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Разпределение на 
терапевтичните 
стратегии  ST ↑ or LBBB, <12 hrs from onset, no 

contraindications

     ANC (%)          US (%)AB (%) EUR (%)
  n                     269     327     339                 739

  PCI alone          1.1       17.7    13.9                16.2
  Lytic alone         66.9     30.6     53.1                49.4
  Both             2.2     18.7     5.0                  4.9
  Neither             29.7     33.0     28.0                29.5

  AB, Argentina/Brazil; ANC, Australia/New Zealand/Canada; EUR, Europe; US, United States 
Eagle KA et al. Lancet 2002;359:373-7.



Независими 
предиктори за 
неприлагане на 
перфузия

    видове                            OR (95% CI)

    първичен CABG          2.28 (1.35 - 3.87)
    история за диабет          1.46 (1.11 -1.94)
    история на ХЗСН                          2.92 (1.84 - 4.67)
    липсваща болка                            2.23 (2.13 - 4.89)
    възраст 75 years          2.37 (1.82 - 3.08)

    *As compared to the <55 years age group

Eagle KA et al. Lancet 2002;359:373-7.



Патофизиология на ОКС

 Нарушена цялост на 
коронарната плака 

 тромбоцитна активация
 Агрегация
 активация на 

коагулационната каскада 
 ендотелна вазоконстрикци
 интрамурален тромб
 емболизация  
 обструкция 
  ОКС
 Тежка коронарна 

обструкция 
 Инфарктна зона с клинична 

изява  



UA/NSTEMI АЛГОРИТЪМ – КОНСЕРВАТИВНА 
СТРАТЕГИЯ



Следователно:

 Разумно е антитромботичната терапия 
да е основата за лечението на остър 
коронарен синдром (ОКС )

 Антикоагулация е подходяща за 
пациенти, считани със среден  или по-
висок  ОКС исхемичен риск. 



АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ

КЛАС 1
 Антикоагулантната терапия се включва 

веднага щом е възможно
 При консервативна стратегия: 

enaxaparin, UFH , fondaparinux
 За пациенти с висок риск на кървене и 

консервативна стратегия   – 
fondaparinux



АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ

НОВИ ПРЕПОРЪКИ:

КЛАС 1

 Пациенти с фибринолиза подлежат на антикоагулант поне   48 
ч. или през целия си болничен престой  

 Ефективен:

 Целта е aPTT   1.5 – 2  пъти

 Enoxaparin (Clexane) – начална доза 30mg IV bolus –  1mg/kg на 
12ч, съобразявайки се с бъбречната функция)

 Fondaparinux – 2.5mg IV,  2.5mg sc дневно по врем на 
хоспитализацията



Нефракциониран 
хепарин

 Нефракциониран хепарин (UFH) упражнява си антикоагулантния ефект чрез 
ускоряване действието на циркулиращия антитромбин III (AT-III), 
протеолитичен ензим, коетоправи неактивен Factor IIa (тромбин), Фактор 
IXa, и фактор Xa.

 Комплексът  UFH- AT-III комплекс предотвратява  тромбообразуването ,        
                         но не лизира съществуващи тромби.  

 Ефектът на нефракциониран хепарин може да бъде лесно и многократно 
измерван  с анализ аРТТ , което е предимство. 

 Недостатъците на UFH са добре известни  - неговата сравнително бедна 
бионаличност, която се дължи на многото   непродуктивни взаимодействия с 
плазмените протеини и  ендотелни клетки и   активирането от хепарин  на   
PF4 рецептор на тромбоцити. Това може да доведе до хепарин индуцирана 
тромбоцитопения (HIT) и парадоксално патологична тромбоза.



 В ACC / AHA насоки-препоръчителна за UFH при  ACS  и 
неинвазивна стратегия са следните схеми:

 При STEMI  с фибринолиза: болус от 60 U / кг

(Максимум 4000 U), последвана от инфузия на 12 U / kg / час

(Максимум 1000 U) целяща поддържане поддържане на аРТТ 
1.5-2.0 пъти по удължено(около 50 до 70 секунди).

 При  NSTE - ACS: болус от 60 U / kg (максимум 4000 U), 
следван от

 инфузия на 12 U / kg / час (максимум 1000 U) целящо 
удължаване на аРТТ с 1,5 до 2,0 пъти  



Нискомолекулни 
хепарини

  Хепарините с ниско молекулно тегло  (LWMH),   са създадени 
чрез различни  ензимни деградации на UFH на молекули  с по-
малки дължини на веригите.  

