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Развенчаните митове
“Когато бременна ми се оплаче, винаги преценявам,
за каква диагноза бих си помислил,
ако със същото оплакване при мен беше дошъл мъж”
Карл Дж. Пауерстейн (Carl J. Pauerstein 1932-2005)
Във Вашите ръце е книга, посветена на най-актуалните стандарти за лечение на сърдечно-съдовите заболявания по време на
бременност. Тези стандарти развенчават много от битуващите у
нас митове за оптималното поведение на кардиолога при сърдечно болни бременни.
Мит 1. Цезаровото сечение е по-добрият начин за родоразрешение при сърдечно болни родилки.
В трагедията „Макбет” на Уйлям Шекспир три вещици предсказват на Макбет:
Жесток бъди! От нищо се не бой!
Гази, Макбет, по трупове безброй —
неуязвим до сетния си ден
си ти за всеки от жена роден!
Така той решава, че не може да бъде убит от човек, защото всеки човек е роден от жена. За това, когато се бие със своя противник Макдъф му казва:
Хабиш напразно труд! Еднакво лесно
е да раниш невидимия въздух
и да накараш мен да лея кръв!
Размахвай меч над уязвими брони —
животът ми е пазен от вълшебство,
което никой, раждан от жена,
не може да надвие!
Но Макдъф отговаря:
Щом е тъй,
на своето вълшебство не разчитай!
Тоз демон, на когото служиш, питай
сърдечносъдови заболявания и бременност
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да ти разкаже, че Макдъф е бил
не раждан, а от майчина утроба
изрязан преждевременно!
Така Макбет бива обезглавен. Четейки тази пиеса за раждането
на Макдъф чрез Цезарово сечение човек си задава въпроса откога
и как се практикува този метод на родоразрешение.
От VI в., по времето на римския император Юстиниан, датират
свидетелства за закон (Lex regia), който защитава потенциалния
живот на нероденото бебе. Той повелявал починалата бременна
да не се погребва, преди да се провери дали бебето в утробата й
не е живо. Било задължително то да се извади на бял свят. Този
закон вероятно е още по-древен, но християнството го извежда на
преден план.
Според нашата църква, животът на един човек започва с неговото зачатие, когато душата се вселява в плода, в утробата на майката и завършва с последния ни дъх, с който душата ни напуска
тялото ни и отива на небето.
За разлика от църковните догми светското законодателство
приема за начало на човешкия живот раждането, а за край последният сърдечен удар. Поради тези разлики между църковните
схващания и официалните закони, църквата не протестира срещу
трансплантациите на органи взети от хора в мозъчна смърт – за
нея хората след последния дъх са мъртви (за това на некролозите пишем „издъхна”). Обратно - християнските норми са срещу
абортите и изискват при мъртва родилка да се направи опит да се
извади живо бебето от утробата й.
Методът носи името на Цезар заради легендата, че неговата
майка починала преди раждането му и баща му разпрал с меча
си корема на мъртвата си съпруга и извадил от там плода. Историците твърдят, че тази легенда не е вярна – майката на Цезар е
била жива дълго време след раждането му и е дочакала и внуци.
Но въпреки това съвременният термин се базира на легендата, а
не на историческите твърдения.
Тази първа индикация за Цезарово сечение – смърт на родилката, остава и до ден днешен единственото безспорно и убедително
Д-р Ивайло Траянов
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сърдечносъдово показание за секцио. Много пациенти и лекари
неспециалисти смятат погрешно, че наличието на съпътстващо
бременността сърдечно-съдово заболяване е индикация за Цезарово сечение.
Тези лекари, когато лекуват сърдечно болен пациент, комуто
трябва да се прави някаква операция, предлагат, когато има възможност тя да е под местна упойка, която натоварва по-малко
сърцето, а не с обща анестезия.
Същите тези лекари, парадоксално, когато лекуват сърдечно
болна бременна, я насочват за Цезарово сечение (което в част от
случаите се извършва под обща анестезия и допълнително увеличава сърдечносъдовия риск), а не за раждане по естествен път.
Тази парадоксална практика у нас се базира на факта, че Цезаровото сечение се прави планово – в предварително определен
ден и час и в този момент задължително на раждането присъстват
акушер-гинеколог, кардиолог, анестезиолог, неонатолог. Раждането по естествен път започва в непредсказуем момент, в който тези
лекари може да липсват.
Описаните в книгата на д-р Ивайло Траянов съвременни
препоръки ясно посочват, че наличието на придружаващо
бременността сърдечносъдово заболяване не само не е индикация за Цезарово сечение, а точно обратното - е относително
противопоказание.
Единствено при пациенти с критично тежка митрална стеноза (при които овладяването на сърдечната недостатъчност и без
раждане понякога налага изкуствена белодробна вентилация с
положително крайно експираторно налягане – PEEP) и при пациенти с висок риск за дисекация на аортата при родилните напъни (болни с коарктация на аортата, дилатация на аортата при
синдром на Марфан), родоразрешението чрез секцио може да има
предимства пред естествения път.
Мит 2. Жените с вродени сърдечни пороци се подобряват след
раждането.
Сред населението в България битува и поверието, че болнави
жени след като родят се стабилизират. За съжаление, няма научни
сърдечносъдови заболявания и бременност
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доказателства в полза на това поверие.
Раждането е сериозен риск за сърдечно болните родилки. Найвисока е смъртността при родилките с пулмонална артериална
хипертония. При тях стенотичните белодробни артерии пропускат минимално количество кръв, което да се окисли в белия дроб
и да оксигенира тялото.
При тези жени е висока перипарталната, а не толкова интрапарталната смъртност – т.е. самото раждане може да мине добре от
акушерска гледна точка, а родилката да загине след това.
Най-често наблюдаваме един от следните два фатални механизма. Единият е когато има голяма недобре компенсирана кръвозагуба – тогава няма обем кръв, който да успее да мине през белодробната бариера и жената навлиза в шок. Другият е когато бива
използван вазодилататорен медикамент (например анестетиците
са често такива).
Фиксираната пулмонална хипертония не позволява до тялото да
достигне повече кръв, разширените периферни съдове не могат
да бъдат напълнени и настъпва срив в артериалното налягане и
шок.
Мит 3. Сърдечно болните жени, които са раждали имат по-неблагоприятна прогноза от нераждалите.
Както по-горе се каза, раждането е сериозен риск при съпътстващо сърдечносъдово заболяване. Обаче ако то мине успешно
жените, които са раждали, имат същата прогноза както нераждалите. Затова не можем да оприличим здравето като влог в банка,
от който като теглим по-малко ще стигне за по-дълго време...
В хода на милиардите години еволюция природата е създала
защитни механизми за намаляване на усложненията от раждане.
Например, когато организираме голяма операция – като кардиохирургична, в хода на която очакваме значимо кървене, ние лекарите често изписваме при подготовката за операцията вливания
на инфузионни течности.
Така хематокритът пада и в хода на операцията пациентът губи
„разредена” кръв. Същият подход използва и майката природа. В
хода на бременността жените задържат течности, което води до
Д-р Ивайло Траянов
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понижение на хематокрита и физиологична анемия.
Мит 4. По-новите антихипертензивни медикаменти са по-добри от старите
„Бързайте да се лекувате с новите лекарства – те действат
само през първата година след откриването им”
Зигмунд Фройд (Sigmund Freud 1856–1939)
Когато лекуваме хипертонията по време на бременността, основен принцип е да не навредим на майката и на плода. Старите
антихипертензивни медикаменти са много по-дълго време проверени в тази клинична ситуация и поради това най-често започваме с алфа-метилдопа, или класически бета-блокер, или калциев
антагонист.
Новите групи медикаменти като АСЕ инхибитори, ангиотензин
рецепторни блокери и директни рининови инхибитори, са противопоказани по време на бременността. А когато използваме медикамент от старите групи – алфа-блокер, бета-блокер, калциев
антагонист, предпочитаме по-старите проверени медикаменти,
например предпочитаме по-старият нифедипин, пред по-новия
амплодипин.
За всички останали развенчани митове ви препоръчвам да прочетете настоящата книга.
Д-р Сотир Марчев, FESC
www.4xm.com
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През последните години спектърът на сърдечните заболявания
по време на бременност се промени. В развитите страни рискът
за тях нараства в следствие на повишаващата се възраст на първа
бременност и зачестяване на сърдечносъдовите рискови фактори
(хипертония, диабет и затлъстяване). Освен това, в резултат на
успехите в лечението на вродените сърдечни заболявания, много
жени с такива състояния достигат детеродна възраст.
В днешно време, основна причина за летален изход от бременност/раждане е сърдечно заболяване на бременната. Сърдечните
проблеми през бременността са голямо предизвикателство за бременните жени и техните лекари.
Тъй като сърдечните заболявания при млади жени са относително редки – до 4% в индустриализираните страни, много лекари не придобиват задоволителен опит в лечението им.
От друга страна, поради факта, че бременните жени се изключват от клиничните проучвания, ефикасността и безопасността на
много диагностични процедури и терапевтични интервенции не
са адекватно тествани при тях.
Поради това, наличната информация в тази област на медицината е по-скоро спорадична, а препоръките са на консенсусна основа. Ето защо един изчерпателен обзор на съвременната медицинска литература от лекар с опит в лечението на бременни със
сърдечни проблеми е добре дошъл.
Книгата започва с най-честите съпътстващи заболявания през
бременността – артериалната хипертония, която се среща при
10% от бременните и изисква различен подход в сравнение с хипертонията при друга популация, и пре-еклампсията - най-честото тежко нехирургично усложнение на бременността, свързано с
повишена заболеваемост и смъртност за бременната и плода.
Разгледани са всички придобити и вродени сърдечносъдови заболявания при бременните, като вродени сърдечни пороци (свързани с риск за неблагоприятен изход от бременността), венозна
тромбемболия (около 4-5 пъти по-честа, отколкото при съответната възрастова група от общата популация), аритмии (регистрирани при почти половината от бременните) и остър коронарен
Д-р Ивайло Траянов
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синдром, чиято честота нараства поради факта, че повече жени
отлагат раждането на дете след 35-40 годишна възраст.
В допълнение са включени и глави, посветени на по-редки заболявания като болести на аортата, белодробна хипертония, инфекциозен ендокардит и клапни болести, специфичната за родилките
амниотична емболия, коагулопатии, мозъчен инсулт, кардиомиопатии и сърдечен арест. Разглеждат се и проблемите при бременни със сърдечна трансплантация, сърдечни операции и анестезия.
Книгата е насочена към разрешаване на въпроси от реалната
клинична практика. Много от главите завършват с практически
изводи и бележки, които лесно се следват и запомнят. Тази отлична книга ще бъде изключително полезна на всеки клиницист,
който е приел предизвикателството да лекува сърдечните болести
при бременни жени.
Проф. д-р Димитър Раев, дмн
MD, PhD, ScD, FESC, FAHA
Началник на Клиника по кардиология
Медицински институт - МВР
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1. Хипертензивни нарушения
Хипертонията е най-честото съпътстващо заболяване през бременността, което се среща при около 10% от жените. Наличието
й налага диференцирането на съществуваща (хронична) хипертония от индуцирана от бременността хипертония (гестационна
хипертония или прееклампсия).
За разлика от стандартната класификация на стадии, при бременни хипертонията се определя като лека (140-150/90-109
mmHg) или тежка (>160/110 mmHg) (таблица 1).
Таблица 1. Класификации на хипертонията
при бременни
JNC*7 не-бременни
ESC** и NHBPEP*** бременни
Норма <120/80 mmHg
Норма <140/90 mmHg
Пре-хипертония 120-139/80-89 mmHg
Стадий 1 140-159/90-99 mmHg
Лека хипертония 140-150/90-109 mmHg
Стадий 2 160-179/100-110 mmHg
Тежка хипертония >160/110 mmHg
Стадий 3 180-209/110-119 mmHg
* Joint National Committee
** ESC – European Society of Cardiology
*** NHBPEP – National High Blood Pressure Education Program Working Group Report on
High Blood Pressure in Pregnancy

Докато стандартите за хипертония акцентират основно върху
важността на систолната хипертония, при бременни по-голямо
внимание се обръща върху диастолните стойности на артериалното налягане (АН).
Трябва да се има предвид, че леките и умерени форми на хипертония през бременността рядко водят до дългосрочни усложнения и терапията е фокусирана основно върху тежките форми.
Основна цел на лечението е да се профилактира тежката хипертония и сърдечносъдовите усложнения, да се удължи гестационната възраст на плода и да се минимализира периодът на експозиция на антихипертензивни лекарства.
Изборът на антихипертензивни медикаменти обикновено е лесен, защото е ограничен, тъй като една част не са изследвани при
бременни, а друга (по-голяма част) са противопоказани през бременността.
Д-р Ивайло Траянов
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Класификация на хипертонията
през бременността
1. Гестационна хипертония (индуцирана от бременността
хипертония):
l хипертония, диагностицирана за първи път след 20 гестационна седмица (г. с.) при отсъствие на протеинурия
l хипертония, дефинирана като систолно АН >140 mmHg или
диастолно налягане >90 mmHg
l отзвучава три месеца след раждането
2. Прееклампсия и еклампсия:
l хипертония и протеинурия, диагностицирани за първи път
след 20 г. с.
l хипертония >140/90 mmHg
l протеинурия >0.3 g дневно или >1+ на тест-лента
l еклампсията е поява на гърчове на фона на прееклампсия
3. Хронична хипертония:
l хипертония, която съществува преди бременността или е диагностицирана преди 20 г. с.
l есенциална хипертония при липса на друга етиологична причина
l вторична хипертония при наличие на съпътстващо заболяване
4. Прееклампсия суперпонирана върху хронична хипертония:
l проява на симптоми на прееклампсия след 20 г. с. при бременни с хронична хипертония
5. Антенатално некласифицируема хипертония.
Хроничната хипертония се дефинира като повишени стойности на АН >140/90 mmHg, установени преди забременяването или преди 20 г. с., която се среща при около 1-5% от жените.
Най-често се развива при жени в по-напреднала възраст или със
затлъстяване.
Бременни със стадий 1 есенциална хипертония, които са в добро
общо здраве и нямат увреждане на таргетните органи, са с много
сърдечносъдови заболявания и бременност
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добра прогноза. Хипертонията обикновено персистира след 42-я
постпартален ден и може да не е свързана с протеринурия.
Макар че има риск за суперпонирана прееклампсия, физиологичното понижение на АН по време на бременността обикновено
прави излишно медикаментозното лечение.
Необходимо е жените да се проследят за риск за прееклампсия,
но досега липсват специфични таргетни стойности на АН или
медикаменти, които да модифицират този риск при бременни с
хипертония.
Прееклампсията и еклампсията е синдром, който се манифестира с новопоявила се хипертония след 20 г. с., която е свързана
с протеинурия (1+ на тест-лента или >0.3 g в 24-часова урина).
Заболяването се среща при 5-8% от бременните и най-вероятно се дължи на нарушения в кръвоносните съдове на плацентата, което води до намален кръвоток и освобождаване на фактори,
които предизвикват промени в ендотела в различни органи.
Най-често заболяването се проявява с повишено АН, протеинурия, мозъчна симптоматика (главоболие, оток, гърчове) и чернодробна дисфункция - хемолиза, повишени чернодробни ензими и
тромбоцитопения - HELLP синдром (Hemolytic anemia, Elevated
Liver enzymes, Low Platelet count).
Счита се, че хипертонията при прееклампсия е вторична, в резултат на плацентарна хипоперфузия, поради което намалението
на стойностите на АН не повлиява първичния патологичен процес, а антихипертензивните медикаменти не „лекуват” и не водят
до обратимост на заболяването.
От друга страна, повишеното АН при млади нормотензивни
жени крие риск за сърдечносъдови усложнения и налага медикаментозна терапия.
Гестационната хипертония е индуцирана от бременността хипертония и се среща при 6-7% от жените, обикновено в напредналите етапи на бременността със или без протеинурия. Когато е
свързана с клинично значима протеинурия (>0.3 g дневно в 24-часова урина) се дефинира като прееклампсия.
Д-р Ивайло Траянов
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Окончателната диагноза обикновено се поставя при наличието на нормални лабораторни изследвания и нормализирането на
стойностите на АН след раждането. В предходните стандарти
този тип хипертония се означаваше като „транзиторна”.
Жените с гестационна хипертония трябва да се преценяват за
риск за прееклампсия, която може да се развие дори през първата
седмица след раждането.
Прееклампсия развиват 15-45% от бременните с гестационна
хипертония, като тя е по-често срещана при ранно повишение на
АН, предходен спонтанен аборт, хипертония при предходна бременност. Както и при пациентките с хронична хипертония, антихипертензивната терапия има за цел да намали риска за тежка
хипертония.
Възможно е част от жените с гестационна хипертония да останат с повишени стойности на АН и след раждането. В повечето
случаи се касае за съществуваща хронична хипертония, която не
се е проявила в ранните етапи на бременността, поради физиологичната вазодилатация и понижение на системното АН.
Еволюцията на хипертонията в постпарталния период и максималното време за нормализиране (след което да се постави диагнозата хронична хипертония) не са ясни. Прието е за хронична
хипертония да се определи повишение на АН >140/90 mmHg след
третия месец след раждането.
Макар че и четирите форми на хипертония по време на бременността могат да повлияят негативно на крайния изход за майката
и плода, с най-голямо значение са прееклампсията и тежката хипертония (независимо от типа).
Най-тежките усложнения за бременната са отлепване на плацентата, бързо влошаваща се хипертония и таргетно органно увреждане (бъбречна недостатъчност и гърчове). Рисковете за плода включват рестрикция на растежа и преждевременно раждане,
поради влошено състояние на бременната.
Съществуваща хипертония плюс суперпонирана гестационна хипертония с протеинурия засяга около 25% от бременните с хронична хипертония, което е значително по-висок риск в
сърдечносъдови заболявания и бременност
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сравнение с общата популация.
Изразява се с влошаване на хипертонията и наличие на белтък
в урината >3 g дневно в 24-часова урина след 20 г. с. Принципите
на терапия са същите, макар че при тази група болни по-често се
налага комбинирана терапия за превенция на тежката хипертония.
Антенатално некласифицируема хипертония. Установяване
на хипертония (със или без системни белези), при измерване на
АН за първи път след 20 г. с., се дефинира като антенатално некласифицируема хипертония. В този случай е необходимо проследяване след 42-я ден след раждането.
Терапия на леките и умерени форми
на хипертония през бременността
Предимствата на антихипертензивната терапия при леки и умерени форми на хипертония (<160/110 mmHg) през бременността (хронична или индуцирана от бременността) не са доказани в
клинични проучвания. Наличните данни (включително мета-анализ) не дават отговор на съотношението полза/риск при стойности на АН 140-169/90-109 mmHg.
Антихипертензивната терапия при тази група болни намалява
риска за тежка хипертония, но не променя крайния изход по отношение на прееклампсия, неонатална смърт, преждевременно
раждане и малки за възрастта новородени.
Международните стандарти се различават по отношение на
прага за започване на терапията и прицелните стойности на АН,
и като цяло са по-високи от препоръчваните от JNC7.
В САЩ се препоръчва лечението да започва при АН >160/105
mmHg без да се посочват определени прицелни стойности; в Канада като граница за започване на терапията са стойности >140/90
mmHg; в Австралия съответните показатели са >160/90 mmHg и
около 110 mmHg средно АН.
Според Европейските указания от 2011, при стойности на
АН <140-150/90-99 mmHg се препоръчва не-фармакологична
терапия. При всички останали случаи, медикаментозна терапия трябва да се приложи при АН >150/95 mmHg.
Скорошен обзор върху 29 пациентки с инсулт на фона на преД-р Ивайло Траянов
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еклампсия показа, че причината за инсулт обикновено е артериален кръвоизлив при стойности на АН 159-198/81-133 mmHg.
За отбелязване е, че систолната хипертония (155-160 mmHg) е
по-честа, отколкото диастолната (при повечето бременни тя не е
надвишавала 110 mmHg). Натрупаният опит предполага антихипертензивна терапия да се започва при стойности на АН >150/90100 mmHg.
При прееклампсия, антихипертензивната терапия се определя
от гестационната възраст на плода и степента на повишение на
АН. При развитие на заболяването на термин, антихипертензивното лечение може да се отложи, освен ако пациентката е с тежка
хипертония, и да се преоцени след раждането.
При по-ранно развитие на прееклампсията, се започва антихипертензивна терапия за намаление на стойностите на АН до
<140/90 с перорални медикаменти. При антихипертензивна терапия поради прееклампсия, е уместно мониторирането на детските сърдечни тонове за превенция на фетален дистрес в резултат
на плацентарна хипоперфузия.
При ранна прееклампсия (<34 г. с.) се налага внимателно приложение на антихипертензивни медикаменти, почивка, хоспитализиране за наблюдение на майката и плода, последвано от извършване на раждане, според конкретната ситуация. Този подход е с
доказан успех за отлагане на раждането със средно две седмици,
което е свързано с по-добър краен изход за плода.
При леки и умерени форми на хронична хипертония може да се
очаква, че стойностите на АН ще намалеят поради физиологичната вазодилатация. При липса на таргетно органно увреждане, антихипертензивната терапия може да се преустанови при условие,
че пациентките се проследяват редовно.
Терапията може да се поднови при повишение на АН >140150/90-100 mmHg, а при наличие на бъбречна дисфункция – и при
по-ниски стойности. Редица перорални антихипертензивни медикаменти могат да се прилагат по време на бременността (таблица
2). Първа линия терапия при леки и умерени форми на хипертония са methyldopa и labetalol, а втора линия – nifedipine.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Таблица 2. Медикаментентозна терапия при гестационна или
хронична хипертония през бременността
Медикамент
Доза
Предпочитан медикамент
0.5-3.0 g дневно на две
Methyldopa
дози
Втора линия терапия*
200-1200 mg дневно
Labetalol
на 2-3 дози

Забележка
Средство на избор; безопасен през
първия триместър

Може да доведе до рестрикция на феталния растеж
Може да инхибира процеса на ражда30-120 mg таблетки
не и има синергичен ефект с MgSO4;
Nifedipine
със забавено освобожлипсва опит с другите блокери на калдаване
циевите канали
Полезен е в комбинация със симпато50-300 mg дневно на
литични средства; може да предизвиHydralazine
2-4 дози
ка фетална тромбоцитопения
Могат да намалят утероплацентарния кръвоток; могат да променят
феталния отговор на хипоксия; риск
В зависимост от изза рестрикция на феталния растеж
Бета-блокери
брания медикамент
през първия и втория триместър
(atenolol); във високи дози могат да
доведат до фетална хипогликемия
Полезен е в комбинация с methyldopa
и вазодилататор за намаляване на заHydro12.5-25 mg дневно
дръжката на течности; може да доведе
chlorothiazide
до електролитни нарушения
Свързани са със сърдечни дефекти на
Ко н т р а и н д и плода, фетопатия, олигохидрамнион,
цирани са ACE
рестрикция на феталния растеж, бъинхибиторите и
бречна агенезия, неонатална ануричARB
на бъбречна недостатъчност
* изключени са някои медикаменти (clonidine и алфа блокери) поради липса на достатъчно
опит с тях при хронична хипертония при бременни

Терапия на тежката хипертония
през бременността
Тежката хипертония по време на бременността, дефинирана като
стойности на АН >160/110 mmHg, налага терапия поради риск за
мозъчен кръвоизлив, хипертензивна енцефалопатия и еклампсия.
Д-р Ивайло Траянов
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Цел на лечението е бързо да се намали средното артериално налягане с 25% до стойности <160/100 mmHg. При терапията на
тежката прееклампсия е необходимо да се избегнат епизодите на
хипотония, тъй като не са ясни границите на авторегулация на
плацентарния кръвоток, което може да доведе до фетален дистрес.
При прееклампсия, първоначалната терапия за остра хипертония трябва да е с по-ниски дози на медикаментите, тъй като тези
пациентки са обикновено хиповолемични и с повишен риск за
хипотония. Към момента не е ясно кой медикамент е най-ефективен за спешна терапия на тежка хипертония по време на бременността (таблица 3).
Таблица 3. Медикаменти за бърз контрол на АН при тежка
хипертония при бременни
Медикамент
Labetalol

Hydralazine

Nifedipine

Дозировка
10 или 20 mg интравенозно,
след което 20-80 mg на всеки
20-30 min; за продължителна
инфузия – 1-2 mg/min
5 mg интравенозно или интрамускулно, след което 1020 mg на всеки 20-40 min; за
продължителна инфузия – 0.5
-10 mg/час
10-30 mg per os; при необходимост дозата се повтаря
след 45 min

Diazoxide

30-50 mg интравенозно на
всеки 5-15 min

Nitroprusside

0.25-5 mcg/kg/min
продължителна инфузия

Забележка
По-нисък риск за хипотония от
hydralazine; да се избягва при
жени с астма или конгестивна
сърдечна недостатъчност
Средство на избор според
NHBEP; има добър профил
безопасност/ефикасност
За предпочитане са лекарствените форми с удължено
действие
Може да предизвика хипогликемия и спиране на контракциите
Риск за цианидна токсичност
при приложение >4 часа;
последно средство на избор

