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От името на Работната група по сърдечно-съдови заболявания към НЗОК
Антикоагулантните механизми осигуряват прецизен контрол на кръвосъсирването и при нормални условия превалират над прокоагулантните механизми. Нарушението на естествения баланс между
прокоагулантната и антикоагулантната система,
дължащо се на вродени или придобити фактори,
може да доведе до кървене или тромботични заболявания.
Тромбинът (фактор IIа) е ключовият ефекторен
ензим в системата на кръвосъсирването. Той има
много важни биологични функции:
- активиране на тромбоцитите,
- индуциране реакцията на тромбоцитно освобождаване и агрегация.
Участва в превръщането на фибриногена във фибринова мрежа и ускоряване на кръвосъсирването по
пътя на обратната връзка чрез активиране на двата неензимни кофактора фактор V и фактор VIII.
Балансираното образуване на тромбин (фактор IIa)
на мястото на съдовото увреждане е резултат от
серия последователни реакции, отнасящи се към
кръвосъсирването. Тромбинът (фактор IIa) нормално не циркулира в кръвта. При образуване на хемостазната запушалка той остава свързан във фибриновата мрежа.
Прокоагулантите са кръвни фактори, участващи
в образуването на тромбин (фактор IIa) от протромбин (фактор II). Някои са ензими - фактор VIIа,
фактор IХа, фактор Ха, фактор ХIа. Други са неензимни фактори, ускоряващи реакциите на кръвосъсирване - фактор Vа, фактор VIIIа, фактор IV (Са+),
тромбоцитен фактор 3, фактор III (тъканен тромбопластин).
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Естествени антикоагуланти в циркулиращата
кръв са антитромбин (АТIII), алфа-1-антитрипсин,
алфа-2-макроглобулин, С1-инхибитор, хепаринов фактор II, а в кръвоносните съдове – тромбомодулин
и хепаран сулфат.
Свръхсъсирваемостта е състояние, което определя по-висок индивидуален риск, но не води неминуемо до развитие на тромбоза. Това състояние въвлича механизъм, който води до увеличение и поддържане образуването на тромбин в циркулиращата кръв, като променя хемостазния статус.
Свръхсъсирваемостта и тромбозата се развиват в
циркулиращата кръв. Кръвната стаза е главният
фактор за венозните тромбози след продължителна имобилизация или голяма хирургична интервенция. Атеросклерозата и мъжкият пол са свързани с
повишен риск за развитие на артериални тромбози.
ТРОМБОТИЧНИЯТ ПРОЦЕС
И НЕГОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ

Тромбите са съставени от фибрин и кръвни клетки и могат да се образуват във всяка част на сърдечно-съдовата система - вени, артерии, сърце и
микроциркулаторно русло. Тъй като съотношението между клетките и фибрина зависи от хемодинамичните фактори, то е различно в артериалните
и венозните тромби. Артериалните тромби се образуват в условия на ускорен кръвоток и са съставени предимно от тромбоцитни агрегати, свързани помежду си с тънки фибринови нишки. Обратно,
венозните тромби се образуват в участъци на стаза и са съставени предимно от червени кръвни
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клетки с голямо количество разпръснат фибрин и
сравнително малко тромбоцити. Тромбите, които
се образуват в участъци с бавен до умерен кръвоток, представляват смес от червени кръвни клетки, тромбоцити и фибрин и са известни като смесени тромбоцитно-фибринови тромби. Когато богат на тромбоцити тромб причини оклузия, се появява стаза и тромбът може да пропагира под формата на червен тромб.
С течение на времето тромбите претърпяват
прогресивни структурни промени. Хемотаксичните фактори, освободени от агрегиралите тромбоцити, или протеолитичните фрагменти от плазмени протеини предизвикват адхезия на левкоцити и тяхното включване в тромбите. Агрегиралите тромбоцити се подуват, разрушават се и постепенно се заменят от фибрин. Най-накрая фибриновият тромб се разрушава от фибринолитичните ензими, освободени от ендотелните клетки и
левкоцитите, или се организира с появата на съединителна тъкан.
Усложненията на тромбозата са причинени от
ефектите на локална съдова обструкция, далечна
емболизация на тромботичен материал или, не
толкова често, от изконсумиране на хемостатичните елементи при тяхното участие в тромботичния процес.
1. Артериалните тромби обикновено се образуват в области с нарушен кръвен поток или в
участъци с руптура на атеросклеротични плаки.
Руптурата на плаките открива тромбогенния субендотел за тромбоцитите и коагулационните
протеини; тя може също така да предизвика по-нататъшно съдово стеснение, дължащо се на хеморагия в самата плака. Артериалните тромби могат
да останат оклузивни или да емболизират. Неоклузивните тромби могат да бъдат организирани в
стената на кръвоносния съд и могат да увеличат
растежа на атеросклеротичните плаки. Когато
кръвотокът е бавен, степента на стенозата е
тежка или тромботичният стимул е интензивен,
тромбите могат да се превърнат в напълно оклузивни. Артериалните тромби обикновено се появяват във връзка с налични съдови болести, най-често
срещаната от които е атеросклерозата; те водят до клинична изява, индуцирайки тъканна исхемия, обструкция на кръвотока или емболизация в
дисталната микроциркулация. Активирането на
коагулационната система на кръвта, както и активирането на тромбоцитите, са важни фактори в
патогенезата на артериалната тромбоза. Тези два
основни механизми на тромбогенезата са тясно
свързани in vivo, тъй като тромбинът (фактор IIа),
ключов ензим в коагулационната каскада, образуващ
се в процеса на кръвосъсирване, е мощен активатор на тромбоцитите, а активираните тромбоцити усилват процеса на коагулация. Затова както
антикоагулантите, така и медикаментите, под-

тискащи тромбоцитната функция, са потенциално ефективни за профилактика и лечение на артериалната тромбоза и тяхната полза е била демонстрирана чрез резултатите от клинични проучвания.
2. Венозните тромби обикновено се образуват в
съдовете на долните крайници и често са асимптоматични; те обаче могат да предизвикат появата на остри симптоми в случай, че се развие възпаление на съдовата стена, обструкция на кръвотока
или емболизация в белодробното кръвообращение.
Те могат да предизвикат дългосрочни усложнения,
дължащи се на венозна хипертония, в случаите, когато са засегнати венозните клапи. Активирането
на коагулационната система е критичният механизъм в патогенезата на венозната тромбемболия,
докато механизмът на активиране на тромбоцитите е с по-малко значение. По тази причина, както може и да се очаква, антикоагулантите са много ефективни в профилактиката и лечението на
венозната тромбемболия, докато медикаментите, подтискащи тромбоцитната функция, оказват по-малка полза.
3. Интракардиалните тромби обикновено се
образуват върху възпалени или увредени клапи,
върху ендокарда в съседство с участък на миокарден инфаркт, в дилатирала или дискинетична сърдечна камера, върху протезирани клапи. Обикновено те са асимптоматични, когато са ограничени в
сърцето, но могат да предизвикат сериозни усложнения, ако емболизират в мозъка или в системното кръвообращение. Активирането на коагулационната система на кръвта, изглежда, е по-важният механизъм в патогенезата на интракардиалните тромби, отколкото активирането на
тромбоцитите, въпреки че вторият механизъм
също играе определена роля. Антикоагулантите
са ефективни в профилактиката и лечението на
интракардиалните тромби и съществуват доказателства, че за пациентите с протезирани сърдечни клапи ефикасността на антикоагулантите
се повишава от медикаменти, които подтискат
тромбоцитната функция.
4. Дифузната микроваскуларна тромбоза е усложнение на дисеминираната интраваскуларна коагулация или на генерализираната тромбоцитна агрегация. Блокирайки кръвния ток към тъканите,
микротромбите могат да предизвикат исхемично
увреждане. Освен това може да се появи фрагментация на червените кръвни клетки при преминаването им през изпълнените с тромби съдове, водеща до хемолитична анемия. В крайна сметка, активирането на коагулационната система може да доведе до хеморагично нарушение, дължащо се на изконсумиране на тромбоцитите и коагулационните
фактори. Антикоагулантите са ефективни при определени случаи на дисеминирана интраваскуларна
коагулация.
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001
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КЛИНИЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ТРОМБОЗАТА И
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

Тромбозата е причина за много от острите изяви
на атеросклерозата и допринася за нейното прогресиране. Като генерализиран патологичен процес,
атеросклерозата засяга артериите, кръвоснабдяващи сърцето, мозъка, коремните органи и долните крайници, предизвиквайки остра и хронична миокардна исхемия, внезапна смърт, инфаркт на миокарда, нестабилна или стабилна ангина, исхемична
кардиомиопатия, хронична аритмия, исхемична
мозъчно-съдова болест (включително инсулт и мултиинфарктна енцефалопатия), бъбречна хипертония и периферна съдова болест, която води до claudicatio intermittens и гангрена. Атеросклерозата и
нейните тромботични усложнения могат също така да предизвикат чревна исхемия и да допринесат
за развитието на усложнения като диабет и хипертония. Тромбемболията, произлизаща от сърцето,
може да предизвика емболичен инсулт и периферна
емболизация при пациенти с предсърдно мъждене,
остър инфаркт на миокарда, клапно сърдечно заболяване и кардиомиопатии.
Образуването на тромбин играе решаваща роля в
патофизиологията на тромбозата и е предпоставка за използване на антикоагулантната терапия в
лечението на тези състояния.
Антикоагуланти, инхибиращи тромбина (фактор
IIа):
1. Директно инхибиращи тромбина (фактор IIа) антитромбин III, хирулог, хирудин, аграторбан;
2. Катализиращи инхибирането на тромбина (фактор IIа) чрез антитромбин III - конвенционален
нефракциониран хепарин;
3. Забавящи скоростта на образуване на тромбин
(фактор IIа) от фактор II - нискомолекулни хепарини, ускоряващи инактивирането на фактор
Ха чрез антитромбин III, орални антикоагуланти, протеин С;
4. Инхибиращи началния етап на образуване на
тромбина (фактор IIа) чрез инхибиране на пътя
на тъканния фактор - инхибитор на пътя на тъканния фактор (TFPI).
Антитромбин III (АТIII) е естествен антикоагулант в кръвта и е от първи ред при защитата от
вътресъдова тромбоза, възникваща при интактни
съдове и нарушен кръвоток или при ендотелна лезия вследствие атероматозно съдово заболяване.
Когато в циркулиращата кръв се образува малко количество тромбин (фактор IIа), той се инактивира необратимо от АТIII и по този начин се предотвратява действието му върху фибриногена, фактор V, фактор VIII и тромбоцитите.
Действието на АТIII се състои предимно в захващане на циркулиращите ензими на системата на
кръвосъсирването [тромбин (фактор IIа), фактори
Ха, IХа, ХIа, ХIIа, VIIа] и по този начин - локализиране
процесите на съсирване (фиг.1)
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Действие на ATIII върху ензимите
на кръвосъсирването

Фиг. 1 По Rosenberg RD, N Engl J Med, 1975

Тромбинът и другите ензими на кръвосъсирването имат активен серинов център (серинови протеинази), който се инхибира от аргининов реактивен център на АТIII. Хепаринът се свързва с лизинова група на АТIII и предизвиква конформационни промени в АТIII, които позволяват много бърз достъп
на аргининовия активен център до сериновите групи на активираните фактори на кръвосъсирването.

