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Хирургия при пациенти на антикоагулантна 
или антиагрегантна терапия – дилема за 
клиницистите 

§ Голям брой пациенти (250 000 годишно 
за Северна Америка)

§ Пациенти с ПМ, клапни протези, дълбока 
венозна тромбоза, БТЕ, ОКС

§ Широк спектър от клиницисти – 
кардиолози, интернисти, хирурзи, 
анестезиолози, стоматолози





АК-ВКА - проблеми с 
прекъсването на терапията

§ Обратимостта на 
антикоагулантни
я ефект е: 
§ Постепенна
§ Непредсказуема 

– необходимо е 
да се спре 
достатъчно 
дълго 

§ След започване 
е необходимо 
известно време 
за постигане на 
терапевтична 
граница на INR

 
Субтерапевтични 
нива на INR за 
дни

White et al. Ann Int Med 1995;122:40-42.



Стандартизиран протокол за 
периоперативна 
антикоагулантна терапия
§ Оценка на пациента поне 7 дни преди 

операцията
§ Писмени инструкции на пациента за:

§ Дата на спиране на АК-ВКА
§ Дата и доза на НМХ при bridging-терапия

§ INR в деня преди операцията – операция при 
INR <1,5

§ Хемостазни показатели след операцията – в 
деня на интервенцията и на 1-я постоперативен 
ден



Практически аспекти при 
определяне на 
периоперативната терапия



Стратификация на риска за 
тромбоемболични 
усложненияРиск Механични клапни 

протези
Предсърдно 
мъждене

Венозен 
тромбоемболизъм

Нисък
< 5% годишен 
риск за ТЕ

Двупластинкова Ао клапна 
протеза 
Ø без ПМ и 
Ø без други рискови фактори 

за мозъчен инсулт

Ø CHADS2 = 0  2 Ø > 12 мес. и
Ø Без други рискови фактори

Умерен
5% - 10% 
годишен риск 
за ТЕ

Двупластинкова Ао протеза и ≥ 1 
рисков фактор:
Ø ПМ
Ø Прекаран инсулт / ПНМК
Ø АХ
Ø ЗД
Ø СН
Ø Възраст > 75 г.

Ø CHADS2 = 3  4 Ø ВТЕ 3-12 мес.
Ø Нетежка ф-ма на тромбофилия 

(хетерозиготна мутация на ф-р 
V Leiden или протромбин

Ø Рекурентен ВТЕ
Ø Активен карцином (лекуван в 

посл. 6 мес. или палиативно 
лечение)

Висок
> 10% годишен 
риск за ТЕ

Ø Митрална клапна протеза – 
всички

Ø Еднопластинкови “tilting disk” и 
топчести Ао клапни протези

Ø Инсулт / ПНМК в посл. 6 мес. 

Ø CHADS2 = 5  6
Ø Инсулт / ПНМК в 

последните 3 мес.
Ø Ревматична 

клапна лезия

Ø ВТЕ < 3 мес.
Ø Тежка тромбофилия (дефицит 

на протеин С, протеин S и 
антитромбин; 
антифосфолипиден с-ом; 
комбинация) 



Риск от кървене
От страна на пациента Хирургична интервенция

BleedMAP
Ø Анамнеза за кървене
Ø Митрална механична клапна 

протеза
Ø Активен карцином
Ø Тромбоцитопения

Висок риск от кървене
1. Силно кръвоснабдени органи:

Ø Черен дроб 
Ø Бъбреци 
Ø Слезка

2. Урологична операция
3. Чревна резекция

HAS-BLED score
Ø АХ
Ø Бъбречна / чернодробна дисф-я
Ø Инсулт
Ø Анамнеза за кървене / 

предиспозиция
Ø Лабилен INR
Ø Възраст > 65 г.
Ø Лекарствена / алкохолна 

зависимост

4. Резекция на голям полип на 
колона

5. Голяма хирургия (>45 min):
Ø Карциноми
Ø Ставно протезиране

Сериозни усложнения при леко 
кървене

Ø Интракраниална или спинална 
хирургия

Ø Реконструктивна пластична 
хирургия



Поведение при пациенти с 
нисък ТЕ риск и нисък риск от 
кървене

АК-ВКА терапия Продължава с INR  в 
терапевтични граници

Bridging-терапия Не (клас 2С, ACCP 2012)

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.
9th ed: ACCP Guidelines.Chest 2012;141:e326S-e350S. 



