ibuprofen …). Od analgetikov priporočamo uporabo
paracetamola (lekadol®), zaldiar, analgin, doreto, tramal …

SVETUJEMO		
ODSVETUJEMO
LEKADOL (Paracetamol)

✓ KETONAL (Ketoprofen)



TRAMACUR (Tramadol)

✓ VOLTAREN (Diklofenakat)



DORETA (Tramadol in Paracetamol)

✓ IBUBEL (Ibuprofen)



ZALDIAR (Tramadolijev klorid in Paracetamol) ✓ NAKLOFEN DUO (Natrijev diklofenakat)
ANALGIN (Natrijev metamizolat)

✓ NALGESIN FORTE (Natrijev naproksenat) 

		ADOBIL (Paracetamol in Ibuprofen)
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KAKŠEN JE VPLIV PREHRANE NA UČINEK AK-ZDRAVILA?
•

•

Uživajte uravnoteženo, zdravo prehrano, izogibajte se večjim
spremembam v prehrani. Za vsako spremembo prehrane ali dieto se
vnaprej dogovorite z zdravnikom v antikoagulacijski ambulanti, da se
lažje načrtuje pogostejše kontrole.
Zelenjava vsebuje vitamin K, ki se nalaga v jetrih, v katerih omogoča
nastajanje proteinov za strjevanje krvi. Marevan zavre delovanje vitamina
K in s tem nastajanje proteinov za strjevanje krvi. Vitamin K in Marevan
morata biti v ravnovesju.

•

Velja upoštevati pravilo: »Uživanje sadja in zelenjave je neomejeno, le
dnevni vnos mora biti čez celo leto čim bolj enakomeren.« Zato
priporočamo enakomeren vnos zelene zelenjave npr. kapusnice (zelje,
brokoli, ohrovt …), špinača, solata, peteršilj, melisa, zeleni in metin čaj ter
sadja bogatega s C-vitaminom (npr. citrusi) v vseh letnih časih.

•

Priporočamo, da zaužijete vsak dan dve
stisnjeni pesti zelenjave (to pomeni, da
zelenjava zavzema polovico krožnika;
njena količina naj bo primerljiva s
stisnjenima pestema).

•

Premajhen ali neenakomeren vnos
zelene zelenjave ruši ravnovesje in povzroči velika nihanja INR.

•

Zmotno je prepričanje, da se ne sme uživati solate, zelenjave; odsvetujemo
le uživanje drobovine (živalskih jeter).

•

Odsvetujemo jemanje vitaminskih (vitamin A in E) in drugih prehranskih
dopolnil (Koencim10, Omega3, Omega6, alge, multivitamini), ne da bi se
prej posvetovali z zdravnikom.

•

Svetujemo, da se pred tem posvetujete z zdravnikom, v primeru, da se
odločite za kakršnokoli dieto ali spremembo v načinu življenja.

•

Priporočen dnevni vnos (PDV) vitamina K znaša za odraslega 75 µg/
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dnevno.
•

V Tabeli 1 je predstavljena vsebnost vitamina K v 100 g posameznega
živila.
Tabela 1:
Vsebnost vitamina K v 100 g nekaterih živil (OPKP, 2016).
ŽIVILO (100 g)
blitva
kuhana špinača
peteržilj
brstični ohrovt
soja v zrnu
zelena solata
brokoli
rdeči radič
kuhano zelje
Zelje – surovo
beluši
belo grozdje
zelena paprika
jajce

VITAMIN K (µg/100 g)
830
494
421
236
200
174
155
140
109
67
39
15
11
9
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•

Priporočen dnevni vnos (PDV) vitamina C za odraslega človeka
je 80 mg,

KOLIKŠEN JE VPLIV ALKOHOLNIH PIJAČ NA UČINEK AKZDRAVILA?

•

V Tabeli 2 je predstavljena vsebnost vitamina C v 100 g posameznega
živila.

•

Uživanje alkohola se odsvetuje: pri
obroku hrane je dovoljen do 1 dcl vina na
dan (npr. po kosilu).

•

Uživanje večjih količin alkohola poveča
tveganje, kot so krvavitve.