I. Указания за парентерална
антикоагулантна терапия с
нефракционирани хепарини
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
НА НЕФРАКЦИОНИРАНИЯ ХЕПАРИН

Хепаринът е биологична субстанция, хетерогенна
смес от сулфатирани полизахаридни вериги с молекулно тегло в рамките на 4000-30000 D. Стандартният или нефракциониран хепарин (НФХ) е смес от
молекули със средно молекулно тегло от 12000 до
15000 D. Търговските хепарини са получени чрез
екстракция от свинска мукоза или говежди бял дроб.
Антикоагулантната активност на хепарина от
двата източника е приблизително еднаква. Разлики
може да има по отношение на хепарин-индуцираната тромбоцитопения, която е по-изразена при използването на говежди хепарин.
Антикоагулантното действие на хепарина се определя от наличието на специфична пентазахаридна последователност във вериги с дължина минимум 18 захаридни единици. Нефракционираният хепарин се свързва с АТIII чрез уникална пентазахаридна последователност, което води до конформационни промени в активния център на АТIII (Arg393Ser294) и променя над 1000 пъти константата на
инхибиране на тромбина (фактор IIа) от 1х103 на 3
х107 и най-малко с една степен по-малко фактор Ха
от 3х103 до 4х106. При терапевтични концентрации
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само 1/3 от полизахаридните вериги на хепарина,
които съдържат пентазахаридна последователност, се свързват с АТIII.
Хепарин/АIII-комплексът се свързва с тромбина
(фактор IIа) в тернарен комплекс само при наличие
на вериги с 18 захаридни остатъци, след като първо тромбинът (фактор IIа) се прикрепя към хепарина и се приплъзва по веригата му, за да срещне свързания АТIII. За разлика от това, фактор Ха се
свързва директно с реактивния център на АТIII, без
да взаимодейства с хепариновите вериги. Двата
основни механизма на действие на хепарина, блокирането на тромбина или анти-фактор IIа-ефект,
приеман за антикоагулантен ефект, и анти-фактор Ха-ефект, отнасян като антитромботичен
ефект, зависят от молекулното тегло на хепарина
и съответно от дължината на хепариновите вериги. При намаляване на молекулното тегло се запазва
и дори леко се увеличава анти-фактор Ха-ефектът,
докато анти-фактор IIа-действието намалява.
Подтискането на другите фактори (фактори
VIIа, IХа, ХIа) чрез АТIII е по-слабо. В отсъствие на
нефракциониран хепарин полуживотът на инактивиране на тромбина от АТIII е 40 sec поради високата дисоциационна константа на АТIII/IIа-комплекса.
Катализираното от нефракционирания хепарин инхибиране на АТIII/IIа има полуживот 1/10 от милисекундата. Хепаринът, чрез АТIII, инхибира предимно
тромбина (фактор IIа) и в добавка фактори Ха, IХа,
ХIа, ХIIа. Лабораторният тест аPTT е чувствителен на инхибиция на тези фактори и се удължава
при приложение на хепарин.
Нефракционираният хепарин се свързва и с
Heparin Cofactor II и катализира инхибирането на
тромбина (фактор IIа) чрез ковалентна връзка, без
да инхибира фактор Ха. Антикоагулантният ефект
се постига при много високи концентрации на хепарин (по-високи от терапевтичните).
Хепаринът се свързва с тромбоцитите посредством тромбоцитен фактор 4, фибронектин,
фактора на von Willebrand и повлиява функцията
на тромбоцитите, което допринася за хеморагичния му ефект. Фракциите с високо молекулно тег-

ло и нисък афинитет към АТIII имат по-силен
ефект, отколкото фракциите с ниско молекулно
тегло.
Хепаринът удължава времето на кървене при хора
и увеличава микросъдовото кървене при експериментални животни. Взаимодействието на хепарина с тромбоцитите и ендотелните клетки може
да допринесе за появата на хепарин-индуцирани
кръвоизливи по механизъм, независим от антикоагулантния ефект на хепарина. Нефракционираните
хепарини повишават пропускливостта на съдовата стена и подтискат пролиферацията на съдовите гладкомускулни клетки - допълнителни ефекти,
които са независими от антикоагулантния им
ефект (табл.1).
Нефракционираните хепарини са хетерогенни по
отношение на молекулното си тегло, антикоагулантната си активност и фармакокинетичните си
свойства. Само една трета от хепариновите молекули, приложени при пациентите, имат антикоагулантна активност. Антикоагулантният профил
и клирънсът на хепарина са в зависимост от дължината на веригата на хепариновите молекули, като
тези с по-високо молекулно тегло се елиминират
по-бързо от циркулацията. In vivo се натрупват
фрагменти с ниско молекулно тегло и това се отразява в различията, наблюдавани между аРТТ и измерванията на хепариновото ниво с анти-фактор Хаактивност in vitro.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
НА НЕФРАКЦИОНИРАНИТЕ ХЕПАРИНИ

Нефракционираните хепарини се прилагат парентерално и са ефективни при интравенозна и подкожна апликация. Не трябва никога да бъдат прилагани интрамускулно поради риск от образуване на
хематоми. След преминаване в кръвния поток,
стандартният нефракциониран хепарин се свързва
с плазмените белтъци, което определя:
• вариации в антикоагулантния отговор при фиксирана доза при отделните индивиди;
• наблюдавания лабораторен феномен на хепаринова резистентност;
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• намалена бионаличност при ниски концентрации.
При избор на подкожния път на приложение, първоначалната доза хепарин трябва да бъде достатъчно висока, за да компенсира намалената му
бионаличност. В случай, че се налага незабавен антикоагулантен ефект, първоначалната доза може
да бъде придружена от интравенозно инжектиране на болус, тъй като антикоагулантният ефект
на подкожно приложения хепарин се проявява със
закъснение от 1 до 2 часа.
Хепаринът се метаболизира главно в черния дроб,
ретикуло-ендотелната система и съдовите ендотелни клетки и частично се елиминира чрез екскреция през бъбреците в урината. 80% от плазмения
хепарин се очиства посредством Gбърз механизъм
на насищане“ чрез свързването му с рецепторите
на ендотелните клетки и макрофагите, където
той се интернализира и деполимеризира, и 20% чрез Gпо-бавен, ненасищащ механизъм“ на хепаринов
клирънс през бъбреците.
В терапевтични дози голяма част от приложения хепарин се елиминира посредством бързия,
насищащ се, дозо-зависим клирънсов механизъм.
Поради тази кинетика антикоагулантният
ефект на хепарина в терапевтични дози не се
описва с линейна зависимост, въпреки че както
силата, така и продължителността му се повишават с увеличаване на дозата. Затова наблюдаваният биологичен полуживот на хепарина е
средно 90 минути (30-360 минути) и се увеличава
с дозата приблизително от 30 минути при интравенозно приложение болус на 25 U/kg до 60 минути при интравенозно приложение болус на 100
U/kg и до 150 минути при приложение на болус от
400 U/kg.
Биологичният полуживот на хепарина се скъсява
при:
- наличие на дълбока венозна тромбоза,
- белодробен тромбемболизъм,
вероятно поради увеличение на тромбоцитен
фактор 4, който инхибира антикоагулантната активност на хепарина.
Бионаличността на хепарина намалява, когато
медикаментът се прилага подкожно в ниски дози
(5000 U на 12 часа) или средни дози (12 500-15 000 U
на 12 часа). При високи терапевтични дози на хепа-
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рина (>35 000 U на 24 часа), плазменото възстановяване е почти пълно.

Индивидуалната телесна маса и възрастта на пациента играят роля в хепариновия отговор в резултат на промени едновременно в интравазалния
обем и адхезията на хепарина към съдовите повърхности. Отговорът към хепарина е различен и може да варира понякога повече от 300% между индивидите от една група.
ЛАБОРАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА
ОБЛАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ХЕПАРИН

Лабораторното проследяване на антикоагулантния ефект на хепарина се извършва посредством
резултатите от аPTT - тест, оценяващ инхибиторния ефект на хепарина спрямо тромбина (фактор IIа), фактор Ха и фактор IХа. Дозата хепарин,
назначена на пациента, трябва да бъде мониторирана и коригирана така, че да се постигне терапевтично ниво. Различните търговски реактиви за
аРТТ се различават понякога значимо в чувствителността си към хепарина. За много реактиви терапевтичното ниво се постига при аРТТ-отношение
1,5–2,5 (изчислено като отношение на наблюдаваното аРТТ на пациента към референтното време на
контролите за аРТТ). Счита се, че оптималното
време за контролиране е 60-90 минути преди следваща интравенозна инфузия, в средата на интервала при подкожно приложение и по всяко време в хода на постоянна инфузия (табл.2).
Определяне на терапевтичното ниво на хепарина
може да се извърши чрез измерване на анти-Ха-активност.
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Препоръчва се измерване на плазмения хепарин
чрез способността му да образува комплекси с АТIII
и да неутрализира фактор Ха, като за целта са разработени хромогенни методи, измерващи анти-Хаактивност. Терапевтичното ниво съответства
на 0,4–0,6 IU/ml, а профилактичното ниво - на
0,1–0,15 IU/ml (табл.2). Определянето на Ха-областта е различно от определянето на хепариновото
ниво чрез титруване с протамин, като терапевтичното ниво е 0,2–0,4 U/ml. Протаминовото
титриране се основава на подтискане на съсирването на ниво фактор IIа (протромбин).
Понякога може да настъпи дисоциация между aPTT
и терапевтичното ниво, измерено чрез титруване с протамин или анти-Ха-активността и приложената доза хепарин:
1. Присъствието на острофазови белтъци, като
фактор VIII, фибриноген, алфа-2-кисел гликопротеин по време на хепаринизация на болен, както
и при резистентност на хепаринова терапия,
могат да доведат до неадекватно скъсяване на
аРТТ.
2. Някои състояния могат да удължават аРТТ, като
факторов дефицит, лупусен антикоагулант, моноклонална гамопатия и дисфибриногенемия.
При тези състояния пациентът е с повишен риск
от неадекватна хепаринизация при тромбемболични заболявания.
3. Честа клинична ситуация е припокриването на
оралната антикоагулантна терапия с интравенозно хепариново лечение. Аценокумарол (Синтром) изисква 3-5 дни за достигане на терапевтичен ефект и обичайно се комбинира с успоредно приложение на хепарин за същия период.
Аценокумарол удължава аРТТ поради ефекта му
върху фактори II, IХ и Х. По този начин аценокумарол-индуцираното удължаване на аРТТ, което
не е свързано с терапевтичното ниво на хепарина, може да подтикне клинициста да намали
часовата интравенозна хепаринова доза. В тези
случаи е препоръчително да се изследва плазменото хепариново ниво – тест, който не се повлиява от приемането на аценокумарол и ще определи точно нивото на циркулиращия хепарин
и необходимата доза.
4. При прилагането на фибринолитична или тромболитична терапия (стрептокиназа, tРА), в резултат на фибриногенолизата и фибринолизата
настъпва намаление на фибриногена, което е
свързано с удължаване на аРТТ. В този случай аРТТ
не е специфичен индикатор за хепариновата антикоагулация. Следователно, определянето на
плазменото хепариново ниво е по-точен тест
за мониториране и контрол на хепариновата
антикоагулация след тромболитична терапия.
КОГАТО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РТТ СА НЕОЧАКВАНО СКЪСЕНИ ИЛИ УДЪЛЖЕНИ, ИЗМЕРВАНЕТО НА ПЛАЗМЕНОТО ХЕПАРИНОВО НИВО ЩЕ ОСИГУРИ ПО-ТОЧНА И БЕ-

ЗОПАСНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛА НА
ХЕПАРИНОВОТО ЛЕЧЕНИЕ.

