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Индикации за антикоагулация 
по време на бременността и 
пуерпериума Профилактика и лечение на дълбоки венозни 

тромбози и белодробна емболия.

 Наличие на механични клапни протези.

 Дилатативна кардиомиопатия. 

 Новопоявило се предсърдно мъждене. 

 ЛП дилатация (> 50 мм), преживян емболичен 
инцидент, левопредсърна тромбоза или тромб в лявото 
ухо.

 ЕКК по време на сърдечни операции.



 Въпросът за оптималното приложение на 
антикоагуланти по време на бременността е спорен, 
поради липсата на подходящи проспективни 
рандомизирани клинични проучвания.

 Антикоагулацията с warfarin е свързана с най-ниска 
честота на майчината смъртност и тромбемболия, но 
не трябва да се прилага през първия (поради риск за 
ембриопатии и спонтанен аборт) и третия (поради 
риск от преждевременно раждане, фетален и 
плацентарен кръвоизлив) триместър.

 Общоприетият метод за антикоагулация е приложение 
на НФХ или НМХ през първия триместър, след това 
warfarin – до 36 г.с., след което отново се преминава на 
НФХ или НМХ. 

Thromboprophylaxis. WFSA 2011



Антикоагулантна терапия и 
резултати по време на 
бременностРежим на 
антикоагулаци
я

Ембриопат
ии (%)

Спонтан
ен аборт 
(%)

  Емболии 
(%)

Смърт на 
майката 
(%)

Warfarin през 
цялата 
бременност

      
          6.4         25            3.9            1.8

НФХ през 
цялата 
бременност

             0         24             33             15

- В ниска 
дозировка              0         20             60             40
- В коригирана 
дозировка              0         25             25             6.7
НФХ през 
първи 
триместър, 
след което 
Warfarin

           3.4         25             9.2             4.2
Heart disease and pregnancy 
2003: Chapter 60, p. 853-863



Оценка на майчиния сърдечно-
съдов риск по СЗО I
 Неусложнени, малки или умерени:

    - пулмонална стеноза;

    - отворен артериален канал;

    - митрален клапен пролапс.

 Успешно коригирани: ASD, VSD, персистиращ 
артериален канал, аномално вливане на белодробните 
вени.

 Изолирани предсърдни или камерни екстрасистоли.



Оценка на майчиния 
сърдечно-съдов риск по СЗО 
II Неопериран ASD или VSD.

 Коригирана тетралогия на Фало.

 Хипертрофична кардиомиопатия.

 Синдром на Марфан без аортна дилатация.

 Аорта < 45 мм, асоциирана с бикуспидна аортна клапа.

 Коригирана коарктация.



Оценка на майчиния 
сърдечно-съдов риск по СЗО 
III Механични клапни протези.

 Некоригирани цианотични сърдечни пороци.

 Други комплексни сърдечни заболявания.

 Аортна дилатация 40 – 45 мм при синдром на Марфан 
или бикуспидна аортна клапа.

 Системна дясна камера.

 Циркулация на Фонтан.



Оценка на майчиния 
сърдечно-съдов риск по СЗО 
IV Бременността е противопоказана.
 Пулмонална артериална хипертония.

 Тежка ЛК дисфункция – ФИЛК < 30%; NYHA III – IV 
клас.

 Перипартална кардиомиопатия.

 Високостепенна митрална и/или аортна клапна 
стеноза.

 Синдром на Марфан с дилатирана аорта > 45 мм. 

 Нативна тежка коарктация.



Антикоагулация при бременни 
с механични клапни протези 
(1) Витамин К антагонисти – Warfarin.

    - ембриопатии (дозозасими) – назална хипоплазия, 
аномалии на ЦНС, хондромалация. 

    - честотата на варфариновата ембриопатия намалява 
при прилагане на интравенозен нефракциониран 
хепарин между 6 и 12 г.с. 

    - използването на НФХ в последните две седмици от 
бременността намалява риска от кървене както  за 
майката, така и за фетуса, тъй като варфаринът 
преминава плацентарната бариера.

    - заместването на ВКА с НФХ или НМХ между 6-12 
седмица се налага, когато са нужни по-високи дози от 
ВКА. 

Byrd LM, Johnson TA, Osteoporotic fracture 
and LMWH (2004)



Антикоагулация при бременни 
с механични клапни протези 
(2) Интравенозен нефракциониран хепарин (НФХ):

    - хепаринът не преминава през плацентата;

    - късият полуживот и тесният терапевтичен индекс го 
правят труден за поддържане доза на оптимална 
антикоагулация, без да се стига до хеморагии;

     - ефективен контрол се постига при поне два пъти 
повишаване на aPTT, измерено на 6-часови интервали.