Tabela 2: Vsebnost vitamina C v 100 g nekaterih živil (OPKP, 2016).
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ŽIVILO (100 g)

VITAMIN C (mg/100g)

črni ribez
rdeča paprika
brstični ohrovt
kuhan brokoli
jagode
pomaranče
kivi
grah
mango
rdeči ribez
paradižnik
borovnice
kislo zelje
kaki
češnje

177
116
112
90
57
55
44
40
37
37
24
22
20
16
7

KAKO POTEKA PRIPRAVA NA OPERATIVNI POSEG/PREISKAVO?
•

Pred vsakim posegom oz. preiskavo
opozorite zdravnika/zobozdravnika,
ki bo opravil poseg, da prejemate
antikoagulacijsko zdravilo.

•

Svetujemo, da pred tem pridobite
datum posega in nato vsaj pet dni pred
načrtovanim posegom/preiskavo pridete
na predčasni pregled.

•

Priprava na poseg in ponovno uvajanje
zdravila po posegu poteka izključno v
antikoagulacijski ambulanti.

•

Pred vsakim posegom se oceni tveganje
za strdke in tveganje za krvavitev.
Majhni posegi ne zahtevajo prekinitve
AK-zdravljenja, pred velikimi posegi je
potrebno zdravljenje začasno prekiniti.

•

Včasih je potrebno predhodno zdravljenje
z nizkomolekularnim heparinom (NMH) v obliki podkožnih injekcij.
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KAKŠNI SO MOŽNI ZAPLETI AK ZDRAVLJENJA IN KAKO
UKREPATI?
•

Najpogostejši zaplet AK zdravljenja so
krvavitve.

•

Na predčasni kontrolni pregled pridite
v primeru pojava manjših krvavitev:
(krvavitev iz nosu, dlesni, krvavitev v
očesno veznico, podkožne krvavitve,
krvavitve iz pooperativnih ran, krvavitve
v mišico, sklep, močnejše menstrualne
krvavitve).

•

Na predčasni kontrolni pregled
pridite, če je prišlo do bruhanja, driske,
dehidracije, poslabšanja srčnega
popuščanja, poslabšanja ledvične in
jetrne funkcije.

•

Takoj/nemudoma obiščite izbranega
oz. dežurnega zdravnika v primeru
pojava velikih krvavitev: krvav urin,
krvavo ali črno blato, bruhanje ali
izkašljevanje krvave vsebine, hud
glavobol, ohromelosti udov ali motnje
zavesti, huda krvavitev iz rodil.

KATERE SO PRIPOROČENE/ODSVETOVANE
TELESNE DEJAVNOSTI?
•

Priporočamo zmerno telesno
dejavnost (nordijska hoja, plavanje,
kolesarjenje …)

•

Izogibajte se aktivnostim in
športom, pri katerih lahko pride do
hudih poškodb in krvavitev (boks,
plezanje …)

•

V primeru, da padete in se udarite
v glavo, poiščite takoj nujno
medicinsko pomoč. Prav tako
poiščite nujno medicinsko pomoč
v primeru večjih krvavečih ran na
koži in podkožju ali ob bolečinah v
trebuhu ali prsnem košu, nastalih po
poškodbi.