Странични реакции
1. Малки хеморагии (табл. 4) се появяват в около
4% от случаите по време на антикоагулантната терапия, обикновено от кожата, венците,
от носа или в урината. Големи хеморагии се появяват в около 2% от случаите и са обикновено
от гастроинтестиналния тракт или централната нервна система.

2. Други странични явления включват тромбоцитопения при 5-10% от болните, вторична след
включване на хепарин. Изявява се между 3-12 ден
от началото на терапията, не е зависима от дозата и обикновено е имунологично индуцирана.
Възстановяване на изходните стойности на
тромбоцитите се наблюдава 5-7 дни след
прекъсване на лечението с хепарин. Около 2% от
болните развиват устойчиво намаляване на
тромбоцитите под 100x109/L, почти винаги при
интравенозни инфузии. При около 0,5% от болните тромбоцитите намаляват под 50x109/L,
което се дължи на образуване на антитела срещу тромбоцитната мембрана, водещи до формиране на тромбоцитни агрегати и развитие
на артериална тромбоза. Преди началото на лечението и ежедневно в хода на хепаринова терапия е необходимо изследване на тромбоцитите.
3. Остеопороза може да се появи след 6-месечен
курс на лечение при доза над 10000 U/дневно.
4. Рядко са наблюдавани генерализирани реакции
на свръхчувствителност.
Честотата на най-често наблюдаваните странични ефекти – кръвоизливите, може да се увеличи
при наличието на рискови фактори за кървене:
1. прекарана травма, операция или инсулт в предшестващите 14 дни;
2. анамнеза за пептична язва, гастроинтестиналНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001
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но кървене или кървене от генико-уретралния
тракт;
3. тромбоцити под 150x109/L;
4. възраст над 70 години;
5. други придружаващи заболявания като чернодробна недостатъчност, уремия, мозъчни метастази.
Лечение при свръхдозиране
Протамин-сулфатът е специфичен антидот, който свързва и неутрализира нефракционирания хепарин. Подходящата доза протамин зависи от дозата, начина на приложение и времето, изминало след
приложението на нефракционирания хепарин. Ако
се прилага веднага след интравенозна инфузия, 1 mg
протамин се назначава за всеки 100 U хепарин. Ако
прилагането на протамин е забавено, дозата му
следва да е по-ниска. Отговорът може да се определи с измерване на аРТТ или АСТ. Ако протаминът се
приложи бързо в по-високи дози, съществува опасност от понижаване на кръвното налягане, дължащо се на намаляване на системната съдова резистентност. Могат да бъдат наблюдавани и анафилактични реакции при 2-5% от болните.
При големи хеморагии е показано преливане на
прясно замразена плазма с оглед заместване дефицита на кръвни фактори.

Дозиране
и клинично приложение на хепарин
Нефракционираните хепарини са ефективни при:
1. профилактика и лечение на венозната тромбоза
и белодробната емболия;
2. профилактика на пристенната тромбоза след
инфаркт на миокарда;
3. профилактика на коронарната ретромбоза след
проведена тромболиза;
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4. лечение на пациенти с нестабилна ангина и
остър инфаркт на миокарда.
Антикоагулантният отговор към нефракционирания хепарин варира широко сред пациентите с
тромбемболична болест, а клиничната ефективност на хепарина се оптимизира, ако антикоагулантният ефект се поддържа в терапевтичната област. По тези причини хепаринолечението обикновено се мониторира, за да се поддържа аРТТ на ниво, еквивалентно на ниво на хепарина от 0,2 до 0,4
U/mL при протаминово титриране, или от 0,4 до
0,6 U/mL при измерване на анти-фактор Ха-активност.
Рискът от хепарин-свързано кървене се увеличава
с дозата (което на свой ред е свързано с антикоагулантния отговор), едновременното приложение
на тромболитична терапия, проведена наскоро хирургична интервенция, инвазивни процедури, травма или генерализирано нарушение на хемостазата.
Бърз терапевтичен хепаринов ефект се постига
при започване с натоварваща доза от 5000 U, приложена в болус интравенозно, последвана от
продължителна инфузия на 32 000 U за 24 часа. Пониска доза се използва често веднага след тромболитична терапия, тъй като плазмолитичното състояние води до различен антикоагулантен ефект,
който удължава aРТТ сам по себе си. aРТТ трябва да
бъде измерено приблизително 6 часа и 12 часа след
началото на приложение на хепарина и дозата на
последния трябва да бъде титрирана според получените резултати. Разработена е номограма за
титриране на дозата на хепарина според aРТТ
(табл. 5).
Възможно е, също така, да бъдат постигнати терапевтични нива на хепарина при подкожно инжектиране на 35 000 единици за 24 часа в две отделни
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дози. Антикоагулантните ефекти на подкожно
приложения хепарин са забавени с около 1 час и пиковите нива се наблюдават след около 3 часа.

Лечение на венозна тромбемболия
и белодробен тромбемболизъм
Всички съвременни проучвания, при които са използвани обективни методи на изследване за оценка
на резултатите, са със средна дневна доза хепарин
между 30 000 и 35 000 U за 24 часа.
Контролните проверки на провеждания хепаринов мониторинг показват, че промените в дозата
често пъти са неадекватни. Механизмите на дозиране могат да бъдат оптимизирани чрез използване на стандартизиран подход. Хепариновата терапия продължава 7 до 10 дни, с 3- до 5-дневен припокриващ период с перорални антикоагуланти. Рецидивът на венозна тромбоза, както и честотата на
кръвоизливите при краткия курс на лечение с хепарин (4 до 5 дни) и при по-дългия курс (9 до 10 дни) са
еднакви. Краткият курс на лечение се препоръчва
поради намаления болничен престой и понижения
риск от развитие на хепарин-свързана тромбоцитопения. Въпреки че по-краткият курс на лечение
може да бъде препоръчан за средностатистическия
пациент с венозна тромбемболия, той не е подходящ за пациенти с тежка илеофеморална венозна
тромбоза или белодробен тромбемболизъм.
Общи правила за лечение на дълбока венозна
тромбоза и белодробен тромбемболизъм
1. Интравенозен нефракциониран хепарин, с болус
5000-10000 U и последваща трайна инфузия в до-

за, достатъчна за оптимална антикоагулация
(удължаване на аРТТ - 1.5-2.5, съответстващо на
0,2-0,4 U/ml при протаминово титриране или
анти-Ха-ниво 0,4-0,6 U/ml).
2. Лечението трябва да продължи от 4 до 10 дни,
като припокриването с орални антикоагуланти
трябва да бъде в рамките на 3 до 5 дни. При
част от болните хепарин и аценокумарол могат
да бъдат назначени едновременно и хепаринът
се спира на 5–6 ден, когато протромбиновото
време е отчетено в терапевтични граници в
два последователни дни. При масивен белодробен емболизъм или илеофеморална тромбоза се
препоръчва по-дълъг период на лечение.

Профилактика
на венозния тромбемболизъм
Хепарин във фиксирана ниска доза от 5000 U подкожно на 8 часа или на 12 часа е ефективна и безопасна форма на профилактика при всички пациенти, изложени на риск от венозна тромбемболия.
Клиничните данни при болни, подложени на обща
хирургична интервенция и при общопрофилни пациенти са показали, че ниските дози хепарин водят
до намаляване от 60% до 70% на риска от венозна
тромбоза и фатална белодробна емболия. Използването на хепарин в малка доза е свързано с появата
на незначителни раневи хематоми и с минимално,
незначително повишение на големите кръвоизливи,
но не и с повишение на фаталните кръвоизливи.
Ниската доза хепарин е показала също така ефективност при понижаване честотата на венозната
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тромбемболия след инфаркт на миокарда и при пациенти с други сериозни заболявания, както и понижаване на вътреболничната смъртност с 31%. Хепаринът в ниска доза е ефективен за намаляване на
дълбоката венозна тромбоза след операции на бедрото.

Исхемична болест на сърцето
Коронарната тромбоза играе важна роля в патогенезата на острите усложнения на исхемичната
болест на сърцето: нестабилна ангина и нейните
усложнения, остър инфаркт на миокарда и много
случаи на внезапна смърт; повторен инфаркт и
смърт при пациенти с остър инфаркт на миокарда,
на които е прилагана тромболитична терапия. Хепаринът може да профилактира острите тромботични изяви на исхемичната болест на сърцето, но
клиничното му приложение не може да бъде обсъждано самостоятелно. То трябва да се разглежда в
комбинация със стандартното лечение, включващо
аспирин при всички пациенти с миокардна исхемия
и комбинация от аспирин и тромболитична терапия при пациентите с остър инфаркт на миокарда.
НЕСТАБИЛНА АНГИНА

Четири големи проучвания, в които аспирин е бил
даван на пациенти с нестабилна ангина, са показали
значително намаляване на честотата на острия
инфаркт на миокарда и сърдечната смърт както
при краткия, така и при дългия курс на лечение. Допуска се, че прибавянето на хепарин към аспирина
подобрява близките резултати. Хепаринът, когато
се прилага самостоятелно, е също ефективен по
отношение на близките резултати за профилактиране на острия инфаркт на миокарда и на рекурентната рефракторна ангина при пациенти с нестабилна ангина, но при спирането му се наблюдава
рибаунд ефект. Изглежда, приемът на аспирин намалява броя на исхемичните инциденти, които се
появяват след спирането на хепарина. Препоръчва
се болусно приложение на 5000 U с последваща непрекъсната инфузия на 32 000 U за 24 часа (аPTT - 1.52.5). При тези болни могат да се прилагат и нискомолекулни хепарини (табл. 10).
ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