     - при продължителни апликации НФХ предизвиква 
тромбоцитопения, остеопения, уртикария, анафилаксия;

     - използването на НФХ само от 6 до 12 г.с. на 
бременността със строго проследяване на дозата е 
свързано с много малко усложнения.

     - приложението на НМХ не се препоръчва, поради 
недостатъчния антикоагулантен ефект спрямо венозния 
път.

Prins MH, Turpie AG. Management of 
venous thrombembolism  (1995)



Антикоагулация при бременни 
с механични клапни протези 
(3) Нискомолекулярни хепарини (НМХ):

    - по-рядко причиняват индуцирана тромбоцитопения, 
имат по-дълъг Т 1/2, по-нисък риск за остеопороза, не 
преминават плацентата;

    - няма сигурни доводи за прилагането им при 
бременни с клапни протези; 

    - строго се препоръчва рутинното им приложение да 
се избягва и внимателно да се мониторират нивата на 
анти-Xa, с прицелни стойности 0,8-1-2 U/ml, след 4 до 6 
часа след прилагането на НМХ.

    - приложението им трябва да бъде спряно поне 24 
часа преди родоразрешението и да се заменят с НФХ, 
който може да се спре при нужда.

Bonow RO, Carabello BA, et al AHA (2008)



Риск от клапна тромбоза при 
различните антикоагуланти  
 Антагонисти на витамин К по време на цялата 

бременност – 2 – 4 % и през 2 и 3 триместър – 9 %;

 Нефракциониран хепарин – през първи триместър е 
9%;

 Нискомолекулен хепарин – през първи триместър в 3 – 
4 %; през цялата бременност е около 9%; 

Guidelines for management of 
CVD during pregnancy; ESC 
2011



Препоръки на AHA и ACС за 
антикоагулация при бременни 
с механични клапни протези Клас I: 

    - всички бременни трябва да получават продължителна антикоагулантна 
терапия с чест контрол (ниво B);

    - бременни с механични клапни протези, които избират да спрат warfarin, 
между 6 и 12 г.с. трябва да получават продължително време интравенозен НФХ 
или коригирана доза НМХ (ниво С);

    - при наличие на механични клапни протези - до 36 г.с. се прилага 
продължително коригирана доза НФХ или НМХ, или варфарин. Ако се използва 
венозен НФХ, феталният риск е нисък, но релативният риск от тромбоза на клапа 
е висок (ниво С); 

    - прилагането на НМХ трябва да е два пъти дневно подкожно до поддържане на 
анти-Xa ниво между 0,7 и 1,2 U/ml (ниво С);

    - при прилагане на НФХ, aPTT трябва да бъде поне 2 пъти спрямо контролата 
(ниво С);

    - при прилагане на warfarin, прицелните стойности на INR трябва да бъдат 3,0 
(интервал 2,5 – 3,5) (ниво С);

    - варфаринът трябва да се спре и да се продължи с НФХ 2 – 3 седмици преди 
планираното раждане.



Препоръки на AHA и АСС за 
антикоагулация при бременни 
с механични клапни протези Клас II: 

    - трябва да се избягва warfarin между 6 и 12 седмица 
на бременността, поради високия риск от фетални 
дефекти (ниво С);

    - трябва да се възстанови НФХ от 4 до 6 часа след 
раждането и да се започне перорална терапия с 
варфарин при липса на значимо кървене (ниво С);

    - уместно е даването на ниски дози ацетилсалицилова 
киселина (75 до 100 мг.дн.) през 2 и 3 триместър като 
добавка към варфарин или НФХ (ниво С).



Препоръки за поведение при 
механични сърдечни клапни 
на ESC 2011 год. Клас I: 

    - OAK се препоръчват през 2 и 3 триместър до 36 
седмица (ниво С);

    - промяната на антикоагулантната терапия би 
трябвало да се извършва в болница (ниво С);

    - ако раждането започне по време на терапия с ОАК, 
се препоръчва Цезарово сечение (ниво С);

    - през 36 седмица ОАК трябва да се спре и да се 
започне терапия с НФХ – aPTT > два пъти контролното, 
или НМХ             с прицелно анти-Xa ниво 4-6 часа след 
приложението 0,8-1,2 U/ml (ниво С);

Guidelines for management of CVD 
during pregnancy; ESC 2011



Препоръки за поведение при 
механични сърдечни клапни 
на ESC 2011 год. Клас I:

    - при бременни на терапия с НМХ анти-Ха нивото 4-6 
часа след приложението трябва да се изследва 
ежеседмично (ниво С);

    - НМХ трябва да се замени с венозен НФХ поне 36 
часа преди планирано раждане (ниво С);

    - НФХ трябва да продължи поне до 4-6 часа преди 
планираното раждане и да се възстанови 4-6 часа след 
това, ако няма усложнено кървене (ниво С);

    - при жени с механични клапи и задух и/или 
емболично събитие е индицирана неотложна 
ехокардиография (ниво С).