Избор за антихипертензивен медикамент
през бременността
По-голяма част от антихипертензивните медикаменти прилагани при бременни, попадат в категория С на FDA (американската
Агенция за храните и лекарствените средства).
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Това означава, че за тях няма проведени клинични проучвания
при хора, а опитите при животни сочат потенциални рискове за
плода (или липса за такива), поради което медикаментът трябва
да се прилага само когато предимствата от терапията надхвърлят
риска за усложнения. По-голямата част от натрупаните знания са
базирани на резултати от клинични случаи, малки проучвания и
мета-анализи.
1. Инхибитори на симпатиковата система.
l methyldopa е един от най-често използваните медикаменти
за терапия на хипертония по време на бременността. Той е централно действащ алфа-2 адренергичен агонист, който се метаболизира до алфа-метил норадреналин, като по този начин замества
норадреналин в секреторните везикули на адренергичните нервни терминали.
Понижението на АН е постепенно, в рамките на 6-8 часа, поради
индиректния механизъм на действие на медикамента. Methyldopa
няма тератогенен ефект, което е доказано в клиничната практика
през последните 40 години.
Лечението с медикамента води до превенция на последваща
прогресия на тежката хипертония, като в същото време няма неблагоприятен ефект върху утероплацентарния кръвоток или хемодинамиката на плода.
Не са установени отклонения в теглото при раждане, неонатални усложнения, телесното и интелектуално развитие до първите
седем година от живота на деца, чийто майки през бременността
са лекувани с methyldopa.
Неблагоприятните странични ефекти са в резултат на централния алфа-2 агонизъм или намален периферен симпатиков тонус.
Methyldopa действа на мозъчната кора като намалява вниманието
и влошава съня, което води до чувство за умора или депресия при
някои пациенти.
В редки случаи се наблюдава намалена саливация с ксеростомия. Methyldopa може да повиши чернодробните ензими при около 5% от пациентите, като са съобщени отделни случаи на хепатит и чернодробна некроза.
Д-р Ивайло Траянов
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l clonidine е селективен алфа-2 агонист, който действа подобно на methyldopa и има сходен с него профил на безопасност и
ефикасност. Обикновено се прилага като трета линия терапия при
резистентна хипертония през бременността в комбинация с други
медикаменти.
2. Периферно действащи адренергични рецепторни антагонисти.
l бета-блокерите са изследвани задълбочено при бременни, но
все още съществуват неясни области като например доколко тази
група медикаменти води до новородени с ниско тегло. Нито един
представител на бета-блокерите не е свързан с тератогенност.
Наличните данни сочат, че ефектите на отделните бета-блокери върху плода не се различават съществено, с изключение на
atenolol, който в едно проучване е свързан с рестрикция на растежа и намалено тегло на плацентата. Тези резултати са подкрепени
и от следващи изследвания, където atenolol е сравнен с алтернативна терапия.
Пероралното приложение на бета-блокери е свързано с незначителна фетална брадикардия, макар че според някои проучвания
labetalol (подобно на methyldopa, nifedipine или hydralazine) няма
подобен ефект.
Парентералното приложение води до риск за неонатална брадикардия, която налага корекция при едно от всеки шест новородени. Деца на майки, които по време на бремеността са получавали
atenolol, не показват отклонение в развитието при проследяване
им за една година след раждането.
Приложението на бета-блокери е свързано с по-добър краен изход за бременните, което се изразява в ефективен антихипертензивен контрол, намалена честота на тежка хипертония и хоспитализация по време на бременността. Обзор на 10 клинични проучвания показа, че бета-блокерите са по-ефективни от methyldopa
за контрол на АН.
Labetalol е неселективен бета-блокер, който предизвиква вазодилатация чрез блокиране на съдовите алфа-1 рецептори. Медикаментът се прилага често при бременни за терапия на хронична
сърдечносъдови заболявания и бременност
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хипертония, като има подобна на methyldopa ефикасност и безопасност, макар че при високи дози са описани случаи на неонатална хипогликемия. При тежка хипертония може да се прилага
парентерално, поради нисък риск за хипотония.
Неблагоприятни странични ефекти на бета-блокерите са: отпадналост, летаргия, периферна вазоконстрикция, нарушения
на съня (при по-липидоразтворимите медикаменти), бронхоконстрикция и намален толеранс на физическо натоварване (поради
бета-2 блокада в съдовете на скелетната мускулатура). Въпреки
това, честотата на преустановяване на терапията поради нежелани странични ефекти е ниска.
l периферно действащите алфа адренергични антагонисти
са втора линия антихипертензивна терапия при не-бременни пациенти. По време на бременността, те са индицирани за лечение на
хипертония при съмнение за феохромоцитом (основно prazosin и
phenoxybenzamine). Поради малък опит с тези медикаменти, е трудно да се направят препоръки за приложението им при бременни.
3. Блокерите на калциевите канали (CCB) се прилагат за
лечение на хронична хипертония, лека прееклампсия и купирането на хипертоничен пристъп при прееклампсия.
Перорално приложените nifedipine и verapamil нямат тератогенен ефект през първия триместър. Повечето изследвания са
за nifedipine, макар че има проучвания за nicardipine, isradipine,
felodipine и verapamil. Amlodipine все още не е изследван при бременни.
Нежеланите странични ефекти на CCB включват: тахикардия,
палпитации, периферни отоци и главоболие. Nifedipine не намалява съществено утеринния кръвоток.
Краткодействащите дихидропиридинови CCB, особено когато
се прилагат сублингвално, не се препоръчват за лечение на хипертония при не-бременни пациенти, поради данни за миокарден инфаркт и смърт при хипертензивни пациенти с коронарна болест.
Прилагането на краткодействащ перорален nifedipine е свързано
с хипотония на бременната и фетален дистрес. При необходимост
от бърз антихипертензивен ефект, се препоръчва парентерално
Д-р Ивайло Траянов
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labetalol или hydralazine, до постигане на прицелните стойности
на АН.
Резултати от проучване показаха, че използването на дългодействаща лекарствена форма на перорален nifedipine е ефективно и безопасно при бременни жени с тежка хипертония, и е за
предпочитане пред краткодействащите лекарствени форми.
Проблем при приложението на CCB за контрол на АН при прееклампсия е успоредното използване на MgSO4 за превенция на
екламптични гърчове.
Комбинираният ефект на nifedipine и MgSO4 може да доведе
до нервномускулна блокада, миокардна депресия и циркулаторен
колапс. Клиничният опит обаче показва, че съвместното приложение на тези медикаменти не крие сериозен риск за бременните.
4. Диуретиците са често предписвани при есенциална хипертония и според указанията на NHBPEP могат да се използват самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни медикаменти.
Hydrochlorothiazide може да се прилага при бременни в ниски
дози (12.5-25 mg дневно) за намаляване на нежеланите метаболитни ефекти – нарушен глюкозен толеранс и хипокалиемия.
Triamterene и amiloride нямат тератогенен ефект, а spironolactone
не се препоръчва поради антиандрогенния ефект по време на феталното развитие.
5. Серотонин-2 (S2) рецепторни блокери. Серотонин индуцираната вазодилатация се медиира от серотонин-1 рецепторите с последващо освобождаване на простациклин и NO.
Ендотелната дисфункция и загубата на ендотелните S1 рецептори позволява серотонин, чиито нива са значително повишени
през бременността, да взаимодейства само с S2 рецепторите, което води до вазоконстрикция и тромбоцитна агрегация.
Ketanserin е селективен S2 рецепторен блокер, който намалява
систолното и диастолното АН при не-бременни пациенти с остра
или хронична хипертония.
Медикаментът не е тератогенен и е изследван първоначално в
сърдечносъдови заболявания и бременност
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малки проучвания в Австралия и Южна Африка. Предполага се,
че ketanserin може да се използва за лечение на хронична хипертония през бременността, прееклампсия и HELLP синдром.
6. Директните вазодилататори.
l hydralazine релаксира селективно гладките мускули в стената
на артериолите по все още неизяснен механизъм. Най-често се
прилага за спешен контрол на тежка хипертония или като трета
линия терапия при многокомпонентно лечение на рефрактерна
хипертония. Медикаментът е ефективен при перорално, интрамускулно и интравенозно приложение.
Нежеланите странични ефекти се дължат на ексцесивна вазодилатация и симпатикова активация, и включват главоболие, гадене и палпитации. Продължителният прием може да предизвика в
редки случаи полиневропатия или имунологични реакции (включително медикаментозно индуциран lupus синдром).
Hydralazine се използва през всички етапи на бременността, при
което не е установена тератогенност, макар че са съобщени случаи
на неонатална тромбоцитопения и lupus. Медикаментът се прилага
често при хронична хипертония през втория и третия триместър.
За спешен контрол на тежка хипертония в напреднала бременност, hydralazine интравенозно е свързан с повече неблагоприятни ефекти върху майката и плода (хипотония, абрупцио на плацентата, олигурия, нисък APGAR скор), отколкото labetalol или
перорален nifedipine. Освен това честите усложнения (главоболие, гадене и повръщане) могат да имитират симптоми на влошена прееклампсия.
Ефектите върху утеро-плацентарния кръвоток са неясни, може
би поради вариации в степента на рефлексна симпатикова активация. Резултати от скорошен мета анализ показаха, че при тежка
хипертония през бременността парентералният labetalol или пероралният nifedipine са предпочитани средства на първи избор, а
hydralazine е втора линия терапия.
l isosorbide dinitrate e донор на NO, който е изследван в малки
проучвания при гестационна хипертония и прееклампсия. Установено е, че медикаментът не променя мозъчното перфузионното
Д-р Ивайло Траянов
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налягане, въпреки значителното намаление на системното АН.
l sodium nitroprusside е директен донор на NO, който е неселективен (артериален и венозен) вазодилататор. Прилага се чрез
продължителна интравенозна инфузия, което улеснява титрирането му. Има бързо начало и кратка продължителност на действие
(около 3 min).
В процеса на метаболизиране се отделя цианид, който може да
достигне токсични нива при висока скорост на инфузия. Цианидът се метаболизира до тиоцианат, поради което токсичността
обикновено се развива след 24-48 часа. Медикаментът се прилага
рядко при бременни, обикновено при случаи на животозастрашаваща рефрактерна хипертония непосредствено преди раждането.
Неблагоприятните странични ефекти на sodium nitroprusside
включват ексцесивна вазодилатация и кардионеврогенен синкоп
(с парадоксална брадикардия) на фона на хиповолемия при бременни с прееклампсия.
Все още не е напълно ясен рискът за цианидна токсичност при
плода. Като се има предвид значителният опит с другите антихипертензивни медикаменти, sodium nitroprusside е последно средство на избор за повлияване на хипертония през бременността.
7. ACE инхибиторите (angiotensin-converting-enzyme
inhibitors) и ангиотензин рецепторните блокери (ARB) са
противопоказани през бременността, поради риск за тежки
усложнения: намалена перфузия на бъбреците на плода; фетопатия; бъбречна дисгенезия; олигохидрамнион; белодробна
хипоплазия; интраутеринна рестрикция на растежа; неонатална анурична бъбречна недостатъчност; фатален изход.
Приложението на ACE инхибитори през първия триместър е
свързано с повишена честота на малформации на сърдечносъдовата и нервната система. Не е ясно дали тези ефекти се дължат на
хемодинамични промени или на необходимостта от ангиотензин
II за феталното развитие.
Рискът за фетални малформации при жени на терапия с ACE
инхибитори през първия триместър е 3-7%, макар че текущата
практика не препоръчва извършването на аборт при тази група
сърдечносъдови заболявания и бременност
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пациентки. Предполага се, че ефектът на директните ренинови
инхибитори ще е подобен, макар че досега липсва натрупан опит.
Указания на ESC (2011) за терапия на хипертониите при
бременни:
l при стойности на АН <140-150/90-99 mmHg се препоръчва
не-фармакологична терапия
l при гестационна хипертония, суперпонирана на съществуваща хипертония, или хипертония със субклинично органно увреждане или симптоматика, медикаментозна терапия трябва да се започне при АН>140/90 mmHg; при всички останали случаи медикаментозна терапия трябва да се приложи при АН >150/95 mmHg
l АН >170/110 mmHg при бременна жена е спешно състояние,
което налага хоспитализация
l при гестационна хипертония с протеинурия и наличие на усложнения (зрителни нарушения, отклонения в коагулацията или
фетален дистрес), се препоръчва индуциране на раждането
l при прееклампсия с белодробен оток се прилага продължителна интравенозна инфузия с nitroglycerin
l при тежка хипертония се прилагат labetalol (интравенозно),
methyldopa или nifedipine перорално
l жени със съществуваща преди бременността хипертония
трябва да продължат приема на антихипертензивни медикаменти,
с изключение на ACE инхибитори, ARB и директни инхибитори
на ренина, при стриктен контрол на АН
Терапия на постпарталната хипертония
Установено е, че в послеродовия период при нормотензивни
пациентки се наблюдава повишение на АН, което достига максимум на петия постпартален ден. Счита се, че това се дължи на
физиологично преразпределение на телесните течности в постпарталния период.
Засега не са ясни прогресията на гестационната хипертония и
прееклампсията в постпарталния период и максималният интервал, след който трябва да се постави диагнозата хронична хипертония.
Д-р Ивайло Траянов
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Липсват указания за приложението на антихипертензивни медикаменти в този случай, но според някои автори те трябва да
се предписват през първите четири дни след раждането, ако АН
надвишава стойности от 150/100 mmHg.
Изборът на антихипертензивен медикамент в ранния постпартален период се определя от съвместимостта му с кърменето.
Медикаментозното лечение може да се преустанови при нормализиране на стойностите на АН. Това може да се случи дни или
седмици по-късно, поради което се препоръчва проследяване на
АН в домашни условия.
Диуретиците (furosemide, hydrochlorothiazide и spironolactone)
могат да намалят продукцията на кърма. Metoprolol се класифицира като съвместим с кърменето, макар че се излъчва във високи
концентрации с кърмата. Acebutolol и atenolol не трябва да се прилагат на кърмещи жени.
При жени с тежка прееклампсия, кратък курс с furosemide може
да е от полза в първите дни след раждането, особено при хипертония, съчетана с белодробен или периферен оток.
Установено е, че нестероидните противовъзпалителни средства
(НСПВС) могат да повишат АН в постпарталния период, поради
което трябва да се прилагат с повишено внимание и по възможност да се избягват.
Антихипертензивна терапия по време на кърменето
Съществуват многобройни проучвания, които са установили
неонаталните ефекти на приложените на майката и отделени с
кърмата антихипертензивни медикаменти.
Антихипертензивни медикаменти, съвместими с кърменето,
са: captopril, diltiazem, enalapril, hydralazine, hydrochlorothiazide,
labetalol, methyldopa, minoxidil, nadolol, nifedipine, oxprenolol,
propranolol, spironolactone, timolol, verapamil.
Фактори, които улесняват преминаването на лекарствени средства в кърмата, са: малък обем на разпределение, нисък процент
свързване с плазмените протеини, висока липоразтворимост и
липса на йонизирани форми при физиологично рН.
Дори и преминали през кърмата, крайните ефекти от тези медисърдечносъдови заболявания и бременност
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каменти се определят от поетия обем, интервалът на приложение
и кърмене, пероралната бионаличност и способността на новороденото да метаболизира и отдели лекарството.
Неонаталната експозиция на methyldopa чрез кърмата е ниска
и като цяло се счита за безопасна. Atenolol и metoprolol достигат
концентрации в кърмата, които могат да имат ефект върху плода.
От друга страна експозицията на labetalol и propranolol е ниска.
Въпреки че концентрацията на диуретиците в кърмата се счита
за ниска, тези медикаменти могат да намалят значително продукцията на кърма. Описани са случаи на преминаване на ССВ през
кърмата, но без неблагоприятни ефекти.
Съществуват достатъчно данни за captopril и enalapril, като се
счита че концентрацията на captopril в новороденото е около 1%
от концентрацията в кръвта на майката, т.е. новороденото получава около 0.03% от общата доза. Подобни са и фактите за enalapril.
Въз основа на тези данни, American Academy of Pediatrics (AAP)
счита двата ACE инхибитора за съвместими с кърменето. Поради
наличието на ограничени данни за ARB, за тази група медикаменти не могат да се изработят специфични препоръки.
Дългосрочен сърдечносъдов риск
Жените с гестационна хипертония или прееклампсия са с повишен риск за хипертония, инсулт и исхемична болест на сърцето в
дългосрочен план. Относителният риск за развитие на исхемична
болест след прееклампсия е повече от два пъти по-висок, а рискът
за хипертонична болест – почти четири пъти по-висок, отколкото
при жени с нормално протекла бременност.
С най-висок дългосрочен сърдечносъдов риск са бременните с
ранно развила се прееклампсия (преди 32 г. с.), мъртво раждане
или ретардация на плода.
Рискови фактори преди бременността за развитие на хипертонични нарушения са: късна възраст на бременност; повишено
артериално налягане; дислипидемия; затлъстяване; антифосфолипиден синдром; нарушен глюкозен толеранс; фамилна обремененост.
Хипертензивните нарушения са признат важен рисков фактор
Д-р Ивайло Траянов
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за бъдещи сърдечносъдови заболявания при жени. Това налага
промени в начина на живот, контрол на артериалното налягане и
на метаболитните фактори след раждането.
Заключение
Засега липсват категорични данни, че терапията на леките и
умерени форми на АХ при бременни жени може да доведе до превенция на развитието на прееклампсия, която е свързана с найтежките сърдечносъдови усложнения.
Тъй като АН се понижава в началните периоди на бременността, намаление и дори спиране на антихипертензивната терапия е
възможно при някои пациентки с леки и умерени форми на заболяването.
Поради липсата на достатъчно данни, настоящите указания
препоръчват започване на антихипертензивна терапия при стойности на АН 140-150/95-100 mmHg като превенция на влошаване на състоянието. Най-често използваните медикаменти са
methyldopa, labetalol и nifedipine в стандартни дозировки.
Atenolol трябва да се избягва, тъй като е свързан с ниско тегло
при раждане. ACE инхибиторите и ARB са противопоказани през
бременността, тъй като водят до фетопатия, неонатална бъбречна недостатъчност и фатален изход. За бърз контрол на тежките
форми на хипертония най-ефикасни са labetalol интравенозно,
nifedipine перорално или hydralazine интравенозно.
За напредък в областта на хипертонията и прееклампсията са
необходими големи, многоцентрови изследвания. Така например,
за да се прецени необходимостта за приложението на антихипертензивна терапия с цел намаление с 20% на относителния риск
за прееклампсия или интраутеринна ретардация на плода, е необходимо провеждането на рандомизирано клинично проучване с
участие на 1000-3000 бременни с хронична хипертония.
Все още под въпрос е правилното поведение в периода преди
забременяване при пациентки с хипертония, както и изборът на
специфична терапия и най-оптималните прицелни стойности на
АН. Не е ясно и съотношението от ползата от антихипертензивната терапия и крайния изход за плода...
сърдечносъдови заболявания и бременност
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2. Прееклампсия
Прееклампсията е мултисистемно заболяване, в повечето случаи свързано с повишено АН и протеинурия, което засяга около
2-8% от бременните. Отнася се към състоянията класифицирани
като хипертонични нарушения по време на бременността.
Въпреки че в повечето случаи крайният изход е благоприятен,
прееклампсията може да е животозастрашаваща както за майката,
така и за плода. Заболяването е свързано с последващ повишен
сърдечносъдов риск.
Усложнения на прееклампсията:
1. Централна нервна система:
l еклампсия (гърчове)
l хеморагичен инсулт
l мозъчен оток
l кортикална слепота
l оток на ретината
l ретинална слепота
2. Бъбреци:
l кортикална некроза
l тубулна некроза
3. Дихателна система:
l белодробен оток
l ларингеален оток
4. Черен дроб:
l иктер
l HELLP синдром (хемолиза, повишени чернодробни ензими,
понижени тромбоцити)
l руптура на черен дроб
5. Коагулационна система:
l дисеминирана интравазална коагулопатия (ДИК синдром)
l микроангиопатична хемолиза
Д-р Ивайло Траянов
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6. Плацента:
l плацентарни инфаркти
l абрупцио на плацентата
7. Плод:
l интраутеринна смърт
l преждевременно раждане
l интраутеринна рестрикция на растежа
Въпреки че етиологичните причини не са напълно ясни, фактори за развитие на заболяването са генетични, плацентарни,
имунни и съдови. Неадекватното кръвоснабдяване на плацентата
води до ендотелна дисфункция, която е отговорна за вторичните
промени в таргетните органи (например засилена тромбоцитна
агрегация и вазоконстрикция) и проявените симптоми.
Симптоми свързани с прееклампсия:
l хипертония и протеинурия
l персистиращо тежко главоболие
l персистираща новопоявила се епигастрална болка
l зрителни нарушения (замъглено виждане, диплопия)
l повръщане
l хиперрефлексия със засилени сухожилни рефлекси
l епигастрална болка или чувствителност
l внезапно появили се тежки отоци по ръцете, лицето и краката
l повишен креатинин >110 mcmol/l
l тромбоцитопения
l данни за микроангиопатична хемолитична анемия
l повишени чернодробни ензими
Скрининг и диагноза
Първоначалната преценка на пациентките се извършва в амбулаторни условия от общопрактикуващ лекар или акушер-гинеколог. Бременни, които са с повишен риск за прееклампсия, след
извършването на необходимите изследвания, се насочват към специалист.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Скринингът на нискорисковите пациентки се състои основно в
редовно проследяване на кръвното налягане и лабораторно изследване на урина. Въпреки първоначалния оптимизъм, свързан
с прилагането на Doppler ултразвуково изследване на a. utrerina,
методът има ниска точност за предвиждане на заболяването.
Фактори свързани с повишен риск от прееклампсия:
l първа бременност
l прееклампсия по време на предхождаща бременност
l интервал по-голям от 10 години от предхождаща бременност
l възраст >40 години
l индекс на телесна маса >35 kg/m2
l фамилна анамнеза за прееклампсия (майка или сестра)
l диастолно АН >80 mmHg
l протеинурия
l многоплодна бременност
l хронична хипертония, бъбречни заболявания, диабет, наличие
на антифосфолипидни антитела
Бременни с АН >140/90 mmHg трябва да се насочват към специалист. По възможност, протеинурията трябва да се изследва в
24-часова урина. Диагностицирането на прееклампсията се улеснява при ангажиране на други органни системи. Началото на
заболяването може да е внезапно и точната диагноза и лечение
често зависят от адекватността на амбулаторните грижи.
Първична превенция на прееклампсията
1. Промени в начина на живот. Почивката и физическата активност повлияват повишеното АН. Не е ясно обаче до каква степен това се отнася до риска за прееклампсия. При високорискови
нормотензивни пациентки почивка до четири часа дневно може
да намали риска за заболяването.
За бременни с повишени стойности на артериалното налягане
не е ясно дали почивката в болнични условия има някакво предимство пред нормалната всекидневна активност.
Физическото натоварване може да намали риска за прееклампД-р Ивайло Траянов
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сия в тази група, но данните са несигурни, поради което се препоръчва баланс между почивка и физическа активност.
2. Диета. Не съществуват достатъчно категорични данни, че
повишен енергиен прием, протеинови добавки, нискоенергийна
диета или ограничаване на приема на сол при бременни с наднормено тегло имат протективен ефект срещу развитието на прееклампсия.
Предполага се, че няколко хранителни добавки имат ефект при
заболяването. Приемът на поне един грам калций дневно намалява относителния риск за развитие на прееклампсия, но е без ефект
по отношение на риска за интраутеринна смърт или смъртността на новороденото към момента на дехоспитализация. Ефектът
е най-изразен при високорискови пациентки и при бременни с
ограничен прием на калций.
Данни на Световната здравна организация сочат, че при бременни с нисък прием на калций, хранителната добавка води до
намаление на риска за прееклампсия, тежка гестационна хипертония, еклампсия и преждевременно раждане преди 32 г. с.
Антиоксидантите (основно Vitamin C и E) намаляват риска за
прееклампсия, но в същото време увеличават честотата на преждевременно раждане, без да има налични данни за влиянието им
върху перинаталната смъртност.
Медикаментозна терапия
1. ASA. Антиагрегантите и особено ниските дози АSA
(acetylsalicylic acid) намаляват относителния риск за прееклампсия (с 19%), мъртво раждане и неонатална смърт (с 16%). При
проследяване в продължение на две години на новородени, чиито
майки са получавали медикамента, е установена безопасността
на тази терапия.
Ниски дози acetylsalicylic acid са единственото средство, което
доказано намалява риска и усложненията на прееклампсията. На
всички жени с повишен риск за прееклампсия трябва да се предписват ниски дози АSA.
2. Heparin се използва в комбинация с антиагреганти при някои
високорискови пациентки с бъбречни заболявания и предхождасърдечносъдови заболявания и бременност
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ща прееклампсия, макар наличните данни за ефекта от тази терапия да са оскъдни.
Вторична превенция на прееклампсията
АН намалява в началото на нормална бременност, като на термин постепенно стойностите се повишават до тези преди забременяването. Поради това, развитието на хипертония е необичайно в първата половина на бременността, но се среща при около
10% от жените след 20 г. с.
1. Антихипертензивни медикаменти се прилагат при лека и
умерена хипертония по време на бременността, тъй те водят
до превенция или забавяне на прогресията на прееклампсията и на тежката хипертония.
Антихипертензивното лечение намалява на половина риска за
тежка хипертония, в сравнение с плацебо или липса на терапия,
но няма достатъчно данни за отражението му върху честотата на
хоспитализация или инсулт.
Според някои проучвания, понижението на АН може да доведе
до ограничения в растежа на плода. Подобни резултати са регистрирани при жени на терапия с бета-блокери. Като цяло антихипертензивната терапия не е свързана с повишена честота на новородени с малко за гестационната си възраст тегло.
При леки и умерени форми на хипертония се препоръчва прилагането на methyldopa. Лечението с медикамента може да доведе
до сънливост и депресия. Като алтернатива може да се използва
labetalol или антагонисти на калциевите канали.
Медикаментите, които трябва да се избягват, са atenolol (поради риск за рестрикция на растежа на плода) и инхибиторите на
ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори), които са
противопоказани по време на бременност.
2. Диуретици вече не се прилагат при гестационна хипертония. Те намаляват кръвното налягане, но не водят до подобрение на показателите за крайния изход.
Хоспитализация
Традиционно, пациентките с протеинурична или непротеинуД-р Ивайло Траянов
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рична хипертония се хоспитализират за оценка и терапия. В повечето развити страни това се осъществява в условията на еднодневен болничен прием.