1. При болни с остър миокарден инфаркт с ST-елевация, тромболизирани с tPA, хепарин се прилага
интравенозно за 48 часа. Хепарин се прилага в
доза 5000 U в интравенозен болус с последваща
продължителна инфузия на 1000 U на час,
започната или по време, или в края на вливането
на tPA. Дозата на хепарина се титрира с цел
поддържане на aPTT в рамките на 1.5-2.0 пъти
над контролата.
2. При болни с остър миокарден инфаркт с ST-елевация, третирани с неселективни тромболитични медикаменти (стрептокиназа, урокинаНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001

за), които са с висок риск за развитие на системен артериален емболизъм (масивен или преден
миокарден инфаркт, предсърдно мъждене, предишен системен емболизъм или доказан левокамерен тромб), интравенозната хепаринова терапия да започне на 6 час след фибринолизата и
след изследване на аРТТ. Хепаринът се стартира,
когато аРТТ достигне до по-малко от два пъти
контролата (около 60-70 сек.). Тогава се започва
48-часова инфузия с начална доза около 1000 U/час
до достигане на аРТТ до 1,5-2,0 пъти контролата.
3. При болни с остър миокарден инфаркт с ST- елевация, третирани с неселективни тромболитични медикаменти (стрептокиназа, урокиназа), които са с нисък риск за развитие на системен артериален емболизъм, се препоръчва приложение на хепарин 2 пъти по 7500-12500 U s.c. за
48 часа.
4. При болни с миокарден инфаркт без ST-елевация
се прилага интравенозно хепарин по схема 5000
U болус i.v. с последваща 48-часова продължителна инфузия на 32000 U за 24 часа при контрол на
aPTT - 1.5-2.5. При тези болни може да се прилага
и нискомолекулен хепарин.
5. При болни с остър миокарден инфаркт с ST-елевация, при които не е проведена тромболитична терапия и са с висок риск за развитие на системен артериален емболизъм (масивен или преден миокарден инфаркт, предсърдно мъждене,
предишен системен емболизъм или доказан левокамерен тромб), нефракциониран хепарин се
стартира с болус от 5000 U, последван от продължителна интравенозна инфузия от 32000 U
за 24 часа, с контрол на aPTT 1,5 - 2,5.
6. При болни с остър миокарден инфаркт с ST-елевация, при които не е проведена тромболитична терапия и са с нисък риск за развитие на системен артериален емболизъм, нефракциониран
хепарин се прилага 2 пъти по 7500 U s.c. като
профилактика на дълбоката венозна тромбоза
до раздвижване на пациента (3 - 5 дни). При същите болни може да се прилага и нискомолекулен
хепарин.
Установено е, че спирането на хепарина 24 часа
след тромболитичната терапия води до нарастване честотата на исхемични инциденти. Затова се
препоръчва интравенозно приложение на хепарин в
продължение на 48 часа и последваща преценка на
клиничното състояние на пациентите с цел преустановяване или продължаване на хепариновата терапия. Хепарин може да бъде преустановен при нискорискови пациенти, да се прилага подкожно при
рискови пациенти за системна емболизация и интравенозно при пациенти с висок риск от повторна
коронарна оклузия.
Когато хепаринът бива спрян рязко, пациентът
попада във високорисков период от повторна
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тромбоза. Препоръчва се постепенно намаляване
на хепариновите инфузии, като дозата се намалява
на половина на 6 часа и се спира през следващите 12
часа.
При пациенти, на които няма да се прилага тромболитична терапия, се наблюдава слаб положителен ефект от хепарин, когато аспирин, бета-блокери, нитрати и АСЕ-инхибитори се използват редовно. Всъшност най-точните данни произтичат от
множество представителни клинични изследвания,
проведени преди реперфузионната ера. Един систематичен преглед на тези изследвания посочва, че с
помощта на хепарин се намалява със 17% смъртността и с 22% риска от повторен миокарден инфаркт. Изследваните групи не са третирани с други медикаменти, особено с аспирин, които днес се
считат за рутинни. Понастоящем при всички инфаркти, нетретирани с фибринолитик, се препоръчва профилактика на дълбоката венозна тромбоза с
нефракциониран хепарин 2 пъти по 7500 U s.c., тъй
като е доказано, че тази профилактика намалява
честотата на дълбоките венозни тромбози от
12% на 4%.
Доказан е ефектът на хепарина за профилактиране на ранната коронарна реоклузия след успешна

тромболиза с tPA. Няма данни, които да
потвърждават подобен ефект на хепарина след
тромболиза със стрептокиназа.

Ограничения
за прилагането на хепарин
Ограниченията за прилагането на хепарин се основават на неговата фармакокинетика, биофизични и
неантикоагулантни антихемостатични свойства.
Фармакокинетичните ограничения се дължат на
свойството му да се свързва с плазмените протеини и с ендотелните клетки, което има за резултат
усложнен клирънсов механизъм, както и хепаринова
резистентност и различия в антикоагулантния отговор към фиксирани дози. Биохимичните ограничения се дължат на факта, че комплексът хепарин/АТIII не е в състояние да достигне и да инактивира фактор Ха в протромбиназния комплекс или
тромбина, свързан с фибрин или със субендотелните повърхности. Ограниченията, приписвани на
другите му (неантикоагулантни) антихемостатични свойства, се дължат на недобре дефинирания инхибиторен ефект на хепарина върху тромбоцитната функция (табл. 7).
Антикоагулантният ефект на хепарина се модифицира от тромбоцитите, фибрина, съдовата
повърхност и плазмените протеини.
Тромбоцитите ограничават антикоагулантния
ефект на хепарина по два начина: а) фактор Ха,
произвеждан върху повърхността на тромбоцитите, се предпазва от инхибиране от комплекса хепарин/АТIII; б) тромбоцитите освобождават хепарин-неутрализиращ протеин - тромбоцитен фактор 4.
Фибринът се свързва с тромбина и го предпазва
от инактивиращото действие на хепарин/АТIII. По
тази причина са необходими много по-високи концентрации на хепарин, за да се инхибира тромбина,
свързан с фибрин, отколкото са необходими за
инактивиране на свободния ензим. Тромбинът се
свързва също така и със субендотелните матриксни протеини, където той отново е предпазен от
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инхибиращия ефект на хепарина.
Тези наблюдения обясняват защо при експериментални животни хепаринът е по-малко ефективен
от АТIII-независимия тромбин и инхибиторите на
фактор Ха за профилактика на тромбозата; те също така увеличават вероятността АТIII-независимите инхибитори да се окажат по-ефективни от
хепарина в определени клинични условия.
В клинично ефективни дози нискомолекулните хепарини и хепариноиди нямат ограниченията на хепарина, дължащи се на подтискане на тромбоцитната функция и на свързаните с това микросъдови
кръвоизливи, поради което те могат да бъдат прилагани в по-високи дози от хепарина.

II. Указания
за антикоагулантна терапия
с нискомолекулни хепарини
Молекулите на нискомолекулните хепарини са с
размер приблизително една трета от големината
на молекулата на хепарина. Както и хепарина, те са
хетерогенни по големина, с вариации на молекулното тегло от 1000 до 10 000 D и средно молекулно
тегло от 4000 до 5000 D.
Нискомолекулните хепарини се получават от нефракционирания хепарин след химична или ензимна
деполимеризация на изходните молекули. Деполимеризацията на хепарина води до промяна на антикоагулантния му профил, бионаличността и фармакокинетиката му, ефектите върху тромбоцитната
функция и наблюдаваните кръвоизливи.
Фармакокинетиката на нискомолекулните хепарини се различава от тази на нефракционирания хепарин по някои важни аспекти (табл. 8):
1. Когато се инжектира подкожно, в зависимост
от дозата, бионаличността на нефракционирания хепарин варира от 10% до 90%. Тази разлика
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се дължи на склонността на нефракционирания
хепарин да се свързва с плазмените протеини,
ендотелните клетки, тромбоцитите и макрофагите.
2. Нискомолекулните хепарини проявяват много
по-нисък афинитет към плазмените протеини и
не се натрупват в черния дроб и слезката. Това,
вероятно, допринася за техния по-дълъг плазмен
полуживот (3-4 часа) в сравнение с нефракционирания хепарин (30–150 минути в зависимост от
дозата). Поради тези фармакокинетични свойства зависимостта доза-отговор за нискомолекулните хепарини е линейна. Това предполага, че
антикоагулантните ефекти от определена доза
би трябвало да са максимално предвидими, което би намалило необходимостта от мониторинг.
3. За разлика от нефракционирания хепарин, който
е способен да формира три молекулни комплекса
с антитромбина и тромбина и по този начин
мощно да инхибира тромбина (силен антикоагулантен ефект), само част от веригите на нискомолекулните хепарини - 25% до 50% от различните нискомолекулни хепарини, са достатъчно дълги (> 18 захарни единици), за да формират този
комплекс (по-слаб ефект). От друга страна, усилването на антитромбиновото инхибиране на
фактор Xa не се повлиява от молекулното тегло
на хепарина. Поради това, съотношението между активността на инхибиторното действие
на фактор Xa/IIa е 1:1 за НФХ и 4:1 за нискомолекулните хепарини. Следователно, инхибирането
на фактор Ха се използва за оценка на антитромботичния ефект на нискомолекулните хепарини.
Трябва да се помни обаче, че тези лекарства имат
и други антитромботични действия, които не се
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измерват рутинно. Такова, например, е освобождаването от ендотела на инхибитор на пътя на тъканния фактор.

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Нискомолекулните хепарини имат по-дълъг плазмен полуживот и по-предсказуем антикоагулантен
отговор, отколкото нефракционирания хепарин,
така че те могат да се прилагат веднъж дневно и
без лабораторно мониториране. НМХ изместват
прогресивно от средата на 80-те години НФХ в
профилактиката на ВБТ и БТЕ при болни с висок
риск, особено при болни в периоперативния период. Използването на нискомолекулен хепарин при пациенти, изложени на висок риск, се е превърнало в
стандарт за много европейски страни.
Отношението цена-ефективност на фармакологичната профилактика, изглежда, е изяснено за умеренорисковите и високорисковите пациенти. При
умеренорисковите и високорисковите пациенти
цената на скринирането, диагностицирането и лечението на тромбемболизма са толкова високи, че
препоръчваните понастоящем методи за първична
профилактика са по-евтини. При нискорисковите
пациенти понастоящем няма данни за отношение-
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то цена-ефективност на препоръчваните профилактични методи. Когато се обсъжда фармакологичната профилактика при нискорисковите пациенти, трябва да се има предвид не само отношението цена-ефективност, а също и съотношението
полза-риск, което играе важна роля. Хепариновата
профилактика може да е свързана с потенциален
риск от хепарин-индуцирана тромбоцитопения.
Рискът от такова усложнение трябва да бъде преценен спрямо риска от развитие на венозен тромбемболизъм. Хепарин-индуцираната тромбоцитопения е по-често срещана при пациенти, лекувани с
нефракциониран хепарин, отколкото при такива,
лекувани с нискомолекулен хепарин. По този начин
фракционираният хепарин, в сравнение с нефракционирания хепарин, започна все по-широко да навлиза като средство за профилактика, особено при наличен риск от дълбока венозна тромбоза по време
и след дехоспитализацията. Трябва да се обсъжда
възможността за удължаване на профилактиката,
когато болничният престой е скъсен или когато
рискът персистира. Благоприятният по отношение на безопасността и ефикасността профил на
нискомолекулния хепарин и необходимостта само
от единични дневни инжекции, улесняват лечението в домашни условия и приложението на медикамента от самите пациенти.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОФИЛАКТИКА

Важна задача на съвременната медицина е профилактиката на дълбоката венозна тромбоза и нейните усложнения.
Пациенти в хирургията
Основавайки се на литературни данни, може да
бъде обобщено, че най-висок риск от дълбока веноз-
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на тромбоза се наблюдава при пациенти, преживели голяма операция по повод травма, ортопедична
операция и коремна операция, при които се наблюдава честота на инцидентите почти 30%. Степента на риска се повишава от предразполагащи
рискови фактори (напр. възраст, злокачествени заболявания, затлъстяване, анамнеза за предишни
тромбемболични инциденти, варикозни вени, скорошни оперативни процедури и тромбофилия). Тези фактори се модифицират допълнително от общите грижи, включващи продължителност и вид
на анестезията, предоперативна и постоперативна имобилизация, степен на оводняване и наличие
на сепсис.
Други пациенти
Повишен риск от развитие на венозен тромбемболизъм е бил установен в проспективни проучвания при пациенти с остър инфаркт на миокарда,
пациенти с инсулт и имобилизирани нехирургични
пациенти.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА ВЕНОЗНИЯ ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ

А. Хирургични пациенти
За предпочитане е профилактиката да започне
преди операцията и да продължи от 7 до 10 дни
след операцията или до пълно раздвижване
(табл. 10). По-високите дози нискомолекулен хепарин се прилагат 12 часа преди операцията
(напр. вечерта преди операцията).
I. Пациенти в общата хирургия
1. При нискорисковите пациенти, претърпели
малка операция, които са под 40-годишна възраст и нямат клинични рискови фактори, не се
препоръчва друга специфична профилактика освен ранното раздвижване.
2. При умеренорисковите пациенти, които са над
40-годишна възраст и на които е направена голяма операция, но които нямат допълнителни клинични рискови фактори за венозен тромбемболизъм, се препоръчва използването на еластични
чорапи, ниска доза нефракциониран хепарин
(5000 U на 12 часа) или нискомолекулни хепарини,
прилагани 2 часа преди и от 12-ти час след операцията. Еластичните чорапи трябва да се използват по време на операцията, ако е възможно, и през постоперативния период.
3. При високорисковите пациенти с множество
рискови фактори се препоръчва прилагането на
ниски дози нефракциониран хепарин (5000 U s.c.
на 8 часа), нискомолекулен хепарин или декстран,
които да се комбинират с еластични чорапи и
други механични методи. Лечението с ниски дози нефракциониран хепарин и нискомолекулен хепарин трябва да започне предоперативно и да
продължи от 12 час след операцията, като декстран може да се прилага интраоперативно.
4. Не се препоръчва аспиринът да се прилага за
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профилактика при болни след обща хирургична
операция. При определени високорискови пациенти от общата хирургия може да се приложи периоперативно лечение с перорални антикоагуланти (INR 2.0-3.0).
II. Ортопедични пациенти
1. При пациенти, на които е извършено протезиране на тазобедрената става, най-ефективните антикоагулантни профилактични режими включват постоперативното приложение
на фиксирани дози нискомолекулен хепарин подкожно веднъж дневно; титрирани дози нефракциониран хепарин (започнат предоперативно),
както и нискоинтензивна перорална антикоагулация (INR 2.0-3.0), започната предоперативно
или непосредствено след операцията. Допълнителен профилактичен ефект се осигурява с използването на еластични чорапи и други
механични методи.
2. При пациенти, на които е направено протезиране на колянната става, най-ефективният антикоагулантен профилактичен режим е постоперативното приложение на фиксирани дози
нискомолекулен хепарин подкожно веднъж дневно. При пациенти, на които е направена операция по повод фрактура на бедрената кост,
постоперативно се прилагат фиксирани дози
нискомолекулен хепарин подкожно веднъж дневно или орален антикоагулант (INR - 2.0-3.0). Носенето на еластични чорапи е най-ефективният
нефармакологичен профилактичен режим. Могат да се прилагат и други механични методи.
Б. Други пациенти
1. При пациенти, подложени на интракраниална
неврохирургия, се препоръчва прилагане на ниски дози нефракциониран хепарин. Еластичните
чорапи и ниските дози нефракциониран хепарин
са по-ефективни в комбинация, отколкото при
самостоятелното им приложение, и трябва да
се имат предвид при високорисковите пациенти.
2. При пациенти с остро увреждане на гръбначния стълб, придружено с парализа, се препоръчва профилактично лечение с нискомолекулен хепарин или титрирани дози подкожен
нефракциониран хепарин (aPTT - 1.5-2.0). Профилактиката с аценокумарол също може да се окаже ефикасна. Изглежда, че когато ниските дози
нефракциониран хепарин и еластичните чорапи
се прилагат самостоятелно, те са не достатъчно ефективни. Тези методи могат да окажат положителен ефект, когато се прилагат едновременно.
3. При пациентите с множествени травми се
препоръчва прилагането на кумаринови производни или нискомолекулен хепарин.
4. Препоръчва се ниски дози нефракциониран хепарин да бъдат прилагани при пациенти с ин-
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фаркт на миокарда за профилактика на тромбемболизма. Пълните дози на антикоагулантната терапия също са ефективни.
5. При пациенти с исхемичен инсулт и парализа на
долните крайници ниските дози нефракциониран хепарин и нискомолекулният хепарин са ефективни. Интермитентното пневматично компресиране и еластичните чорапи вероятно също
са ефективни.
6. При нехирургичните пациенти, при които са
налице клинични рискови фактори за развитие
на венозен тромбемболизъм, в частност тези
със застойна сърдечна недостатъчност или гръдни инфекции, ниските дози нефракциониран хепарин и нискомолекулният хепарин показват добър
ефект.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА ВЕНОЗНИЯ ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ

Общи указания
В много страни нискомолекулният хепарин се прилага вместо нефракционирания хепарин. Дозовите
изисквания са строго индивидуални за всеки отделен препарат. Нискомолекулният хепарин трябва
да се прилага в продължение на 5 до 10 дни. Терапията трябва да се припокрива с приложението на
перорален антикоагулант.
Дългосрочната антикоагулантна терапия трябва
да започне с припокриване от 3 - 5 дни и да продължи поне 3 месеца, като за целта се използват орални антикоагуланти за удължаване на протромбиновото време до INR 2.0-3.0. Когато оралните антикоагуланти са противопоказани или използването
им е неудобно, лечение може да продължи с титрирани дози подкожен нефракциониран хепарин за
удължаване на aPTT в долни терапевтични граници,
или с нискомолекулен хепарин.
Изолираната симптоматична дълбока венозна
тромбоза на подбедрицата трябва да бъде лекувана с антикоагуланти в продължение на 3 месеца.
Препоръчва се пациентите с рецидивираща венозна тромбоза или персистиращи рискови фактори, като например дефицит на антитромбин III,
дефицит на протеин C или S, лупусен антикоагулант, други наследствени или придобити състояния на тромбофилия, както и малигнени заболявания, да бъдат лекувани без ограничения за дълъг период от време.
Забележка: При болни с дълбока венозна тромбоза,
усложнена с белодробен тромбемболизъм, не се препоръчва лечение с нефракциониран хепарин в острия
период (7 - 12 дни).
Практически насоки за лечение на дълбоката венозна тромбоза в амбулаторни условия или в ранния постоперативен период:
1. В случай, че пациентът няма придружаващи заболявания, той може да бъде хоспитализиран за
период от 24 часа или лечението може да започ-

не в амбулаторни условия, като трябва да бъдат проведени следните мероприятия:
- изследване на пълна кръвна картина и тромбоцити;
- изследване на протромбиново време и активирано парциално тромбопластиново време.
2. Пациентът трябва да бъде обучен да изпълнява
достъпни антиемболични упражнения.
3. Начало на подкожното приложение на нискомолекулен хепарин (табл. 10).
4. Инструктиране пациента да инжектира самостоятелно подкожния нискомолекулен хепарин в
предната част на бедрото или в предната коремна стена (за предпочитане в предната част
на бедрото – използват се кръгово разположени
инжекционни места).
5. Мерки за умерена компресия чрез поставяне на
еластичен бинт или чорап на долните или горните крайници, които да се използват само по време на работа.
6. Пациентът се изписва на 24 час в случай, че няма
придружаващи заболявания или веднага след като придружаващото заболяване (не дълбока венозна тромбоза) позволява това.
7. Осигурете човек, който да инжектира нискомолекулния хепарин в дома на пациента в случаите,
когато самия той или близките му не са в състояние да правят това.
8. Назначете амбулаторно проследяване на протромбиновото време и INR, както и пълна кръвна
картина и тромбоцити в дома на пациента на 3
ден.
9. Направете клинична оценка на пациента (в кабинета или клиниката) на 7 ден; изследвайте
протромбиново време и пълна кръвна картина с
тромбоцити на 5 и 7 ден; спрете нискомолекулния хепарин, когато INR е приблизително 2.0 и
след това титрирайте съответно дозата на
аценокумарол.
10. Следете пациента ежеседмично до стабилизиране на продължителната антитромботична терапия.
11. При млад пациент с неочаквана дълбока венозна
тромбоза имайте предвид провеждането на
изследвания за по-често срещани дефекти в коагулационните протеини или тромбоцитите,
водещи до тромбоза: антифосфолипиден синдром (лупусен антикоагулант или антикардиолипинови антитела), антитромбин, протеин С,
протеин S, активирана протеин С-резистентност (фактор V Leiden), синдром на слепващите
се тромбоцити, дефекти на активатора на
плазминогена.
12. Ако пациентът е клинично стабилен и всички от
гореспоменатите нарушения са отрицателни,
имайте предвид провеждането на изследвания
за нетипични кръвни дефекти, свързани с неоНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001
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чаквана тромбоза: плазминогенен дефицит, повишение на инхибитора тип 1 (PAI-1) на плазминогеновия активатор, дисфибриногенемия, дефекти на хепариновия кофактор-II, липопротеинемия и хомоцистеинемия. Винаги имайте предвид възможността за наличие на окултно малигнено заболяване.
13. По време на хоспитализацията, докато пациентът е на легло, то трябва да бъде повдигнато
така, че краката на пациента да са повдигнати
на 7 до 10 градуса над таза; никога не поставяйте възглавници под поплитеалните ямки.
14. В зависимост от клиничните параметри (тромбофилия, тромбоцитни дефекти) може да бъде
индицирано приложението на алтернативни на
антикоагулантите медикаменти.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ПРИ УПОТРЕБА
НА НИСКОМОЛЕКУЛЕН ХЕПАРИН

