
 
 

Začetek  mednarodnega  projekta  za  preprečevanje  kapi  pri  bolnikih  z  možgansko 
krvavitvijo

Začeta  je  nova  več  milijonov  evrov  vredna  pobuda  Europske  komisije  za  pomoč 
preprečevanja kapi pri bolnikih z obstoječimi bolezenskimi stanji

Projekt, vreden 6.9 m€, je namenjen bolnikom z atrijsko fibrilacijo (AF). AF je pogosto srčno 
obolenje, ki povzroči nereden in hiter srčni utrip. Projekt obravnava bolnike, ki so predhodno 
utrpeli  možgansko  kap  povzročeno  s  krvavitvijo  v  možganih  (tako  imenovano  znotraj 
možgansko/intrakranilano krvavitvijo ali ZMK). Preprečevanje možganske kapi pri preživelih po 
ZMK z  atrijsko  fibrilacijo  (PRESTIGE-AF)  povezuje  znanstvenike  in  klinike  po celi  Evropi  z 
namenom zmanjšanja tveganja za ponovitve možganske kapi v tej skupini bolnikov.

Možganska kap je eden od največjih izzivov javnega zdravja po celem svetu in se pojavi, ko je 
motena oskrba možganov s krvjo, kot v primeru tvorbe strdka v krvni žili ali v primeru krvavitve v  
možganih. Je najpogostejši vzrok pridobljene invalidnosti pri odrasli populaciji in drugi vodilni 
vzrok smrti in demence na svetu. Poleg tega je zaradi staranja prebivalstva pričakovano, da se 
bo neugodni vpliv možganske kapi še povečal v naslednjih desetletjih.

V jedru »PRESTIGE-AF« projekta bo klinična študija za pridobitev dokazov glede priporočenih 
zdravil za preprečitev možganske kapi pri bolnikih z AF. Več pod-študij bo raziskovalo modele 
individualne ocene tveganja z uporabo slikovnih preiskav možganov, genetskega testiranja in  
drugih  bioloških  markerjev.  Drugi  aspekti  projekta  bodo  vključevali  kognitivne  in  psihološke 
dejavnike ter adherenco bolnikov do jemanja predpisanih zdravil (komplianco). 

Mednarodno sodelovanje 

Pet letni projekt bo vodil profesor Roland Veltkamp iz oddelka za medicino na Imperial College 
London in vključuje 11 drugih sodelujočih inštitucij  po Združenem kraljestvu in Evropi.  Prof.  
Veltkamp  je  dejal:  “Preprečevanje  kapi  je  izziv  pri  ranljivih  bolnikih  po  možganski  kapi  z 
dodatnimi, so-obstoječimi bolezenskimi stanji in interaktivnimi tveganji. Ravno ta kompleksnost 
otežkoča postavitev najboljše individualne preventivne strategije za posameznika. Upamo, da 
bomo  s  sodelovanjem z  našimi  mednarodnimi  partnerji  preko  pobude  PRESTIGE-AF  rešili 
nekaj  do  sedaj  nerešenih  potreb  teh  bolnikov  in  razvili  bolj  individualizirano  zdravljenje. 
Preprečevanje je ključno in naš končni cilj preprečiti pojav možganske kapi in vpliva, ki ga ima  
na bolnikova življenja.” 
 
Evropsko združenje za možgansko kap (SAFE) ima v projektu odgovornost, da širi informacije o 
projektu  šišri  skupnosti  možganske  kapi.  Za  več  informacij  lahko  pišete  na: 
research@safestroke.eu.

PRESTIGE-AF  je  financiran  iz  raziskovalnega  projekta  europske  unije  Horizon  2020  in  
inovativnega programa pod okriljem dodeljenega sporazuma Št. 754517.
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