Терапия на прееклампсията
Поради неясната етиология, лечението е симптоматично.
1. Тежка хипертония или прееклампсия.
l избор на антихипертензивна терапия. Повишението на АН
води до директна съдова увреда, свързана с повишен риск за бъбречна недостатъчност, инсулт или фетален дистрес.
Антихипертензивните медикаменти са абсолютно индицирани
при стойности на АН >170/110 mmHg, макар че някои автори сочат и по-ниски граници при наличие на симптоми.
Не съществуват достатъчно данни, които да дават предимство
на един медикамент пред друг. Трябва да се избягват високи дози
diazoxide поради повишен риск за хипотония.
Според някои проучвания hydralazine не трябва да се прилага
като първа линия терапия. Съществува съмнение и относно комбинирането на nifedipine с magnesium sulphate.
l оптималното време за раждане при жени с ранно започнала
тежка прееклампсия преди 32-34 г. с. е дилема, при която трябва
да се има предвид както здравето на бременната, така и зрелостта
на плода.
l други интервенции при тежка прееклампсия. Не съществуват
ползи от инфузията на плазма експандери, като приложението й
е свързано с повишен риск за Цезарово сечение. Макар и препоръчвани, кортикостероидите и антиоксидантите не водят до предимства при пациентки с прееклампсия.
2. Превенция и лечение на еклампсията. Еклампсията е
рядко усложнение, което засяга около 1 на 2000 бременности
(в развитите страни – по данни за Великобритания); в развиващите се страни честотата е по-висока.
Magnesium sulphate намалява наполовина риска за еклампсия,
а вероятно и риска за майчина смъртност. Медикаментът обаче
не намалява честотата на мъртво раждане или неонатална смърт.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Около половината от пациентките, които получават magnesium
sulphate, развиват странични ефекти (най-често зачервяване). Литичните коктейли нямат място при лечението на еклампсията.
3. Терапия на постпарталната хипертония. Единственото
дефинитивно лечение на прееклампсията е родоразрешение,
макар че рискът за хипертония и прееклампсия не намалява
веднага. Прееклампсията и еклампсията могат да се проявят
за първи път непосредствено след раждането.
Изводи:
l прееклампсията е най-честото тежко нехирургично усложнение на бременността, което е свързано с повишена заболеваемост
и смъртност за бременната и плода; единственото дефинитивно
лечение е родоразрешението
l всички бременни трябва да се проследяват за повишени стойности на кръвното налягане и протеинурия; жените с повишен
риск трябва да се консултират със специалист
l ниските дози АSA намаляват риска за прееклампсия и неонатална смъртност; хранителните добавки с калций водят до умерени ползи при жени с нисък негов прием с храната
l бременни с кръвно налягане >140/90 mmHg или с прееклампсия трябва да се консултират със специалист; при лека и умерена
хипертония, антихипертензивното лечение води до превенция на
хипертонични кризи
l бременни с тежки форми на хипертония трябва да се хоспитализират за постигане на оптимален контрол на кръвното им налягане
l magnesium sulphate при жени с прееклампсия намалява наполовина риска за еклампсия и е средство на избор при лечението
на екламптични гърчове; phenytoin, литични коктейли и diazepam
не трябва да се прилагат
l след бременност, усложнена с прееклампсия, пациентките
трябва да бъдат информирани за възможен риск при следваща
бременност, както и да бъдат проследени за хронична хипертония
и свързания с нея повишен сърдечносъдов риск
Д-р Ивайло Траянов
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3. Клапни пороци
Жените с клапни пороци, които желаят да забременеят или вече
са бременни, изискват специализирани грижи. В идеалният вариант, още преди да забременеят, тези пациентки получават медицинска консултация за диагностичните и терапевтични мерки, с
които да се намали рискът, включително необходимостта от клапно протезиране.
По време на бременността е необходимо замяната на всички
противопоказани медикаменти с безопасни алтернативи, редовно
проследяване и навременно лечение при влошаване на състоянието.
Жените с клапни пороци имат повишен риск за неблагоприятен
изход от бременността. Въпреки това, с адекватна преценка и терапия, е възможно безопасно износване на плода.
Ключови за подобрение на крайния изход са точната диагноза
на етиологията и тежестта на клапното увреждане, информиране
на пациентката за възможните рискове и насочване към специализирани центрове за лечение.
Честота на клапните пороци
в детеродна възраст
Сърдечни заболявания се диагностицират при <1% от бременните, но ако са налице те увеличават значително риска за майката
и плода. Ефективното лечение на сърдечните заболявания при децата и подрастващите увеличи честотата на вродените сърдечни
пороци при жени в детеродна възраст. Ревматичните сърдечни
заболявания също са чести в тази възрастова група, въпреки намалението на тази патология в развитите страни.
Други причини за клапна заболявания са: пролапс на митрално
платно; преживян ендокардит; системни заболявания (синдром
на Marfan, системен lupus erythematosus, възпалителни съдови заболявания); индуцирана от лъчетерапия клапна патология.
Увеличава се честота на бременни жени с клапни протези, което
поставя проблема за ефективна антикоагулация (при пациентки
с механични протези) и риска за влошаване на състоянието (при
биологични клапи).
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Клапни заболявания при жени в детеродна възраст:
1. Клапна стеноза:
l аортна стеноза – вродена; рецидив след валвулотомия в детска
възраст; субаортна мембрана
l митрална стеноза – ревматична; вродена
l пулмонална стеноза – вродена; изолирана пулмонална клапна
стеноза; тетралогия на Fallot
2. Клапна регургитация:
l аортна регургитация – вродена (включително бикуспидна
клапа - BAV); ревматична; заболявания на съединителната тъкан
(синдром на Marfan)
l митрална регургитация – миксоматозна; вродена; ревматична
l пулмонална регургитация – резидуална; след оперативна корекция на тетралогия на Fallot или на пулмонална стеноза
При жени с клапни заболявания, нормалните хемодинамични
промени по време на бременността могат да предизвикат проява
или влошаване на симптоматиката.
Консултацията преди планувана бременност трябва да включва: съвети за рисковете за жената и плода, оптимизиране на сърдечната функция и внимателно проследяване за целия период.
За съжаление, немалка част от жените с клапни пороци се диагностицират при развитие на сърдечна декомпенсация, а други
търсят консултация със специалист, когато вече са забременели.
Хемодинамични промени
Хемодинамичните промени по време на бременността са значителни. Сърдечният дебит се увеличава с 30-50%, поради наличието на плацентарна циркулация с ниско съпротивление и хормонални промени; сърдечната честота се увеличава с 10-20 удара/
min; циркулиращият обем кръв нараства с 30-50%; системното
съдово съпротивление намалява, което води до понижение на
кръвното налягане, въпреки увеличеният сърдечен дебит.
Поради увеличение на кръвния обем при същия брой еритроцити е налице намаление на хематокрита. Повечето хемодинамични промени започват рано, още в първия триместър, достигат
Д-р Ивайло Траянов
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максимум през втория и се задържат на същото ниво през третия
триместър.
Основните хемодинамични промени по време на бременността
са: увеличена сърдечна честота и сърдечен дебит, намалено периферно съдово съпротивление и АН.
По време на раждане се увеличават сърдечният дебит, АН, сърдечната честота и периферното съдово съпротивление. Болката
и неспокойството допълнително допринасят за увеличение на
кръвното налягане и сърдечната честота, а различните методи за
обезболяване намаляват тежестта на тези хемодинамични ефекти.
Раждането на плацентата увеличава следнатоварването на сърцето, поради отстраняване на циркулацията с ниско съдово съпротивление и увеличава рязко преднатоварването от върнатата
от контрактираната матка кръв в системната циркулация. Значителна кръвозагуба може да доведе до допълнително понижение
на хематокрита.
Тези промени натоварват сериозно сърдечносъдовата система,
особено при наличие на клапна патология, което може да наложи
инвазивно хемодинамично мониториране и интензивна терапия в
перипарталния период.
Ако раждането е съпроводено с усложнения като масивна кръвозагуба, инфекции, ритъмни нарушения или акушерска патология, това допълнително утежнява състоянието.
Диагноза
Първоначалната оценка на жени с клапни пороци, които са бременни (или възнамеряват да забременеят), е свързана с анамнезата и проведени в миналото изследвания (ехокардиография, тест
с натоварване), инвазивни процедури или оперативни корекции.
Изходният тест с натоварване е важен предиктор за способността
да се износи нормално бременността, независимо от вида на лезията.
Диспнея при физическо усилие, ортопнея, отоци около глезените и палпитации могат да се срещнат и при здрави бременни, но
наличието на стенокардия, диспнея в покой, пароксизмална нощна диспнея или продължителни ритъмни нарушения са белези за
сърдечносъдови заболявания и бременност
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подлежаща патология.
Нормална находка по време на бременността са: умора, намален физически капацитет, палпитации, отоци по долните крайници, ортопнея, среден систолен (пулмонален) шум, раздвоен S1,
разширени шийни вени с проминиращи а и v вълни.
Нормалният систолен шум обикновено е слаб (степен 1 или 2),
локализиран е в региона на пулмоналната клапа, свързан е с нормален първи и втори сърдечен тон и не е съпроводен с диастолен
шум или с белези на сърдечна недостатъчност.
Ехокардиография се извършва при жени с анамнеза за клапни
или вродени сърдечни пороци, значителна диспнея, белези за
сърдечна недостатъчност, систолен шум >3 степен, наличие на
диастолен шум.
В този случай, ехокардиографията осигурява информация за
етиологията и тежестта на клапната патология, както и за камерната функция и налягането в белодробната артерия.
Поведение при бременни жени с клапни пороци
Част от жените с клапни лезии трудно толерират хемодинамичните промени при бременност, дори когато са били асимптомни
преди това. Възможно е заболяванията с лека клапна дисфункция
да се влошат рязко – например остра митрална регургитация в
резултат на руптура на хорда или остра стеноза при тромбозирала
механична протеза.
Първата стъпка в лечението е да се оцени степента на риска за
бременната и плода, на основата на функционалното състояние,
типа и тежестта на клапното заболяване, левокамерната функция
и налягането в пулмоналната артерия.
Определяне на степента на риск
при бременни жени с клапни пороци:
1. Висок риск за майката и плода:
l предхождащи сърдечни събития или аритмия
l NYHA клас >II или цианоза
l левокамерна дисфункция (ФИ <40%)
l пулмонална артериална хипертония (пулмонално артериално
Д-р Ивайло Траянов
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систолно налягане >50% от системното АН)
l обструкция в лявата сърдечна половина – тежка аортна стеноза (<1 cm2); симптоматична или тежка митрална стеноза
l тежка аортна или митрална регургитация (NYHA III-IV)
2. Нисък риск за майката и плода:
l асимптоматична лека/умерена стеноза или регургитация
l регургитация с нормална по размер и функция лява камера
Жените с нисък риск могат да бъдат успокоени, че при тях забременяването не е контраиндицирано. Пациентките с умерен
риск трябва да се изследват в специализирани здравни заведения,
като лечението се координира между общопрактикуващия лекар
и специалист. При наличието на висок риск за майката и плода,
бременните трябва да се насочват за проследяване във високоспециализирани клиники.
1. Tерапия преди бременността. При високорискови пациентки се препоръчва провеждането на лечение. В зависимост от
патологията може да се извърши перкутанна интервенция или хирургическо възстановяване без клапно протезиране.
Освен че намаляват риска, интервенциите, проведени преди планувана бременност, имат предимство, тъй като много жени обикновено отказват оперативно лечение след раждането на детето.
Когато се налага клапно протезиране, в повечето случаи се
предпочитат биологични протези (въпреки по-малката им трайност) за избягването на рисковете на продължителна антикоагулация за бременната.
2. Поведение по време на бременността. Пациентките с клапни заболявания имат различен отговор към хемодинамичните
промени по време на бременността. Увеличението на сърдечната честота, циркулиращия обем и сърдечния дебит се толерират
трудно от жени с левостранни обструктивни лезии.
От друга страна, намалението на периферното съдово съпротивление е благоприятно при клапни инсуфициенции до момента на
раждане, когато рязкото повишаване на периферното съпротивление може да предизвика белодробен оток. Бременните с пулмосърдечносъдови заболявания и бременност
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нална артериална хипертония най-трудно понасят хемодинамичните промени на бременността и са най-рисковата група.
Методът и честотата на мониториране се определят от специфичната патология и хода на клиничното заболяване при всеки
отделен пациент. Въпреки че началната бременност може да се
толерира добре, допълнително натоварване на сърдечносъдовата функция (инфекции, анемия, ритъмни нарушения, белодробна
емболия или болка) води до влошаване на състоянието и необходимост от промяна в терапията.
3. Медикаментозна терапия. Избягването на всички лекарствени средства не е възможно при бременни жени с клапна патология, особено при наличието на сърдечна недостатъчност, значими ритъмни нарушения или имплантирана протеза.
Противопоказани са ACE инхибиторите, ангиотензин рецепторните блокери (ARB), amiodarone и nitroprusside, което налага
заместването им. От кардиологичните медикаменти, най-често се
използват бета-блокери, hydralazine, диуретици и digoxin. Оптималният метод за коагулация при бременни все още е дискусионен.
4. Бременност и раждане. Краткото раждане с приложена
ефективна аналгезия (най-често епидурална аналгезия) намалява
драстичните отклонения в хемодинамиката.
Тежките левостранни стенотични лезии се поддават много
трудно на лечение по време на бързи промени в сърдечната честота, сърдечния дебит, преднатоварването и периферното съдово
съпротивление.
В тези случаи може да се наложи прилагането на продължително инвазивно мониториране на кислородната сатурация, ЕКГ,
системното и пулмоналното артериално налягане, както и на сърдечния дебит. Непрекъснатото проследяване на детските сърдечни тонове служи за оценка на адекватността от проведените мерки и сигнализира за нарушен сърдечен дебит.
При жени с клапни пороци, вагиналното раждане с ефективно
обезболяване е метод на избор. Цезаровото сечение е свързано с
по-големи промени в хемодинамиката и се прилага при акушерД-р Ивайло Траянов
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ски индикации.
Допълнителни рискове носи прилагането на обща анестезия.
Индукция на раждането се предприема при добър цервикален
статус и в присъствие на всички необходими специалисти за превенция на евентуалните усложнения.
Адекватното обезболяване включва използването на регионална аналгезия (най-често епидурална), анксиолитици и наркотични аналгетици, което намалява епизодите на тахикардия и хипертония.
Подпомагането на раждането с вакуум или форцепс се прави за
избягване на рязкото повишение на периферното съдово съпротивление и за намаление на преднатоварването по време на напъните. Препоръчва се прилагането на антибиотик за профилактика за
инфекциозния ендокардит.
Препоръчителна антибиотична профилактика
при жени с клапни заболявания:
l при липса на алергия към penicillin – ampicillin 2 g интрамускулно или интравенозно плюс gentamycin 1.5 mg/kg интравенозно
30 min преди раждане; ampicillin 1 g интравенозно или amoxicillin
1 g перорално шест часа след раждане
l при данни за алергия към penicillin – vancomycin 1 g интравенозно (инфузия за два часа) плюс gentamycin 1.5 mg/kg интравенозно 30 min преди раждане
Специфични клапни лезии
1. Mитрална стеноза (MS). Най-честата причина за митрална
стеноза е ревматизмът. При бременни жени, повишението на сърдечния дебит, комбинирано с намалено време на пълнене (поради
увеличена сърдечна честота), може да доведе до увеличено налягане в предсърдията и до белодробен оток.
Дори при асимптомни жени, скъсяването на времето за диастолно пълнене в резултат на предсърдно мъждене или друго съпътстващо заболяване увеличаващо сърдечната честота (анемия
или фебрилитет), често предизвиква сърдечна декомпенсация.
При отвор на клапата <1.5 cm2 бременността трудно се понася
сърдечносъдови заболявания и бременност
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дори и при пациентки, които преди това не са имали оплаквания.
Диспнеята се влошава през 3-5 лунарен месец, което съответства
на периода на увеличаване на сърдечния дебит. Персистирането
на диспнеята и белодробната хипертония е свързано с висок риск
за усложнения по време на раждането, както за майката, така и за
плода.
Цели на терапията са:
l лечение на съпътстващото заболяване – инфекция, анемия,
фебрилитет
l забавяне на сърдечната честота за удължаване на времето на
диастолното пълнене
l намаляване на следнатоварването при белодробен оток
l поддържане на нормално кръвно налягане
Обикновено лечението включва: покой на легло; кислород; бета-блокери; диуретици; антибиотици (при наличие на инфекция);
профилактика на ревматичен пристъп.
При наличие на симптоматика или пулмонална хипертония
(систолно пулмонално артериално налягане - PAP >50 mmHg), е
необходимо включването на бета1-селективни блокери. При персистиране на оплакванията могат да се включат диуретици, като
се избягват високите дози.
Терапевтична антикоагулация се препоръчва в случаи на пароксизмално или перманентно предсърдно мъждене (ПМ), наличие
на тромб в ляво предсърдие или предходна емболизация.
Антикоагулация трябва да се приложи и при умерена или високостепенна митрална стеноза, увеличено ляво предсърдие (>40
ml/m2), нисък сърдечен дебит или конгестивна сърдечна недостатъчност.
При персистиране на симптоматиката, въпреки оптималното
лечение, се извършва перкутанна балонна ангиопластика. Предимствата от възстановяването на нормалния плацентарен кръвоток надхвърлят рисковете на инвазивната процедура.
Перкутанната митрална комисуротомия се извършва след 20 г.
с., при наличие на изявена сърдечна недостатъчност (NYHA клас
Д-р Ивайло Траянов
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III-IV) или персистиращо PAP >50 mmHg, въпреки оптималната
медикаментозна терапия.
При наличие на инсуфициенция или друго противопоказание за
балонна валвулопластика, в редки случаи се налага оперативно
лечение.
Трудно е да се определят специфичните рискове за плода по
време на сърдечна операция и те не винаги са директно свързани
с гестационната възраст и продължителността на екстра-корпоралното кръвообращение. Рискът за бременната е увеличен и поради спешността на интервенцията.
Умерените и тежките форми на заболяването имат директен
негативен ефект върху плода, което се изразява в повишена честота на преждевременно раждане, интраутеринна рестрикция на
растежа, намалено тегло при раждане и повишена перинатална
смъртност (до 30% при бременни с NYHA IV).
Вагинално раждане се препоръчва при пациентки с леки митрални стенози и при болни с умерени или тежки форми на заболяването (NYHA клас I-II) без белодробна хипертония.
Цезарово сечение е индицирано при умерени и тежки форми
на заболяването (NYHA клас III-IV) или наличие на белодробна
хипертония, въпреки оптималната медикаментозна терапия.
2. Aортна стеноза (AS). Основна причина за аортна стеноза при
жени в детеродна възраст е вродената бикуспидна аортна клапа.
Пациентките могат да са асимптомни дори при наличието на тежка стеноза и оплакванията да започнат по време на бременност,
поради настъпилите физиологични хемодинамични промени.
Увеличеният сърдечен дебит може да увеличи рязко градиента през аортната клапа. Сърдечна недостатъчност се развива при
10% от пациентките с тежки форми на заболяването, а ритъмни
нарушения – при 3-25%. Жените с бикуспидна аортна клапа са с
повишен риск за аортна дилатация и дисекация.
Тежката аортна стеноза се лекува трудно по време на бременността. Всички симптоматични жени трябва да преминат инвазивна интервенция или оперативно лечение преди планувана бременност.
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Повечето асимптомни пациентки толерират добре бременността, но една част от тях развиват сърдечна недостатъчност, стенокардия или синкоп. Рискът за сърдечна недостатъчност е нисък
при градиент <50 mmHg.
Прогнозата за плода е влошена, поради риск за интраутеринна
ретардация, преждевременно раждане или ниско тегло при раждане (около 25% от случаите с умерена и тежка аортна стеноза).
Терапията включва: почивка на легло; кислород; лечение на
провокиращите фактори; бета-блокери; внимателно приложение
на диуретици при наличие на обемно обременяване.
Прилагането на вазодилататори, които намаляват следнатоварването, може да е опасно, поради наличието на фиксирана стеноза
на клапно ниво. При персистиращи хемодинамични нарушения,
се извършва перкутанна валвулотомия. Оперативното лечение е
индицирано при животозастрашаващи състояния на майката.
При тежка аортна стеноза и наличие на симптоматика през втората половина на бременността, се препоръчва Цезарово сечение
с обща интубационна анестезия. При леки форми на заболяването
може да се приложи регионална анестезия, като се избягва рязкото понижение на периферното съдово съпротивление.
3. Aортна или митрална регургитация (AR и MR). Пациентките с хронична левостранна регургитация обикновено нямат
оплаквания по време на бременността, поради намалено следнатоварване, но е възможно да развият усложнения по време на
раждането и през ранния постпартален период в резултат на увеличено венозно връщане и повишено периферно съдово съпротивление.
Рискът се увеличава при левокамерна фракция на изтласкване
<40%, което го доближава до този при кардиомиопатия. В постпарталния период за 24-48 часа може да се наложи използването
на диуретици за намаление на следнатоварването.
За разлика от хроничната регургитация, острата клапна инсуфициенция се толерира трудно. Както и при другите пациенти,
острата аортна регургитация (ендокардит или аортна дисекация)
представлява хирургическа спешност.
Д-р Ивайло Траянов
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При бременни с остра митрална регургитация, първоначално
стабилизиране на хемодинамиката може да се постигне с интрааортна балонна контрапулсация, но в повечето случаи се налага
оперативна намеса.
При митрална и аортна инсуфициенция се препоръчва вагинално раждане с епидурална аналгезия и скъсен втори период на
раждане.
4. Пулмоналната регургитация (PR) е най-честа при пациентки, които вече са претърпели интервенция поради вродени сърдечни аномалии. Тази група болни е с повишен риск за ритъмни
нарушения. Пулмоналната клапна инсуфициенция се толерира
добре при нормална систолна функция на дясна камера и липса
на дилатация.
Наличието на симптоматика, дилатация и дисфункция на дясна
камера налага клапно протезиране преди забременяване. В повечето случаи, по време на бременността пациентките се повлиява
от диуретици и антиаритмична терапия (когато е индицирана).
5. Трикуспидалната регургитация (TR) е обикновено функционална, в резултат на ануларна дилатация дължаща се на повишено налягане или обемно натоварване на дясна камера. Други възможни причини са прекаран ендокардит или аномалия на
Ebstein.
Сърдечносъдовият риск за бременната се определя от наличието на клапен порок в лявата половина на сърцето или наличието
на пулмонална хипертония. Рискът е повишен при тежка симптоматична трикуспидална недостатъчност или при деснокамерна
дисфункция.
Дори тежките форми на сърдечна недостатъчност могат да се
повлияят благоприятно с консервативна терапия през бременността. При нужда от оперативно лечение на клапен порок в лявата половина на сърцето, е необходима и трикуспидална пластика при умерена или тежка трикуспидална недостатъчност или
ануларна дилатация >40 мм.
В повечето случаи на трикуспидална регургитация се препоръчва вагинално раждане.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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6. Клапни протези. Преди се смяташе, че биологичните протези претърпяват ускорено износване по време на бременността.
Прието е, че степента на дегенерация на протезата е обратно пропорционална на възрастта на пациентката.
Поведението при бременни с биологични клапни протези е същото като при жени с нативни клапни заболявания. Майчината
смъртност е 1-4% и се дължи основно на тромбемболизъм. Рисковете са особено високи при митрална клапно протезиране.
Основен проблем при терапията на пациентки с механични протези е адекватната антикоагулация. Идеалният вариант е постигане на ефективна антикоагулация, която е безопасна за майката и
плода. За съжаление, все още няма медикамент с такива качества.
Пероралните антикоагуланти имат тератогенен ефект, особено
през 6-12 г. с. Те са свързани и с повишен риск за фетални интрацеребрални кръвоизливи. Heparin е по-безопасен, тъй като не
преминава през плацентата и може да се прилага подкожно или
като продължителна интравенозна инфузия, но от друга страна с
него по-трудно се поддържа терапевтична антикоагулация.
Бременността е свързана със засилване на процесите на тромбообразуване, което увеличава риска при тази група болни, особено при субтерапевтични дози на директни или индиректни антикоагуланти. Това налага относително по-високи дози и по-често мониториране на хемостазата.
Все още няма приет стандартен метод за антикоагулация по
време на бременността. След 36 г. с. се препоръчва heparin, a в
по-ранните периоди има няколко възможности:
l heparin през първия триместър, а след това – перорален антикоагулант до 36 г. с.
l heparin през целия период на бременността
l перорален антикоагулант до 36 г. с.
Пероралните антикоагуланти са по-безопасни за майката, но са
с по-висок риск за плода. При прилагането им е необходимо поддържането на INR в терапевтичната област според приетите стандарти за лечение на клапни пороци, при по-често мониториране
на хемостазата отколкото при не-бременни пациентки.
Д-р Ивайло Траянов
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При използването на heparin са налице две възможности: продължителна интравенозна инфузия с нефракциониран heparin
(UFH) или подкожно приложение на UFH или нискомолекулен
heparin (LMWH).
Както и при пероралните антикоагуланти, от особено значение
е поддържането на терапевтична антикоагулация (>2.5 удължено
аPTT). Недостатъци на продължителната инфузия на UFH е риска за инфекции, по-високата цена и значителното неудобство за
пациентките.
Приложението на LMWH при бременни все още е противоречиво. По-дългият терапевтичен ефект ги прави подходяща алтернатива на UFH, но ранни проучвания сочеха повишен риск за клапна тромбоза при бременни жени с механични протези.
По-нови изследвания установиха, че това се дължи основно на
неадекватната дозировка и на липсата на често мониториране.
При избор на LMWH, апликациите трябва да са два пъти дневно
с нива на анти-Xa 1-1.2 U/ml на четвъртия часа след прилагането
за осигуряване на ефективна терапевтична антикоагулация.
Стандарти на ACCP* (2010) за антитромботична терапия
при бременни с механични протези:
l UFH висока доза (17 500-20 000 IU) подкожно през бременността, приложен два пъти дневно с мониториране (APTT два
пъти над контролното ниво или анти-Ха нива 0.35-0.70 IU/ml на
шестия час след апликацията)
l LMWH (например dalteparin 100 IU/kg) подкожно през бременността при мониториране на анти-Ха нивата (анти-Ха нива
около 1 IU/ml на четвъртия час след апликацията)
l UFH или LMWH до 13 г. с., последван от warfarin до средата
на трети триместър, след което UFH или LMWH до момента на
раждането
* ACCP – American College of Chest Physicians