Поведение при леки 
хирургични интервенции и 
прием на вит. К-антагонисти
§ Дентални – зъбна екстракция и ендодонтни 

процедури (клас 2С)
1. АК продължават заедно с прохемостатичен агент – 

аминокапронова к-на, орален р-р

2. АК се спират за 2-3 дни преди процедурата (до INR 1,5-
2,0)

§ Дерматологични – ексцизия на базоцелуларен и 
сквамозноклетъчен карцином, кератоза, невуси 
(клас 2С)
§.АК продължава + оптимизиране на локалната хемостаза

§ Очна хирургия – катаракта (клас 2С)
§.АК продължава 

9th ed: ACCP Guidelines. Chest 2012;141:e326S-e350S. 



Bridging-терапия

§ По време на прекъсване на терапията с АК-ВКА, 
когато INR не е в терапевтични граници

§ Цел:
§ Да намали до минимум риска от артериален ТЕ при 

пациенти с механични клапни протези или ПМ
§ Да намали риска от рекурентна тромбоза при пациентите 

с предишен венозен ТЕ

§ Застъпване с АК-ВКА само до достигане на INR >2



Дози на bridging-терапия

§ Терапевтична доза на НМХ и НФХ - 
еквивалентна на терапевтичната доза на ВКА 
за превенция на артериален ТЕ
§ Подобна на лечението на остър венозен ТЕ или 

ОКС

§ Профилактична доза – профилактира 
постоперативен венозен ТЕ, но няма данни да 
профилактира артериален ТЕ



Поведение при пациенти с нисък ТЕ 
риск и висок риск от кървене

Преди операцията След операцията

АК-ВКА терапия Спира се 5 дни преди 
операцията (* † , 1С)

Ø Възстановява се 1-2 дни 
след операцията 

Ø Препроцедурната доза  + 
↑50% за 2 
последователни дни 
според INR 

Bridging-терапия в 
профилактична 
доза 

1 ден след спиране на 
Acenocoumarol, 2 дни – 
Warfarin:
Ø НМХ – 1 х дн.; последна 

доза до 12 ч. преди 
процедурата или

Ø НФХ i.v. до 4 часа преди 
процедурата 

Ø НМХ / НФХ – 1-2 ден 
(поне 12 ч.) според 
коагулационния статус

Ø Продължават до INR в 
терапевтични граници

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.



Поведение при пациенти с 
висок тромбоемболичен риск

Преди операцията След операцията

АК-ВКА терапия Спира се 5 дни преди 
процедурата

Ø Възстановява се 1-2 дни 
(*) / 12-24 ч. (†) след 
операцията 

Ø Препроцедурната доза + ↑ 
50% за 2 последователни 
дни според INR (*)

Bridging-терапия в 
терапевтична доза 
(клас 2С †)

1 ден след спиране на 
Acenocoumarol или 2 дни - 
Warfarin: 
Ø НМХ – 2 х дн.; последна 

доза до 12 ч. (*)  / 24 ч. (†, 
2С) преди процедурата или

Ø НФХ i.v. до 4 ч. (*) / 4-6 ч. 
(†, 2С) 

Ø НМХ / НФХ 1-2 дни - 12 ч. (*) 
 / 24 ч. (†, 2С) според 
коагулационния статус

Ø Продължават до INR в 
терапевтични граници

† ACCP Guidelines 9-th ed, 2012* ESC and ESA Guidelines, 2009



Bridging-терапия при 
пациенти с висок риск от 
постоперативно кървене
§ НМХ се започва 48-72 ч. (клас 2С)
§ Ако кървенето продължава след 72 час – 
ниска доза хепарин или започване на 
вит. К-антагонист самостоятелно

§ В някои случаи е по-разумно да няма 
bridging-терапия

9th ed: ACCP Guidelines.Chest 2012;141:e326S-e350S. 