 При тези вериги се запазва възможността за връзка AT-III и 
респективно влиянието върху Фактор Ха. По-малките вериги 
при LMWH имат стехиометрична възможност да се свържат  с 
AT-III и много по-голяма тромбин (Па) част, така че 
относителната активност на НМХ в терапевтична 
антикоагулация

е много по-голяма спрямо  Фактор Ха, отколкото срещу 
тромбин



Enoxaparin

Eноксапарин LMWH,  е 
специално е препоръчан  
от най-актуалните ACC-
AHA насоки за както 
NSTE-ACS и STEMI.

 За STEMI  с 
фибринолитична 
терапия, еноксапарин е 
за предпочитане пред 
UFH (IA). Тази препоръка 
се основава на резултати 
от TIMI-25 
(международно, двойно-
сляпо   сравнение на 
еноксапарин  с UFH в 20 
506 пациенти със STEMI, 
които са 
хоспитализирани в  
рамките на 6 часа от 
появата на симптомите  
и е проведена  нова 
схема на дозиране  на  
еноксапарин, с 
намаляване на дозата  в 
зависимост от  
напреднала възраст и 
намаляване на 
бъбречната 
функция. Средната 
продължителност на 
лечението е била 7 дни 
за еноксапарин и 2 дни 
за UFH.  Първичната 
крайна точка за 
ефикасност  е била 
смърт или нефатален 
повторен миокарден 
инфаркт в рамките на 30 
дни.



Background: Main Results 
ExTRACT-TIMI 25

14

Primary Endpoint:
Death or non-fatal re-MI by 30 days

Main Secondary Endpoint:
Death, non-fatal re-MI, urgent 

revascularization by 30 days

N Engl J Med 2006;354:1477-88.
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Към PCI

 Освен това, 2178 пациенти  са отишли 
на PCI след  литична терапия, 
осъществена в рамките на 8 дни от 
рандомизацията

 Сред пациентите , подложени на PCI 
първичната крайна цел в рамките на 30 
дни след STEMIе постигната при:



PCI Cohort:
Nonfatal Recurrent MI by 30 days
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FDA и ACC / AHA насоки

Препоръчваната доза еноксапарин при пациенти със 
STEMI, получаващи литична терапия е, както следва:
 при серумен креатинин <2.5mg/dL при мъжете и
<2.0mg/dL при жените: 
•ако е <75-годишна възраст, 30 mg IV болус,
тогава 1.0mg/kg подкожно петнайсет минути по-късно и
на всеки 12 часа след това, 
• ако> 75-годишна възраст, пропускат болус и аплици-
ране  на 0.75mg/kg на всеки 12 часа, а ако е изчислен 
креатининов клирънс <30cc/min, промяна от 12-часов 
дозов интервал на 24 часа.



Фондапаринукс

Фондапаринукс е синтетичен пентазахарид с AT-III
място  на свързване на UFH. Поради малкия си  
размер, фондапаринукс-AT-III комплекс може да 
се свърже само Factor Ха, а не с тромбин
 Смята, че се свързва с много по-нисък процент 
на PF4 активирането и следователно рядко,
  има  HIT риск. 



OASIS – 6 Trial: Study Design

Presented at ACC 2006

g Primary Endpoint: Composite of  death or reinfarction at 30 days
g Secondary Endpoint: Composite of death or reinfarction at 9 days and at final 

follow-up

12,092 patients presenting with STEMI within 24 hours of symptom onset 
(shortened to 12 hours of symptom onset midway through trial)

 Randomized. Blinded. Factorial.
28% female, mean age 62 years, mean follow-up 3-6 months

Stratum 1 (No 
UFH)

Stratum 2 (UFH)

Fondaparinux
2.5mg/day for up to 8 

days or hospital 
discharge

Placebo Fondaparinux 
2.5mg/day for up to 8 

days or hospital 
discharge

UFH
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OASIS – 6 Trial: Primary Composite 
Endpoint

• На 30 ден 
смъртността е по-
ниска при групата  
с fondaparinux в 
сравнение с 
контролната група 
(7.8% vs. 8.9%, HR 
0.87, p=0.03).

• Реинфарктите 
също са по-малко 
спрямо 
контролната група 
(2.5% vs. 3.0% HR 
0.81, p=0.06).