Guidelines for management of 
CVD during pregnancy; ESC 
2011



Препоръки за поведение при 
механични сърдечни клапни 
на ESC 2011 год. Клас IIa:

    - продължава се ОАК през първия триместър, ако 
необходимата доза за терапевтична антикоагулация за 
варфарин е < 5 мг.дн., или фенокумарол < 3 мг. дн., или 
аценокумарол < 2 мг.дн., след информирано съгласие на 
пациента (ниво С);

    - при необходима доза на варфарин > 5 мг. дн., трябва 
да се прекъсне приемът на ОАК между 6-12 седмица и 
замяната му с венозен НФХ (аPTT > 2 x контролното); 
или НМХ двукратно дневно (прицелно анти-Ха ниво 
0,8-1,2 U/ml) (ниво С).    

Guidelines for management of 
CVD during pregnancy; ESC 
2011



Препоръки за поведение при 
механични сърдечни клапни 
на ESC 2011 год. Кърменето при майки, приемащи ОАК, е позволено, 

защото кумарините не засягат новороденото;

 По време на стоматологични и хирургически 
процедури трябва да се провежда антибиотична 
профилактика на инфекциозен ендокардит;

 При развитие на ендокардит на механична клапна 
протеза, се налага агресивна антибиотична терапия и 
се обсъжда реоперация и имплантация на нова 
протеза.

Guidelines for management of CVD 
during pregnancy; ESC 2011



Биологични клапни 
протези
 Имат ограничена издържливост, поради поява на 

структурна дегенерация – задебеляване, прогресивна 
калцификация, механично износване, руптуриране.

 Смяната на протезата може да се наложи до няколко 
години след първата операция и най-висока смъртност 
се наблюдава при пациенти със СН III и IV ФК по 
NYHA, потисната ЛК функция, протезен ендокардит.

 Честотата на клапната дегенерация е по-висока при 
използване на биопротеза на митрално място.

Hung L. Prosthetic heart valves and 
pregnancy (2003) 



Поведение при наличие на 
клапна протеза и последваща 
бременност При млади жени с клапна протеза е задължително 

ранното диагностициране на вероятна бременност.

 Ако жената има механична клапна протеза през 
периода 6-12 седмица на бременността и преди 
раждането, ВКА трябва да се спре, когато лечението 
се води с дози > 2 мг.дн., и да се замени с 
интравенозен НФХ в последните 4 седмици преди 
раждането.

 Самата бременност е състояние  на хиперкоагулация и 
клапните тромбози и тромбемболиите са чести, 
особено при жени с митрална клапна протеза.  Guidelines for management of CVD 

during pregnancy; ESC 2011



Избор на антикоагулантно 
лечение при белодробен 
тромбемболизъм НМХ са по-ефективни, с по-нисък риск от 

хеморагични усложнения и са асоциирани с по-ниска 
смъртност от НФХ при лечение на ДВТ при 
небременни жени.

 Основно предимство на НМХ в сравнение с НФХ, е 
ниският риск от кървене – постпартални хеморагии.

 Рискът от развитие на хепарин-индуцирана 
тромбоцитопения и остеопороза, е значимо по-нисък 
при НМХ.

Greer et al.  LMWH for tromboprophylaxis and treatment of venous trombo-embolism in pregnancy (2005);
Forestier F., Daffos F, Rainaut M. LMWH does not cross the placenta during the third trimester of pregnancy (1987) 



Лечение с НМХ при 
белодробен тромбемболизъм
 НМХ се прилагат два пъти дневно, в равни дози, 

титрирани спрямо теглото на бременната:

   - Enoxaparine – 1 mg/kg два пъти/ден;

   - Dalteparin – 100 U/kg два пъти/ден;

   - Tinzaparin – 175 U/kg еднократно/ден.

 Задоволителни нива на анти-Ха са 0,5-1,1 U/ml, 3-6 
часа след инжектирането на НМХ.

 Мониторирането на нивата на анти-Ха трябва да е 
ежеседмично. Greer IA. LMWH for thromboprophylaxis 

and treatment of venous thrombo-embolism 
in pregnancy (2005)



Поведение при масивна БТЕ 
пo време на бременност
 Нефракционираният интравенозен хепарин е първи 

избор при масивна БТЕ, заради бързия си ефект, по 
следната схема:

    - натоварваща доза от 80 U/kg, последвана от венозна 
инфузия на 18 U/kg/h;

    - ако е проведена тромболиза, натоварващата доза се 
пропуска и се започва директно инфузия на 18 U/kg/h;

    - aPTT се измерва на 4-6 часа след началната доза – 
таргетните стойности са 1,5-2,5.