• N=650
• Висок риск за ТЕ 

- механични 
клапни протези,

• ПМ, емболичен 
инсулт

• Проследяване: 
10-18 дни, средно 
13,8 дни

Douketis et al. Arch Intern Med 2004;164:1319-1326.  

Тромбоемболизъм < 1%
Голямо кървене 1%-2%



Поведение при пациенти с 
интермедиерен ТЕ риск?

§ Индивидуална преценка
§ При хирургия с нисък риск от кървене – 
bridging-терапия

§ Хирургия с висок риск от кървене – без 
bridging-терапия



Bridging-терапия 
Антикоагулантни протоколи 
за НМХ 

Enoxaparin 1000 IU=10 mg (0,1 ml)Nadroparin 950 IU=0,1 ml

(0,6 ml)

(0,4 ml)

(0,3 ml)

(0,8 ml)

(1 ml)

(40 mg 0,4 ml)

(60 mg 0,6 ml)

(80 mg 0,8 ml)

(100 mg 1 ml)

(40 mg 0,4 ml)(0,3 ml)

(0,4 ml)

(0,6 ml)

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.



Bridging-терапия 
НФХ
§ i.v. инфузия:

§ aPTT 1,5-2,0 х ↑
§ При пациенти с ХБН или на диализа
§ Следоперативно – инфузия в същата предоперативна 

доза
§ s.c.: 

§ Без нужда от проследяване на аРТТ 
§ Фиксирана доза според теглото – 250 IU/kg 2 x дн.
§ Амбулаторно 9th ed: ACCP Guidelines.Chest 2012;141:e326S-e350S. 



Операция по спешност при 
терапия с антагонисти на вит. 
К
§ Ниска доза вит. К – 2,5-5 mg i.v. или 
перорално

§ Прясно замразена плазма или
§ Друг протромбинов концентрат в 
допълнение към вит. К

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.



Операция по спешност при 
терапия с НМХ

§ Изчерпване на ефекта до 8 ч. от 
последната доза

§ За бърз обратим ефект – protamine 
sulfatе i.v. (анти-Ха активността не се 
неутрализира напълно)

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.



Операция по спешност при 
терапия с НФХ

§ Изчерпване на ефекта до 4-6 ч. след спиране 
на i.v. инфузия 

§ НФХ s.c. – по-удължен антикоагулантен ефект
§ За постигане на бърз обратим ефект – 

protamine sulfate
§ Дози на protamine sulfate

§ 1 mg за 100 U хепарин (max 50 mg)
§ ½ доза - спряна хепаринова инфузия за 30 min до 2 h 
§ ¼ доза - спряна хепаринова инфузия за 2 h до 4 h ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.



Нови антикоагуланти и 
хирургияТерапевтични дози Профилактични дози

Спиране Започване след 
операцията

Спиране Започване 
след 
операцията

Dabigatran
(директен 
тромбинов 
инхибитор)

Ø 1-2 дни 
(CrCl≥50 ml/min)

Ø 3-5 дни 
(CrCl<50 ml/min)

Ø По-дълъг 
период за по-
инвазивни 
процедури

Ø Няма специфична 
информация

Ø Плазмена пикова 
концентрация за 1-2 ч.

Ø Започване след операцията 
≥24 ч. и само ако 
коагулационният статус 
позволява

Ø При невъзможност за 
орално приложение – 
парентерален медикамент

NA NA

Rivaroxaban
(директен Ха 
инхибитор)

≥24 ч. Ø Няма специфична 
информация

Ø Плазмена пикова 
концентрация за 2-4 ч.

Ø Започване след операцията 
≥24 ч. и само ако 
коагулационният статус 
позволява

≥24 ч. ≥24 ч. ако 
коагулационният 
статус позволява



Антитромбоцитни 
медикаменти и хирургия

Необратима инхибиция на 
тромбоцитната функция

Обратима инхибиция на  
тромбоцитната функция

ASA Dipiridamole

Clopidogrel Cilostazol

Ticlopidine НСПВС

Prasugrel

7-10 дни за образуване на 
нови тромбоцити

Полуживот 10 ч.
НСПВ – 2-6 до 15-20 ч.