Хепарините предизвикват 3 сериозни странични
ефекта: кървене, хепарин-индуцирана тромбоцитопения и остеопороза. Съществуват голям брой
теоретични обяснения за по-ниската степен на
кървене при използване на нискомолекулните хепарини - по-слабо инхибиране на тромбина, по-ниска
степен на свързване с тромбоцитите и ендотелните клетки, а също и инхибиране на фактора на
von Willebrand. Счита се, че по-ниската честота
или по-малкият брой случаи на хепарин-индуцирана
тромбоцитопения се дължи на по-ниската степен
на свързване с тромбоцитите и по-слабото освобождаване на тромбоцитния фактор 4 от нискомолекулните хепарини. Въпреки че броят на
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случаите на хепарин-индуцирана тромбоцитопения
при третиране с нискомолекулен хепарин е по-нисък
в сравнение с тези при лечение с нефракциониран
хепарин, е препоръчително да се мониторира нивото на тромбоцитите и при пациенти, получаващи
нискомолекулен хепарин. На по-ниската резорбция
на нискомолекулните хепарини от костите може
да се дължи по-ниската честота на остеопороза в
сравнение с нефракционирания хепарин.
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ЛАБОРАТОРЕН МОНИТОРИНГ
НА НИСКОМОЛЕКУЛНИЯ ХЕПАРИН

Когато се прилага подкожно, нискомолекулният хепарин има отлична бионаличност, което води до
предсказуем отговор при повечето пациенти. Затова при клинично стабилни, неусложнени пациенти, които получават ниски дози нискомолекулен хепарин пре- или постоперативно за профилактика
на венозен тромбемболизъм или при такива, третирани с по-високи дози за лечение на венозен
тромбемболизъм, не се налага лабораторен мониторинг. При някои клинични случаи, обаче, измерването на плазмената концентрация на нискомолекулния хепарин с използване на анти-Ха активна аналитична проба може да увеличи безопасността и ефикасността на антикоагуланта (табл. 13). За сега не
е изяснено колко често трябва да се изследва нивото на тромбоцитите при тези пациенти. Препоръчваме изброяване на тромбоцитите преди началото и на 3,5 и 7 ден от лечението.

III. Указания за орална
антикоагулантна терапия
ФАРМАКОЛОГИЯ

Механизъм на действие
Оралните антикоагуланти, или антагонистите
на витамин К, имат широко клинично приложение и упражняват ефекта си, инхибирайки ензимното циклично превръщане на витамин К
(quinone) до витамин КН2 (hydroquinone). Витамин КН2 е необходим кофактор за посттранслационното карбоксилиране на глутаматните остатъци до гама-карбоксиглутамати на N-терминалния край на витамин К-зависимите съсирващи
фактори II, VII, IХ, Х; протеин С и протеин S. Гама-карбоксилацията позволява съсирващите
белтъци да претърпят конформационни промени, необходими за калций-зависимото свързване
на витамин К-зависимите белтъци с фосфолипидните повърхности и образуването на активни
прокоагулантни ензими. Антагонистите на витамин К упражняват антикоагулантния си ефект
чрез инхибиране на витамин К-епоксид-редуктазата и, вероятно, витамин К-редуктазата. Този
процес води до намаляване на витамин КН2 и ограничава гама-карбоксилацията. Функцията на
витамин К-зависимите съсирващи белтъци е нарушена (фактори II, VII, IХ и Х). Като добавка, антагонистите на витамин К намаляват карбоксилацията на регулаторните белтъци (протеин С и
протеин S) и вследствие на това нарушават
функцията на тези антикоагулантни белтъци.
Чрез инхибиране на цикличното превръщане на витамин К, оралните антикоагуланти водят до чернодробна продукция и секреция на частично карбоксилирани и декарбоксилирани и, поради това,
дисфункционални белтъци, като активността на
всеки фактор намалява с 10 до 40% спрямо нормалНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001

ната им активност. Скоростта на синтеза на витамин К-зависимите съсирващи фактори в черния
дроб се модулира от фактори, повлияващи чернодробната функция, както и от наличието на витамин К (прием на витамин К с храната, прием на
мазнини, жлъчна секреция, малабсорбция и други).
Фармакокинетика и фармакодинамика
Синтром (acenocoumarol, 4-hydroxycoumarin) е
най-широко използваният орален антикоагулант в
България. Приема се през устата, бързо се абсорбира в гастроинтестиналния тракт, достига максимална плазмена концентрация за 60-120 мин и има
полуживот от 8 до 11 часа. Циркулира свързан с
плазмените белтъци и бързо се натрупва в черния
дроб. Тъй като съотношението доза-ефект на аценокумарола се различава значимо между индивидите, дозата трябва да се мониторира отблизо. Дозовият отговор се влияе от фармакокинетични
фактори (различия в абсорбцията или метаболитния клирънс) и фармакодинамични фактори (различия в хемостазния отговор към давани концентрации). Технически фактори също участват в променливостта на дозовия отговор; тук се включват неточности в лабораторното измерване, лоша взаимовръзка между болен и лекар.
Съображения за дозиране
Приетият през устата аценокумарол бързо се абсорбира, но наблюдаваният антикоагулантен
ефект се забавя, докато декарбоксилираните витамин К-зависими фактори на съсирване не заместят
нормалните фактори. Първоначалното удължаване
на РТ се дължи предимно на намаление на фактор VII
(активността му намалява след 6 часа), на фактор
IХ (след 24 часа), на фактор Х (след 36 часа) и фактор II (след 72 часа). В зависимост от предписаната доза, забавянето може да варира от 2 до 7 дни
или повече. Аценокумарол също потиска синтезата
на карбоксилираните форми на протеин С и протеин S, естествени антикоагулантни белтъци. Тъй като протеин С има кратък полуживот - 8 часа (подобно на този на фактор VII), съществува възможност за ранен протромботичен ефект, дължащ се
на понижената активност на протеин С, в началните 24 или 48 часа на оралната антикоагулантна терапия (особено при пациенти с вроден дефицит на
протеин С или S).
Терапията може да започне с поддържаща или натоварваща доза - приблизително два пъти средната поддържаща доза. Ако терапията не изисква
спешност, лечението може да започне с очаквана
поддържаща доза - около 4 mg на ден. Тази доза може да доведе до устойчиво състояние на антикоагулантния ефект след 5 до 7 дни. При възрастни,
слаби жени, болни с чернодробна дисфункция, хронични заболявания, пациенти, получаващи антибиотици, началната доза трябва да е по-ниска - 2,0 mg
дневно. Ако се цели по-бързо постигане на антикоагулантен ефект, трябва да бъде предписан хепарин
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според показанията и аценокумарол в поддържаща
дозировка от 4-8 mg. Хепаринът се прекъсва, когато INR е в терапевтичен обхват в 2 последователни дни.
Протромбиновото време трябва да се мониторира два до три пъти седмично за 1-2 седмици, докато INR влезе в терапевтичен обхват, а
при оперирани болни в реанимационните отделения - всеки ден. Ако PT остане стабилно (промяна в INR < 0,2-0,3), честотата на изследването
може да се намали до един път на 4 седмици. При
промяна на дозата INR се проследява отново в
рамките на 5 до 7 дни. Повечето пациенти на
продължителна терапия поддържат стабилен
дозов отговор, но при някои се наблюдават неочаквани колебания в РТ (промяна на INR с 0,5-1,0).
Това може да се дължи на промени в диетата, използването на допълнителни медикаменти, самолечение, алкохолна консумация, съпътстващи
заболявания и др.
Мониториране на антикоагулантния ефект
Протромбиновото време (РТ) е най-често използваният метод за мониториране. РТ се удължава в отговор на намаление на три от витамин
К-зависимите прокоагулационни фактори (II, VII и
Х). За изследване на PT към цитратната плазма на
болния и контролата се прибавят тромбопластин и калций. Тромбопластинът е фосфолипиднобелтъчен екстракт от тъкан (човешка, заешка
или говежда) и съдържа тъканен фактор и фосфолипид, необходими за активирането на фактор Х
чрез фактор VII. Различните търговски тромбопластини варират значимо в отговора си към намалението на фактори VII и Х, в зависимост от
произхода на тъканта, метода на приготвяне и
други. Този проблем бе разрешен чрез създаване от
Световната здравна организация на система, при
която всички търговски тромбопластинови реактиви се сравняват от производителя с международен стандартен реактив с индекс на чувствителност 1,0 и се изчислява съответните индекси
на чувствителност на всеки тромбопластин
(International Sensitivity Index, ISI).
По този начин клиничните лаборатории могат да
съобщават резултатите си като International
Normalized Ratio (INR), произлизащо от отношението на протромбиновото време (индивидуалното
протромбиново време, разделено на протромбиновото време на контролата), степенувано на големината на ISI.
INR е единица за измерване, позволяваща сравнимост между резултатите от РТ, получени при използването на тромбопластини с различни ISI. Рекомбинантни ДНК-технологии се използват за производство на тромбопластин с ISI около 1,0. Когато ISI е 1.0, РТ-отношението и INR са еднакви. Повечето лаборатории използват анализатори, които
автоматично изчисляват INR.
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Оптимален терапевтичен диапазон
Препоръчват се две нива на големина на антикоагулация: по-нисък обхват, съответстващ на INR 2,0
до 3,0, и по-висок обхват, съответстващ на INR от
2,5 до 3,5 (American College of Chest Physicians and
National Heart, Lung and Blood Institute,1992). През
1995 г. към препоръките беше предложено прибавяне на ниска доза (80-100 mg) аспирин.
ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ

1. Първична и вторична профилактика на венозния
тромбемболизъм.
2. Профилактика на системния артериален емболизъм при болни с:
2.1. предсърдно мъждене;
2.2. тъканни или механични клапи;
2.3. болни с периферна артериална болест и
остър миокарден инфаркт;
2.4. повторни инфаркти или инсулт при болни
с миокарден инфаркт;
2.5. клапни пороци;
2.6. дилатативна кардиомиопатия.
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ТРОМБЕМБОЛИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ

В случаите на тромбемболични усложнения се препоръчва повишаване на антикоагулантното ниво
от 0,5 до 1,0 INR или добавяне на 160 mg/ден аспирин или 4 х 100 mg/ден дипиридамол към дозата на
аценокумарол, ако тромбемболичните усложнения
персистират.
При висок риск от кървене прицелната терапевтична област може да бъде намалена на INR 2,0-3,0,
с или без прибавяне на дипиридамол.
Стандартна антикоагулация преди операция
Аценокумарол се спира 4 дни преди планова операция при болни с механични клапи, предхождащо
предсърдно мъждене или прекаран инсулт. Операцията може да бъде извършена, когато INR е под 1,5.
Счита се, че рискът от тромбемболизъм е нисък за
този кратък период на антикоагулация. Лечението
с аценокумарол се възобновява, когато болният може да го приема през устата.
Агресивна антикоагулация преди операция
При болни с повишен риск от тромбемболични усложнения след спиране на оралния антикоагулант,
когато INR спадне под 2,0, се включва интравенозна инфузия на нефракциониран хепарин. Мониторирането се извършва с проследяване на аРТТ, което
трябва да бъде 1,5 до 2,5 пъти спрямо контролата.
Операцията може да се извърши, когато INR спадне
под 1,5 и хепаринът може да се спре 4-6 часа преди
операцията. При повечето болни с нестабилна стенокардия хепаринът се продължава до системна хе-

НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001

паринизация по време на екстракорпорално кръвообращение, особено в случаите на реоперация. Спирането на хепарина може да доведе до реактивиране на нестабилната ангина и да увеличи склоността към съсирване в стенозиралите графтове, до
периоперативна исхемия и инфаркт. При тези болни в постоперативния период след 12 час се започва инфузия с хепарин при контрол на аPTT 1,5-2,5 пъти над контролата за около 3 дни и се възстановява отново оралната антикоагулация до терапевтични нива.
ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ СВРЪХАНТИКОАГУЛАЦИЯ

1. Ако болният кърви при увеличено INR, влива се
прясно замразена плазма.
2. Ако болният не кърви, се следват следните
стъпки:
2.1. при INR >10 аценокумарол се спира и се
влива прясно замразена плазма;
2.2. при INR>6 аценокумарол се спира за 1-2
дни и се започва отново при INR<4;
2.3. при INR <4 се намалява дозата за няколко
дни.
При болни с механични клапи и свръхантикоагулация витамин К трябва да се избягва, тъй като може да предизвика състояние на хиперкоагулация и
по-нататък трудно отново да се антикоагулира.
Ако болният обаче кърви при INR 10, може да се
обсъди витамин К в малки дози 3 mg s.c. или i.v. и
повторение след 8 часа, ако няма ефект. При INR
над 20 се прилага витамин К (10 mg i.v.) и прелива-
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не на прясно замразена плазма или концентрат на
протромбиновия комплекс.
1. Сърдечни клапни протези
Болни със сърдечни клапни протези са с повишен
риск за развитие на системен емболизъм, най-честата клинична изява на който е инсултът. Рискът
от системен емболизъм е по-висок при механичните клапи, отколкото при биологичните клапи, и
при митралните в сравнение с аортните клапни
протези. Рискът също се увеличава, ако има придружаващо предсърдно мъждене. При пациенти с тъканни клапни протези, които са в синусов ритъм,
рискът от емболизъм е ограничен в голяма степен
до първите 3 месеца след поставянето на клапната протеза; при болни с механични клапни протези
рискът от системен емболизъм е доживотен.
1.1. Механични клапни протези
Рандомизирани клинични проучвания показаха, че
оралните антикоагуланти са ефективни за намаляване на риска от системен емболизъм при болни с
механични клапни протези, когато се назначават в
по-ниско интензивния терапевтичен режим в сравнение с използвания в миналото по-висок интензитет на антикоагулация. Препоръчваното INR при
тези пациенти е 3,0 (2,5 до 3,5). Ако се яви емболично усложнение при препоръчвания интензитет, се
назначава допълнително към аценокумарол или 160
mg на ден аспирин, или 400 mg на ден дипиридамол.
Приложението на аспирин в ниски дози е по-евтино

и с по-малко странични ефекти спрямо приложението на дипиридамол. Ако болните имат повишен
риск от кървене, прицелната терапевтична област може да бъде намалена на INR 2,0-3,0, с или без
прибавяне на дипиридамол.
1.2. Тъканни клапни протези
Рискът от тромбемболизъм е по-нисък при неусложнените клапни биопротези в сравнение с механичните клапни протези. Аценокумарол е ефективен и по-безопасен, когато се използва при прицелно INR 2,5 (2,0-3,0). Следователно, по-ниско интензивната терапевтична област е препоръчителна. Рискът от тромбемболизъм е ограничен
главно в първите 3 месеца при болни без усложнения, но присъства непрекъснато при болни с
предсърдно мъждене. Ето защо, по-продължителна терапия е показана при болни с предсърдно
мъждене, при тези с предсърдни тромби, установени ехокардиографски, и при тези, които развиват системен емболизъм. Болните с неусложнени
биологични клапни протези в аортна позиция са с
нисък риск от системен емболизъм и поради това не изискват антикоагулантна терапия с изключение на първите три месеца след клапното
протезиране.
Антитромбоцитни медикаменти
Аспиринът в ниски до умерени дози (80-160 mg) е
безопасен, когато се използва в комбинация с орални
антикоагуланти при болни под 70-годишна въз-
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раст, ако няма други контраиндикации. Той има благоприятен ефект в профилактиката на исхемичните сърдечни заболявания и особено при болни с
клапни протези и установена коронарна болест.
2. Клапни сърдечни заболявания
2.1. Пролапс на митралната клапа
Пролапсът на митралната клапа е често заболяване, явяващо се при 4-6% от асимптоматичните
пациенти. В повечето случаи протича бенигнено и
неусложнените случаи не изискват антитромботично лечение. Антитромботичното лечение е показано, ако се явят емболични усложнения или ако е
свързано с предсърдно мъждене.
2.2. Парадоксален емболизъм
През последните години има редица съобщения за
асоциация между foramen ovale и инсулта при млади
пациенти. Въпреки че рискът от инсулт при индивиди с foramen ovale е неизвестен, установяването
на дефекта при млади пациенти с инсулт без изяснена друга етиология е показание или за затваряне
на дефекта, или за продължителна антикоагулантна терапия.
2.3. Ревматични митрални клапни заболявания
Болни с ревматични митрални клапни заболявания
са с повишен риск от развитие на системен емболизъм и резултатите от проучвания предполагат,
че синтромът намалява този риск. Рискът от системен емболизъм е умерен дори при болни в синусов ритъм, които имат нормални размери на лявото предсърдие. При такива болни рискът от сериозно кървене трябва да бъде балансиран с риска от
емболизъм. Рискът от емболизъм се увеличава при
наличието на предсърдно мъждене, прекаран системен емболизъм и уголемен диаметър на лявото
предсърдие; аценокумарол (INR 2,0-3,0) е показан
при всяко едно от тези усложнения. Ако се яви повторен емболизъм, независимо от адекватната антикоагулантна терапия, терапевтичната INR-област може да се увеличи на 2,5-3,5 или алтернативно да се добави към аценокумарол 160 mg дневно аспирин.
2.4. Дилатативна кардиомиопатия
Доказаната ефикасност на антикоагулантната
терапия с ниска до умерена интензивност при неклапно предсърдно мъждене и отсъствието на предствително рандомизирано проучване допуска препоръчването на продължителна, с нисък интензитет (INR 2,0-3,0), антикоагулантна терапия при
болни с дилатативна кардиомиопатия.
3. Предсърдно мъждене
Болни с неклапно предсърдно мъждене са с повишен риск от инсулт с обща честота от 5% годишно. Рискът от инсулт се увеличава с нарастване на
възрастта и при придружаващи сърдечни заболявания като предишен миокарден инфаркт, ангина пекторис, анамнеза за сърдечна недостатъчност, дилатация на лявото предсърдие, левокамерна дисфункция, митрална калцификация, артериална хиперНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2001

тония и анамнеза за прекаран тромбемболизъм. Обратно, рискът от развитие на инсулт е нисък (под
2% годишно) при болни под 60-годишна възраст, които нямат придружаващи сърдечни аномалии (само предсърдно мъждене). Болни с интермитентно
предсърдно мъждене са свързани с риск от развитие на инсулт.
Регуларизация на ритъма
Широко се препоръчва приложението на антикоагулант най-малко 3 седмици преди електрическа или
медикаментозна кардиоверзия. Ако предсърдното
мъждене персистира повече от 2 дни, антикоагулантното лечение продължава най-малко 4 седмици
след възстановяване на сърдечния ритъм. Препоръчваното INR трябва да бъде между 2 и 3. Имайки предвид факта, че левопредсърдна тромбоза,
отговорна за периферната емболизация, се диагностицира с достатъчна достоверност чрез трансезофагеална ЕхоКГ, някои автори считат, че не е необходима предварителна продължителна антикоагулантна терапия (преди кардиоверзията) в случаите, когато трансезофагеалната ЕхоКГ е негативна.
Тази позиция обаче е оспорвана, най-вече защото негативната трансезофагеална ЕхоКГ няма отрицателна предиктивна стойност и защото възстановяването на предсърдния контрактилитет може
да бъде забавено в сравнение с възстановяването
на сърдечния ритъм, което предразполага към възникване на тромбемболични усложнения по време
на регуларизацията.
4. Инфаркт на миокарда
Ролята на оралните антикоагуланти при лечението на острия миокарден инфаркт е противоречива. Системен емболизъм, вторичен на вътресърдечна тромбоза при болни с миокарден инфаркт на
предната стена или при миокарден инфаркт с
предсърдно мъждене или застойна сърдечна недостатъчност и венозен тромбемболизъм при лежащо болни, са състояния, при които има показания за
нискоинтензивен курс на лечение (INR 2,0-3,0) до 3
месеца.
5. Лечение на венозна тромбоза
и белодробен емболизъм
Ако точна и обективна диагноза веднага е невъзможна, антикоагулантната терапия трябва да
започне на базата на клиничната находка при болни, суспектни за венозна тромбоза или белодробен емболизъм, и да бъде прекъсната, ако диагнозата не се потвърди. Лечението започва с назначаването на 5000 - 10000 U хепарин i.v., последвано от постоянна инфузия от 1200 U/h хепарин.
Проследява се аPTT след 4-6 часа и инфузията се
променя така, че да се постигне удължаване на
аPTT 1,5 до 2,5 пъти контролата. Аценокумарол
може да се започне още от първия ден на хоспитализацията в поддържащата дозировка от 4-8 mg,
в зависимост от телесното тегло. PT се проследява ежедневно до достигане на удължаване, съ-
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ответстващо на INR 2,0-3,0. Хепаринът може да
бъде прекъснат, когато минимум 2 дни INR е в терапевтичен интервал. Аценокумарол се прилага
от 6 седмици до 6 месеца. Подкожен хепарин в дозировка за удължаване на аPTT до 1,5 пъти контролата може да се прилага на всеки 12 часа за 3-6 месеца. Нискомолекулните хепарини са също безопасни и ефикасни при лечение на ДВТ без лабораторен
контрол и могат да се използват, като най-често
използваната начална доза е около 100 U антиXа/kg тегло два пъти дневно s.c. Препоръчва се
последващо 3-6 месечно лечение при един път
дневно приложение на посочената доза. В
острата фаза на БТЕ нискомолекулни хепарини не
се препоръчват.
Профилактика
Пероралните антикоагуланти са подходящи за
профилактика както при първична, така и при вторична тромбоза на дълбоките вени.
Лечението с перорални антикоагуланти, започнато преди оперативна интервенция в рамките на
първична профилактика, действително профилактира от тромбемболични инциденти, при немалък
риск от периоперативен кръвоизлив.
При все това, използването на пероралните антикоагуланти в този контекст е по-трудно от
приложението на нефракционираните и нискомолекулните хепарини, поради което пероралната антикоагулация обикновено не се използва в този случай. В замяна на това пероралните антикоагуланти могат да се използват за профилактика на
тромбоза на дълбоките вени и нейните рецидиви
при пациенти, които не са кандидати за хирургична интервенция.
Приемственост хепарин-перорални
антикоагуланти
Установено е, че е необходима приемственост в
приложението на хепарин и пероралните антикоагуланти, и то в първите дни от лечението с хепарин, т. е. симултанното приложение на хепарин и
перорални антикоагуланти в самото начало на лечението е желателно. Тази препоръка съдържа три
важни предимства:
• по-продължително застъпване на два типа лечение, което позволява снижение на всички витамин К-зависими фактори, чиято фармакокинетика е различна;
• по-малката продължителност на терапията с
хепарин е последвана от много по-малко случаи
на тромбоцитопения, причинени от хепарина;
• много по-кратка хоспитализация.
При все това, в случаите на масивна илеофеморална тромбоза, лечението с перорални антикоагуланти може да започне малко по-късно.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Оптималната продължителност на антикоагулантното лечение остава все още дискутабилен