 Терапевтични стойности на нивата на анти-Ха са: 0,5-
1,0 U/ml.

Hyers TM, Hull RD et al. Antithrombotic therapy for venous 
thromboembolic disease (1995)



Индикации за 
фибринолитично лечение при 
БТЕ Тромболизата е първа линия на лечение при пациенти 

с висок риск – кардиогенен шок и/или артериална 
хипотония, с много малко абсолютни 
контраиндикации.

 Идеалният фибринолитик трябва да притежава 
следните качества: 1) да не преминава плацентата; 2) 
да не е тератогенен; 3) да е високо 
фибринспецифичен; 4) без антигенност; 5) да има къс 
полуживот. На тези условия в най-голяма степен 
отговарят алтеплазата и тенектеплазата.

European Hear Journal 2008: p. 2276-2315 



Фибринолиза при бременни

 Данните относно провеждането на фибринолиза при 
бременни са извлечени от единични клинични случаи.

 Локалната, катетър-базирана тромболиза, води до по-
бърза лиза, поради по-високата концентрация на 
фибринолитик и по-малката системна фибринолиза и 
следователно по-нисък риск от кървене.

 Недостатъци са потенциалните рискове от алергии, 
абрупция на плацентата, фетална смърт, облъчването с 
висока радиационна доза.

Petipretz P et al. Effect of a single bolus urokinase in 
patients with lifethreatening pulmonary emboli (1984)



Профилактика на венозния 
тромбоемболизъм при бременни
 Жени с предходен епизод на ВТЕ имат 3-4 пъти по-

висок риск от повторение на емболията по време на 
подлежаща бременност.

 Препоръчва се носенето на компресивни чорапи преди 
и след раждането, както и провеждането на 
антенатална и постпартална профилактика с НМХ за 6 
седмици, до достигане на нива на концентрации на 
анти-Ха 0,5-1,1 U/ml за 3-6 часа след прилагането им.

 Уместно е провеждането на скрининг за тромбофилия 
при жени с фамилна анамнеза за такава.

Guidelines for management of CVD during 
pregnancy; ESC 2011



Превенция на усложненията 
при жени с тромбофилия
 При жени с рецидивиращи спонтанни аборти (>3 

преди 10 г.с.), се препоръчва скрининг за 
антифосфолипидни тела (APLA).

 При жени с доказан клинично и лабораторно APLA 
синдром, се препоръчва антепартално приложение на 
профилактични дози НФХ или НМХ, комбинирани с 
ниски дози ASA (75-100 мг. дн.).

Guidelines for management of CVD 
during pregnancy; ESC 2011



Антикоагулантно лечение при 
аритмии по време на 
бременност Бременните жени без структурно сърдечно 

заболяване, с т. нар. самостоятелно предсърдно 
мъждене, имат най-нисък риск за тромбоемболични 
инциденти. 

 Нивото на риска се определя чрез критериите на 
CHADS2 или CHA2DS2-VASC индексите.

 Най-висок тромбоемболичен риск има при клапното 
предсърдно мъждене, особено при комбинация с  митрална 
стеноза. 

 При бременни жени не се препоръчва прилагането на 
перорални директни инхибитори на на тромбина 
(dabigatran) и инхибитори на фактор Ха (rivaroxaban, 
apixaban).

Guidelines for management of CVD 
during pregnancy; ESC 2011



Избор на антикоагулант при 
аритмии по време на 
бременност Ако предсърдното мъждене персистира оралната 

антикоагулация, НМХ или НФХ трябва да се прилагат 
до 36 г.с., след което да се заменят с НФХ венозно. 

 Най-безопасна за плода е следната схема: приложение 
на НФХ или НМХ до 13 г.с., след което да се премине 
към ОАК до 36 г.с., след което отново се преминава 
към хепарин през последния месец преди раждането.

 Хепаринът се възстановява 12-24 часа след раждането 
за 4-5 дни, след което отново се преминава към ОАК.

Guidelines for management of CVD 
during pregnancy; ESC 2011



Антикоагулация в периода на 
лактация
 Жени на терапия с warfarin, acenocoumarol, UFH, 

LMWH, които желаят да кърмят, могат да продължат 
приема на посочените медикаменти.

 Не се препоръчва терапия с fondaparinux, dabigatran, 
rivaroxaban, apixaban.

 При жени, които кърмят, и са на терапия с ниски дози 
ацетилсалицилова киселина за съдови индикации, се 
препоръчва продължаването на лечението с 
медикамента.

ESC Guidelines on the management 
of CVD during pregnancy, 2011



Благодаря за вниманието!
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