KAJ PA NOSEČNOST,
ANTIKOAGULACIJSKO
ZDRAVLJENJE IN APS?
•
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AK-zdravila lahko v zgodnji
nosečnosti okvarijo plod, zato
mlajše ženske seznanimo, da se
je potrebno pred načrtovano
nosečnostjo posvetovati z
zdravnikom. V času nosečnosti je
potrebno preiti iz kumarinov na
nizkomolekularni heparin.
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MNENJE IN IZKUŠNJE PACIENTOV Z APS, KI
IZVAJAJO SAMOKONTROLO IN SAMOVODENJE AK
ZDRAVLJENJA
ZD KOPER (ženska)
»Z aparatom sem zadovoljna. Sama si odmerjam AK-terapijo. Izvajam
samokontrole približno 1-krat tedensko, v antikoagulacijsko ambulanto grem
samo, če imam kakšen poseg. Sem pa 2-krat letno v revmatološki ambulanti
in 2-krat letno v nefrološki ambulanti, kjer mi tudi kontrolirajo INR in ostalo.
Za samovodenje (odmerjanja Marevana) nisem imela nobene edukacije, gre
za moje lastne izkušnje, saj jemljem Marevan že skoraj 17 let. Običajno gre
za prilagajanje polovičke ali cele tablete; takrat opravim kontrolo pogosteje
kot 1-krat tedensko. Preverim samo, ali je doza ustreznejša. Glede na moje
zaplete težave (več venskih tromboz) je bolje, da je INR nekoliko višji, prenizek
je bolj problematičen ...«
ZD FUŽINE (ženska)
»Z aparatom sem zadovoljna, omogoča mi, da lahko potujem tudi v kraje,
v katerih v bližini ni zdravstvenega doma in da lahko tudi med dvema
kontrolama, ki sta časovno oddaljeni več tednov, opravim vmesno kontrolo.
Težav z aparatom ali s pripomočki nimam. Vsake toliko časa opravim
“kontrolni” test; tisti dan, ko imam testiranje v antikoagulacijski ambulanti, ga
opravim tudi doma na svojem aparatu in primerjam, ali so vrednosti enake,
ali minimalno odstopajo, ali pa je razlika večja. Sama sem še isti dan opravila
test – ko so mi vzeli kri za druge krvne teste iz velike žile in izmerili vrednost
INR – tudi na svojem aparatu: razlika je bila minimalna, tako kot po navadi
je majhna razlika med meritvijo z ambulantnim aparatom in mojim doma:
znaša le 0,1, včasih tudi 0,2, kar je precej natančno. Zelo pomembno je, kako
se jemlje vzorec krvi, naučili so me, naj bom pri samokontroli natančna,
pogostokrat se lahko zgodi napaka, da npr. pred odvzemom, ko pomažeš prst
z razkužilom, ga dovolj ne obrišeš, kar lahko vpliva na izmerjeno vrednost.
Treba je kapljo krvi v čim krajšem možnem času prisloniti na listič, tudi čas, ko
je kri na zraku, lahko vpliva na izmerjeno vrednost.
V antikoagulacijsko ambulanto hodim redno, ko sem naročena. Doma izvajam
kontrole občasno, raje grem v zdravstveni dom. Če imam službo dopoldan
potem ne morem v zdravstveni dom ali pa če sem v kraju, v katerem ni v
bližini zdravstvenega doma, kjer merijo INR, mi samokontrolni merilnik
odlično služi.
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Odmerjanje in shemo AK-zdravil (Marevana) mi določijo v ambulanti. Če si na
datum odvzema sama izmerim INR, potem pokličem v ambulanto, medicinska
sestra me poveže z zdravnico, ki ji sporočim izmerjeno vrednost INR, zdravnica
pa določi shemo in datum naslednje kontrole. Če je v mojem območju (2.0–
3.0), shema ostane enaka, kontrolo pa imam čez več tednov, če pa je INR zunaj
mojega območja, mi shemo prilagodi in me naroči na kontrolo v krajšem
intervalu. Primerilo se je, da sem se slabo počutila, zato sem si izmerila INR,
vrednost pa je znašala okoli 4,7, zato zvečer nisem vzela odmerka. Naslednji
dan sem poklicala v ambulanto, da so mi prilagodili shemo do naslednjega
tedna, ko je bilo treba ponovno kontrolirati INR. Prav tako sem v nekem
daljšem intervalu opravila doma vmesno samokontrolo, ki je znašala okoli
1,0, zato sem si samovoljno zvečer dodala še polovičko marevana in takoj,
ko je bilo mogoče poklicala v ambulanto, da mi določijo novo shemo in nov
datum za kontrolo.
Razmišljam, da bi bilo dobro, da imam dostop do programa, s katerim bi si lahko
pomagala in si začela sama uravnavati/prilagajati shemo odmerkov, saj včasih,
ko se mi INR “podre” oz. ko preveč zaniha, so potrebne pogoste kontrole in s
tem obiski ambulante v »živo« ali po telefonu. Antikoagulacijsko ambulanto
bi pa še vedno s pridom koristila kot občasno kontrolo.«
SB IZOLA (ženska)
»Zelo sem zadovoljna z nakupom aparata, saj so vrednosti meritve natančne
(na začetku uporabe smo večkrat primerjali vrednosti v antikoagulacijski
ambulanti) in glede na to, da znajo vrednosti pri meni kar nihati, lahko sama
preverim, ali je kaj narobe. Doma si izmerim precej redno INR, predvsem, če
imam specifičen glavobol, ki je zame znak nizke vrednosti (pod 2,5). Navadila
sem se, da si tudi sama odmerim zdravilo. Sicer to delam zelo redko. Ko je
vrednost prenizka, si povišam količino marevana za polovico tablete ali 1
tableto. Če pa imam previsoko vrednost, pa si samo privoščim majhen krožnik
špinače, ki je po navadi dovolj, da se vrednost normalizira. V takih primerih
si izmerim INR tudi dva dni po tem, ko sem ugotovila, da je bila vrednost
previsoka/prenizka. Škoda je edino, da ZZZS ne priznava prav nobenega
stroška.«
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SB CELJE (moški)
»Z aparatom sem zelo zadovoljen, saj mi prihrani čas in olajša celoten postopek.
Glavni razlog za nakup je bil: nisem želel stalno obiskovati antikoagulacijske
ambulante, zato sem si želel z njim olajšati dostopnost do rezultatov testa.
Z rokovanjem aparata in odvzemom krvi ter pripomočki, nimam nobenih
težav. Izmerjene vrednosti INR s pomočjo aparata so natančne, če primerjam
odvzem krvi iz vene. Razlika med obema znaša največ od 0,1 do 0,2. Važno je
le, da vrednoti rezultatov primerjam z isto napravo. Doma izvajam dokaj redne
kontrole – tedensko (včasih celo pogosteje, včasih pa manj). Priporočeno
»dozo« zdravila so mi predlagali v ambulanti, glede na vrednosti INR pa tudi
sam prilagajam zdravilo.
Držim se enakomerne sheme (2,5-3-2,5-3), če je vrednost previsoka, vzamem
manj zdravila, če je prenizka, pa ga vzamem več. S sodelovanjem (pomočjo
pri vodenju AK zdravljenja na daljavo) antikoagulacijske ambulante SB Celje
sem zelo zadovoljen.
Glede na to, kako mi naprava olajša spremljanje INR in mi prihrani veliko časa,
menim, da je nakup aparata upravičen. Aparat priporočam vsakomur, saj se
jim bo življenje z njim spremenilo na bolje.«
SB CELJE (ženska)
»Z aparatom sem zelo zadovoljna zato, ker niso potrebni tako pogosti venski
odvzemi in obiski v zdravstveni ustanovi. Zelo so me obremenjevali. Razlogi
za nakup aparata so bili trije: kontrole v ambulanti vsake tri dni, neurejen INR,
zelo moteč venski odvzem. Z uporabo aparata, pripomočkov in kapilarnim
odvzemom nimam nobenih težav. Izmerjene vrednosti INR (kapilarno) so
natančne. V domačem okolju izvajam redne kontrole INR. Zdravilo pa mi
vedno odmerjajo v antikoagulacijski ambulanti. Z njo zelo dobro sodelujem,
takšno vodenje podpirajo in nudijo podporo pacientu. Stroški samokontrole
so zelo visoki, ZZZS ne povrne nakupa aparata, in tudi ne krije stroškov
testnih lističev in lancet. Aparat zelo priporočam pacientom, ki imajo pogoste
kontrole ter neurejen INR.