Указания на ESC (2011) за терапия на бременни
с клапни пороци:
l пациенти с тежки стенотични клапни пороци трябва да се лекуват преди планувана бременност; при митрална стеноза е желасърдечносъдови заболявания и бременност
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телно да се прилага перкутанна балонна дилатация
l ехокардиография трябва да се извършва при всяка бременна
жена с открит сърдечен шум или неясна диспнея
l пациентки със синдром на Marfan и диаметър на аортата >40
mm трябва да се лекуват преди планувана бременност
l при бременни пациентки с клапна инсуфициенция, медикаментозна терапия се препоръчва, когато станат симптоматични
l сърдечна операция с екстракорпорално кръвообращение по
време на бременността се предприема само при директен риск за
живота на майката и при невъзможност за приложение на перкутанна техника
l вагинално раждане може да се извърши безопасно при пациентки с клапни заболявания, които са със стабилна хемодинамика
l пероралните антикоагуланти са предпочитани през втория и
третия триместър до 36 г. с.
l при използването на UFH се препоръчва стриктно мониториране на хемостазата
l перкутанна митрална комисуротомия се прилага при бременни, които имат тежка симптоматика или пулмонално артериално
налягане >50 mmHg, въпреки приложената медикаментозна терапия
l прекъсване на бременността в ранните месеци се прилага при:
тежка левокамерна дисфункция (ФИ <40%); синдром на Marfan
с аневризма на асцендентната аорта с диаметър >40 mm; тежка,
симптоматична клапна стеноза, която не може да се коригира с
перкутанна процедура
Клиничен случай 1
26-годишна пациентка е бременна за трети път след две предходни бременности, завършили със спонтанно вагинално раждане на термин. По време на първата бременност тя е развила
значителна диспнея към 30 г. с.
Чрез ехокардиография е установена значителна митрална регургитация, в резултат на пролапс на митрално платно. Най-вероятно жената е имала асимптомно митрално клапно заболяване,
Д-р Ивайло Траянов
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което се е манифестирало в резултат на хемодинамичните промени на бременността.
Проведена е терапия с диуретици, покой и често проследяване.
След раждането пациентката е подложена на митрално клапно
протезиране с механична протеза и антикоагулация с warfarin.
Втората й бременност е протекла без проблеми и е завършила със
спонтанно вагинално раждане.
Веднага след диагностицирането на трета бременност, е започната антитромботична терапия с tinzaparin 7500 IU два пъти дневно, след спиране на warfarin. Терапията с warfarin е подновена от
16 г. с. и е спряна през 36 г. с., когато отново е подновен LMWH
(enoxaparin 90 mg два пъти дневно).
Замяната на tinzaparin с enoxaparin е извършено в болнични условия по преценка на лекуващия лекар. По време на терапията с
LWMH, жената е получавала и ASA 150 mg веднъж дневно.
През 38 г. с. бременната е приета в родилно отделение за планирана индукция на раждането, при което е спряна последната
доза enoxaparin. Взети са лабораторни изследвания и хемостаза,
включително нива на анти-Ха, които са били 1.2 IU/ml.
След нормално протекло вагинално раждане и минимална кръвозагуба, пациентката е дехоспитализирана на следващия ден.
Терапията с warfarin е подновена, като enoxaparin е прилаган до
момента на постигане на таргетните стойности на INR (2.0-3.0).
Десет дни по-късно жената постъпва отново в болница, поради
слабо, но персистиращо вагинално кървене. Макар че виталните
й показатели и лабораторните изследвания са нормални, пациентката се чувства отпаднала.
Към момента на ре-хоспитализация, лабораторните стойности
са: INR 2.0; Hb 112 g/l; левкоцити 5.8х109; тромбоцити 195х109;
фибриноген 2.8 g/l; анти-Ха нива 1.32 IU/ml. Жената не е имала
данни за родова травма или симптоми на сепсис.
При прегледа се установява недобре контрахирана матка, а при
ултразвуково изследване – задържани плацентарни части в матката. След консултация с хематолог, warfarin е спрян и е подновена
терапията с LMWH (enoxaparin 70 mg дневно).
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Въпреки извършения кюретаж под обща анестезия, кървенето
персистира и през следващите 24 часа стойностите на Hb спадат
до 65 g/l. Направена е трансфузия на четири единици еритроцитна маса, като стойностите на INR към този момент са били
1.1.
За прекъсване на кървенето е извършена вътрематочна тампонада за 24 часа с балон тип Rusch. Няколко часа след отстраняването на балона, поради подновяване на кървенето, балонът отново е поставен.
Повторно извършеният ултразвук не е установил задържани
плацентарни части. Лабораторните изследвания показват: Hb 92
g/l; тромбоцити 162х109/l; INR 1.1; анти-Ха нива 1.1 IU/ml (терапевтични стойности за митралната протеза).
Дискутирано е антагонизиране на антикоагулацията, което би
изложило пациентката на висок риск за тромбоза на протезата и
необходимост от оперативна интервенция. Поради тази причина,
тя е насочена към интервенционална радиология за извършване
на емболизация на а. uterinа.
След нормално протеклата инвазивна процедура, интраутеринният балон е отстранен, след което не е наблюдавано кървене.
Пациентката е подновила терапията с warfarin, а LMWH е спрян
след достигане на терапевтични нива на INR. По-нататъшното
възстановяване е протекло нормално и без усложнения.
Клиничен случай 2
В спешното отделение е приета 31-годишна жена със задух при
усилие и гръдна опресия. Пациентката е претърпяла аортно клапно протезиране с механична клапа преди две години.
В момента е бременна в девета г. с. и наскоро е преминала на
терапия от перорален антикоагулант на enoxaparin 60 mg два пъти
дневно, като предходната седмица е пропуснала две дозировки.
С трансторакалната ехокардиография (TTE) е установено нормално положение на протезата със сигнификантно увеличен
транс-аортен градиент (38 mmHg). Транс-езофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) е потвърдила находката – свободно отваряне на
едното платно и трудна визуализация на второто. Чрез флуоросД-р Ивайло Траянов
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копия на аортната протеза е регистрирана липса на подвижност
на второто платно.
Най-вероятната диагнозата е обструкция на клапна протеза в
резултат на тромбоза, поради което дозата на enoxaparin е увеличена на 80 mg два пъти дневно. Проведената два дни по-късно
eхокардиография не е установила промяна в транспротезния градиент.
След консултация с акушер-гинеколог и извършена компютърна томография за изключване на емболии в ЦНС, пациентката е
била подложена на тромболиза с alteplase, която е протекла без
усложнение за майката и плода.
Повторната ТЕЕ и флуороскопия са регистрирали значителна
редукция на аортния градиент (до 21 mmHg) и нормална подвижност на платната, което е доказателство за успешно лизиране на
протезната тромбоза.
Обсъждане
Оклузията на клапна протеза се дължи на тромбоза, формиране
на панус или на комбинация от двете. Най-честа е тромбозата,
като основен рисков фактор за нея е неадекватната антикоагулация. Прилаганите методи за терапия са операция, тромболиза или
увеличаване на дозировката на антикоагуланта.
Тромболизата възстановява хемодинамичната стабилност при
80-85% от случаите, като най-трудно се поддават на терапията
болни с нисък функционален капацитет (NYHA III и IV).
При тях смъртността е около 13%, а рискът за емболични усложнения - 10-19% (най-висок при наличието на голям тромб и
данни за предходен инсулт). ТЕЕ се използва с успех за определяне на степента на риска при пациенти с тромбоза на клапна
протеза, преди извършването на тромболиза.
Представената пациентка е с типични симптоми на левостранна
тромбоза на клапна протеза. Повишеният риск при нея се определя от бременността (свързана със състояние на хиперкоагулация) и пропуснатите дози нискомолекулен heparin (неефективна
антикоагулация). Провеждането на терапия в случая е предизвикателство, тъй като тромболизата или оперативното лечение са
сърдечносъдови заболявания и бременност
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свързани със значителен риск за плода.
След консултация с акушер-гинеколог, е взето решение за пристъпване към тромболиза, тъй като се смята, че в девета г.с. рискът
за плода е по-малък. В полза на това становище е малкият обем на
тромба, липсата на данни за предходни емболични усложнения и
желанието на пациентката.
След успешно проведената тромболиза, бременната е дехоспитализирана с предписано лечение enoxaparin 90 mg два пъти
дневно и често мониториране на нивата на анти-фактор Xa – прицелни стойности четири часа след подкожните апликации 1.0-1.2
U/ml (показател за ефективна антикоагулация).
През втори триместър тя е преминала отново на орален антикоагулант, поради по-ниския риск за ембриопатия след 13 г.с. В
съответствие с указанията на AHA/ACC, оралният антикоагулант
е продължен до 36 г.с., след което е заменен с нискомолекулен
heparin до момента на плануваното раждане.
Клиничен случай 3
Бременна в 28 г. с. е насочена за консултация с акушер-гинеколог и кардиолог, поради тежка ревматична митрална стеноза. Бременността е четвърта по ред, като предходните три са завършили
на термин с Цезарово сечение и раждане на три здрави деца. По
време на настоящата бременност, пациентката е имала два епизода на белодробен оток, които са лекувани с почивка на легло,
диуретици и бета-блокери.
Поради персистирането на симптоматиката, въпреки медикаментозното лечение, през 32 г. с. е проведена митрална валвулопластика. Инвазивната процедура е преминала без усложнения, като отворът на митралната клапа е увеличен от 0.8 cm2 на
2.6 cm2.
Четири часа по-късно, жената е развила преждевременно раждане, наложило спешно Цезарово сечение, при което е родено
здраво бебе с тегло 2345 g. Операцията е проведена с обща анестезия и инвазивно хемодинамично мониториране. Следоперативният период е протекъл гладко и пациентката е дехоспитализирана на деветия ден.
Д-р Ивайло Траянов
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4. Инфекциозен ендокардит
Честотата на инфекциозния ендокардит (ИЕ) при бременни е
много ниска - около 0.006%, като достига до 0.5% при пациентки
с клапни пороци или вродени сърдечни заболявания.
ИЕ е усложнение на съществуваща сърдечна лезия, ревматичен
или вроден сърдечен порок, както и на употреба на венозни наркотици. Най-често ИЕ се развива през третия триместър на бременността и протича подостро.
Майчината смъртност е 33%, като най-честите причини са
сърдечна недостатъчност или емболични инциденти. Феталната
смъртност е 29%. Терапията при тази група пациентки е затруднена поради избор на подходящ антибиотик, оптимално време за
раждане и оперативно лечение.
За първи път Nazarin и сътр. през 1976 година описват успешно
завършила бременност при жена с бактериален ендокардит. Cox
и сътр. съобщават за седем бременни пациентки с ИЕ, като найчестият изолиран причинител (в четири от седемте случая) е бил
Streptococcus viridans.
ИЕ при бременни жени трябва да се подозира при наличието на
необясним фебрилитет и шум на сърцето. Бързото поставяне на
диагнозата е от ключово значение за намаляване на майчината и
феталната смъртност.
Активният ИЕ е тежко, животозастрашаващо състояние, което
налага елиминиране на инфекцията преди извършване на оперативно лечение. Клапното протезиране при наличието на активна
инфекция е свързано с висок риск за реинфекция. Спешно хирургично лечение се налага в случаи на шок, тежка сърдечна недостатъчност или персистиращи емболични инциденти.
Профилактиката на ИЕ е същата, както при не-бременни жени,
но с някои модификации. Прието е, че антибиотична профилактика на ИЕ при бременни се налага само при най-рисковите процедури (например стоматологични).
Провеждането й при тази група пациентки по време на раждане
е противоречиво, поради което не се препоръчва по време на вагинално раждане или на Цезарово сечение.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Диагнозата на заболяването при бременни включва същите
критерии, както и при не-бременни жени. Най-честото усложнение на заболяването е сърдечна недостатъчност в резултат на настъпила остра клапна регургитация, което налага спешно оперативно лечение при неуспех от медикаментозната терапия. Други
усложнения са централната и периферната емболизация.
Антибиотичната терапия при ИЕ е сходна с тази при не-бременни жени, като при приложението й трябва да се имат предвид потенциалните й фетотоксични ефекти. Антибиотици, които могат
да се прилагат през целия период на бременността, са: penicillin,
ampicillin, amoxicillin, erythromycin, mezlocillin и цефалоспорни.
Всички те са включени в група В на FDA.
Vancomycin, imipenem, rifampicin и teicoplanin са в група С, което означава, че не може да се изключи риск за плода при тяхното
приложение.
Съществува доказан риск за плода при приложението през целия период на бременността на антибиотици от група D: аминогликозиди, хинолони и тетрациклини, поради което те трябва
да се използват само при витални индикации.
Цел на лечението на ИЕ е да се спаси животът на бременната
и плода. Основният проблем е изборът на терапевтичен подход:
индукция на раждането, последвана от антибиотична терапия и
сърдечна операция, или специфична антибиотична терапия, последвана от раждане и оперативно лечение.
Счита се, че след 24 г. с. при спешност по-правилният подход е
извършването на ранно родоразрешение чрез Цезарово сечение и
по-късна оперативна корекция. На основата на наличните данни
се предполага, че при ранни стадии на ИЕ, пластиката на клапата
е по-безопасна от клапното протезиране.
Клиничен случай
36-годишна жена, бременна в 32 г. с., е хоспитализирана поради
отпадналост и болки в гърлото. Пациентката съобщава за диагностициран в предходните години пролапс на митрална клапа.
При физикален преглед се установяват: нормална телесна температура (36.7 С); сърдечна честотата 110 удара/min; АН 130/70
Д-р Ивайло Траянов
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mmHg; дихателна честота 24 за min; систолен шум 2/6.
На ЕКГ се установява синусова тахикардия без специфични ST
или T промени. Лабораторните изследвания показват лека анемия
(Hb 111 g/l) и левкоцитоза с неутрофилия. Стойностите на CRP са
силно завишени (897 mg/l), a СУЕ е ускорена (110 mm).
На трансторакална ехокардиография (ТТЕ) се установява голяма маса на митралната клапа. Извършена е и трансезофагеална
ехокардиография (ТЕЕ), която доказва наличието на голяма вегетация, прикрепена на предсърдната повърхност на предно митрално платно с голям подвижен компонент, запълващ клапния
отвор и създаващ обструкция на камерното пълнене.
Задното клапно платно е задебелено и ретрахирано, в резултат
на което се развива умерена към тежка регургитация и лека стеноза, установени с цветен Doppler. Акушерският ултразвук показва
нормален за гестационната възраст плод в главично предлежание.
Предвид клиничното състояние на бременната е започната антибиотична терапия с ampicillin и sulbactam, след положителни
хемокултури за Streptococcus species.
Акушер-гинекологът съветва да се извърши родоразрешение
предвид гестационната възраст. Мнението на сърдечния хирург е
да се проведе няколкодневна антибиотична терапия преди оперативното лечение, въпреки високия емболичен риск.
На третия ден след хоспитализацията, започва раждане след
спонтанно пукнат околоплоден мехур, което завършва с живо новородено в 33 г. с. и 3 дни.
Два дни след раждането, пациентката се оплаква от болки в
левия крак. Ултразвуковото изследване установява тромбоза на
поплитеалната артерия, поради което е извършена перкутанна
емболектомия.
Поради настъпилото усложнение и за превенция на бъдеща емболизация, е предприета спешна сърдечна операция с отстраняване на вегетацията и митрална комисуротомия.
Интраоперативното изследване с Doppler показва лека митрална регургитация и отвор на митралната клапа от 2.5 cm2. Слесърдечносъдови заболявания и бременност
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доперативно, антибиотичната терапия е променена от ampicillinsulbactam на ciprofloxacin-ampicillin за четири седмици. Пациентката е проследена до шестия месец след раждането, като тя и
бебето са били в добро здравословно състояние.
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5. Вродени сърдечни пороци
Цианотични сърдечни заболявания
без белодробна хипертония
Вродените цианотични сърдечни заболявания обикновено се
коригират преди настъпването на бременност, но в отделни иноперабилни или палиативни случаи е възможно достигането на детеродна възраст.
Около 30% от бременните с тези заболявания имат усложнения
(сърдечна недостатъчност, белодробна или системна тромбоза,
надкамерни аритмии, инфекциозен ендокардит).
При кислородна сатурация на хемоглобина <85% съществува
значим риск за майката и плода, поради което забременяването
при тази група пациентки е противопоказано.
При стойности на сатурацията 85-90% се препоръчва измерването й по време на физическо усилие. При ранно и сигнификантно намаление на сатурацията се счита, че бременността ще е с
лоша прогноза.
Основен предиктор за крайния изход за плода е степента на
майчина хипоксия. При сатурация на хемоглобина (SaO2) >90% в
покой, крайният изход за плода е благоприятен (<10% фатален изход). При SaO2 <85%, вероятността за живо новородено е <12%,
поради което тези жени трябва да се съветват да не забременяват.
По време на бременността се препоръчва ограничаване на физическата активност и кислородотерапия. Поради повишен риск
за парадоксална емболизация, от особена важност е превенцията
на венозната стаза (използване на компресивни чорапи и избягване на положението по гръб).
При пациентки с вродени цианотични сърдечни пороци, основният риск е за тромбоемболични инциденти, поради което е уместно извършването на тромбопрофилактика с LMWH. В повечето
случаи се препоръчва вагинално раждане, а при влошаване на
състоянието на майката или плода - Цезарово сечение.
Тежка обструкция на изходящия тракт
на лява камера
Тежката симптоматична обструкция на изходящия тракт на
сърдечносъдови заболявания и бременност
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лява камера е противопоказание за забременяване и трябва да се
лекува преди настъпването й. Обструкцията може да е клапна, суправалвуларна или предизвикана от дискретна мембранозна или
тунелоподобна субвалвуларна аортна стеноза.
Супра- и субвалвуларна стенози по време на бременност са описани в медицинската литература като отделни клинични случаи
и поведението при тях е сходно с това при пациентки с клапни
стенози.
Специфични вродени сърдечни дефекти
1. Атрио-септален дефект (ASD). Повечето жени с ASD толерират добре бременността. Единственото противопоказание за
забременяване е наличието на пулмонална артериална хипертония (PAH) или синдром на Eisenmenger. Затварянето на хемодинамично значим ASD трябва да се извърши преди бременността.
Честотата на тромбемболични инциденти е около 5%. Ритъмните нарушения са по-чести, отколкото при здрави жени, особено
когато дефектът не е коригиран или е коригиран късно, а забременяването е след 30-годишна възраст.
При не-коригиран ASD, честотата на прееклампсия и малки за
гестационната възраст новородени е по-висока. При коригиран
ASD не се наблюдават подобни усложнения.
При жени с ASD е необходимо периодично наблюдение през
бременността. При дефект тип secundum може да се опита катетърно затваряне, макар че тази процедура се извършва само при
влошено състояние на майката. Не се препоръчва затварянето на
малки ASD или персистиращ foramen ovale за превенция на парадоксална емболия.
Поради повишен риск за парадоксална емболизация при жени
с резидуален шънт, от особено значение е превенцията на венозната стаза и ранното раздвижване след раждането. В повечето
случаи се препоръчва вагинално раждане. При необходимост се
провежда тромбопрофилактика.
2. Вентрикуло-септален дефект (VSD). Малките перимембранозни VSD (без левокамерна дилатация) са с нисък риск за усложнения през бременността. Коригираните VSD са с добра прогноза
Д-р Ивайло Траянов
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през бременността, ако левокамерната функция е запазена.
Преди планувано забременяване е необходимо да се извърши
оценка на дефекта и измерване на сърдечните показатели и пулмоналното налягане. В повечето случаи се препоръчва спонтанно
вагинално раждане.
3. Атрио-вентрикуларен септален дефект (AVSD). След оперативна корекция, бременността се толерира добре, при липса
на остатъчна значима клапна регургитация и запазена камерна
функция.
Пациентките с тежка левостранна атрио-вентрикуларна клапна
регургитация с изявена клинична симптоматика и/или нарушена
камерна функция, трябва да се оперират преди планувана бременност.
AVSD със значими хемодинамични промени също трябва да се
коригира преди забременяване. По време на бременността може
да се появят ритъмни нарушения и да се влоши функционалният
клас. Рискът за сърдечна недостатъчност е малък и засяга основно жени с тежка степен на регургитация или нарушена камерна
функция.
Акушерските усложнения са свързани основно с риск за развитие на остра сърдечна недостатъчност по време или непосредствено след раждането, и са свързани директно с тежестта на симптоматиката и пулмоналното налягане.
По време на бременността се препоръчва консултация на всеки три месеца, а ехокардиографско проследяване – на всеки 1-2
месеца при пациентки с умерена или тежка клапна регургитация
или нарушена камерна функция. Ако AVSD не се коригира оперативно, съществува риск за парадоксална емболизация. В повечето
случаи се препоръчва спонтанно вагинално раждане.
4. Пулмонална стеноза (PS) и регургитация (PR). PS като
цяло се толерира добре през бременността. Тежките стенотични
лезии обаче са свързани с левокамерна недостатъчост и ритъмни
нарушения. Корекция на стенозата (основно балонна валвулопластика) преди планувана бременност се препоръчва при тежка стеноза с пиков Доплеров градиент >65 mmHg.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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При PS честотата на хипертензивни нарушения по време на
бременността е по-висока. Честотата на усложнения при новороденото е по-висока, в сравнение с общата популация. Пулмоналната регургитация (PR) обикновено не е свързана с усложнения
при новороденото.
Леките и умерени форми на PS се класифицират като нискорискови лезии, и налагат проследяване веднъж на три месеца.
При тежка PS кардиологична консултация с ехокардиография за
оценка на деснокамерната функция трябва да се провежда веднъж на 1-2 месеца.
При тежки форми на PS, които не се повлияват от медикаментозна терапия и покой по време на бременността, се извършва
перкутанна балонна валвулопластика. При леките форми на PS
се препоръчва вагинално раждане, а при тежките – Цезарово сечение.
PR е независим предиктор за майчини усложнения, особено при
пациентки с нарушена камерна функция. При симптоматични
жени или при нарушена деснокамерна функция в резултат на PR,
се извършва пулмонално клапно протезиране (за предпочитане с
биологична протеза) преди планувана бременност.
5. Вродената аортна стеноза (AS) най-често е резултат от бикуспидна аортна клапа. Прогресията на заболяването при млади
пациентки е по-бавна от тази при по-възрастни.
Тъй като бикуспидната аортна клапа е свързана с аортна дилатация и аортна дисекация, преди и по време на бременността
трябва да се определят размерите на аортата.
Всички жени с бикуспидна аортна клапа трябва да преминат на
образна диагностика преди планувана бременност, като при аортен диаметър >50 mm трябва да се извърши оперативна корекция.
6. Тетралогията на Fallot (TOF) е рядък и комплексен вроден
сърдечен дефект с честота 5 на 10 000 новородени. Състои се от
четири сърдечни аномалии: голям вентрикулосептален дефект;
пулмонална стеноза; деснокамерна хипертрофия; „яздеща” аорта.
Корекция на TOF трябва да се извърши преди планувана бременност. Жени с коригиран дефект понасят сравнително добре
Д-р Ивайло Траянов
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промените след забременяване. Сърдечни усложнения се срещат
при около 12% от пациентките. Други усложнения са: ритъмни
нарушения, сърдечна недостатъчност, тромбоемболични инциденти, прогресивна дилатация на аортния корен и ендокардит.
Рискови фактори за сърдечносъдови усложнения са деснокамерна дисфункция и/или умерена или тежка пулмонална регургитация. При симптоматични жени, със значителна дилатация
на дясна камера в резултат на тежка пулмонална регургитация,
е необходимо извършването на пулмонално клапно протезиране
преди планувана бременност.
При повечето бременни пациентки е достатъчно проследяване
веднъж на три месеца, но при наличието на тежка пулмонална
регургитация е необходима кардиологична консултация с ехокардиография на 1-2 месеца.
При развитие на деснокамерна слабост трябва да се проведе
терапия с диуретици. При липса на ефект от терапията е необходимо да се обмисли транскатетърна клапна имплантация или
ранно родоразрешение. В повечето случаи се препоръчва вагинално раждане.
7. Аномалия на Ebstein е неправилно развитие и местоположение на трикуспидалната клапа, чийто апарат е изместен в дясната
камера (атриализиране на дясната камера).
Последствията включват: прекомерно голямо дясно предсърдие
и твърде малка дясна камера. Трикуспидалната клапа обикновено
е инсуфициентна и при дефект на междупредсърния септум може
да възникне дясно-ляв шьнт.
При жени с аномалия на Ebstein без данни за цианоза и сърдечна недостатъчност, бременността в повечето случаи се понася
добре. Симптоматичните пациентки с цианоза и/или сърдечна недостатъчност трябва да се лекуват преди планувана бременност
или да се съветват да не забременяват.
При тежка симптоматична трикуспидална регургитация (TR) е
необходимо извършването на оперативно лечение преди планувана бременност.
Хемодинамичните проблеми по време на бременността зависят
сърдечносъдови заболявания и бременност
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основно от тежестта на TR и функционалния капацитет на дясна камера. ASD (Atrial Septal Defect, междупредсърден дефект) и
WPW (Wolff-Parkinson-White) синдром се срещат често при тази
група пациентки.
Честотата на ритъмни нарушения може да се увеличи през бременността и е свързана с по-лоша прогноза. При бременни с аномалия на Ebstein е повишен рискът за преждевременно раждане
и за фетална смърт.
TR със сърдечна недостатъчност се повлиява от медикаментозна терапия през бременността. При наличието на аномалия
на Ebstein и междупредсърден шънт, по време на бременността
може да настъпи обръщане на шънта и цианоза. Съществува и
повишен риск за парадоксална емболия. В повечето случаи се
препоръчва вагинално раждане.
8. Транспозиция на големите артерии (TGA). Повечето жени
с оперативни корекции на дефекта толерират бременността сравнително добре, но при една част се развиват ритъмни нарушения
и сърдечна недостатъчност.
Някои от пациентките имат брадикардия или нодален ритъм. В
около 10% от случаите се развива необратима деснокамерна недостатъчност. Жени с тежко увреждане на деснокамерната функция или тежка трикуспидална недостатъчност трябва да се съветват да не забременяват.
При тази група пациентки са по-чести прееклампсията и хипертензивните нарушения през бременността. Препоръчва се бременни след оперативна корекция на порока да се проследяват от
кардиолог ехографски веднъж на 1-2 месеца за оценка на клиничната симптоматика, деснокамерната функция и сърдечния ритъм.
При асимптомни пациентки с добра или леко увредена камерна
функция се препоръчва вагинално раждане. При тежко камерно
увреждане се препоръчва планирано Цезарово сечение за избягване на сърдечната декомпенсация.
Синдромът на Eisenmenger е краен стадий на PAH на системно ниво с обратен или двупосочен шънт. Обикновено се свързва с
вродени аномалии, но може да е резултат на вторична PAH.
Д-р Ивайло Траянов
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В този случай, системната и пулмоналната циркулация имат
отворена комуникация. При намаление на системното съдово съпротивление (SVR) се увеличава пулмоналното съдово съпротивление (PVR), което води до бай-пас на циркулацията на белите
дробове с фатални последствия.
Намалението на SVR в този случай може да се последва от цианоза, хипотония, брадикардия, намален сърдечен дебит и летален
изход, дори при мониторирани пациентки.
Състоянието се свързва с висока (20-50%) смъртност при бременни жени. Цианозата е значим рисков фактор за плода, като
процентът преживяемост на новородениете е <12% при кислородна сатурация на майката <85%.
При забременяване, пациентките трябва да се насочат към консултация със специалист. Основен рисков фактор при наличието
на цианоза са тромбемболичните инциденти. Антикоагулантната
профилактика трябва да се провежда с повишено внимание, тъй
като тази група болни са предразположени към хемоптиза и тромбоцитопения.
При наличието на сърдечна недостатъчност, приложението на
диуретици също трябва да е внимателно за избягване на хемоконцентрация и хиповолемия. Микроцитозата и железният дефицит
също се срещат често при синдрома на Eisenmenger, поради което
се провежда допълваща терапия с железни препарати.
При влошаване на състоянието на бременната и плода е необходимо да се планира ранно Цезарово сечение. Поради допълнителни рискове от анестезията, операцията трябва да се проведе в
специализирани центрове.
Основна цел на анестезията е да се предотвратят хемодинамични промени, които да увеличат дясно-левия шънт и свързаната с
него хипоксемия. В основата е намаление на PVR, поддържане на
сърдечния дебит и SVR.
Препоръчва се оперативно родоразрешение с обща анестезия,
поради риск за внезапно увеличение на дясно-левия шънт в резултат на симпатикова блокада и периферна вазодилатация при
регионална (и особено спинална) анестезия.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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В практиката са използвани епидурална аналгезия (за вагинално
раждане) и спинална анестезия (за оперативно раждане). В тези
случаи се препоръчва внимателното и постепенното титриране на
дозите на анестетиците, като успоредно с това се прилагат ниски
дози системни вазоконстриктори (ephedrine) и пулмонални вазодилататори (NO и prostacyclin).
Въпреки превантивните мерки и съвременното лечение, перинаталната майчина смъртност при раждане с регионална анестезия при тази група пациентки е около 24%.
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6. Болести на аортата
Няколко наследствени заболявания засягат торакалната аорта,
което е свързано с предиспозиция към формиране на аневризма
или аортна дисекация. Те включват: синдром на Marfan; бикуспидна аортна клапа; синдром на Ehlers-Danlos; синдром на Turner;
фамилни форми на аорна дисекация, аневризма или ануларна ектазия.
Някои вродени сърдечни заболявания (например тетралогия на
Fallot и коарктация на аортата) могат да са съпътствани с аортна
дилатация или аневризма.
Рискови фактори за аортна патология в общата популация са хипертония и напреднала възраст на забременяване. Бременността
е високорисков период за всички пациентки с аортна патология.
Честотата на торакалните аортни аневризми е около 6 на 100
000 пациент години, като мъжете са засегнати 2-4 пъти повече от
жените. Локализацията на аневризмата е най-често в областта на
асцендентната аорта (60%), последвано от десцендентната аорта
(30%), докато аневризмите на аортната дъга и торако-абдоминалните аневризми са по-редки.
По време на бременността (след 5 г. с.) настъпват съществени
промени в сърдечносъдовата система: увеличение на кръвния
обем, сърдечната честота, ударния обем, сърдечния дебит, левокамерната миокардна маса и теледиастолните размери.
Хормоналните промени водят до хистологични изменения в
аортата. Настъпва фрагментация на ретикулните фибри, намалява количеството на киселите мукополизахариди и се нарушава
нормалната конфигурация на еластичните фибри.
Хемодинамичните и хормоналните промени играят важна роля
в предиспозицията към аортна дисекация при бременни жени.
Дисекация на аортата настъпва най-често през последния триместър или в ранния постпартален период. При всички жени с
увеличен диаметър на аортния корен, рисковете при евентуална
бременност трябва да се обсъдят преди зачеването.
Жени с предходна аортна дисекация са с висок риск за усложнения при настъпила бременност. В тази рискова група попадат
сърдечносъдови заболявания и бременност
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и пациентки с фамилна анамнеза за синдром на Marfan или друга
фамилна аортна патология.
1. Синдромът на Marfan е с честота 1:5000 и е класическо заболяване, свързано с кистична дегенерация на медията на асцендентната аорта. Развива се в резултат на мутация на ген, кодиращ
фибрилин-1, което е свързано с намалено количество еластин и
нарушение на структурата му в аортната стена.
Жените с нормален диаметър на аортния корен имат 1% риск за
дисекация на аортата или друго сериозно сърдечно усложнение
през бременността. При увеличаване на диаметър >40 mm, рискът достига 10%.
Според европейските стандарти, жени с диаметър на аортния
корен >40 mm трябва да се съветват да не забременяват (канадските стандарти са приели за горна граница диаметър >44 mm).
Към момента няма натрупан достатъчен клиничен опит за протичането на бременност при жени със синдром на Marfan и диаметър на аортния корен >45 mm, но се счита, че рискът е по-нисък
при жени с предходно планово аортно протезиране.
2. Бикуспидна аортна клапа (BAV). Около 50% от младите пациенти с нормално функционираща BAV имат дилатация на аортата. Хистологични изследвания на аортата при тези болни показват значително намаление на фибрилин-1, в сравнение с хората с
нормална трикуспидна аортна клапа.
Освен това, аортните аневризми при BAV имат по-голяма лимфоцитна инфилтрация и апоптоза на гладките мускули, което
предполага дегенеративни промени, сходни с тези при синдрома
на Marfan.
Макар че пациентите със синдрома на Marfan са с по-висок
риск за дисекация на аортата, отколкото тези с BAV (44 срещу
6%), BAV е причина за повече случаи на дисекация (14 срещу
6-9%), поради по-висока честота на заболяването в общата популация (около 1%).
3. Коарктация на аортата се среща при 6-8% от пациентите с
вродени сърдечни пороци. Повечето случаи се диагностицират в
детска възраст и се коригират по оперативен път или чрез балонД-р Ивайло Траянов
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на дилатация и стентиране.
Жени с коригирана коарктация на аортата обикновено понасят
добре бременността. Необходима е оценка на сърдечния статус
преди планувано забременяване за изключване и предотвратяване на усложнения като ре-коарктация, формиране на аневризма
на мястото на операцията, наличие на BAV или системна хипертония.
Коригираната и некоригираната коарктация на аортата носи
риск за аортна дисекация, руптура или резистентна хипертония.
Лошо контролираната хипертония е свързана с прееклампсия, хипертонични кризи и руптура на интракраниална аневризма, което
налага лечение с бета-блокери като първа линия терапия.
В повечето случаи се препоръчва спонтанно вагинално раждане
с епидурална аналгезия (особено при пациентки с хипертония).
4. Синдром на Ehlers-Danlos. Ангажирането на аортата се среща най-вече при Ehlers-Danlos тип IV, който се предава автозомно
доминантно. Честотата на заболяването е 1 на 5000-20 000 новородени. По време на бременността жените могат да развият хернии, варици или руптура на големи кръвоносни съдове.
Дисекация на аортата може да настъпи без предхождаща дилатация, което налага стриктно проследяване на бременността. Към
момента няма изработени специфични стандарти за поведение
при това заболяване, тъй като оперативния риск при тази група
пациентки е много висок.
5. Синдром на Turner. Честотата на сърдечносъдовите малформации при синдрома на Turner е 25-50%, като често е налице и
хипертония. Към момента липсват данни въз основа на които да
се прецени рискът за аортна дисекация през бременността при
тази група болни, но се счита, че той е по-висок отколкото при наличието на бикуспидна аортна клапа, коарктация на аортата или
хипертония.
Аортен диаметър >27 mm/m2 е свързан с висок риск за дисекация, поради което трябва да се обмисли извършването на профилактична операция преди планувана бременност. Аортните
усложнения през бременността са свързани с повишена майчина
сърдечносъдови заболявания и бременност
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смъртност, основната част от които се дължат на тип А дисекации
на аортата.
Поведение при аортна дилатация през бременността
Всички пациентки с аортна патология трябва да се проследяват чрез ехокардиография на 6-8 седмични интервали по време на
бременността и за период до шест месеца след раждането. Всяка
бременност трябва да се проследява от акушер-гинеколог и кардиолог с опит за овладяване на възможните усложнения.
Болните с аневризма на аортата често се лекуват с бета-блокери за намаляване на негативното влияние на систолата върху
аортната стена. Ефективността на тази терапия не е доказана и е
донякъде противоречива, макар че се е превърнала в стандартна
практика.
Натрупаният опит е базиран основно върху пациентки със синдрома на Marfan, които са проследени за по-продължителен период от време. Тези резултати не могат да се отнесат автоматично за
болни с BAV или такива без синдром на Marfan.
При прием на бета-блокери от бременната е наложително проследяването на феталния растеж. Данни от опитни животни показват, че AT1 антагонистите са обещаващи при тази патология,
но за съжаление те са противопоказани при бременни жени.
Оперативно лечение на аортната дисекация
и аортната аневризма
Гръдната болка по време на бременността най-често е резултат
на гастро-езофагеален рефлукс, но може да се дължи на миокарден инфаркт, аортна дисекация или белодробна емболия.
Трансторакалната ехокардиография може да покаже аортна дисекация, но в тези случаи трябва да се извърши спешна компютърна томография или магнитно резонансно изобразяване.
Аортната дисекация при бременни е хирургична спешност, за
което е необходимо ефективното и бързо взаимодействие между
хирурзи, акушер-гинеколози, кардиолози и анестезиолози за извършването на спешно родоразрешение чрез Цезарово сечение с
последващо оперативно лечение.
Рискът за акушерско кървене при антикоагулацията по време на
Д-р Ивайло Траянов