Presented at ACC 2006

Components of Primary Composite Endpoint (%)
p=0.03

p=0.06



Орални антикоагуланти при 
ОКС

Randomised Dabigatran Etexilate

Dose Finding Study In Patients With 

Acute Coronary Syndromes Post Index 

Event With Additional Risk Factors

For Cardiovascular Complications

Also Receiving Aspirin and Clopidogrel

RE-DEEM
J Oldgren, A Budaj, CB Granger, R Harper, 

Y Khder, F van de Werf, L Wallentin,

for the RE-DEEM investigators



Орални антикоагуланти при 
ОКС
• Dabigatran до150 mg два пъти дневно . Върху двойна 
антиагрегантна терапия може да се използува и носи 
ползи, но при умерено повишаване на риска от кървене

 (Напр. при пациенти с ПМ и ОКС и след стентиране

 • RE-DEEM препоръчва да продължи изучаването на 
двете дози dabigatran 110 и 150 mg  в други клинични 
проучвания при пациенти с ОКС.
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Lancet 2009;374(9683):29-38.
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Rivaroxaban

BACKGROUND

ATLAS ACS-TIMI 46
N =3,491



Anti-Xa Therapy to Lower 
Cardiovascular Events in 

Addition to Standard 
Therapy in Subjects with 

Acute Coronary Syndrome 
- Thrombolysis in 

Myocardial Infarction 51 
Trial (ATLAS ACS 2 - TIMI 

51): 
A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled Study to Evaluate the 
Efficacy and Safety of Rivaroxaban in Subjects with Acute Coronary 

Syndrome 

C. Michael Gibson, MS, MD
on behalf of the ATLAS ACS 2 TIMI 51 Investigators

Funded by a research grant from Johnson and Johnson and Bayer to Brigham & Women’s 
Hospital.  Dr. Gibson has received honoraria & consulting fees from J&J and Bayer.

TIMI
51

ATLAS ACS 2



Recent  ACS: STEMI, NSTEMI, UA
Stabilized 1-7 Days Post-Index Event

Exclusions: increased bleeding risk, warfarin use, 
ICH, prior stroke if on ASA + thienopyridine 

PRIMARY ENDPOINTS:
EFFICACY: CV Death, MI, Stroke (Ischemic, Hemorrhagic, or Uncertain Origin)

SAFETY: TIMI major bleeding not associated with CABG

 

 Rivaroxaban
5.0 mg BID

n=5,176

Stratified by Thienopyridine Use at MD 
Discretion

ASA 75 to 100 
mg/day

TIMI
51

Placebo
n=5,176

 Rivaroxaban 
2.5 mg BID

n=5,174

ATLAS ACS 2

Event driven trial with 1,002 primary efficacy events



Орални антикоагуланти 
при ОКС

Rivaroxaban причинява  значително и 
дозозависимо повишаване на кървенето, с най-
голям ръст при пациенти, приемащи двойна 
антитромбоцитна терапия. Въпреки, че няма  
значими разлики в първичната крайна точка на 
смърт, MI,инсулт или тежка  исхемия изискваща  
реваскуларизация, има значителен ефект 
наблюдаван в групата на пациенти които са 
приемали аспирин монотерапия и Rivaroxaban . 



Орални антикоагуланти 
при ОКС
 Apixaban е изследван  в различни дози в проучване 

за оценка безопасността и ефикасността при 
пациенти със скорошен остър коронарен синдром  

 Аpixaban е комбиниран с ASA или двойна 
антитромбоцитна терапия (ASA + клопидогрел) в 
продължение на 6 месеца след края на ACS и води  
до намаляване на исхемични събития, но също така 
увеличава кървене в зависимост от  дозата

 



Заключение
 Прилагането на  антикоагулантна терапия при  

пациенти с ОКС изисква лекаря да се разбере   
потенциала на различните терапевтични режими.

  Оценка на антикоагуланти стратегии е продължава 
в проучванията,

  Трудно е да се правят изводи,че една 
антикоагулантна  стратегия следва да бъде 
предпочетена пред друга въз основа на изследване, 
в което дозирането, продължителността на 
лечението, времето и съпътстващата 
медикаментозна терапия се различават.

 



“Могат да се препоръчат редица 
приемливи стратегии за приложение 
на антикоагуланти , но 
преимуществата на една стратегия 
над друга могат да бъдат неуловими в 
световен мащаб”.
Charls Polac   
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