въпрос. Множество студии сравняват продължителността на различни видове антикоагулантни
терапии, но все още не е установена оптималната
продължителност.
Консенсусът по отношение на продължителността на антикоагулантното лечение се базира върху
три проучвания, които нагледно доказват значителната ефективност на продължителната терапия (3-6 месеца) спрямо по-кратка терапия (4-6 седмици); препоръчва се по-продължително лечение за
минимум 3-6 месеца при всеки първи инцидент на
венозен тромбемболизъм. Трябва да се подчертае
обаче, че при пациенти с по-малък риск (постоперативна тромбоза), когато условията, благоприятстващи тромбозата, изчезнат, една краткотрайна
антикоагулантна терапия от 4 до 6 седмици може
да бъде също така ефективна, както и по-продължителната терапия.
Мултицентрово проучване показа, че в случаи на
рецидиви на дълбока венозна тромбоза или белодробен тромбемболизъм дълготрайната терапия с
перорални антикоагуланти осигурява значително
по-ефективна профилактика за продължителен период от време (2.6% спрямо 20.7% след 4 години),
спрямо краткотрайната терапия от 6 месеца, и
то при умерено увеличен риск от хеморагични усложнения.
Дълготрайно антикоагулантно лечение се препоръчва при пациенти с рецидиви на венозни тромбемболични инциденти, при пациенти с дефицит
на протеин С и протеин S, с дефицит на антитромбин III и с онкологични заболявания.
При антифосфолипиден синдром е индицирано
дълготрайно антикоагулантно лечение, визиращо
INR>3, което е по-ефикасно от една по-малко интензивна терапия. В случаи на резистентност
спрямо активиран протеин С все още няма достатъчно аргументи, но тенденцията е да се прилага дълготрайна антикоагулантна терапия.
Съществува сериозен проблем - този на т. нар.
идиопатична дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбемболизъм, при които са възможни два
начина на поведение:
a) 3-месечно лечение с перорални антикоагуланти;
б) лечение до живот, ако неизвестната причина
персистира.
В заключение, препоръките по отношение на
продължителността на антикоагулантната терапия могат да се резюмират така:
• в случаи на нисък риск (дистална постоперативна венозна тромбоза) и отстраняване на благоприятстващите тромбозата фактори - продължителност от 4 до 6 седмици;
• в случаи на интермедиерен риск (проксимална
тромбоза или емболия, персистиращи фактори,
благоприятстващи тромбозата) - продължителност 3 до 6 месеца;
• в случаи на висок риск (аномалии в хемостазата,
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доказани рецидиви) - дълготрайна терапия.
Риск от антикоагулантно лечение
и неговото преустановяване
Когато INR се поддържа между 2 и 3, рискът от
рецидиви е в границите между 3 и 5% при ниво на
тежките хеморагични инциденти (зависимо от използваните дефиниции) в границите на 4 до 6%. Когато антикоагулантното лечение е прекъснато
след 3 месеца, рискът от рецидиви в следващите 12
месеца е между 6 и 10 %. Прицелното INR трябва да
бъде между 2 и 3. Проучване на Hull и сътрудници в
тази насока показва, че антикоагулацията, чието
прицелно ниво на INR е между 2 и 2.5, е също така
ефективна, както и антикоагулация с прицелно ниво на INR между 2.5 и 4.5 и освен това е свързана с
много по-малко хеморагични усложнения (4.2% спрямо 22.4%).

Артериопатии
на долните крайници (ХАНК)
Мястото на пероралните антикоагуланти в лечението на ХАНК не е уточнено. Вземайки предвид високата сърдечно-съдова и мозъчно-съдова болестност и смъртност на пациентите, страдащи от
заболявания на артериалните съдове на долните
крайници, широкото използване на тромбоцитни
антиагреганти е логично. Ползата от системно лечение с перорални антикоагуланти след феморопоплитеален байпас не е доказана. Няма никаква полза
от продължително антикоагулантно лечение. След
хирургия на големите артерии (по-големи от 6 мм)
може би съществува една подгрупа пациенти, изключително тежка, при която след дистална хирургия или след тромбоза на графта пероралните антикоагуланти имат своето място, самостоятелно
или в комбинация с аспирин.
След артериална емболия успоредното и непосредствено след приложението на хепарин продължително лечение с перорални антикоагуланти значително редуцира риска от рецидиви (около 75%).

Антикоагулантно лечение
и бременност
Включването на антикоагулантно лечение по време на бременност може да се наложи при различни
обстоятелства: профилактика и лечение на венозните тромбози и белодробна емболия; профилактика на тромбемболичния риск, свързан със съществуването на кардиомиопатия - предсърдно мъждене,
левопредсърдна дилатация (повече от 50 мм), преживян емболичен инцидент, спонтанен ехоконтраст в лявото предсърдие, левопредсърдна тромбоза или тромб в лявото ухо, механична клапна протеза, като последната причина, бидейки честа, е
най-трудна за повлияване.
Използването на перорални антикоагуланти в 1
тримесечие на бременността носи риск за развитие на ембриопатии, по-нисък от 5% (най-вече от
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6 до 12 седмица от аменореята), и повишава риска
от аборт (20%). През време на 2 и 3 тримесечие на
бременността съществува риск от ексцесивна антикоагулация на плода, водеща до фатални мозъчни
аномалии, твърде редки, и до интраутеринна фетална смърт (14%). Феталният риск може да бъде
свързан с използването на високи дози перорални
антикоагуланти.
Хепаринът не преминава през плацентата и
рискът от ембриопатии е нулев, но рискът от
интраутеринна смърт и преждевременно раждане
е висок. Трудностите, свързани с приложението на
хепарина и неговия контрол, обясняват честотата
на тромбемболичните и хеморагичните инциденти при пациенти с клапни протези, подложени на
дълготрайна хепаринова терапия. Рискът от остеопороза или други усложнения, резултат на продължителна подкожна терапия с хепарин (както и
тромбоцитопении), изисква да бъде прилаган този
начин на антикоагулация при строго определени индикации като профилактика и лечение на венозни
тромбози или необходимост от краткотрайно
прекъсване на пероралните антикоагуланти. Нискомолекулните хепарини могат да редуцират риска
от тромбемболия и остеопороза и да осигурят постабилна антикоагулация в сравнение с нефракционираните хепарини. Не се разполага с никакви доказателства в тази насока, правещи валидни препоръките за използването на нискомолекулни хепарини, освен едно проучване, обхващащо 644 бременни жени в 87 центъра, лекувани с nadroparin, чиито резултати са окуражаващи в смисъл на сигурност както за майката, така и за плода. При използване на nadroparin са необходими две подкожни
апликации дневно с лечебна цел с контрол на анти
Ха-активност.
Макар че доказателствата, с които се разполага,
изхождат от твърде малки проспективни проучвания, трябва да се признае, че процентът на тежките усложнения изглежда по-малък при лечение с перорални антикоагуланти в сравнение с хепарин. В
едно френско ретроспективно проучване тромбемболичните усложнения са четири пъти по-чести при носителите на механични клапни протези
при терапия с хепарин в сравнение с перорални антикоагуланти. Тези доказателства са сходни с
онези, получени от скорошно английско изследване,
поради което някои европейски автори, противно
на американските, препоръчват използването на
перорални антикоагуланти по време на цялата бременност, до 38 седмица, пред класическата схема с
хепарин в 1 тримесечие.
При отсъствието на убедителни проспективни
проучвания се препоръчват два начина на АК лечение: през първите 3 месеца от бременността при
жени с механични клапни протези изборът се осъществява от кардиолог, гинеколог и самата пациентка, добре информирана за рисковете и предим-
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ствата на единия и другия начин:
• или, за да се избегне рискът от ембриопатии,
хепаринът ще замести пероралните антикоагуланти през време на 1 тримесечие на бременността (или от 6 до 12 седмица от началото на
аменореята); предпочита се използването на
подкожен хепарин в средна доза 250 U/kg, при ниво на аPTT 2 пъти над контролното 6 часа след
апликацията;
• или перорални антикоагуланти ще бъдат използвани през цялата бременност, до 36 седмица, с
INR между 2.0 и 3.0.
Във всички случаи интравенозният хепарин заменя
пероралните антикоагуланти след 36 гестационна
седмица, като пациентката трябва да се хоспитализира от този момент. Хепаринът се прекъсва по
време на раждане и се възстановява 6-12 часа след
раждането, а пероралните антикоагуланти се
възстановяват 3-6 дни след раждането. Перорални
антикоагуланти могат да се използват в постпарталния период, защото (най-малко при варфарин)
екскретираният с млякото метаболитен продукт
не е антикоагулант.
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Д-р Георги Петков Шимбов - Бяла Слатина; Д-р Петьо
Димитров Герганов - МБАЛ - Ихтиман; Д-р Мариан Тодоров Ингелиев - МАБЛ "Св. Панталеймонт" - Ямбол; Д-р
Красимира Любенова Атанасова - МАБЛ "Св. Панталеймонт" - Ямбол; Д-р Ангел Петров Ангелов - МБАЛ - Габрово; Д-р Тома Тодоров Владимиров - Габрово; Д-р Николай Борисов Ганов - Добрич; Д-р Тодорка Василева МБАЛ - Добрич; Д-р Стефан Петров Димов - МБАЛ "Св.
Иван Рилски" - Разград. Д-р Зорка Гигова - МЦ - Костинброд; Д-р Пенка Петева - Хасково; Д-р Данка Димова Хасково; Д-р Орлин Василев Лицанов - Русе.

започва издаването
на И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
за новостите в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания в електронен вариант.
Моля, желаещите да го получават в електронната си поща,
да попълнят своя e-mail адрес в абонаментния талон
или да изпратят заявката на адрес: cardioacademy@abv.bg
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