68

сърдечносъдови заболявания и бременност

Болести на аортата

кардиопулмоналния бай-пас трябва да се прецени спрямо риска
от отлагането на хирургичната интервенция. Възстановяването
чрез композитен графт или заместването с хомографт избягва необходимостта от дългосрочна антикоагулация.
Оперативно лечение преди планирано забременяване се препоръчва при болни със синдрома на Marfan или BAV с увеличение
на диаметъра на аортния корен >45 mm. Планови операция на
аортния корен са с ниска честота на заболеваемост и смъртност.
При диагностициране на аортна диалатация по време на бременността или развитие на прогресивна дилатация преди 30 г. с.,
се препоръчва оперативно лечение. При тези операции рискът за
бременната жена не е по-висок от този в общата популация, но
вероятността за фатален изход на плода е 10-22%.
Като най-безопасен за плода се сочи нормотермичният кардиопулмонален бай-пас с висок поток и високо налягане. Хипотермията намалява плацентарния кръвоток и може да предизвика
фетална брадикардия, водеща до фатален изход или тежки хипоксични увреждания. За намаляването на риска за плода се прави
продължително мониториране на детските сърдечни тонове и вагиналното приложение на progesterone.
След 30 г. с. се препоръчва извършването на Цезарово сечение,
последвано от оперативна корекция, тъй като този вариант е свързан с най-нисък риск за майката и плода.
Раждане
Основна цел на интрапарталното поведение при пациентки с
дилатация на аортния корен е намаляване на сърдечносъдовия
стрес по време на раждане. При диаметър <45 mm, може да се
извърши вагинално раждане при съкратен втори период. Раждане
чрез Цезарово сечение се препоръчва при диаметър на аортния
корен >45 mm.
Уместно е използването на регионална анестезия, тъй като тя
намалява риска за рязко повишение на артериалното налягане.
След раждането е необходимо предписването на бета-блокери за
три месеца, тъй като в този период персистира рискът за аортна
дисекация.
сърдечносъдови заболявания и бременност