Аспирин

ACCP Guidelines, 2012
• Нисък ТЕ риск – спиране на аспирин 7-10 дни преди 

интервенцията (клас 2С)
• Умерен и висок риск – продължава аспирин (клас 2С)
    

ESC and ESA Guidelines, 2009



Аспирин при пациенти с 
висок ТЕ риск

Oscason et al. Br J Anaesth 2010;104:305.

Мета-анализ с > 49 000 пациенти, от 
които 15 000 получават аспирин: 

• повишава риска от кървене – от 
0% до 75% според интервенцията

• но не и риска от кървене, 
изискващо медицинска 
интервенция – RR 1,5 (1,0-2,5)

Burger et al. J Intern Med 2005;257:399. 

↓ Големи сърдечно-съдови усложнения Кървене



Пациенти с коронарно 
стентиране и хирургия

§ Честота на хирургия при 17 797 стентирани 
пациенти - ретроспективна база-данни:

§ 4% - хирургия в следващата 1 год. 

§ 11% - хирургия в следващите 2 год. 

                                       Cruden et al. Circ Cardiovasc Interv 2010;3:236.

§ Честота на стент-тромбоза след хирургична 
интервенция – 2%-5% 

§ Честота на фаталните случаи при стент-
тромбоза ≥ 50%                               

                                               Shouten et al. J Am Coll Cardiol 2007;49:122.



Несърдечна хирургия скоро 
след стентиране

• N=40
• Хирургия 1-39 ден 

от стентиране
• Усложнения: 

ü 7 МИ
ü 11 епизода на 

сериозно 
кървене

ü 8 случая на 
смърт

C. Тотална тромботична оклузия на стента на І-ия постоперативен ден
(хирургия на 5-ия ден след РСІ)Kaluza et al. J Am Coll Cardiol 2000;35:1288.

A. Стеноза на a. circumflexa B. Palmaz-Schatz stent



Периоперативна стратегия 
при стентирани пациенти 
§ Липсват рандомизирани проучвания, сравняващи 

различни периоперативни стратегии
§ Индиректни доказателства, че преждевременното спиране на 

двойната антиагрегантна терапия (6 м. за BMS и 3-6 м. за 
DES) повишава риска и е най-силният предиктор на стент-
тромбоза 

                                       Holmes. J Am Coll Cardiol 2010;56:321.

§ Не се препоръчва bridging-терапия на този етап
§ Малко данни за използване на краткодействащи 

антитромботични медикаменти – НФХ, НМХ, GP Iib/IIIa 
антагонисти 

                                           Savonito. Br J Anaesth 2010;104:285.

§ Тествани са обратими тромбоцитни Р2-рецепторни 
инхибитори – Ticagrelor 



Пациенти с PCI и хирургия

Планова хирургия:
• Спиране на Clopidogrel/Prasugrel ако се налага – поне 5 дни
• Възстановяване на терапията  24 ч. след интервенцията

Хирургия по спешност – трансфузия на тромбоцитна маса или други прохемостатични 
агенти

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.

Клас І В
Клас І ВКлас ІІа В



Пациенти с PCI и хирургия

9th ed: ACCP Guidelines. Chest 2012;141:e326S-e350S



Асимптомни пациенти с 
байпас и хирургия 

ESC and ESA Guidelines, Eur Heart J 2009;30:2769.



Допълнителни проучвания за 
установяване на най-подходящото 
терапевтично поведение

§ Bridging-терапия с НМХ при вит. К-антагонисти – 
PERIOP-2, BRIDGE, PACEBRIDGE, 
BRUISECONTROL

§ Периоперативно продължаване / прекъсване на 
ASA – ATACAS

§ Нови орални антикоагуланти

 



Заключение

§ В клиничната практика има отклонения от 
препоръките

§ Повечето препоръки са клас 2С
§ Индивидуална преценка на съотношението 

полза–риск в значителна част от случаите
§ Задача на лекаря – да направи анализ на 

факторите от страна на пациента и 
хирургичната интервенция, да оцени риска при 
всеки възможен терапевтичен подход и да 
препоръча най-добрия в конкретния случай
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