
V nefrologiji predstavlja ciklosporin temeljno imunosupresivno zdravilo. Za uspešnost
zdravljenja v domačem okolju je sodelovanje bolnika ključno.
Od leta 2017 je v UKC Maribor terapija s ciklosporinom dodatno podprta s terapevtskim
spremljanjem koncentracij (angl. Therapeutic Drug Monitoring, TDM). To storitev želimo
sedaj nadgraditi z uporabo vsebnikov s pametnimi pokrovčki MEMS® Cap, ki nam omogočajo
natančen vpogled v bolnikovo zgodovino jemanja zdravila.

V raziskavi, ki trenutno poteka, smo utečeno storitev TDM ciklosporina
nadgradili z uporabo pametne tehnologije MEMS® Cap. Gre za vsebnike, ki
beležijo vsako odpiranje. Predpisane kapsule ciklosporina bolnikom
razpolnimo v MEMS® vsebnike, bolniki pa nato ob rednih ambulantnih
kontrolah oddajo kri za določitev koncentracije ciklosporina, hkrati pa na
kontrolo s seboj prinesejo vsebnike. Vse podatke iz vsebnikov MEMS® Cap
prenesemo v računalnik in s tem pridobimo informacije o bolnikovi
sodelovalnosti ter urah jemanja zdravila. Ta podatek, skupaj z meritvijo
koncentracije ciklosporina v krvi in uporabo farmakokinetičnega programa
DoseMe®, uporabimo za načrtovanje odmernega režima v prihodnje. Po
posvetu z lečečim zdravnikom bolnikom predamo na novo napolnjene
vsebnike s terapijo, ki zadošča do naslednjega ambulantnega obiska.

V raziskavo je bilo do sedaj vključenih 8 bolnikov, pri čemer je 7 bolnikov
spremljanih v okviru ambulante Oddelka za nefrologijo UKC Maribor. Na
podlagi dosedanjega spremljanja smo pri 3 bolnikih zasledili posamezne
izpuščene odmerke, pri 2 bolnikih pa je prišlo do jemanja zdravila iz
napačnega vsebnika (zamenjava jutranji/večerni vsebnik). Na osnovi
pridobljenih podatkov smo lahko pri 2 bolnikih pojasnili nepričakovano
vrednost meritve in preprečili nepotrebno spreminjanje odmerka, med tem
ko so pri enem bolniku še vedno prisotna nepojasnjena nihanja
koncentracije. Dodatna prednost, ki smo jo opazili, je izboljšanje urejenosti
terapije s ciklosporinom v domačem okolju po prvi kontroli od vključitve v
raziskavo, kjer smo bolnikom tudi pokazali grafični prikaz njihovega jemanja
ciklosporina. Objektivno vrednotenje rezultatov bomo podali po zaključeni
raziskavi.

Osrednji namen naše raziskave je ugotoviti, ali nadgradnja storitve TDM z uporabo pametne
tehnologije MEMS® Cap prispeva k optimizaciji zdravljenja s ciklosporinom. Ob tem
pričakujemo manj nihanj v izmerjenih koncentracijah ciklosporina, večjo zanesljivost
izmerjenih koncentracij ter posledično natančnejšo interpretacijo in manj
nepotrebnih/neustreznih prilagajanj odmerkov. Ob dobrem sodelovanju zdravnika in
kliničnega farmacevta pričakujemo boljše vodenje bolnikov na terapiji s ciklosporinom.

NADGRADNJA TERAPEVTSKEGA SPREMLJANJA KONCENTRACIJ 
CIKLOSPORINA Z UPORABO PAMETNE TEHNOLOGIJE MEMS® CAP 

(Medication Event Monitoring System)
Mateja Stopinšek1, Polonca Drofenik1, Nina Vodošek Hojs2, Eva Jakopin2, Sebastjan Bevc2,3

1Univerzitetni klinični center Maribor, Centralna lekarna, 2Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za nefrologijo, 
3Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo

7. slovenski nefrološki kongres, 11. – 14.3.2021, onlineKorespondenca: mateja.stopinsek@ukc-mb.si 

UVOD

METODE

REZULTATI

ZAKLJUČEK