69

Д-р Ивайло Траянов

Белодробна хипертония

7. Белодробна хипертония
Белодробната артериална хипертония (PAH) представлява група заболявания с различна патофизиология, които включват PAH
в резултат на заболявания в лявата половина на сърцето; PAH в
следствие на белодробни заболявания и/или хипоксия; хронична
тромбемболична PAH; PAH с неясна или мултифакторна патология.
l първичната PAH е рядко заболяване, което засяга млади
жени в детеродна възраст. Тя е свързана с намаление на съдовия
NO и на синтеза на простациклин успоредно с това се развива
увеличена продукция на ендотелин и тромбоксан, което се манифестира със задебеляване на медията и фиброза на интимата.
l вторичната PAH след сърдечни заболявания обикновено е
обратима при корекцията на основната причина (например митрална валвулотомия при митрална стеноза). Пулмоналните съдови заболявания обаче са свързани със значително увеличен риск
за майчина смъртност.
РАН се проявява клинично с персистиращо повишено налягане в белодробната артерия (PAP) – средно налягане >25 mmHg в
покой. Смъртността при бременни жени с първична PAH достига
30%, а вторичната е свързана с 60% перинатална смъртност.
Вторична PAH:
1. Сърдечни заболявания:
l вродени – ляво-десни шънтове (ASD, VSD и PDA)
l придобити – левокамерна недостатъчност, митрални клапни
пороци, тромб или тумор в ляво предсърдие
2. Белодробни заболявания:
l хронични обструктивни – хроничен бронхит, астма, емфизем,
бронхиектазии
l хронични паренхиматозни – белодробна фиброза, пневмокониоза, алергичен алвеолит
l кистична фиброза
l обстуктивна сънна апнея
l аномалии на гръдната стена
Д-р Ивайло Траянов
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3. Белодробен тромбемболизъм
4. Белодробен васкулит:
l системен лупус еритематодес
l склеродермия
l ревматоидни заболявания
5. Състояния на хипервискозитет на кръвта (напр. миелом)
6. Инфекции (например HIV, шистозомиаза)
7. Портална хипертония
8. Цироза
9. Медикаменти (например орални контрацептиви, амфетамини)
PAH не се толерира добре през бременността, поради недостатъчна адаптация на дясна камера към повишения сърдечен дебит. Бременността увеличава сърдечния дебит с 30-50%, кръвния
обем – с 40-50% и кислородната консумация – с 20%.
Нарушената деснокамерна функция може да прогресира до декомпенсация по време на бременността (поради увеличено натоварване) или раждането (поради увеличение на кръвния обем с до
500 ml на маточна контракция).
Постпарталното преразпределение на вътресъдовия обем в резултат на кръвоизлив или повишена диуреза също се толерират
трудно. При PAH най-висок е рискът между 2-9 постпартален
ден, когато е и най-високият процент смъртност.
Деснокамерната слабост се манифестира клинично с диспнея,
цианоза, хронична кашлица, хемоптиза, лесна умора и синкоп.
Фаталният изход настъпва в резултат на необратима декомпенсация или ритъмни нарушения. В диференциалната диагноза е
важно изключването на белодробна емболия.
Основата на образната диагностиката е ехокардиографията
(ЕхоКГ), при която се установяват данни за деснокамерна слабост (хипертрофична и дилатирана дясна камера, трикуспидална
регургитация и изместване на септума от дясно на ляво).
ЕхоКГ може да се потвърди с вентилационно-перфузионен скесърдечносъдови заболявания и бременност
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нер, компютърно-томографска пулмонална ангиография, дигитална деснокамерна катетеризация и дигитална субтракционна
пулмонална ангиография.
Терапията на бременни с PAH не се различава от лечението на
небременни пациентки. Включва перорални пулмонални вазодилататори като nifedipine 20-80 mg дневно или парентерална инфузия с prostacyclin или NO. Прилагат се и антикоагуланти, поради
повишен риск за тромбемболия.
Тъй като в този случай преждевременното раждане е често, се
извършва планово родоразрешение в 32-34 г. с. Основното поведение в перипарталния период е избягване на повишение на
пулмоналното съдово съпротивление (PVR) и поддържане на
нормално деснокамерно преднатоварване, левокамерно следнатоварване и деснокамерен контрактилитет.
Като цяло, по-добри резултати се постигат при избягване на
хипотермия, ацидоза, хиперкарбия, хипоксия, високо налягане
на обдишване по време на апаратна вентилация и приложение
на симпатомиметици като adrenaline и noradrenaline. Начинът на
родоразрешение, вида на анестезията и мониторирането на бременната са от особено значение за подобрение на крайния изход.
Повечето автори препоръчват вагинално раждане с епидурално
обезболяване, тъй като това намалява болката, кислородната консумация и хемодинамичните промени при раждане.
Други варианти са: интратекални опиоиди с пудендален блок;
комбинация от интратекални опиоиди и ниска доза епидурална
аналгезия; продължително епидурално обезболяване с ниски
дози локален анестетик и опиати; комбинирана спинална/епидурална аналгезия.
Няколко проучвания подкрепят приложението на oxytocin за
индукция на раждането, както и за усилване на маточния тонус в
послеродовия период без значими хемодинамични промени.
Продължителната инфузия с oxytocin намалява периферното
съдово съпротивление (SVR) и увеличава PVR, което намалява
сърдечния дебит. Prostaglandin F2-alfa предизвиква пулмонална
вазоконстрикция и затова трябва да се избягва.
Д-р Ивайло Траянов
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Резултати от редица проучвания показаха, че оперативното
раждане е свързано с повишена смъртност при жени с PAH. Тези
данни могат да се дължат на факта, че обикновено Цезарови сечения се извършват при хемодинамично нестабилни пациентки. От
друга страна, извършването на голяма оперативна интервенция е
свързано с по-голямо нарушение на сърдечносъдовата функция.
Не ясно кой вид анестезия за Цезарово сечение е най-подходящ
при тази група пациентки, поради което решението трябва да се
взема индивидуално за всеки конкретен случай. Наличието на висок спинален блок може да доведе до значително намаление на
деснокамерното преднатоварване.
Общата анестезия позволява ефективен контрол на деснокамерното преднатоварване, PAP и дава възможност за инхалаторно
приложение на пулмонални вазодилататори.
Използването на наркотични аналгетици при увода в анестезия
намалява хемодинамичния отговор при интубация и антагонизира негативния инотропен ефект на инхалационните анестетици.
Двуазотният оксид (райски газ) увеличава PVR, поради което
трябва да се избягва. Необходим е контрол за намаляване на повишеното налягане на обдишване, тъй като то намалява венозното
връщане към дясна камера.
Пулмонални вазодилататори
l инхалаторният NO (iNO) е мощен селективен пулмонален
вазодилататор, който се използва с успех при лечението на PAH.
Съществуват няколко проучвания, които доказват ефективността
му през бременността и периода на раждане.
Прилагането чрез лицева маска или назална канюла постига
концентрация на iNO в алвеолите 5-40 ppm (parts per million, части на милион) При необходимост от по-продължително лечение,
се поставя трахеална канюла под локална анестезия.
Подаването на iNO трябва да е близо до дихателните пътища
на пациентката за избягване на възможна реакция с кислорода и
формирането на токсичен азотен диоксид (NO2), който във високи концентрации предизвиква пневмонит.
В тези случаи трябва да се проследят концентрациите на iNO и
сърдечносъдови заболявания и бременност

73

Д-р Ивайло Траянов

Белодробна хипертония

NO2 чрез електрохимични монитори. При будни пациентки това
се извършва чрез поставянето на фарингеален катетър.
Страничните ефекти на iNO включват удължване на времето на
кървене в резултат на нарушена тромбоцитна активация, тахифилаксия и образуване на метхемоглобин.
Нарушената тромбоцитна активация може да има и ползотворен
ефект, като се има предвид значителния риск за тромбоемболия
при болни с PAH. Развитието на тахифилаксия налага преустановяване на терапията.
Метхемоглобинът достига до плода и може да предизвика тъканна хипоксия. Концентрацията му трябва да се измерва редовно по време на лечението и на всеки час по време на раждането за
поддържане на стойности <50 g/l.
В постпарталния период трябва да се измерят концентрациите
на метхемоглобин в кръвта на новороденото. При наличието на
високи концентрации се прилага интравенозно метиленово синьо
в доза 2 mg/kg.
prostacyclin (PGI2) е естествен, мощен вазодилататор и инхибитор на тромбоцитната агрегация. Продължителна инфузия в
доза 0-10 ng/kg/min ефективно намалява PVR, но освен това намалява SVR и деснокамерното преднатоварване.
l

Значителното намаление на тромбоцитната агрегация и системните ефекти, като главоболие, зачервяване, гадене и мускулни
крампи, са недостатъци на медикамента.
l Iloprost е синтетичен аналог на PGI2, който има предимствата
на по-голяма метаболитна и химическа стабилност, както и поголяма продължителност на действие (60-120 min). Той намалява
PVR, увеличава сърдечния дебит и има минимален ефект върху
SVR.

И двата медикамента се прилагат чрез небулайзери, което ограничава системните ефекти. Iloprost 20 mcg се разрежда в NaCl
0.9% 2 ml и се прилага до шест пъти дневно, а PGI2 – до 60 mcg
на час. Те намаляват PVR в по-значителна степен, отколкото интравенозния prostacyclin или iNO.
Д-р Ивайло Траянов
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PGI2 и Iloprost имат неблагоприятен ефект върху утеринния
кръвоток, а при опитни животни предизвикват фетални аномалии. При хора, тяхното приложение е ефективно в антепарталния
и постпарталния периоди, без данни за значими неблагоприятни
странични ефекти.
l nitroglycerin под формата на продължителна инфузия може
да намали PVR. Трябва да се има предвид, че контролът на PVR
чрез nitroglycerin е труден при успоредно приложение на инфузия
с oxytocin.
Оценката на ефекта от пулмоналните вазодилататори е необходима за потвърждаване на тяхната ефективност. Приложението
на пулмо-артериални катетри за инвазивно мониториране (тип
Swan-Ganz) в тези случаи е противоречиво.
Пулмоналните катетри дават възможност за измерване на редица показатели като централно венозно налягане, налягания в
дясна камера, налягания в а. pulmonalis, PVR, SVR, пулмокапилярно “вклинено” налягане (PCWP) и сърдечен дебит (СО). Като
алтернатива може да се използва трансезофагеален Доплер, който
има предимството, че не е инвазивен метод.
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8. Коронарна болест
и остър коронарен синдром
Честотата на коронарната болест (КБ) при жените се увеличава,
което се дължи както на наличието на заболявания като артериална хипертония, диабет и дислипидемия, така и на определен
начин на живот (повишен стрес и/или тютюнопушене).
Тъй като все повече жени отлагат раждането на дете за след 35 и
дори след 40- годишна възраст, се увеличава рискът за КБ и остър
коронарен синдром (ОКС), което е свързано с повишена заболеваемост и смъртност както при майката, така и при новороденото.
Основни рискови фактори за КБ през бременността са напредналата възраст на родилката и затлъстяването. Средната възраст
при смърт от МИ при тази група е около 35 години, като повечето
пациентки са с индекс на телесна маса (BMI) >35 kg/m2. Други
важни предразполагащи фактори са тютюнопушене, хипертония,
дислипидемия, диабет тип 2 и липса на стриктно проследяване на
бременността.
Острият миокарден инфаркт (ОМИ) е рядко усложнение, което
засяга около 6.2 на 100 000 раждания в развитите страни. Бременността сама по себе си е фактор, който увеличава 3-4 пъти риска
за ОМИ, в сравнение с небременни жени, като за възрастовата
група над 40 години рискът е 30 пъти по-висок в сравнение с бременни на 20-годишна възраст!
Честотата на смъртността от ОМИ варира от 5 до 30% според
различни статистики. Подобрението на диагнозата на ОКС, навлизането на тромболизата и PCI са фактори, които доведоха до
значително намаление на тази смъртност.
Най-честите причини за неблагоприятен изход са: късно поставяне на диагнозата ОКС, невъзможност за бързо извършване на
PCI и отлагане на тромболитичното лечение, поради риск за кървене. В повечето случаи се налага вземането на бързо решение от
компетентни акушер-гинеколози и кардиолози.
Диагностичните критерии за ОКС по време на бременността
или в пуерпериума са сходни с тези при небременни и се състоят
в гръдна болка, ЕКГ промени и повишени сърдечни биомаркери.
Д-р Ивайло Траянов

76

сърдечносъдови заболявания и бременност

Коронарна болест и остър коронарен синдром

Някои от симптомите обаче могат да се припокрият с нормални
физиологични промени през бременността (тахикардия, хипотония, лека диспнея, гръдна болка в покой). Промените в хемостазата, сърдечносъдовата и ендокринната система са допълнителни
рискови фактори за ОКС през бременността и послеродовия период.
ОКС често се пропуска при бременни жени. Основната диференциална диагноза на острата исхемична гръдна болка при бременни са прееклампсия, остра белодробна емболия и аортна дисекация.
1. Физиологични промени през бременността. По време на
бременността настъпват някои значителни промени в хемодинамиката. За да се осигури адекватна кислородна доставка до плода,
кръвният обем се увеличава с около 30-50% (с 1-1.6 l).
Количеството еритроцити се повишава в по-малка степен от
плазмения обем, което води до физиологична анемия и намален
кръвен вискозитет. Максималното нарастване на кръвния обем
настъпва към 34 г. с.
Сърдечният дебит се увеличава с 30-50%, а увеличението на
кръвния обем повишава преднатоварването. Хормоналните промени (особено циркулиращите простагландини), в комбинация с
ниското съдово съпротивление на плацентата и матката, намаляват общото периферно съдово съпротивление, следнатоварването
и артериалното налягане. В допълнение е налице увеличение на
сърдечната честота с 10-20 удара/min.
По време на нормално раждане е налице допълнително натоварване на сърдечносъдовата система. Маточните контракции
увеличават сърдечния дебит. След раждането, преднатоварването
на сърцето се увеличава поради декомпресия на v. cava inf. и изтласкания от контрахираната матка кръвен обем (физиологична
автохемотрансфузия).
Вътресъдовият обем се увеличава и от реабсорбцията на екстрацелуларна течност в циркулацията. Всички описани хемодинамични промени намаляват през първите две седмици след раждането като се възстановяват напълно след 3-6 месеца.
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Промени настъпват във всички аспекти на хемостазата, които
имат за цел да поддържат нормална плацентарна функция през
бременността и да ограничат масивната кръвозагуба по време
на раждане.
Повишават се фактори V, VII, VIII, IX и XII. Резистентността
към активирания протеин С се увеличава през втория и третия
триместър. Нивата на протеин S намаляват по време на бременността, а инхибиторите на плазмените активатори се увеличават.
Към момента на раждане, тенденцията към хиперкоагулация
се засилва допълнително от отделените от плацентата и миометриума тъканни инхибитори на плазминогенните активатори. Плазмените концентрации на плазминоген-активиращата
система се нормализират около шест седмици след раждането.
Увеличеното натоварване на сърдечносъдовата система и
по-големите кислородни нужди на миокарда увеличават риска
за исхемия. Преди навлизането в практиката на перкутанната
коронарна интервенция (PCI), честотата на фатален изход при
бременни с ОКС е била около 20%, а в момента е намаляла до
5%.
Причините за ОКС са най-често наличието на атеросклероза (43%), тромбоза/емболия без данни за атеросклероза (21%),
коронарна дисекация (16%) и вероятен спазъм при интактни
коронарни артерии (29%). В антепарталния период водеща
причина е коронарната атеросклероза, а в постпарталния – коронарната дисекация.
2. Терапия на ОКС през бременността. В тази област липсват рандомизирани проучвания, а практиката се базира на отделни клинични случаи, обсервационни изследвания и индивидуален клиничен опит.
В острата фаза, терапевтичните варианти за ОКС са тромболиза, PCI или аортокоронарен бай-пас (CABG). По време на
бременността, изборът на метод на лечение се базира не само
върху ползите за майката, но и върху безопасността на плода.
При липса на алтернатива, водеща е безопасността на майката
Д-р Ивайло Траянов
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пред евентуалните негативни ефекти за плода.
тромболизата се предпочита в случаи на тромбемболични
инциденти, въпреки че по време на бременността по-голямата
част от случаите на ОКС се дължат на нетромбемболични процеси (например коронарна дисекация). От особена важност е
извършването на диагностична сърдечна катетеризация преди
прилагането на тромболитична терапия.
l

Към момента има ограничен опит с тромболиза по повод ОКС
през бременността. Стрептокиназата и рекомбинантният тъканен плазминогенен активатор не преминават плацентата при
опитни животни, но не е ясно дали това се отнася и до хората.
Опитът с тромболитична терапия при бременни е основно от
лечение на белодробна емболия, дълбока венозна тромбоза и
тромбоза на клапна протеза.
Най-често наблюдаваните усложнения са: кръвоизлив при
майката (2.5%); кръвоизлив от матката, налагащ спешно Цезарово сечение (2%); преждевременно раждане (6%); аборт (2%);
абрупцио на плацентата (2.5%). Не са съобщени случаи на тератогенни ефекти.
PCI e първа линия терапия при ОКС в общата популация.
При бременни жени, PCI е свързан с експозиция на плода на
по-висока радиация. Високите нива на облъчване са свързани
с риск за спонтанен аборт, органни аномалии, ментална ретардация и развитието на злокачествени заболявания в ранното
детство. Извършването на катетеризация през a. radialis и използването на протектори намалява експозицията на плода.
l

CABG може да се извърши през бременността, като рискът за фатален изход е сходен с този при небременни жени.
От друга страна обаче, рискът за фетална смърт е много висок
(около 20%), а вероятността за късно неврологично увреждане
– 3-6%.
l
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Поради това, CABG (coronary artery bypass grafting) се
препоръчва само при неуспех от медикаментозната терапия
или интервенционалното лечение.
Най-подходящият период за коронарна реваскуларизация
е 13-18 г. с. Хирургичното лечение през първия триместър
носи риск за фетални малформации и спонтанен аборт, а през
третия триместър е свързано с преждевременно раждане и
усложнения за бременната.
Гестационната възраст е пряко свързана с крайния изход за
новороденото. През 26 г. с. преживяемността е около 80%, а
честотата на тежки неврологични усложнения – 20%. Затова,
при гестационна възраст >26 г. с. е препоръчително първо
да се извърши Цезарово сечение, а след това – сърдечната
операция.
CABG повлиява неблагоприятно плацентарната перфузия,
поради липса на пулсов кръвоток и хипотония. Увеличението
на времето на екстра-корпорално кръвообращение (ЕКК)
увеличава риска за фетална смърт.
ЕКК по време на бременността трябва да се извършва с висок
поток (2.5 l/min/m2), високо перфузионно налягане (>70 mmHg),
нормотермия и възможно най-кратка продължителност.
Хематокритът на пациентката трябва да е >28% за
оптимизиране на кислородната доставка, а контролът на pH
трябва да е стриктен, за избягване на епизоди на хипокапнея
и свързаната с нея утероплацентарна вазоконстрикция и
фетална хипоксия.
3. Медикаментозна терапия на КБ през бременността.
Повлияването на рискови фактори като затлъстяване,
тютюнопушене, хипертония, хиперлипидемия и диабет
е от особено значение за намаляването на вероятността
за неблагоприятни сърдечни усложнение при тази група
пациентки.
Съществуват ограничени данни за ползите и рисковете от
приложението на сърдечносъдови медикаменти при бременни
(таблица 1).
Д-р Ивайло Траянов
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Таблица 1. Степени на фетален риск* според FDA на някои
често използвани медикаменти за ОКС при бременни
Медикамент
Morphine

Nitrates

Бета-блокери

Блокери на
калциевите
канали

Фетален
Особености
риск*
Преминава плацентата и
C
предизвиква респираторна
депресия
B

B/C

B/C/D

ACE
инхибитори

D

ARB

D

Spironolactone

C

Статини

Х

Heparin/
LMWH

B

Хипотония и плацентарна
хипоперфузия
Повечето данни са за atenolol
(C); възможна ретардация на
плода; преходна неонатална
брадикардия, хипогликемия
и хипотония
Nifedipine е безопасен (B);
diltiazem е тератогенен; за
verapamil има ограничени
данни
Тератогенни ефекти – бъбречна хипоплазия, олигохидрамнион с белодробна
хипоплазия, деформации на
крайниците и лицето
Липсват данни; отношение
към тях както към ACE инхибиторите

Кърмене
Преминава в значителни количества
в кърмата
Преминават в кърмата,
но нямат негативни
ефекти
Преминават в кърмата,
но нямат негативни
ефекти
Преминават в кърмата,
но нямат негативни
ефекти
Преминават
в кърмата в различна
степен; enalapril не
присъства в значителни
количества
При опитни животни
са установени
в големи количества
в кърмата; трябва да
се избягват

Не е тератогенен, но може да
Липсват данни
има анти-андрогенни ефекти
Имат тератогенен ефект; нарушават синтеза на стероиди
Липсват данни
и изграждането на клетъчни
мембрани
Не преминават през плацентата; могат да предизвикат майчино или фетално кървене,
Безопасни
както и спонтанен аборт; да се
спрат 12 часа преди раждане
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D

Преминава през плацентата;
Безопасен; преминава
води до ембриопатии през
в кърмата в незначипървия триместър; риск за
телни количества
кървене и спонтанен аборт

B

Безопасен

Безопасен

Clopidogrel

C

Ограничени данни; риск от
кървене; необходимо е да
се спре една седмица преди
раждането

Липсват данни; да се
избягва

GLP IIb/IIIa
инхибитори

C

Ограниченни данни

Липсват данни

Warfarin
ASA
(ниски дози)

прилагането на ниски дози ASA (<150 mg дневно) се счита
за безопасно по време на бременността. По-високите дози
са свързани с преждевременно затваряне на ductus arteriosus,
вродени аномалии, фетален или майчин кръвоизлив.
l терапията с UFH или LMWH е безопасна, тъй като те не
преминават през плацентата и могат да се прилагат до 12 часа
преди раждане; данните за clopidogrel са ограничени.
Оскъдна е информацията и за GLP IIb/IIIa инхибиторите;
warfarin има тератогенен ефект при 6% от новородените (найвероятно дозо-зависим), когато е прилаган между 6 и 9 г. с.
l бета-блокерите са относително безопасни. Епизоди на тежка
брадикардия могат да нарушат утеро-плацентарния кръвоток.
Свързани са с ниско тегло на плода при раждане и теоретично
биха могли да доведат до постпартална неонатална брадикардия.
l нитратите и блокерите на калциевите канали (ССВ)
се използват за предизвикване на вазодилатация, която води
до намалено натоварване на сърцето и подобрена коронарна
перфузия. Високите дози нитрати са свързани с хипотония и
фетална хипоперфузия.
l статините са първа линия терапия при дислипидемия в общата
популация за подобряване на липидния профил и намаляване на
прогресията на атеросклерозата. Те обаче са противопоказани при
бременни, тъй като имат тератогенен ефект (основно скелетни
дефекти). Всички статини се определят от FDA като категория Х.
l
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l АСЕ инхибиторите подобряват ремоделирането на миокарда
след ОМИ. Те имат тератогенен ефект, поради което не се прилагат
при бременни. Съобщени са случаи на белодробна хипоплазия, интраутеринна рестрикция на растежа, персистиращ ductus arteriosus и
хипоплазия на черепа. Данните за ARB са ограничени, поради което
те попадат в същата рискова група, като АСЕ инхибиторите.
4. Предходен МИ. Наличието на предходна КБ с нарушена
левокамерна функция е основен предиктор за неблагоприятен
краен изход за майката и плода. Пациентки с левокамерна фракция
на изтласкване <40% не би трябвало да забременяват.
Във всички подобни случаи е необходимо жените да се
информират за възможните неблагоприятни ефекти на
медикаментозната терапия по време на бременността, както и за
евентуално влошаване на заболяването им.
Едно от усложненията на МИ е влошаване на левокамерната
функция с последваща сърдечна недостатъчност (СН). В основата
на терапията на СН са диуретиците и по-специално furosemide,
който е безопасен през бременността.
АСЕ инхибиторите и/или AT-II антагонистите (ARB) са
противопоказани. Hydralazine е безопасен и може да се прилага
за лечение на СН при бременни жени. При стабилизиране на
състоянието, могат да се използват бета-блокери за оптимизиране
на диастолното пълнене. При манифестна СН е уместно
ограничение на приема на сол и течности, както и ограничаване
на физическата активност.
ОМИ може да предизвика животозастрашаващи ритъмни нарушения. Особено внимание трябва да има при
диагностицирането на камерни аритмии по време на бременността,
раждането и в послеродовия период. При данни за нарушение на
систолната функция е наложителна медикаментозна терапия.
Повечето антиаритмични медикаменти са безопасни по време
на бременността. Трябва да се има предвид, че тази група
лекарствени средства преминава през плацентата и може да има
токсични ефекти върху плода, особено в началните седмици на
бременността.
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По време на раждане, натоварването на сърдечносъдовата
система е максимално. В случай на скорошен МИ, това може
теоретично да доведе до руптура на миокарда. За да се осигури
адекватно възстановяване, раждането трябва да се отложи за
период от поне 2-3 седмици след инфаркта.
Начинът на раждане трябва да се определи от акушерския
статус и клиничното състояние на бременната. Към момента
няма достатъчно убедителни данни, които да посочат кой от
двата метода (вагинално раждане или Цезарово сечение) е за
предпочитане в този случай.
Препоръки на ESC (2011) за поведение при коронарна
болест при бременни:
l в случаи на гръдна болка трябва да се извърши ЕКГ и да се
измерят нивата на тропонините
l коронарната ангиопластика е предпочитана реперфузионна
терапия за STEMI през бременността
l консервативно поведение се прилага при ОКС без ST-елевация
и липса на рискови критерии
l инвазивна интервенция трябва да се обмисли при ОКС със STелевация (включително NSTEMI) и наличие на рискови критерии
Изводи
l диагнозата на ОКС често се пропуска по време на бременността.
От особено значение е диференциалната диагноза на гръдната
болка при тази група пациентки. Стандартната практика в тези
случаи е да се извърши поне еднократно ЕКГ.
l част от етиологичните причини за ОКС могат да се обяснят
с физиологичните хемодинамични, хемостазиологични и
хормонални промени. Не е ясно дали коронарната дисекация
и МИ при интактни коронарни артерии са по-чести преди или
непосредствено след раждането.
Нова насока за терапия в тази област са матриксните
металопротеинази, които са потенциален фармакотерапевтичен
таргет.
l радиационната доза по време на сърдечна катетеризация като
Д-р Ивайло Траянов

84

сърдечносъдови заболявания и бременност

Коронарна болест и остър коронарен синдром

цяло е безопасна за плода. Преди прилагането на тромболиза или
започване на медикаментозна терапия е необходимо извършването
на сърдечна катетеризация за установяване на причините за ОКС.
Прилагането на PCI през последните години намали драстично
фаталния изход при бременни жени. Към момента данните за
приложение на clopidogrel при стентиране са противоречиви.
* Категории на фетален риск:
А – безопасни; резултати от контролирани проучвания не сочат риск
за плода; вероятността за неблагоприятни ефекти е ниска
B – предимно безопасни; липсва фетално увреждане при опитни
животни, но няма данни за хора
C – възможен фетален риск; трябва да се прилагат само ако ползите от
терапията надхвърлят риска за усложнения; липсва фетално увреждане
при опитни животни, но няма данни за хора
D – доказан фетален риск; може да се прилага само ако предимствата
за майката надхвърлят рисковете за плода
Х – доказан фетален риск, който надхвърля ползите от приложението
при майката
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9. Ритъмни нарушения
Аритмиите по време на бременността са чести и могат да са
проблем за здравето на майката и плода. При една част, те могат да
са епизоди на предходно диагностицирани нарушения или първа
проява на налично структурно сърдечно заболяване (в повечето
случаи не се установяват данни за предходно сърдечно заболяване).
Повечето ритъмни нарушения през бременността се проявяват
като доброкачествени симптоматични епизоди. В малка част от
случаите обаче е необходимо приложението на антиаритмична
терапия, която да гарантира здравето на майката и плода.
При жени със структурни сърдечни заболявания, аритмията е
един от независимите рискови фактори за сърдечни събития през
бременността. Част от случаите на внезапна сърдечна смърт при
бременни могат да се дължат на ритъмни нарушения.
Честота
Палпитациите са чест симптом през бременността. При
изследване с Holter бе установено, че около 60% от хората <40
години имат ритъмни нарушения, поради което не е изненадващо
наличието им при бременни жени.
През бременността, сърдечната честота се увеличава с
около 25%, което прави синусовата тахикардия честа находка,
особено през третия триместър. Ектопии и кратки епизоди на
ритъмни нарушения се срещат при половината от бременните, а
продължителни аритмии – при 2-3 жени на 1000.
Известно е, че съществуват полови различия в честотата и
рисковите фактори за ритъмни нарушения. При жените по-чести
са симптоматичната предсърдна re-entry и атрио-вентрикуларната
(A-V) нодална re-entry тахикардия, докато при мъже по-често е
предсърдното мъждене (ПМ).
Медикаментозно индуцираната torsade de pointes и
симптоматичният синдром на удължен QT интервал са също почести при жени. Патологичната брадикардия е рядка (1:20 000) и
най-често е вторична, в резултат на вроден сърдечен блок.
Патофизиологични механизми
По време на бременността, сърдечносъдовата система преминава
Д-р Ивайло Траянов
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през значими промени: увеличена сърдечна честота; повишен
сърдечен дебит; намалено периферно съдово съпротивление;
повишени плазмени нива на катехоламини и увеличена
чувствителност на адренергичните рецептори; увеличение на
крайните диастолни обеми поради увеличен интравазален обем;
хормонални и емоционални промени.
Въпреки това, бременността сама по себе си не е причина за
развитието на ритъмна патология, но физиологичните промени
могат да влошат съществуващи патологични субстрати и
да генерират аритмии. Повечето епизоди на тахикардия се
предизвикват от ектопична активност, а увеличеното механично
разтягане на миокарда е с доказан аритмогенен ефект (таблица 1).
Таблица 1. Механизъм на възникването на аритмии
Структурни сърдечни заболявания
Вродени заболявания, създаващи
re-entry механизми:
- ацианотични сърдечни пороци
(ASD/VSD)

Структурно нормално сърце
Вродени:
- двойна AV водеща до атрио-вентрикуларна нодална re-entry тахикардия

- WPW, аксесорна връзка
- цианотични сърдечни пороци (тетра- „каналопатия”
логия на Fallot)
Придобити сърдечни заболявания: Придобити:
- ревматични сърдечни пороци
- дегенеративни заболявания
- сърдечни пороци в резултат на ендо- на проводната система
кардит
- придобит удължен QT синдром (медикаменти, метаболитни нарушения)
-кардиомиопатии

Диагноза
Точната диагноза се базира на три елемента:
l точно определяне на вида на аритмията за да се дадат указания
за терапията, както и за прогнозата на бременността
l диагностициране на наличието (или отсъствието) на
допълнителна сърдечна патология, свързана с ритъмното
нарушение
l изключване на системни причини (кръвоизлив, белодробна
емболия, инфекции), които могат да предизвикат необяснима
синусова тахикардия или предсърдно мъждене
Необходимо е снемането на подробна анамнеза и физикален
сърдечносъдови заболявания и бременност
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статус. Фамилната анамнеза е от полза за установяване на случаи
на внезапна сърдечна смърт, които да насочат към генетично
предразположение за животозастрашаващи аритмии.
Трябва да се има предвид, че през третия триместър
симптоматиката обикновено се засилва, поради което дори и леки
ритъмни нарушения могат да са свързани с палпитации, задух
или гръдна болка.
Развитието на синкоп или пресинкоп може да отразява сърдечно
заболяване, но те могат и да са резултат на физиологично
понижение на артериалното налягане, поради периферна
вазодилатация, която е максимална през втория триместър.
Наличието на структурно сърдечно заболяване увеличава риска
за ритъмни нарушения, които обикновено са значими. Например,
състояния като митрална стеноза могат да се проявят за първи път
през бременността.
Жени с вродени сърдечни малформации, които са претърпели
оперативно лечение в детска възраст, са особено рискови за
аритмии с неблагоприятни хемодинамични ефекти, поради което
трябва да са под стриктно наблюдение.
Пациентки с операции върху предсърдията от типа на Mustard
или Fontan, както и тези с нарушена дяснокамерна функция, са
особено рискови за предсърдно трептене.
Бременни с оперативна корекция за тетралогия на Fallot могат
да развият предсърдно трептене или камерна тахикардия, особено
при непълна корекция или при налична остатъчна хемодинамична
аномалия.
EКГ
ЕКГ при бременните може да се различава от това при небременни жени. Увеличената сърдечна честота води до намаление
на PR, QRS и QT интервалите, но като цяло няма промяна в P
вълната, QRS комплекса и Т вълната.
Електрическата ос е изместена на ляво, заради бременната матка,
а наличието на ектопии (предсърдни или камерни екстрасистоли)
е често. Възможно е да се установи Q зъбец или инвертирана
Т-вълна в долните отвеждания.
Д-р Ивайло Траянов
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В идеалният вариант, при наличие на симптоми, се
предпочита 12-канално ЕКГ. В повечето случаи е трудно да се
регистрират пароксизмални аритмии, дори и при 24-часов Holter.
Установяването на аритмии зависи основно от честотата им. В
тези случаи е от полза воденето на дневник за да може даден
симптом да се свърже със записа на Holter.
Методи за диагноза на аритмии:
l ехокардиография – трябва да се обмисли като част от
изследването при всяка бременна жена с доказани ритъмни
нарушения, за установяване на структурни или функционални
сърдечни заболявания
l ЕКГ тест с натоварване – възможно е да се проведе при
бременни, стига да не е противопоказан по акушерски причини;
важно е натоварването да не надхвърли нормалния физически
капацитет на жената; при развитие на хипотония трябва да се
преустанови, поради нарушен плацентарен кръвоток
l tilt-тест – макар че е провеждан при бременни, най-добре е този
тест да се остави за периода след раждане, тъй като след 24 г .с. жените
трудно понасят лежането по гръб, поради притискане на v. cava. inf.
l медикаментозно тестване – то може да даде важна
информация, особено при тахикардия с тесни комплекси. За
тази цел се използва adenosine, който се прилага основно като
антиаритмично средство. Към момента няма достатъчно опит с
ajmaline или flecainide за установяване на синдром на Brugada при
бременни, макар че flecainide е безопасен при тях.
l електрофизиологични изследвания – налагат се рядко, тъй
като в повечето случаи аритмията се повлиява успешно до раждането
Антиаритмични медикаменти
Решението за прилагането на медикаментозна терапия зависи
от честотата, продължителността и толерирането на ритъмните
нарушения. По принцип се търси баланс между предимствата от
намалението на патологията и страничните ефекти за майката и
плода. Най-високи са рисковете за плода през първия триместър
от бременността, когато е органогенезата.
Приложението на антиаритмични медикаменти като начало
сърдечносъдови заболявания и бременност
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трябва да е в най-ниската ефективна доза и при периодично
мониториране на клиничното състояние на майката и плода.
В практиката са прилагани различни антиаритмични средства,
но опитът с тях е от отделни клинични случаи и малки серии
пациенти. Те включват: digoxin, adenosine, amiodarone, flecainide,
procainamide, propranolol, propafenon, quinidine, sotalol и
verapamil, като повечето от тях попадат в клас С за приложение
при бременни (таблица 2).
Таблица 2. Антиаритмични медикаменти при бременни
Медикамент