LITERATURA, VIRI
1. Amrožič, A. in Rozman, B. (2011). Antifosfolipidni sindrom. V M. Košnik
(ur.), Interna medicina (str. 1490–1494). 4. Izd. Littera Picta.
2. Amrožič, A. (2015). Antifosfolipidni sindrom. V M. Vrabec (ur.), Priročnik
za antikoagulacijsko in antiagregacijsko zdravljenje, Razširjeni povzetki
predavanj 1. Šola antikoagulacijske in antiagregacijske medicine,
Logarska dolina, 10. Oktober 2011 (str. 25–28). Ljubljana: Slovensko
društvo za antikoagulacijsko in antiagregacijsko medicino.
3. Hrovat Bukovšek, A. (2017). Osveščenost pacientov o antikoagulacijskem
zdravljenju. Journal of Health Sciences, 4(1), 108–126.
4. Mavri, A. (2018). Antikoagulacijsko zdravljenje. Navodila bolniku. 4.
dopolnjena izdaja. Ljubljana: Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in
preprečevanje trombemboličnih bolezni, Slovensko zdravniško društvo.
5. Tomšič, V. in Hrovat Bukovšek, A. (2018). Zdravstvena vzgoja pacientov
v antikoagulacijski ambulanti Sevnica. V N. Kregar Velikonja, Celostna
obravnava pacienta: zbornik povzetkov mednarodna znanstvena
konferenca Novo mesto, 15. november, 2018 (str. 85). Novo mesto:
Fakulteta za zdravstvene vede.
6. Tratnik, M. in Kvas, A. (2014). Zdravstvena vzgoja pacientov v Trombotični
ambulanti Ajdovščina: V T. Štemberger Kolnik (ur.), Zdravstvena nega v
javnem zdravju: zbornik prispevkov z recenzijo 2. Znanstvena konferenca
z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar, 2014 (str. 225-233). Koper:
Založba Univerze na Primorskem.
7. Štalc, M. (2009). Antifosfolipidni sindrom. V A. Mavri, in N. Vene. Smernice
za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja. 2. izd. (str. 37-42). Ljubljana:
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in
preprečevanje trombemboličnih bolezni pri združenju za žilne bolezni.
8. Štalc, M. in Ambrožič, A. (2017). Antifosfolipidni sindrom. V A. Mavri.
Antikoagulacijsko zdravljenje (str. 92-96). Ljubljana: Slovensko zdravniško
društvo, Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje
trombemboličnih bolezni pri Združenju za žilne bolezni.