Профил
на безопасност

Усложнения

При бременни
Безопасен
може да се прилопри бременни; без
жи по-ниска доза,
Adenosine
значим ефект върху
поради намалена
феталния сърдечен
активност на адеритъм
нозин деаминазата
Използван е при
Данните
Atropine
кардио-пулмонална
са недостатъчни
ресусцитация
При продължителен прием е
свързан с фетален
Прилага се кратко- хипо- и хипертиAmiodarone срочно при спешни роидизъм, интраутеринна рестрисъстояния
кция на растежа,
преждевременно
раждане
Atenolol трябва да Интраутеринна
се избягва през пър- рестрикция на расвия триместър, по- тежа, брадикардия,
Бета-блокери
ради риск за интрау- апнея, хипогликетеринна рестрикция мия, хипербилируна растежа
бинемия
Аборт и фетална
Digoxin
Безопасен
смърт при токсични дози
Д-р Ивайло Траянов
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Кърмене
Безопасен,
поради кратък
полуживот

Неясен ефект

Трябва да се
избягва

Безопасен

Безопасен
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Diltiazem

Има ограничен
опит

Скелетни аномалии,
интраутеринна реНеясен ефект
стрикция на растежа, фетална смърт
Преждевременни
Неясен ефект
маточни контракции

Има ограничен
опит
Малък опит при
Малък опит, но
лечение на бременкъм момента няма
ни; прилаган е за
Flecainide
данни за значими Неясен ефект
терапия на фетална
неблагоприятни
суправентрикуларефекти.
на тахиаритмия
При токсични за
плода дози може да
Lidocaine
Безопасен
Безопасен
предизвика фетален дистрес
Рядко може да предизвика леки маДобър профил на
точни контракции,
Quinidine
безопасност при
Безопасен
преждевременно
бременни
раждане, неонатална
тромбоцитопения
Продължителният
прием е свързан
При краткосрочно
с лупус-подобни
приложение има
Procainamide
синдроми, гастро- Безопасен
безопасност сходна
0интестинални
с тази на quinidine
нарушения, хипотония, агранулоцитоза
Недостатъчни
Propafenone Неясен
Няма данни
данни
Преходна фетална
Sotalol
Безопасен
Безопасен
брадикардия
При бързо инжектиране може да
предизвика хиVerapamil
Безопасен
Безопасен
потония при бременната и фетален
дистрес
Disopyramide
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При бременни жени е трудно да се поддържат терапевтични
нива на медикаментите, поради намалена плазмена концентрация
в резултат на увеличен обем на разпределение и повишен
лекарствен метаболизъм. Това обяснява защо пациентки с
адекватна терапия имат епизоди на ритъмни нарушения, когато
забременеят.
Приложението на бета-блокери исторически е свързано с
интраутеринна рестрикция на растежа. Този ефект обаче е
ограничен и се отнася само до atenolol и то когато е прилаган към
момента на забременяване или през първия триместър.
Усложнението не е наблюдавано при други антихипертензивни
медикаменти, прилагани през първия триместър, или когато
atenolol е използван през втория или третия триместър.
Когато предимствата от терапията (при ритъмни нарушения,
митрална стеноза, синдром на Marfan, тиреотоксикоза) надхвърлят
рисковете за усложнения, терапията с бета-блокери не трябва да
се преустановява.
Терапия на специфични ритъмни нарушения
1. Брадиаритмиите и проводните нарушения са редки през
бременността. Асимптомни брадиаритмии могат да станат
симптоматични поради необходимост от по-висока сърдечна
честота и сърдечен дебит при структурни сърдечни заболявания.
При липса на подлежащо сърдечно заболяване, брадиаритмиите
имат благоприятен изход.
l дисфункция на синусовия възел. Синусовата брадикардия
може да е рефлекторна (ефект на Valsalva) по време на раждането.
Редки случаи на брадикардия се дължат на хипотензивния
синдром при положение „по гръб” (supine syndrome), предизвикан
от компресия на v. cava inf. от бременната матка. Този ефект
се преодолява с поставянето на пациентката в ляво странично
положение.
l атрио-вентрикуларен блок (AV блок). АV блок първа
степен може да се наблюдава при бременни без данни за сърдечно
заболяване. AV блок втора степен се среща рядко и обикновено е
свързан със структурно сърдечно заболяване или медикаментозна
Д-р Ивайло Траянов
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терапия.
При пациентки с вродени сърдечни заболявания, AV блок втора
степен обикновено се среща при коригирана тетралогия на Fallot
и по-рядко при коригиран вентрикуло-септален дефект (VSD).
Придобитият пълен AV блок най-често е резултат на корекция
на вроден сърдечен порок и се среща рядко при бременни.
Изолираният вроден пълен AV блок има благоприятен изход при
бременни жени и обикновено не налага поддържащо пейсиране.
Временно пейсиране по време на раждане се препоръчва
при бременни с пълен AV блок и симптоматика в резултат
на брадикардията. Рискът от имплантирането на постоянен
пейсмейкър е нисък, особено когато се извърши след 8 г. с.
Трябва да се има предвид, че спиналната анестезия, прилагана
масово за Цезарово сечение, води до най-висок процент епизоди
на брадикардия (до 13%), в сравнение с всички останали форми.
2. Надкамерна тахикардия. Изборът на терапия се определя
основно от вида надкамерна техикардия. Разграничаването на
различните по механизъм надкамерни тахикардии се базира
на началото и края на епизода, морфологията на Р вълната,
връзката между Р вълната и QRS комплекса, както и отговора
на adenosine. Независимо от точния механизъм, прилагането на
ваготонични прийоми като масаж на каротидните синуси, могат
да преустановят аритмията.
l A-V нодална re-entry тахикардия и A-V re-entry тахикардия
включват аксесорна проводимост, което може да се преустанови
чрез ваготонични прийоми или adenosine.

Adenosine е първа линия терапия, при неуспех от ваготоничните
прийоми, за прекъсване на епизоди от пароксизмална
суправентрикуларна тахикардия (supraventricular tachycardia SVT). При липса на ефект от adenosine се прилага metoprolol.
Трябва да се има предвид, че с увеличение на вътресъдовия
обем при бременни, концентрацията на ензима разграждащ
adenosine (аденозин деаминаза) намалява, поради което повечето
пациентки ще отговорят на дози 6-12 mg.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Тъй като полуживотът на adenosine е кратък, той не повлиява
неблагоприятно плода. Въпреки това, прилагането на медикамента
трябва да се извърши от опитен персонал при наличието на
адекватно мониториране и средства за реанимация.
Профилактична антиаритмична терапия е индицирана при
трудно толериране на симптоматиката или ако тахикардията е
свързана с влошаване на хемодинамиката.
Първа линия терапия при тези случаи са digoxin или селективни
бета-блокери (metoprolol), последвани от sotalol, flecainide или
propafenone. Катетърна аблация се извършва в изключително
редки случаи през бременността.
l
фокална предсърдна тахикардия. Терапията на
предсърдната тахикардия е по-трудна през бременността, тъй като
е по-резистентна на медикаментозно лечение, има тенденция към
персистиране и е свързана със структурно сърдечно заболяване.
За контрол на сърдечната честота се прилагат бета-блокери и/
или дигиталисов препарат, а за антиаритмична профилактика –
flecainide, propafenone или sotalol.
Amiodarone се прилага само при липса на ефект от другите
медикаменти.
3. Предсърдното мъждене/трептене са редки през
бременността. В повечето случаи те са свързани с вродени
аномалии, клапни пороци и метаболитни нарушения като
тиреотиксикоза или електролитен дисбаланс.
Макар че в повечето случаи те се толерират добре (освен при
тежка митрална стеноза), е добре предсърдното мъждене/трептене
да се прекъснат за да се избегне нуждата от антикоагулация.
Предпочитани антиаритмични медикаменти са бета-блокерите
(atenolol и sotalol) или flecainide. Procainamide е друга безопасна
алтернатива, а mexiletine и amiodarone са прилагани с успех при
спешни състояния.
В случаите, когато цел на терапията е да се контролира
сърдечната честота, а не възстановяването на синусовия ритъм,
се предпочитат бета-блокери, verapamil и digoxin, успоредно с
Д-р Ивайло Траянов
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адекватна антикоагулация.
При влошено камерно пълнене (митрална стеноза) или
диастолна камерна дисфункция, високата камерна честота,
свързана с предсърдно мъждене/трептене намалява допълнително
камерното пълнене.
В резултат се увеличават наляганията на пълнене, което заедно
с периферната вазоконстрикция и рефлекторната задръжка на
натрий и вода може да прогресира до остър белодробен оток.
Увеличените нива на катехоламини при белодробен оток още
повече увеличават сърдечната честота и наляганията на пълнене.
Извършването на кардиоверзио е безопасно през всички стадии
на бременността, тъй като количеството енергия, което достига до
плода е много малко за да индуцира фетални аритмии. Въпреки
това, преди, по време на и след процедурата е наложително
внимателно мониториране на плода.
Когато кардиоверзиото се извършва в по-късните етапи на
бременността, е уместно приложението на обща анестезия и
присъствието на анестезиолог, поради риск за аспирация и трудна
интубация. Уместно е бременните да се поставят в положение
леко на ляво за избягване на компресията на v. cava inf.
При кардиоверзио за предсърдно мъждене/трептене, независимо
дали е електрическо или медикаментозно, е необходима предходна
антикоагулация и/или трансезофагеална ехокардиография за
изключване на наличието на тромб в ляво предсърдие.
Антикоагулацията (warfarin, заместен от UFH или LMWH през
първия и последния триместър) се счита за задължителна за
период от поне три седмици преди електрическо кардиоверзио,
когато предсърдното мъждене/трептене e с давност >48 часа, и
трябва да се продължи за минимум четири седмици след това.
При пациентки с давност на предсърдното мъждене/трептене
<48 часа и липса на тромбемболични рискови фактори, се прилага
UFH или LMWH според телесното тегло, без необходимост от
перорална антикоагулация след кардиоверзиото.
При наличие на рискови фактори за инсулт или рецидив на
предсърдното мъждене/трептене, антитромботичната терапия
сърдечносъдови заболявания и бременност
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трябва да е доживотна, независимо от наличието на синусов
ритъм след кардиоверзиото.
Тромбемболичният риск при ПМ зависи от наличието на рискови
фактори. Пациентки без структурни сърдечни заболявания или
рискови фактори, попадат в групата на най-ниския риск, което
не налага антикоагулация или антитромбоцитна терапия след
периода на бременността.
При бременни с неклапно ПМ, тромбемболичният риск се
оценява по скалите CHADS2 и CHA2DS2VASC. Според тях,
предимствата на пероралната антикоагулация са налице при
тромбемболичен риск >4 на 100 пациентo-години.
Тромбопрофилактика се препоръчва при високорисковите групи,
като изборът на антикоагулант зависи от срока на бременността.
Антогонистите на Vit. K се прилагат от втория триместър до
предпоследния месец от бременността. През първия триместър
и последния месец от бременността се прилага дозиран според
телесното тегло LMWH.
Новите перорални антагонисти на тромбина (като dabigatran)
във високи дози са токсични за плода, поради което не се прилагат.
Единичната или двойната антитромбоцитна терапия (clopidogrel
плюс acetylsalicylic acid - ASA) не е толкова ефективна, колкото
приложението на warfarin при високорискови пациентки с ПМ.
За контрол на камерната честота при предсърдно мъждене/
трептене се прилагат антиаритмични медикаменти, блокиращи
предаването в AV възела като digoxin, бета-блокери, недихидропиридинови блокери на калциевите канали (verapamil,
diltiazem).
За контрол на сърдечната честота при ПМ, като първа линия
терапия се препоръчват бета-блокери. Може да се използва и
digoxin, който обаче е по-малко ефективен и чиято серумна
концентрация е неясна при бременни жени. Като втора линия
терапия се препоръчва verapamil.
Профилактични антиаритмични медикаменти (sotalol, flecainide
или propafenone) се прилагат в случаи на тежка симптоматика,
въпреки приложението на контролиращи сърдечната честота
Д-р Ивайло Траянов
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медикаменти. Dronedarone – нов антиаритмичен медикамент, не
трябва да се използва при бременни.
4. Идиопатична камерна тахикардия. Идиопатичната
деснокамерна тахикардия, възникнала от изходящия тракт на
дясна камера непосредствено под пулмоналната клапа, е найчестата идиопатична камерна тахикардия през бременността. В
повечето случаи тя се усеща като екстрасистоли, бигеминия или
кратки епизоди на камерна тахикардия.
Характеристиката на QRS комплекса е като при ляв бедрен блок
и се повлиява добре от бета-блокери. Идиопатичната левокамерна
тахикардия с характер на десен бедрен блок е по-рядка и се
повлиява от verapamil.
5. Мономорфна камерна тахикардия при структурно
аномален миокард. Всяко заболяване, което засяга камерния
миокард, може да наруши електрическия интегритет на сърцето.
Бързата камерна тахикардия предизвиква хипотония, намалена
коронарна перфузия и субендокардна исхемия, което може да
прогресира до камерна фибрилация. Наличието на камерна
тахикардия при структурно сърдечно заболяване е свързано с
висок риск за внезапна сърдечна смърт и налага спешна терапия с
интравенозен lidocaine, amiodarone или кардиоверзио.
6. Полиморфна камерна тахикардия. Ако не отзвучи
спонтанно след няколко секунди, полиморфната камерна
тахикардия предизвиква колапс и е свързана с висок риск за
камерна фибрилация.
Спешната терапия включва корекция на електролитния баланс
(включително магнезий), отстраняване на предизвикващите
фактори като антиаритмични медикаменти клас I и III, макролидни
антибиотици,
неседативни
антихистаминови
препарати,
антидепресанти и някои антипсихотични медикаменти.
7. Сърдечен арест се среща при 1:30 000 раждания. В този
случай трябва да се имат предвид някои различия в кардиопулмоналната ресусцитация при бременни жени. При тях
гръдните компресии могат да са по-трудни, поради увеличените
гърди. Забавеното стомашно изпразване налага ранна интубация
сърдечносъдови заболявания и бременност
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за превенция на аспирация.
За подобряване на крайния изход за плода, е необходимо
присъствието на акушер-гинеколог и педиатър. Освен
стандартните причини за сърдечен арест, при бременни трябва да
се имат предвид развитието на амниотична емболия, усложнения
на перипартална кардиомиопатия, остра коронарна или аортна
дисекация. Извършването на спешно Цезарово сечение при
сърдечен арест има за цел да подпомогне реанимацията предимно
на майката, а не на плода.
Интервенционална терапия
1. Катетърна аблация може да е необходима при рефрактерни
на антиаритмичната терапия или лошо контролирани тахикардии.
Поради високата рентгенова експозиция, аблацията трябва да се
отложи при възможност за втория триместър.
2. Имплантиран кардиовертор/дефибрилатор (ICD).
Наличието на ICD не е противопоказание за забременяване. ICD
може да се приложи и по време на бременността, в интерес на
здравето на пациентката. По принцип, при планирана бременност,
ICD трябва да се обмисли при жени с високи рискови фактори за
внезапна сърдечна смърт.
Жени с ICD могат да износят успешно бременност. Проучване
при 44 пациентки с ICD показа липса на усложнения както
от страна на устройството, така и в броя на приложените
електрошокове през бременността, в сравнение с периода преди
това.
При тежки ритъмни нарушения, които не се повлияват от
приложената медикаментозна терапия, ICD може да е безопасна
алтернатива. Макар че електрическото поле, на което е изложен
плода е минимално, ако аритмиите са свързани с хипотония, това
може да намали плацентарния кръвоток и да доведе до фетален
дистрес.
Указания на ESC (2011) за терапия на аритмиите
при бременни:
1. Надкамерни тахикардии:
l за бърза конверсия на пароксизмална надкамерна тахикардия
Д-р Ивайло Траянов
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се препоръчват вагусови прийоми, последвани от adenosine
l кардиоверзио се препоръчва за спешно лечение на тахикардия,
съпроводена от нестабилна хемодинамика
l за бърза конверсия на пароксизмална надкамерна тахикардия
се препоръчват metoprolol или propranolol интравенозно; в тези
случаи може да се приложи и verapamil интравенозно
l за дългосрочна терапия се препоръчват digoxin или
metoprolol (или propranolol) перорално; при липса на ефект се
препоръчват sotalol или flecainide перорално; при невъзможност,
като предпоследна възможност (преди amiodarone) могат да се
използват propafenonе или procainamide
l atenolol не трябва да се използва
2. Камерна тахикардия:
l при наличие на индикации, ICD трябва да се имплантира
преди планувана бременност; при необходимост може се постави
и по време на бременността
l за дългосрочна терапия на вроден синдром на удължен
QT интервал, се препоръчват бета-блокери по време и след
бременността
l за дългосрочна терапия на идиопатична продължителна
камерна тахикардия се препоръчват metoprolol, propranolol или
verapamil
l спешно електрическо кардиоверзио се препоръчва при
продължителна, нестабилна или стабилна камерна тахикардия
l за спешна конверсия на продължителна, хемодинамично
стабилна и мономорфна камерна тахикардия, се прилагат
интравенозно sotalol или procainamide
l имплантирането на постоянен пейсмейкър или ICD (за
предпочитане еднокамерен), трябва да се извърши под ехографски
контрол, особено ако бременността е след 8 г. с.
l за спешна конверсия на камерна тахикардия, която е
продължителна, мономорфна, хемодинамично нестабилна и
рефрактерна на електрическа конверсия или други медикаменти,
трябва да се обмисли приложението на amiodarone
сърдечносъдови заболявания и бременност
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камерна тахикардия, при неуспех от други медикаменти, могат да
се приложат sotalol, flecainide или propafenone
l катетърна аблация може да се обмисли при рефрактерна на
медикаментозната терапия и трудно толерирана тахикардия
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10. Кардиомиопатии
Етиологията на свързаните с бременността кардиомиопатии
е разнообразна и може да бъде наследствена или придобита.
Честотата на тази група заболявания в периода на бременността е
все още неясна, но те са свързани с тежки усложнения за майката
и плода.
Диференциална диагноза на кардиомиопатиите
през бременността:
l кардиомиопатия, перипартална
l кардиомиопатия, хипертрофична
l кардиомиопатия, дилатативна
l кардиомиопатия, рестриктивна
l кардиомиопатия, диабетна
l кардиомиопатия, кокаинова
l кардиомиопатия, алкохолна
l аортна стеноза
l митрална стеноза
l хипертонии през бременността
l прееклампсия
l сърдечносъдови заболявания през бременността
l коронарна болест
l белодробни заболявания през бременността
l белодробен оток (кардиогенен или неврогенен)
Перипартална кардиомиопатия
Перипарталната кардиомиопатия (peripartum cardiomyopathy PPCM) от една страна може да се счита за вариант на дилатативната,
поради сходство в клиничните симптоми и патофизиологичните
механизми.
От друга страна, нейната връзка с бременността (или предходна
бременност), както и дългосрочната й прогноза, я различават от
другите форми на дилатативна кардиомиопатия.
PPCM се дефинира като новопоявила се сърдечна недостатъчност
сърдечносъдови заболявания и бременност
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(СН) без друга ясна етиологична причина през последния месец
на бременността или в рамките до пет месеца след раждането,
при отсъствие на сърдечно заболяване преди последния месец на
бременността.
1. Честотата на PPCM варира между 1:3000 до 1:4000 раждания.
2. Етиологията на РРСМ e все още неясна. В редки случаи
тя може да е проява на асимптомна кардиомиопатия, която
се влошава в резултат на физиологичните хемодинамичните
промени през бременността.
Описани са следните възможни причини: миокардит; нарушен
имунен отговор през бременността; неадекватна адаптация на
хемодинамичните промени, свързани с бременността; ускорена
апоптоза на миоцитите; стрес активирани цитокини; вирусни
инфекции; ексцесивна продукция на пролактин; хормонални
нарушения; повишен адренергичен тонус; миокардна исхемия;
малнутриция; продължителна токолиза; фамилна PPCM.
3. Диагнозата на заболяването в повечето случаи е
предизвикателство, тъй като не малко жени в последния месец
от бременността се оплакват от диспнея, отпадналост и отоци
по долните крайници – симптоми, които са идентични с тези на
ранна конгестивна СН.
Симптоми, които насочват към диагнозата „сърдечна
недостатъчност”, включват: пароксизмална нощна диспнея,
гръдна болка, кашлица през нощта, новопоявил се сърдечен шум
на регургитация, белодробен застой, повишено югуларно венозно
налягане и хепатомегалия.
Диагнозата обикновено се поставя по метода на изключването,
като се базира на следните симптоми и ехокардиографски
показатели:
l развитие на СН в последния месец от бременността или до
петия месец след раждането
l невъзможност за идентифициране на други причини за СН
l липса на сърдечно заболяване преди последния месец от
бременността
Д-р Ивайло Траянов
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l ехокардиографски данни за левокамерна систолна дисфункция:
фракция на изтласкване (ФИ) <45%; фракция на скъсяване <30%;
крайни диастолни размери >2.7 cm/m2
Патоанатомичната находка е: дилатиран и блед миокард,
задебеляване на ендокарда и перикарден излив. Биопсията
показва: хипертрофия или дегенерация на миофибрите, фиброза,
оток и лимфоцитна инфилтрация.
4. Диференциалната диагноза трябва да включва: миокарден
инфаркт; тежка прееклампсия; сепсис; амниотична или
белодробна емболия. От особено значение за прогнозата за
бъдещи бременности е изключването на други причини за СН и
особено индуцирани от бременността хипертензивни състояния.
На ЕКГ обикновено се установява нормален синусов ритъм или
синусова тахикардия, но могат да бъдат регистрирани и ритъмни
нарушения. В различни проучвания се съобщава за левокамерна
хипертрофия, инвертирани Т вълни, Q зъбци и неспецифични
промени в ST сегмента.
Ехокардиографски се установява новопоявила се левокамерна
дисфункция в периода близо до термина. В повечето случаи
при рентгенография на гръден кош се открива кардиомегалия.
При ендомиокардна биопсия се установява миокардит в 76% от
случаите.
5. Терапията на PPCM е сходна с тази на другите форми
на конгестивна СН и включва намаляване на пред- и след
натоварването, и увеличаване на миокардния контрактилитет.
Това изисква ограничаване на приема на сол и течности,
приложение на диуретици (за намаляване на преднатоварването)
и антихипертензивни медикаменти (за намаляване на
следнатоварването).
При намалена ФИ като първоначална терапия се прилага
digoxin и диуретици (за намаляване на преднатоварването). Като
инотропно средство се предпочита dobutamine, който подобрява
сърдечния дебит и утеро-плацентарната перфузия.
Средство на избор за намаляване на следнатоварването е
hydralazine в комбинация с нитрати. От бета-блокерите с найсърдечносъдови заболявания и бременност
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добър ефект е carvedilol. Мястото на metroprolol все още е обект
на обсъждане.
АСЕ инхибиторите са противопоказани през бременността.
Те могат да се прилагат само и единствено ако предимствата за
майката са по-големи от потенциалните неблагоприятни ефекти
за плода. Тази група медикаменти е свързана с риск за тератогенни
ефекти, неоналната анурична бъбречна недостатъчност и
неонатална смърт.
През бременността обикновено се използват hydralazine
и нитрати в комбинация с дигиталисови препарати и алфаблокери. В постпарталния период могат да се предписват и АСЕ
инхибитори. От блокерите на калциевите канали може да се
използва amlodipine, а останалите, поради негативен инотропен
ефект, трябва да се избягват.
ACE инхибиторите са основна терапия на PPCM в постпарталния
период, дори когато майките кърмят. От бета-блокерите, за
carvedilol е установено, че подобрява преживяемостта при
бременни с дилатативна кардиомиопатия, което обаче не е
доказано за PPСМ. При доказан с ендомиокардна биопсия
миокардит се прилагат azathioprine и кортикостероиди.
При предсърдни аритмии се използва digoxin, който има и
позитивен инотропен ефект. Клас 3 антиаритмичните медикаменти
(amiodarone) и клас 4 (verapamil) трябва да се избягват, поради
неблагоприятни странични ефекти - фетален хипотиреоидизъм,
преждевременно раждане, сърдечен блок и хипотония.
Пациентки, които не се повлияват от пероралната терапия,
трябва да се лекуват с dobutamine, dopamine и Na nitroprusside
приложени като продължителна интравенозна инфузия. Ранно
интензивно лечение се налага при болни с белодробен оток,
хипоксия, нарушено съзнание, хипотония, рефрактерна олигурия
и ацидоза.
В около 50% от случаите на PPCM се наблюдава артериална
или венозна тромбоза, като рискът е пропорционален на степента
на камерна дилатация, систолна дисфункция и наличието на
предсърдно мъждене (ПМ). След поставянето на диагнозата
Д-р Ивайло Траянов
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трябва да се започне антикоагулантна профилактика, която да
продължи до шестата седмица след раждането.
Терапевтична антикоагулация се прилага при наличие на ПМ,
тромб в лява камера или ФИ <30%. Наличието на тромб в лява
камера е често при PPCM, което може да доведе до периферна
емболизация (чревна исхемия, миокарден инфаркт, остра исхемия
на крайник и мозъчен инфаркт). Високият риск за тромбемболизъм
налага провеждането на антикоагулантна терапия.
Във всички останали случаи се използва профилактична доза
UFH (5000 IU два или три пъти дневно подкожно) или LMWH
(например enoxaparin 40 mg веднъж или два пъти дневно).
В тези случаи UFH е с предимство пред LMWH поради полесното титриране на антикоагулацията чрез aPTT. Освен това,
protamine не е толкова ефективен при антагонизирането на
LMWH в условията на масивно акушерско кървене.
Поради риск за образуването на епидурални хематоми, American
Society of Anesthesiology препоръчва при жените на терапевтична
доза LMWH да не се прилага спинална или епидурална анестезия
за период от 24 часа след последната доза.
При необходимост от извършване на Цезарово сечение в
тези случаи се прилага обща анестезия, която е свързана с
допълнителен риск за миокардна депресия.
Мястото на имуносупресивните медикаменти при заболяването
все още е обект на обсъждане. Приложението на поликлонални
човешки антитела е свързано с по-добро възстановяване на
левокамерната функция при жени с PPCM.
6. Инвазивно мониториране и терапия:
l централното венозно налягане служи за по-точно
мониториране на преднатоварването, като резултатите трябва
да се съобразят с нормалните за бременността хемодинамични
промени
l пулмоналните артериални катетри (тип Swan-Ganz) се
използват изключително рядко при бременни; те могат да са от
полза при тежко структурно сърдечно заболяване или стенотични
сърдечносъдови заболявания и бременност
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лезии, както и при тежки случаи на СН (NYHA клас III и IV)
Интра-аортна балонна контрапулсация (intra-aortic balloon
pump - IABP) и левокамерни асистиращи устройства (left ventricle
assist device - LVAD), като преход към сърдечна трансплантация,
се прилагат при тежки форми на заболяването. Те трябва да
се обмислят при прогресивна левокамерна дисфункция или
влошаване на състоянието, въпреки оптималната медикаментозна
терапия.
Трябва да се има предвид, че повече от половината бременни
с PPCM развиват внезапна сърдечна смърт, поради което се
препоръчва имплантирането на кардиовертор/дефибрилатор
(ICD) като средство за първична превенция.
7. Рискове, свързани с PPCM:
l рискове за плода – фетален дистрес, в резултат на хипоксия
на бременната или плацентарна хипоперфузия (намален сърдечен
дебит, хипотония или хиповолемия)
l рискове за бременната – хипоксия; тромбемболизъм;
ритъмни нарушения; прогресивна СН
8. Начин на раждане. При компенсиране на СН, бременността
може да се износи до термин. Начинът на раждане (вагинален
или оперативен) зависи от състоянието на хемодинамиката
и акушерският статус. Жените с адекватен сърдечен дебит
толерират индукция на раждането.
l вагиналното раждане при PPCM е свързано с по-ниска
честота на усложнения, като ендометрит и белодробна емболия,
75% от които са след Цезарово сечение. Постпарталното
преразпределение на телесни течности не е така значимо, както
след Цезарово сечение, когато до 48-ия час може да се наблюдава
обемно обременяване и сърдечна декомпенсация.
Други предимствата на вагиналното раждане в тези случаи
са: по-малка кръвозагуба; по-малки вариации в хемодинамика;
избягване на хирургичния стрес; по-малък риск за следоперативни
инфекции и белодробни усложнения.
l Цезарово сечение се извършва в случаите на фетален дистрес
Д-р Ивайло Траянов
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или липса на прогресия на раждането. Изборът на анестезия
(регионална или обща) зависи основно от приложението на
антикоагуланти.
По време на операцията е необходимо избягване на епизодите на
тахикардия за намаляване на миокардната кислородна консумация,
както и големи вариации в стойностите на артериалното налягане.
Регионалната аналгезия (спинална или епидурална) има
предимствата за намаление на пред- и следнатоварването, и
минимализиране на флуктуациите на сърдечния дебит, свързани
с раждането.
Тя е противопоказана при пациентки на терапевтични дози
антикоагуланти. В постпарталният период е необходимо да се
осигури ефективно обезболяване за избягване на епизодите на
тахикардия и увеличението на сърдечния дебит в резултат на
болка и неспокойство.
9. Прогнозата на PPCM зависи основно от степента на
възстановяване на левокамерната функция (както при всички
кардиомиопатии) след раждането. При около 30% от пациентките
изходните показатели за камерна функция се възстановяват в
рамките на шест месеца, като при 50% се наблюдава значително
подобрение в симптоматиката.
Смъртността по данни от различни изследвания варира между
7 и 56%. Персистиране на камерната дисфункция е високорисков
фактор за развитие на СН при последваща бременност.
Дългосрочна прогноза може да се направи и въз основа на
изходната ФИ. При стойности <25%, извършването на сърдечна
трансплантация в следващите години е много вероятно.
Тежката левокамерна дисфункция е свързана с лоша прогноза
за очакваната продължителност на живота, а персистиращата
кардиомегалия - с 85% риск за летален изход.
Дилатативна кардиомиопатия
Дилатативната кардиомиопатия (dilated cardiomyopathy - DCM)
е рядко заболяване с честотата през бременността 5-8:100 000
раждания. Клиничната характеристика и ехокардиографската
находка на идиопатичната (първична) DCM са сходни с тази
сърдечносъдови заболявания и бременност
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на PPCM. Диагнозата се поставя въз основа на изключване на
критериите на PPCM.
Началото на заболяването не е ограничено само в перипарталния
период, а може да се развие още във втори триместър. Увеличеният
интравазален обем и сърдечен дебит през бременността не се
толерира добре от пациентки с DCM, което е свързано с развитието
на сърдечна декомпенсация.
В тези случаи се прилага медикаментозна терапия за да се
осигури нормално протичане на бременността до 32 г. с., като
лекарствената терапия е сходна с тази при PPCM.
Умерената и тежката левокамерна дисфункция (NYHA III-IV) са
предиктивни за неблагоприятни сърдечни събития. Необходимо
е пациентките да се консултират при намерение за планирана
бременност, а при непланирано забременяване трябва да се обсъди
възможността за прекъсване на бременността. Идиопатичната
кардиомиопатия има най-лошата дългосрочна прогноза.
При настъпила бременност, ФИ <40% e предиктор за висок
риск, което налага проследяване в специализирани центрове.
При ФИ <20% майчината смъртност е много висока, поради
което се препоръчва прекъсване на бременността по медицински
показания. При наличието на предсърдни аритмии се прилага
антикоагулация с LMWH или антагонисти на Vit. K.
Хипертрофична кардиомиопатия
Хипертрофичната кардиомиопатия (hypertrophic cardiomyopathy
- HCM) е най-честото генетично сърдечно заболяване, което
включва широк клиничен и морфологичен спектър.
Характеризира се с диастолна дисфункция в резултат на
левокамерна хипертрофия, намален левокамерен размер и
комплаянс, тежка обструкция на изходящия тракт на лява камера
и ритъмни нарушения.
Клиничният и генетичен скрининг на фамилии с HCM, както
и широкото навлизане на ехокардиографията, доведоха до
подобрение в диагностицирането на жени с хипертрофична
кардиомиопатия.
Основни симптоми на заболяването са: СН; белодробен застой
Д-р Ивайло Траянов
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в резултат на повишено крайно диастолно налягане; синкоп при
физическо усилие, поради наличие на обструкция на изходящия
тракт на лява камера; камерни и надкамерни аритмии.
Като цяло HCM се толерира добре и повечето жени износват
бременността безпроблемно. Наличието на СН или тежка
симптоматика преди бременността, увеличават риска за прогресия
на заболяването, предсърдно мъждене (ПМ), синкоп или внезапна
сърдечна смърт. Това се отнася особено за случаите с обструкция
на изходящия тракт на лява камера.
При HCM възможностите за толериране на физиологичните
промени по време на бременността корелират тясно с изходния
функционален клас по NYHA. В ретроспективно кохортно
изследване, влошаване на симптоматиката по време на
бременността е отчетено при 4% (при NYHA клас I) и 42% (при
NYHA клас III и IV).
При тези пациентки, свързаната с HCM заболеваемост и
смъртност е била основно поради наличието на увеличена
вентрикулна маса, обструкция на изходящия тракт на лява камера
(хипертрофична обструктивна кардиомиопатия) или рекурентни
камерни аритмии.
При обструкция на изходящия тракт на лява камерна и/или
максимална дебелина на стената на лява камера >15 mm, се
прилагат бета-блокери за превенция на остър белодробен застой
в резултат на физическо усилие.
Бета-блокерите се използват за контрол на сърдечната честота
при ПМ и за потискане на камерни аритмии. Като втора линия
терапия, когато терапията с бета-блокери не се толерира, може да
се приложи verapamil.
При персистираща аритмия и ПМ трябва да се извърши
кардиоверзио. При пароксизмално или персистиращо ПМ се
прилага терапевтична антикоагулация с LMWH или антагонисти
на Vit. K (според периода на бременността).
При леките случаи на HCM се препоръчва спонтанно
вагинално раждане. При останалите се препоръчва планирано
родоразрешение. Регионалната анестезия е противопоказана,
сърдечносъдови заболявания и бременност
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макар че са описани случаи на успешно приложена епидурална
анестезия за Цезарово сечение или асистирано вагинално
раждане.
При тежки случаи се извършва инвазивно мониториране за
стриктно проследяване на хемодинамиката и избягване на големи
флуктуации в пред- и следнатоварването.
При епизоди на хипотония се препоръчват phenylephrine,
който е чист алфа-адренергичен вазоконстриктор без инотропни
ефекти. Той има и предимството за забавяне на сърдечната
честота при някои пациентки, което подобрява перфузията на
хипертрофиралия миокард.
Инфузията на водно-електролитни разтвори трябва да е
внимателна, поради риск за обемно натоварване на фона на
диастолна дисфункция. Oxytocin може да предизвика хипотония,
ритъмни нарушения и тахикардия, поради което трябва да се
приложи под формата на бавна инфузия.
Препоръки на Европейското кардиологично дружество
- ESC (2011) за поведение при кардиомиопатии по време на
бременността:
l антикоагулация се препоръчва при пациентки с интракардиален
тромб, установен чрез образна диагностика или по данни от
системна емболизация
l бременните със сърдечна недостатъчност трябва да се
лекуват според стандартите за не-бременни пациентки, като
се имат предвид противопоказанията за приложение на някои
медикаменти през бременността
l пациентките с DCM трябва да се информират за вероятността
от усложнения по време на раждане и в послеродовия период
l при предсърдно мъждене се препоръчва терапевтична
антикоагулация с LMWH или антагонист на Vit. K според срока
на бременността
l при HCM раждането трябва да се извърши на фона на
протекция с бета-блокери
l бета-блокери се препоръчват при всички жени с HCM с
Д-р Ивайло Траянов
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обстукция на изходящия тракта на лява камера или максимална
дебелина на стената на лява камера >15 mm за превенция на остър
белодробен застой
l при HCM и персистиращо ПМ, трябва да се обмисли
прилагането на кардиоверзио
l при жени с PPMC, при които левокамерната функция не се
нормализира след раждането, не се препоръчва следващо раждане
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11. Венозна тромбемболия
Венозната тромбемболия (ВТЕ) представлява формирането
на тромб в различни отдели на венозната система, като
преобладаващо се засягат вените на долните крайници (дълбока
венозна тромбоза - ДВТ) и белите дробове (белодробна емболия
- БЕ).
БЕ е водеща причина за майчина смъртност в развитите
страни, а периодът на бременността е състояние, при което са
налице и трите водещи фактора за ВТЕ от триадата на Virchow
(хиперкоагулация, венозна стаза и съдово увреждане).
Състоянието на хиперкоагулация е нормална физиологична
промяна при бременност, която обаче е свързана с повишен риск
за ВТЕ. Превенцията, диагнозата и лечението на БЕ при тази
група пациентки е трудна, поради ограничения на диагностичните
методи и невъзможност да се определи точния момент за начало
на терапията.
Като основна причина за развитието на ВТЕ през бременността
се сочи наличието на венозна стаза през този период, но са налице
и специфични фактори, които нарушават баланса на нормалната
коагулация и фибринолиза.
Епидемиология
Честотата на ВТЕ при бременни жени е 4-5 пъти по-висока в
сравнение със съответната възрастова група от общата популация.
Около 80% от тромбемболичните събития през бременността са
венозни, като ВТЕ е причина за 1.1 смъртни случаи на 100 000
раждания или около 9% от общата майчина смъртност в развитите
страни.
Рискът за ВТЕ е по-висок през третия триместър, отколкото
през първите два и още по-висок през първата седмица след
раждането. Най-значимият рисков фактор е наличието на
предходна ВТЕ, което увеличава 3-4 пъти риска за нова. Втори по
важност фактор са тромбофилиите, които са причина за 20-50%
от ВТЕ през бременността.
Честотата на свързаната с бременността ДВТ е около три
пъти по-голяма от свързаната с бременността БЕ. Свързаната с
Д-р Ивайло Траянов
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бременността ДВТ в 85% от случаите е левостранна, което се
дължи на компресия на лявата v. iliaca от дясната а. iliaca и от
бременната матка.
Изолираната тазова ДВТ е по-честа през бременността.
Резултати от проучване показаха, че 11% от регистрирани 53
жени с ДВТ по време на бременността или постпарталния период
са имали изолирана тазова венозна тромбоза, в сравнение с 1% от
5451 жени в общата популация.
Честотата на ДВТ в постпарталния период (интервалът от
раждането до шестата седмица след това) е 3-7 на 10 000 раждания,
което представлява 15-35 пъти по-висок риск в сравнение с
риска при съответната възрастова група в общата популация. В
този шестседмичен период, състоянието на хиперкоагулация
се възстановява до нормата, което е доказано с постепенно
намаление на маркерите на коагулационно активиране.
l ВТЕ засяга около 1/100 000 жени в детеродна възраст
l честотата на ВТЕ е до пет пъти по-висока при бременни, в
сравнение с не-бременни жени на същата възраст
l при бременни на възраст <35 години честотата на ВТЕ е около
1/1000, а при възраст >35 години - 2.4/1000
l наследствена тромбофилия е налице при 30-50% от жените
със свързана с бременността ВТЕ
l 10-20% от ВТЕ са БЕ, което е и водеща причина за летален
изход при ВТЕ
l ВТЕ e водеща причина за директна майчина смъртност в
развитите страни (около 9% от всички случаи)
l повишеният риск за ВТЕ се задържа до шестата седмица след
раждането
Патофизиология
Триадата на Virchow е налице през периода на бременност и
раждане. Венозната стаза може да започне още през първия
триместър и достига пик през 36 г. с. Тя се дължи на индуцираната
от прогестерона венодилатация, тазова венозна компресия от
бременната матка и пулсираща компресия на лявата v. iliaca от
сърдечносъдови заболявания и бременност
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дясната a. iliaca. Допълнително увреждане на тазовите съдове
може да възникне при нормално или оперативно вагинално
раждане.
През бременността хемостазната система се активира
постепенно, което подготвя организма за периода на раждане.
Антикоагулантната активност на протеин S е намалена, като в
същото време се увеличава резистентността към активирания
протеин С.
Прокоагулантната активност се повишава чрез увеличени
концентрации на фибриноген и фактори V, VIII, IX и X. Това води
до повишение на продукцията на тромбин, което се манифестира
с увеличена концентрация на комплекси тромбин-антитромбин,
разтворим фибрин и протромбинови фрагменти 1 и 2.
Повишената активност на инхибитора на плазминогенния
активатор тип 1 (PAI1) и 2 (PAI2) и намалената активност
на тъканния плазминогенен активатор (tPA) намаляват
фибринолизата.
Докато механизмите на действие на някои от рисковите
фактори е лесно да се свържат с патофизиологията на ВТЕ чрез
хиперкоагулация (тромбофилия), венозна стаза (имобилизация)
или съдово увреждане (раждане), за други те не са толкова ясни.
Затлъстяването е свързано с повишен риск за ВТЕ при бременни
и не-бременни жени, но точната зависимост е неясна. Възможно
е това да се дължи на повишени концентрации на фибриноген
и PAI1, или да е резултат на нарушен липиден и глюкозен
метаболизъм, което нарушава коагулационната и хемостазната
системи.
Пациентките подложени на асистирани репродуктивни
технологии са с повишен риск за ДВТ на горните крайници, което
е резултат на дренаж на богата на естрадиол асцитна течност в
ductus thoracicus и последващо активиране на коагулационната
система, намаление на активността на тромбомодулин и
антитромботичният капацитет на ендотелин.
Рискови фактори
Доказани са редица рискови фактори (наследствени
Д-р Ивайло Траянов
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или придобити) за ВТЕ, като при 80% от пациентките със
заболяването се установява поне един рисков фактор. Счита се,
че антепарталният период е нискорисков, а постпарталният – с
умерено повишен риск за ВТЕ.
1. Наследствени рискови фактори:
l мутация на фактор V Leiden (най-честа)
l мутация на протромбиновия ген G20210A
l дефицит на антитромбин III
l дефицит на протеин С
l дефицит на протеин S
l хиперхомоцистеинемия
l дисфибриногенемия
l нарушения или активиране на плазминоген
l обременена фамилна анамнеза
2. Придобити рискови фактори:
l затлъстяване – индекс на телесна маса (ИТМ) >30 кг/м2
l имобилизация >4 дни
l предходни тромботични събития
l травма
l злокачествени заболявания
l терапия с естрогени (включително контрацепция и хормоно
заместителна терапия - ХЗТ)
l сепсис (включително инфекции на пикочните пътища)
l варикозни вени
l антифосфолипиден синдром
l нефротичен синдром
l пароксизмална нощна хемоглобинурия
l мозъчносъдов инцидент
l polycytaemia vera
l сърповидно клетъчна анемия
l продължителни (>4 часа) самолетни полети
сърдечносъдови заболявания и бременност
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3. Специфични за бременността, раждането и послеродовия
период рискови фактори:
l антепартална и постпартална ВТЕ – тромбофилия;
предходна ВТЕ; фамилна анамнеза за ВТЕ; повърхностна венозна
тромбоза; индекс на телесна маса >25 kg/m2; възраст >35 години;
антепартална имобилизация; пре-еклампсия; паритет; прееклампсия; коагулопатии
l антепартална ВТЕ – венозна стаза; асистирани репродуктивни
технологии; тютюнопушене; гестационна възраст <36 г. с.
l постпартална ВТЕ – пролонгирано раждане; масивен
кръвоизлив (хирургичен или нехирургичен); вагинална инфекция;
инфекция след Цезарово сечение; интраутеринна ретардация;
пре-еклампсия; пре-еклампсия с интраутеринна ретардация;
спешно Цезарово сечение; инструментално раждане
Клинична картина
Клиничната картина на ДВТ или БЕ при бременни е сходна с
тази при не-бременни:
l ДВТ – болка и дискомфорт в засегнатия крайник (по-често
левия); оток; напрегнатост; повишена температура; увеличена
обиколка на засегнатия крайник; левкоцитоза; възможна е и
болка в корема. Проблем при тази клинична картина е, че част
от симптомите могат да се открият и при нормална бременност.
Пациентката може и да е асимптоматична и диагнозата да се
постави ретроспективно след епизод на БЕ.
l БЕ – диспнея; плеврит; гръдна болка; хемоптиза;
сърдечносъдов колапс; тахипнея; повишен югуларен пулс; ЕКГ
промени; предходен епизод на ДВТ. При артериален кръвно-газов
анализ може да се установи респираторна алкалоза и хипоксемия.
Диагноза
I. При подозрение за ДВТ трябва да се извърши спешна
ултразвукова диагностика. При негативна находка и нисък риск,
първоначалното лечение трябва да се преустанови.
При негативна находка и висок риск, е уместно изследването да
се повтори или да се извърши алтернативна образна диагностика
една седмица по-късно, като през този период пациентката се
Д-р Ивайло Траянов