20

21

9. Žontar, T. in Jošt, M. (2011). Svetovanje bolnikom, ki prejemajo
antikoagulacijsko zdravljenje. V A. Mrhar (ur.), Klinična farmacija;
Antikoagulantna terapija Golniški simpozij 2011, zbornik prispevkov.
Pridobljeno 14. 2. 2017 s:
https://www.google.si/search?q=http:_//golniski_simpozij_2011_
klinicna_farmacija_zbornik_prispevkov.pdf&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox
10. https://www.prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini/vitamin-k
11. https://www.prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini/vitamin-c
12. https://slideplayer.com/slide/9033511/
13. https://www.biolekarna.si/sl/clanki/4/antifosfolipidni-sindrom-aps
14. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/
prehrana_na_delovnem_mestu_splet.pdf
Izdalo: Društvo internistov savinjske regije in Celje (DISC).
Levstikova ulica 5, 3000 Celje.

Avtor: mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Strokovna recenzija: dr. Aleš Ambrožič, dr. med., Mirej Vrabec, dr. med.,
specialistka interne medicine
Lektor: Srečko Reher, univ. dipl. slov.
Oblikovanje: GPA, d.o.o., Ljubljana
Fotografije: iStockPhoto
Naklada: 600
Tisk: GPA, d.o.o., Ljubljana
Celje, 2021
Izdajo omogočili: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG, podružnica
Ljubljana, Bayer d.o.o, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana, Orion Pharma, Aspen Pharma
Publikacija je brezplačna

22

Izdajo knjižice so finančno podprli naši sponzorji. Iskrena hvala.

REŠI ŽIVLJENJE BOLNIKOM
Z MOŽGANSKO KAPJO!

PREPOZNAJ ZNAKE

GROM

POKLIČI 112

GOVOR

ROKA

OBRAZ

MINUTE

Neustrezen,
zatikajoč, slabo
razumljiv govor.

Šibka
roka
ali noga.

Na obrazu
povešen
ustni kot.

Vsaka
minuta
šteje!

OB KATEREMKOLI ZNAKU TAKOJ POKLIČI 112.
SPOROČI, DA SUMIŠ NA MOŽGANSKO KAP.
Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče

grom oglas A5.indd 1

COBISS.SI-ID 51549187

www.GROMinute.si

Za vse morebitne nadaljnje informacije se lahko obrnete na Boehringer
Ingelheim RCV GmbH & Co KG, podružnica Ljubljana, tel.: +386 1 586 40 00
PC-SL-100215

Datum priprave informacije: april 2020

16. 06. 2020 10:37:21