116

сърдечносъдови заболявания и бременност

Венозна тромбемболия

остави на антикоагулантна терапия.
При съмнение за тромбоза на v. iliaca (болка в гърба и оток
на целия крак), трябва да се извършат магнитно резонансна
венография или конвенционална контрастна венография.
Трябва да се има предвид, че оток и дискомфорт на долните
крайници се срещат често през бременността. Други възможни
причини са: целулит, руптура на поплитеална киста (киста на
Baker), повърхностен тромбофлебит, руптура на сухожилие или
травма.
D-димерът е несигурен показател, тъй като през бременността
той се повишава в резултат на нормалните физиологични промени
и достига високи нива на термин и в ранния постпартален период
при повечето здрави жени.
Необходимо е да се изследва пълна кръвна картина,
коагулационни показатели, урея и креатинин, както и
чернодробните функционални тестове, преди започването на
антикоагулантна терапия.
II. Към момента липсват уеднаквени стандарти за
диагностично поведение при суспектна БЕ по време
на бременността. Основен проблем при използването на
диагностични методи при БЕ е намаляването на броя на фалшиво
позитивни и фалшиво негативни резултати.
Фалшиво негативните резултати са от особена важност, тъй
като нелекуваната ВТЕ е свързана с 30% смъртност. Фалшиво
позитивните резултати са свързани с промяна в поведението при
раждане, бъдещо предписване на перорални контрацептиви и
тромбопрофилактика при последваща бременност. Предписването
на антикоагуланти при бременни има някои тежки странични
ефекти.
Поради високата честота на смъртност свързана с нелекуваната
БЕ, при наличието на тромбемболизъм е необходимо незабавното
включване на ниско молекулен хепарин (LMWH) или
нефракциониран хепарин (UFH).
1. Клинични предиктори на БЕ. По-голямата част от
рисковите фактори за БЕ при бременни се различават от тези при
сърдечносъдови заболявания и бременност
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небременни жени. Левостранната ДВТ е характерна за бременни
жени, а симптомите на ВТЕ са близки до физиологичните промени
през бременността (диспнея, тахикардия, отоци по крайниците).
Електрокардиограмата (ЕКГ) и кръвно-газовите анализи (КГА)
са от ограничено значение при поставянето на диагнозата.
Измерването на плазмения D-димер се използва масово при
небременни пациенти.
При бременни жени концентрацията на D-димер е
физиологично повишена, намалява рязко в ранния постпартален
период и се нормализира до 4-6 седмица след раждането. Поради
това, специфичността на измерването на D-димер по време на
бременността и след раждането е ниска.
2. Образна диагностика. Използването на образни
диагностични методи при бременни жени трябва да се извърши
след внимателно обсъждане, поради възможни тератогенни
и онкогенни ефекти на облъчването. Засега липсват данни за
минималната доза радиация, при която се повишава тератогенният
риск, тъй като липсват клинични изследвания в тази област.
Наличният опит при експерименти с животни показва, че за
мишките тази доза е 0.05-0.25 Gy, а за бозайниците - 0.25-0.5 Gy.
На тази основа се приема, че експозиция от 0.1 Gy през всеки
период на бременността е долна граница над която съществува
риск за вродени аномалии.
При експозиция in utero се счита, че онкогенен ефект може
да съществува при всяка доза, която надвишава естествения
радиационен фон. Надвишаването на този естествен фон с 0.01 Gy
увеличава риска за злокачествено заболяване преди 20-годишна
възраст с 0.03-0.04%.
За сравнение – рентгенова снимка на гръдния кош, вентилационенперфузионен скенер и конвенционална пулмонална ангиография,
комбинирани с компютърно томографска (CT) пулмонална
ангиография водят до експозиция с 0.004 Gy на плода.
Смъртността свързана с нелекувана БЕ надвишава значително
потенциалните онкогенни и тератогенни рискове от феталната
екпозиция на образна диагностика. При всички случаи трябва да
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се направи опит за намаление на експозиционната доза и броя на
изследванията.
l вентилационната-перфузионна сцинтиграфия е основа
на диагнозата на БЕ при небременни пациенти. Негативната
предиктивна стойност на метода е около 96% и с него до голяма
степен може да се изключи БЕ. Позитивната предиктивна стойност
е около 96%, когато е подкрепена с категорични клинични белези
и само 56%, когато симптомите не са категорични.
l СТ пулмоналната ангиография, в комбинация с
ретгенография на гръден кош, може да е с предимство пред
вентилационната-перфузионна сцинтиграфия, тъй като може да
се прилага като алтернатива при болни с дихателни проблеми
и дава възможност да се изключат някои други диагнози (като
дисекация на аортата)
Засега липсват клинични изследвания за точността на СТ
пулмоналната ангиография при бременни, най-вече поради
технически трудности. При този метод експозицията на
радиация е сходна или по-малка в сравнение с вентилационнатаперфузионна сцинтиграфия, но тя може да варира според модела
на апаратурата и приетия протокол за работа.
Трябва да се има предвид, че СТ пулмоналната ангиография е
свързана със 150 пъти по-високо облъчване на гърдите на майката,
в сравнение с вентилационната-перфузионна сцинтиграфия.
Количеството радиация на гърдите при CT се оценява на 0.020.06 Gy, но може да се намали наполовина при използването на
протектори.
Резултати от скорошно проучване показаха, че СТ пулмонална
ангиография води до доживотен риск за рак на гърдата от 0.7%.
Рискът за рак на гърдата при CT пулмонална ангиография при
използването на протектори е значително по-нисък.
Вероятността за развитие на злокачествено заболяване след СТ
пулмонална ангиография е обратно пропорционална на възрастта
на пациентката и времето на експозиция.
Редица дефекти на изпълването на лумена при СТ пулмоналната
ангиография могат да се определят погрешно като БЕ. Резултати
сърдечносъдови заболявания и бременност
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от двойно сляпо, рандомизирано проучване, което сравнява СТ
пулмоналната ангиография с вентилационно-перфузионната
сцинтиграфия, показаха 5% повече пациенти, диагностицирани с
БЕ в групата със СТ пулмонална ангиография.
Данни от голямо изследване за точността на метода сочат
позитивна предиктивна стойност за БЕ в лобарните, сегментарните
и субсегментарните кръвоносни съдове - съответно 97, 68 и 25%.
Друго проучване показа около 30% фалшиво позитивни
резултати при СТ пулмоналната ангиография, в сравнение с
конвенционалната пулмонална ангиография, като повечето от
тези случаи са били в сегментарни и субсегментарни кръвоносни
съдове.
Вентилационната-перфузионна сцинтиграфия е предпочитана
пред СТ пулмоналната ангиография поради по-малкото
количество облъчване на гърдите. СТ пулмоналната ангиография
е с предимство при хемодинамично нестабилни пациентки, тъй
като може да се извърши по-бързо, позволява да се изключат
други животозастрашаващи състояния, които могат да наподобят
БЕ (например дисекация на аортата) и излага плода на по-ниска
радиация.
При пациентки с гранични резултати от вентилациннаперфузионна сцинтиграфия, трябва да се извърши СТ пулмонална
ангиография. Ако на ангиографията се установят интралуминални
дефекти в изпълването в сегментарни или по-големи съдове,
които са аналогично на тези установени на сцинтиграфията, може
да се постави диагнозата БЕ.
Ако първо е направена ангиография, която сочи изолиран
субсегментарен дефект на изпълване, е необходимо да се извърши
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия.
l чрез ултразвук може да се диагностицира проксимален тромб
в 23-52% от случаите на доказана БЕ при небременни пациенти
със симптоми на ДВТ. При бременни жени със симптоми на ДВТ
и суспектна БЕ, ултразвуковото изследване е препоръчително
първо изследване за изключване на ДВТ. Методът е с предимство
и защото е неинвазивен и не излага пациентките на радиация.
Д-р Ивайло Траянов
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Недостатък на ултразвуковото изследване при бременни жени
със суспектна БЕ без симптоми от страна на долните крайници е
високият процент фалшиво негативни резултати, което се дължи
на забавения кръвоток по време на бременността и по-високата
честота на изолирана тазова ДВТ при тази група пациенти.
Предимства и недостатъци на образните диагностични
средства през бременността:
1. Вентилационна-перфузионна сцинтиграфия:
l предимства – ниска радиационна експозиция на гърдите;
ниска радиационна експозиция на плода; висока честота на
нормални резултати през бременността (около 70%)
l недостатъци – интерпретацията на резултатите е тясно
свързана с данните от клиничния преглед; не дава алтернативна
диагноза; липсват изследвания за точността на метода при
бременни жени
2. СТ пулмонална ангиография:
l предимства – може да даде алтернативна диагноза; ниска
радиационна експозиция на плода; по-разпространен метод; има
добро съотношение цена/ефективност
l недостатъци – радиационна експозиция на гърдите (може да
се намали с протектори); технически ограничения при бременни
жени; неясен ефект на йодния контраст върху тиреоидната
функция на плода
3. MRI:
l предимства – не използва йонизираща радиация
l недостратъци – недостатъчна точност; в повечето случаи се
използва gadolinium, който преминава през плацентата
4. Ултразвук:
l предимства - не използва йонизираща радиация; неинвазивен
метод
l недостатъци – възможна ниска чувствителност при пациенти
с ДВТ
Основни принципи на терапията на ВТЕ:
l жена с предходна анамнеза за ВТЕ или наследствена
сърдечносъдови заболявания и бременност
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тромбофилия трябва да се консултира преди планувана
бременност за извършване на оптимална тромбопрофилактика
през бременността
l всички пациентки на терапия с перорални антикоагуланти,
трябва да ги преустановят при диагностициране на бременност и
да ги заместят с LMWH преди 7 г. с. в зависимост от риска за ВТЕ
l медикаментозната антикоагулация е лечение на избор
при остра ВТЕ. При болни с рецидивираща БЕ независимо
от адекватната антикоагулация (или ако е налице абсолютна
контраиндикация за антикоагулация), е уместно поставянето на
временен филтър във v. cava inf. При необходимост се извършва
оперативна емболектомия или фрагментация на тромба.
l heparin е най-често прилаганият антикоагулант, тъй като не
е токсичен за плода (не преминава през плацентата). Основните
му недостатъци са необходимост от парентерално приложение
и в дългосрочен план – развитие на индуцирана от heparin
остеопороза или тромбоцитопения. В постнаталният период
може да се приложат антагонисти на Vit. K, но те трябва да се
избягват по време на бременността тъй като имат тератогенен
ефект и могат да предизвикат абрупцио на плацентата или
фетален/неонатален кръвоизлив.
l при подозрение за ДВТ или БЕ, трябва да се започне терапия
с UFH или LMWH до поставяне на точна диагноза и при липса на
сериозни контраиндикации.
I. Първоначална терапия:
1. LMWH са средство на избор. Те са по-ефективни от UFH,
като са свързани с по-ниска смъртност и по-малко епизоди на
кървене, когато се прилагат за първоначална терапия за ДВТ.
LMWH са еднакво ефективни с UFH за лечение на БЕ.
Дозировката трябва да се съобрази с лекарствената инструкция
на производителя, телесното тегло непосредствено преди
забременяването и да се прилага разделено на две дози дневно.
2. Интравенозен UFH се използва в острата фаза на
ВТЕ и особено при масивна БЕ със сърдечносъдов колапс.
Първоначалната натоварваща доза е 5000 IU, последвана шест
Д-р Ивайло Траянов
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часа по-късно от продължителна инфузия със скорост 1000-2000
IU/час в зависимост от стойностите на аPTT.
3. Подкожно приложеният UFH има сходна ефективност на
интравенозната форма. Прилага се 5000 IU болус, последвано от
15 000-20 000 IU дози на 12 часови интервали.
Таргетните стойности на аPTT трябва да се поддържат в
рамките на 1.5-2.5 пъти над нормата. Засегнатият крайник трябва
да се държи в повдигнато положение с компресионни чорапи за
намаляване на отока.
II. Терапия през бременността
LMWH са средство на избор при терапията на БЕ при бременни
и небременни пациенти. Те са поне толкова ефективни и безопасни
както UFH за лечението на ДВТ. Дългосрочното им приложение е
еднакво ефективно и безопасно както и това на антагонистите на
Vit K за превенция на рецидив на ВТЕ при небременни пациенти.
Терапията на БЕ може да се раздели на четири фази: остра (през
първите 24 часа след диагностицирането); подостра (1-30 ден);
краткосрочна (1-6 месеца) и дългосрочна (след шестия месец).
1. Остра фаза (първите 24 часа). Около 10% от небременните
пациенти с БЕ умират в периода на острата фаза още преди да е
поставена диагнозата. LMWH са първа линия терапия, а UFH се
прилага само при тяхната липса.
И двата медикамента потенциират антитромбиновата активност,
ограничават тромбобразуването и осигуряват време за активиране
на фибринолизата.
l LMWH са средство на избор за лечение на ВТЕ при бременни
жени, поради по-ниския риск за индуцирана от heparin загуба на
костна плътност, в сравнение с UFH.
Предимства на LMWH са по-продължителния полуживот и подобрата бионаличност при подобна ефективност и безопасност, и
по-нисък риск за индуцирана от heparin тромбоцитопения (HIT).
Фармакокинетични проучвания показват, че клирънсът на
LMWH се увеличава с напредване на гестационната възраст,
което усложнява дългосрочното им приложение при бременни.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Според други изследвания, продължителното приложение на
LMWH при тази група пациентки може да доведе до кумулативен
ефект. Това налага мониториране на ефекта чрез таргетна
концентрация на антифактор-Ха от 0.5-1.1 U/ml 3-6 часа след
апликацията.
Необходимо е седмично проследяване на концентрацията
на антифактор-Ха до постигане на терапевтично ниво, а след
това – месечно след постигането на адекватна антикоагулация.
Проследяването на броя на тромбоцитите трябва да се извършва
за изключване на HIT.
LMWH не преминават през плацентата и се секретират в
ограничени количества в кърмата, което ги прави безопасни при
кърмене. Могат да предизвикат някои неблагоприятни странични
ефекти като алергични кожни обриви (1.8%), кървене (1.98%) и
риск при извършването на епидурална анестезия.
l интравенозният UFH се предпочита пред LMWH при
лечението на пациенти с бъбречна недостатъчност и когато е
наложително бързо антагонизиране на антикоагулацията (спешна
оперативна интервенция).
Фармакокинетичните свойства на UFH са променени през
бременността (намалена бионаличност, увеличен диапазон дозаефект, несъответствие между концентрацията на медикамента и
аРТТ), което налага мониториране на ефекта чрез концентрацията
на антифактор-Ха, а не чрез аPTT.
l тромболитичните медикаменти се прилагат при лечението
на хемодинамично нестабилни пациенти, болни с рефрактерна
хипоксемия или десностранна сърдечна дисфункция.
Високият риск за масивно кървене (4-14%), както и рискът
за специфични усложнения при бременни (спонтанен аборт,
абрупцио на плацентата и преждевременно раждане) ограничават
приложението им при тази група пациенти.
l към момента клиничният опит с fondaparinux при бременни
е ограничен, поради което не трябва да се прилага при тази група
пациентки. Rivaroxaban преминава през плацентата и не се
препоръчва при бременни жени.
Д-р Ивайло Траянов
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2. Подостра фаза (1-30 ден). Повечето небременни пациенти с
БЕ се лекуват амбулаторно с LMWH или UFH. Фиксираната доза
UFH е еднакво ефективна и безопасна като LMWH при болни с
остра БЕ.
При небременни пациенти, UFH или LMWH се предписват
за период от поне пет дни и се продължават до постигането на
терапевтично ниво (според стойностите на INR) на пероралните
антикоагуланти за два последователни дни.
Пероралните антикоагуланти трябва да се избягват през
бременността, тъй като преминават плацентата и могат да
предизвикат вродени малформации подобни на chondromalacia
punctata (честота 5-10% при експозиция за период от 6-12
седмици), както и фетални и неонатални кръвоизливи.
Рискът за кръвоизливи и спонтанен аборт персистира през целия
период на бременността, дори ако тази група медикаменти не е
прилагана през първия триместър. Пероралните антикоагуланти
преминават в майчината кърма, но не променят коагулационния
статус на новороденото.
Острата ВТЕ при бременни жени трябва да се лекува с пълна
доза LMWH за период от един месец. Възможностите са или
продължаване с пълна доза LMWH или намаляването й с 25% за
периода до раждането и в постпарталния период.
Намаляването на дозировката след период от 3-4 седмици е
сигурно и безопасно, като намалява риска за кървене и последваща
остеопороза, и не налага лабораторно проследяване.
Резултати от клинични проучвания показаха, че намалената доза
LMWH има подобна или по-добра ефективност от пероралните
антикоагуланти в терапевтична доза (INR 2.0-3.0).
При липса на LMWH, като алтернатива може да се използва
UFH. UFH е свързан с риск за кървене (2%) и HIT (3-5%), което
налага проследяване на броя на тромбоцитите всекидневно за
период от 5-7 дни.
UFH може да се прилага подкожно на 8-12 часа за лечение
на ВТЕ в подострата фаза (след 5-10 дни) до постигане на
терапевтични стойности на aPTT, достигане на концентрация на
сърдечносъдови заболявания и бременност
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heparin от 0.2-0.4 IU/ml или концентрация на антифактор-Ха от
0.35-0.67 IU/ml. Компресионни чорапи, осигуряващи налягане от
30-40 mmHg, могат да намалят риска за постфлебитен синдром
при бременни пациентки с ДВТ.
3. Перипартална терапия. При диагностицирането на ВТЕ към
термина (след 37 г. с.) е необходимо да се обмисли поставянето
на временен филтър във v. cava inf. (IVC) и антагонизиране на
антикоагулацията.
Антагонизирането на антикоагулацията без наличието на
филтър в IVC не се препоръчва през двуседмичния период след
диагнозата на ВТЕ, поради висока честота на смъртност от
тромбемболизъм.
Трябва да се подчертае, че поставянето и отстраняването на
IVC филтър през бременността е свързано с някои усложнения.
Имплантирането на филтъра над нивото на бъбречните вени е с
по-нисък риск.
Индукцията на раждането при всички пациентки на терапевтична
антикоагулация е свързано с превенция на риска за раждане по
време на пълна доза антикоагуланти, намалява риска за кървене
и увеличава възможностите за избор на анестезия. Трябва да
се има предвид, че дори при планирана индукция, началото и
продължителността на раждането могат да варират значително.
Продължителността на действие на heparin е предвидима, а
ефектите му могат да се антагонизират с protamine, което го прави
предпочитан медикамент ако периодът на антикоагулация трябва
да е съкратен до минимум.
Интравенозната инфузия с heparin може да се спре в периода
на активно раждане или ефектите му да се антагонизират
при преципитирано раждане. Антагонизирането на LMWH,
което се постига по-трудно чрез protamine, може да се счита за
ефективно 24 часа след пълна терапевтична доза и 12 часа след
профилактична доза.
Времето за подновяване на антикоагулантната терапия след
раждането зависи от индивидуалните рискове за рецидив на
ВТЕ и кървене. При пациентки със скорошна БЕ (с давност 2-4
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седмици), интравенозният heparin трябва да се започне след
постигането на хемостаза след раждането и да се застъпи с
перорален антикоагулант. При болни с по-голяма давност на БЕ
(повече от три месеца), антикоагулантната терапия може да се
започне 12 часа след раждането.
Препоръчителни дози protamine за антагонизиране
на действието на UFH и LMWH:
а) Интравенозен UFH:
l непосредствено след последната дозировка - 1-1.5 mg
protamine на 100 IU UFH
l 30-60 min след спиране на интравенозна инфузия – 0.5-0.75
mg protamine на 100 IU UFH
l >2 часа след спирането на инфузията – 0.25-0.75 mg protamine
на 100 IU UFH
б) Пoдкожен UFH:
l 1-1.5 mg protamine на 100 IU UFH
l 25-50 mg protamine бавно интравенозно, последвано от
продължителна инфузия на останалата доза за период от 8-16 часа
в) Enoxaparin:
l 1 mg protamine за всеки 1 mg enoxaparin
l допълнително 0.5 mg protamine на всеки 1 mg enoxaprin ако
концентрацията на антифактор-Ха е >0.2 IU/ml след първата доза
г) Daltreparin или tinzaparin:
l 1 mg protamine на 100 IU антифактор-Ха
l допълнително 0.5 mg на 100 IU антифактор-Ха, ако
концентрацията на антифактор-Ха е >0.2 IU/ml 2-4 часа след
първоначалната доза
4. Постпартална и дългосрочна терапия. Състоянието на
хиперкоагулация персистира няколко седмици след раждането.
Макар че повечето епизоди на ВТЕ са в антенаталния период,
ранният постпартален период също е рисков за тромботични
усложнения.
Антикоагулантната терапия трябва да се продължи за поне шест
сърдечносъдови заболявания и бременност
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седмици след раждането. Засега липсват проучвания относно
оптималната продължителност на лечението на свързаната с
бременността ВТЕ. След този период, необходимостта от терапия
се определя от наличието на допълнителни рискови фактори.
При
непровокирана
рекурентна
ВТЕ,
свързана
с
антифосфолипидни антитела ВТЕ или множествена тромбофилия,
антикоагулантното лечение може да се продължи за много дълъг
период.
Пациентки, които са с интермедиерен риск за ВТЕ, са индицирани
за фармакологична тромбопрофилактика. Според RCOG
(британският Royal College of Obstetricians and Gynaecologists),
оптималната продължителност е минимум седем дни – време,
което покрива най-рисковия период за постпартална ВТЕ.
При високорискови родилки се препоръчва продължителността
на антитромботичната профилактика да е шест седмици.
Резултати от голямо норвежко проучване показаха, че 96% от
случаите на ВТЕ се развиват до шестата седмица след раждането,
от които 9% - през 5-ата и 6-ата седмица.
По-продължителна антикоагулация (>6 седмици) трябва да
се обмисли при бременни жени с ВТЕ, която не е свързана с
допълнително увеличение на рисковите фактори.
Профилактичното приложение на LWMH трябва да
започне поне четири часа след раждането или Цезаровото
сечение. При използването на високи дози е препоръчително
тромбопрофилактиката да започне след 24 час, поради риск
за постпартален кръвоизлив, интра-абдоминално кървене или
образуването на хематом.
UFH и LMWH са свързани с 2% риск за образуване на
следоперативен хематом. В някои случаи може да се предпочете
UFH пред LMWH, поради възможността за бързо антагонизиране
на ефектите му с protamine.
Терапия на изолираната субсегментарна БЕ
Липсата на данни за клиничен изход при бременни и
небременни жени с изолирана субсегментарна БЕ след спиране на
антикоагулацията, прави трудно лечението на тази група болни.
Д-р Ивайло Траянов
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Диагностичното и терапевтичното поведение при изолирана
субсегментарна БЕ е противоречиво, макар че някои клиницисти
препоръчват терапия с антикоагуланти, независимо от резултатите
от вентилационно-перфузионната сцинтиграфия.
Преустановяване на терапията
При не-бременни пациенти, антитромботичната терапия трябва
да се преустанови след шестия месец. Тъй като постпарталния
период се характеризира с флуктуация на коагулационните
фактори, текущото поведение е терапията да се продължи за
6-12 седмици постпартално или до третия месец. След това
е необходимо преценка на риска за ВТЕ и преосмисляне на
лечението.
Усложнения
1. Пост-тромботичен синдром. До 60% от пациентите с ДВТ
развиват пост-тромботичен синдром до 12-ия месец след острия
инцидент. Това се дължи на увреждане на лумена на венозните
съдови в присъствието на тромб. В последствие се развиват
болка, оток, сърбеж, дерматит, хиперпигментация на засегнатия
участък, а в тежки случаи – улцерация и целулит.
2. Остеопоротични фрактури – продължителното приложение
на LMWH през бременността може да доведе до остеопоротични
фрактури.
Антитромботична профилактика
Тромбопрофилактика през бременността и постпарталния
период се извършва след внимателна преценка на риска.
Указанията за превенция на ВТЕ при бременни са базирани на
резултати от клинични изследвания при небременни индивиди,
поради липса на големи проучвания при тази група пациенти.
Ранното раздвижване и прилагането на компресионни чорапи са
с ограничен ефект и са от полза при нискорискови пациентки.
Честотата на значима кръвозагуба при прилагането
на фармакологична профилактика се оценява на 0.4% (в
антепарталния период) и 1.5% (в постпарталния период).
Тъй като тази честота е сходна с честотата на ВТЕ, за прилагането
на антикоагулантна профилактика е необходимо рискът за ВТЕ да
сърдечносъдови заболявания и бременност
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е по-висок от рискът за значимо кървене.
При пациентки с предходна ВТЕ, рискът за рецидив варира от 1.4
до 11.1%. При проспективно проследяване на 125 жени, от които
95 с една предходна ВТЕ свързана с временен нискорисков фактор
(включително бременност и прием на орални контрацептиви) и
липса на тромбофилия, не са установени случаи на рецидив на
ВТЕ.
От друга страна, резултати от изследване сочат, че от 51
пациентки с тромбофилия или предходна ВТЕ, три (5.9%) са
имали антепартален рецидив на ВТЕ. Ретроспективно проучване
при 155 бременни установи, че честотата на рецидив на ВТЕ
при пациентки с предходна ВТЕ, свързана с бременност или с
прием на орални контрацептиви, е била сходна с тази при жени с
непровокирана ВТЕ.
I. Стандарти на American College of Chest Physicians
(ACCP) (2012) за тромбопрофилактика през бременността и
раждането.
1. Период на бременността:
l за превенция и терапия на венозната тромбоемболия (ВТЕ)
при бременни жени се препоръчва ниско молекулен heparin
(LMWH) пред нефракциониран heparin (UFH)
l при жени на антикоагулантна терапия за ВТЕ, които
забременяват, се препоръчва LMWH пред антагонисти на витамин
К (VKA) през бременността
l при жени на продължителна терапия с VKA, които се опитват
да забременеят, се препоръчват чести тестове за бременност. При
диагностицирана бременност, се преминава от VKA към LMWH
l при бременни жени, приложението на fondaparinux и
парентерални директни инхибитори на тромбина трябва да се
огранични до пациентки с тежки алергични реакции към heparin,
които не могат да получават danaparoid
l при бременни жени не се препоръчва използването на
перорални директни инхибитори на тромбина (dabigatran) и
инхибитори на фактор Ха (rivaroxaban, apixaban)
Д-р Ивайло Траянов
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2. Период на лактацията:
l жени на терапия с warfarin, acenocoumarol, UFH, LMWH,
danaparoid или r-hirudin, които желаят да кърмят, могат да
продължат приема на посочените медикаменти
l при жени, които кърмят, не се препоръчва терапия с
fondaparinux, перорални директни инхибитори на тромбина
(dabigatran) и инхибитори на фактор Ха (rivaroxaban, apixaban)
l при жени, които кърмят и са на терапия с ниски дози
acetylsalicylic acid (ASA) за съдови индикации, се препоръчва
продължаването на лечението с медикамента
3. Асистирани репродуктивни технологии (ART):
l при жени, подложени на ART, не се препоръчва рутинна
тромбопрофилактика
l при жени, подложени на ART, които развиват тежък
овариален хиперстимулационен синдром, се препоръчва
тромбопрофилактика с LMWH за период до три месеца, след
отзвучаване на симптоматиката
4. Цезарово сечение:
l при жени с Цезарово сечение без рискови фактори за ВТЕ, не
се препоръчва рутинна тромбопрофилактика
l при жени с повишен риск за ВТЕ след Цезарово сечение,
поради наличието на един значим или поне два малко значими
рискови фактори, се препоръчва фармакологична (профилактични
дози LMWH) или механична тромбопрофилактика (еластични
чорапи или интермитентна пневматична компресия - IPC), при
тези които имат противопоказания за антикоагулация
l при жени, подложени на Цезарово сечение, които са с
много висок риск за ВТЕ и имат множество допълнителни
рискови фактори за ВТЕ, които персистират и в пуерпериума, се
препоръчва профилактична доза LMWH, комбиниран с еластични
чорапи или IPC
l за високорискови пациентки, при които значителните
рискови фактори персистират след раждането, се препоръчва
продължителна тромбопрофилактика (до шест месеца след
сърдечносъдови заболявания и бременност
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раждането)
5. Доказана остра ВТЕ през бременността:
l препоръчва се коригирана доза подкожен LMWH, пред
коригирана доза UFH
l антенатално при остра ВТЕ се препоръчва LMWH, пред VKA
l при бременни с остра ВТЕ, се препоръчва антикоагулантната
терапия да продължи поне шест седмици след раждането
(минимална продължителност на терапията – три месеца)
l за бременни на терапия с коригирана доза LMWH, при които
се планува раждане, се препоръчва спирането на LMWH поне 24
часа преди индукцията на раждането или Цезарово сечение
6. Превенция на рецидив на ВТЕ:
о при всички жени с предходна ВТЕ, се препоръчва постпартална
профилактика за период от шест седмици с профилактична или
интермедиерна доза LMWH, или VKA с прицелно INR 2.0-3.0
l при бременни жени с нисък риск за рецидив на ВТЕ
(единичен епизод на ВТЕ, свързан с преходен рисков фактор,
който не се дължи на бременността или на прием на естрогени),
се препоръчва активно антепартално наблюдение
l при бременни жени с умерен и висок риск за рецидив на
ВТЕ (единичен непровокиран ВТЕ, свързан с бременността или
прием на естрогени ВТЕ, или множествени непровокирани ВТЕ
без дългосрочна антикоагулация), се препоръчва антенатална
профилактка с профилактична или интермедиерна доза LMWH
l при бременни на дългосрочна терапия с VKA, се препоръчва
коригиран с дозата LMWH или 75% от терапевтичната доза LMWH
за целия период на бременността, последвано от възстановяване
на дългосрочния прием на антикоагуланти постпартално
7. Превенция на ВТЕ при бременни с тромбофилия без
предходна ВТЕ:
l при бременни жени без данни за ВТЕ, които са хомозиготни за
фактор V Leiden или протромбин 20210А мутация и имат фамилна
анамнеза за ВТЕ, се препоръчва антепартална профилактика с
профилактична или интермедиерна доза LMWH, и постпартална
Д-р Ивайло Траянов
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профилактика за период от шест седмици с профилактична или
интермедиерна доза LMWH, или VKA с прицелни стойности на
INR 2.0-3.0
l при бременни с останалите форми на тромбофилия без
предходна ВТЕ, които имат фамилна анамнеза за ВТЕ, се
препоръчва активно антенатално проследяване и постпартална
профилактика с профилактична или интермедиерна доза LMWH,
а при жени без данни за дефицит на протеин С или S – терапия с
VKA с прицелни стойности на INR 2.0-3.0
l при бременни жени без предходна ВТЕ, които са хомозиготни
за фактор V Leiden или протромбин 20210А мутация и които нямат
фамилна анамнеза за ВТЕ, се препоръчва стриктно антепартално
проследяване и постпартална профилактика за период от шест
седмици с профилактична или интермедиерна доза LMWH или
VKA с прицелни стойности на INR 2.0-3.0
l при бременни жени с всички други форми на тромбофилия
и без предходна ВТЕ, които нямат фамилна анамнеза за ВТЕ, се
препоръчва стриктно антенатално и постпартално проследяване,
пред фармакологична профилактика
8. Превенция на усложненията на бременността при жени с
тромбофилия:
l при жени с рецидивиращи спонтанни аборти (>3 преди 10
г.с.), се препоръчва скрининг за антифосфолипидни тела (APLA)
l при жени с предходни усложнения на бременността не се
препоръчва скрининг за наследствена тромбофилия
l при жени с доказан клинично и лабораторно APLA синдром,
се препоръчва антепарталното приложение на профилактични
или интермедиерни дози UFH или профилактични дози LMWH,
комбинирани с ниски дози ASA (75-100 mg дневно)
9. Превенция на рецидив на пре-еклампсия или спонтанен
аборт при жени без данни за тромбофилия:
l при жени с риск за пре-еклампсия се препоръчват ниски дози
ASA (75-100 mg дневно), започнати от втория триместър
l при жени с два или повече спонтанни аборта, но без
сърдечносъдови заболявания и бременност
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данни за APLA или тромбофилия, не се препоръчва рутинна
тромбопрофилактика
10. Превенция на тромбемболизма при бременни с механични
клапни протези. При бременни с механични клапни протези се
препоръчват един от следните антикоагулантни режима:
l коригирана (пикови анти-Xa LMWH нива на четвъртия час
след подкожна апликация) доза LMWH два пъти дневно през
бременността
l коригирана доза UFH през бременността, подкожно на всеки
12 часа за постигане на aPTT два пъти над горната граница на
нормата или пикови анти-Ха хепаринови нива 0.35-0.70 U/ml
l UFH или LMWH (както е посочено по-горе) до 13 г. с., със
замяна на VKA до към края на бременността, когато отново се
включва UFH или LMWH
l при жени с много висок риск за тромбоемболизъм, при които
има съмнение за ефикасността и безопасността на UFH или
LMWH, се предлага VKA със замяна с UFH или LMWH (както е
посочено по-горе) към края на бременността
l при бременни с клапни протези и висок риск за тромбемболизъм,
се препоръчва добавянето на ниски дози ASA (75-100 mg дневно)
II. Стандарти на ESC (2011) за превенция и терапия на ВТЕ
през бременността и в пуерпериума:
l при всички бременни жени е необходимо да се прецени риска
за ВТЕ
l високорисковите пациентки трябва да получат антенатална
профилактика с LMWH, както и постпартална за период от шест
седмици.
l при бременни с интермедиерен риск, постпарталната
профилактика с LMWH трябва да е за поне една седмица или
повече, при наличието на >3 рискови фактора
l при нискорискови пациентки се препоръчва ранна мобилизация
и избягване на дехидратацията
l при всички жени е висок риск, преди и след раждането трябва
да се поставят компресионни чорапи
Д-р Ивайло Траянов
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l при съмнение за ВТЕ по време на бременността, трябва да се
измерят D-димери и да се извърши ултразвуково изследване
l за лечение на острата ВТЕ през бременността, се препоръчва
UFH (при високорискови) и LMWH (при нискорискови пациентки)
l при интермедиерен риск трябва да се обмисли антенатална
профилактика с LMWH
l при бременни жени не трябва да се извършва рутинен
скрининг за тромбофилия
III. Стандарти на American College of Obstetricians and
Gynecologists - ACOG (2011) за тромбопрофилактика при
бременни:
1. Антепартална тромбопрофилактика:
l производните на heparin са предпочитани антикоагуланти
през бременността
l warfarin е потенциално тератогенен през първия триместър,
поради което трябва да се замени с LMWH или UFH. Warfarin
се прилага при бременни с механични клапни протези, поради
високия тромботичен риск. Терапията на тези пациентки трябва
да се решава от мултидисциплинарен екип.
l пациентки с данни за предходни тромбози, които не са
изследвани подробно за причините, трябва да се тестват за
антифосфолипидни антитела и за наследствени тромбофилии
l терапевтична антикоагулация се препоръчва при всички жени
с остра ВТЕ по време на текущата бременност или при висок
риск за ВТЕ (включително механични клапни протези)
l
при наличие на терапевтична или профилактична
антикоагулация, и настъпване на преждевременно раждане, е
необходимо пациентката да премине от LMWH на UFH поради
по-краткия му полуживот.
l при значими антенатални рискови фактори за ВТЕ,
непровокирана ВТЕ и/или тромбофилия и/или провокирана от
хормонална терапия ВТЕ – профилактика с LMWH, или при
липса на LMWH - UFH (през първи триместър 5000 IU; втори
триместър – 7500 IU; трети триместър – 10 000 IU) два пъти
сърдечносъдови заболявания и бременност
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дневно, до шестата седмица постнатално
l всички бременни с идиопатична или свързана с естрогенна
терапия ВТЕ, с обременена фамилна анамнеза, тромбофилия
или други рискови фактори, трябва да получат антенатално
тромбопрофилактика с LMWH
l бременни с рекурентна ВТЕ, които най-вероятно са на
терапия с перорални антикоагуланти, трябва да преминат на
LMWH веднага след потвърждаване на бременността (в идеалния
вариант преди 6-ата г. с.)
l спинална или епидурална анестезия може да се извърши 1012 часа след последната профилактична доза или 24 часа след
последната терапевтична доза LMWH
l независимо от степента на риска за ВТЕ, през цялата
бременност трябва да се избягват епизоди на дехидратация и
имобилизация
2. Интрапартална тромбопрофилактика: Бременни на
терапия с LMWH трябва да се съветват при развитие на вагинално
кървене или поява на контракции, да преустановят прилагането
на LMWH. Състоянието им трябва да бъде преценено в болнични
условия, където терапията следва да се преосмисли.
3. Постпартална тромбопрофилактика:
l предходна ВТЕ или тромбофилия или ИТМ >25 kg/m2 и
антепартална имобилизация – LMWH или UFH 5000 IU три
пъти дневно (при липса на LMWH) за период от седем дни след
раждането
l множествени постпартални рискови фактори за ВТЕ – LMWH
или UFH 5000 IU два пъти дневно (при липса на LMWH)
l всички бременни с предходна ВТЕ трябва да получават
постпартална тромбопрофилактика
l на всички бременни със спешно Цезарово сечение трябва да
се предпише тромбопрофилактика с LMWH за период от седем
дни след раждането; същото се отнася и за пациентки с планово
Цезарово сечение и поне един рисков фактор
l за намаляване на риска за постпартална кръвозагуба,
Д-р Ивайло Траянов
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антикоагулантната терапия трябва да се поднови не по-рано от 4-6
часа след вагинално раждане и 6-12 часа след Цезарово сечение
l при жени с планувано подновяване на антикоагулацията
след раждането, е необходимо да се поддържат пневматични
компресионни „чорапи” до момента на раздвижване и
подновяването на антикоагулацията
l warfarin, LMWH и UFH са съвместими с кърменето, тъй като
не кумулират в майчиното мляко и не водят до антикоагулация на
новороденото
IV. Стандарти на Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists (RCOG) за тромбопрофилактика при бременни,
според телесното тегло
Телесно тегло
<50 kg
50-90 kg
91-130 kg
131-170 kg
>171 kg
Терапевтична
доза

enoxaparin
20 mg
40 mg
60 mg*
80 mg*
0.6 mg/kg дневно*
1 mg/kg на 12 часа

dalteparin
2500 U дневно
5000 U дневно
7500 U дневно*
10 000 U дневно*
75 U/kg дневно*
100 U/kg на 12 часа

или 1.5 mg/kg дневно

или 200 U/kg дневно

tinzaparin
3500 U дневно
4500 U дневно
7000 U дневно*
9000 U дневно*
75 U/kg дневно
175 U/kg дневно

* може да се приложи в две разделени дози

Профилактичните дози на LMWH са различни за отделните
медикаменти, като дозировката трябва да се увеличи успоредно
с напредването на бременността до постигане на профилактична
концентрация на антифактор-Ха (обикновено се налага удвояване
на дозировката след 20 г. с.).
Вродените или придобити състояния на тромбофилия са с
различна степен на тромботичен риск, който е най-висок при
наследствен дефицит на антитромбин тип 1 (около 50%) и найнисък при дефицит на фактор V Leiden (0% при две кохорти).
Тромбопрофилактика трябва да се обмисля и при пациентки
с рискови фактори като ИТМ >25 kg/m2 и имобилизация
за >1 седмица, където риска за ВТЕ е много висок. Все
още няма проучвания, които да определят дали при жени,
подложени на Цезарово сечение, трябва да се прилага рутинна
тромбопрофилактика.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Заключение
Диагнозата на ВТЕ е трудна, поради сходност на симптомите
с нормалните физиологични промени през бременността и
ограничените данни от клинични проучвания при тази група
пациентки.
Специфични проблемни области са: определяне на клинични
критерии за оценка на риска за ВТЕ; откриване на нови биомаркери
на активирано тромбобразуване и включването им в алгоритмите
за оценка на тромботичния риск; сравняване на различни
диагностични методи за определяне на оптималния образен
метод; внимателна оценка на фармакокинетиката, ефективността
и безопасността на антитромботичните медикаменти прилагани
за превенция и лечение на ВТЕ през бременността.

Клиничен случай 1
21-годишна родилка на 23-я ден след първо раждане постъпва
с оплакване от оток и болка в левия крак. Физикалният преглед и
изследването с цветен Доплер установяват ДВТ на лявата илеофемурална и поплитеални вени.
На пациентката са предписани LWMH (fraxiparin 0.4 ml два
пъти дневно) за пет дни и warfarin 10 mg дневно, като стойностите
на PT са поддържани >2 пъти над горната граница на нормата.
За период от три седмици е настъпило обратимо развитие на
съсирека, а пероралната антикоагулация е продължена за още три
седмици.
Пет месеца след раждането, жената забременява отново. Тя
отказва аборт по медицински показания и запазва бременността.
След като е предупредена за риска за рецидив на ДВТ, е
взето решение за периодичното й проследяването, както и за
тромбопрофилактика в постпарталния период.

Клиничен случай 2
27-годишна жена с четвърта по ред бременност постъпва в 26
г. с. с оплакване от болка и оток на десния крак. При преглед с
цветен Доплер се установява частична обструкция на дясната v.
iliaca с нормален кръвоток в дясната фемурална и поплитеална
артерии; кръвотокът в ляво е бил нормален.
Д-р Ивайло Траянов
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При пациентката веднага е приложена натоварваща доза UFH
5000 IU интравенозно, последвана от продължителна инфузия от
750 IU на час за период от пет дни. След това е преминала на
LMWH (fraxiparin 0.4 ml веднъж дневно) до момента на раждане.
На 15-я ден от началото на терапията с контролно изследване с
цветен Доплер е установено пълно обратно развитие на тромба.
В постпарталният период е извършена тромбопрофилактика с
перорален антикоагулант за период от шест седмици.

Тест.
Белодробна емболия през бременността
1. По отношение на ДВТ през бременността кое е вярно или
грешно:
а. При ДВТ на долните крайници, около 90% са от лявата страна
b. Честотата на ДВТ през бременността е около 2%
c. Клиничните симптоми не са достатъчни за поставяне на
диагнозата
d. Warfarin се прилага често при ДВТ преди раждане
e. Оценката на риска за ДВТ трябва да започне непосредствено
след раждането
2. По отношение на БЕ през бременността кое е вярно или
грешно:
a. Рентгеновото облъчване при V/Q скениране или CTPA е под
безопасните за плода нива
b. Клиничната симптоматика е достатъчна за поставяне на
диагнозата
c. CTPA може да изложи гърдите на бременната на значително
облъчване
d. Свързаните с бременността промени в сърдечния дебит
увеличава честотата на грешна диагноза с CTPА
3. Кои от следните твърдения са верни или грешни?
сърдечносъдови заболявания и бременност
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a. Профилактичните дози LMWH не трябва да се спират преди
извършването на регионална анестезия
b. Продължителното приложение на UFH е свързано със
значително намаление на костната плътност
c. ВТЕ e една от водещите причини за майчина смъртност в
развитите страни
d. Затлъстяването е значителен рисков фактор за ВТЕ при
бременни
Отговори:
1.
а. вярно
b. грешно - честотата е около 2/1000 или 0.2%
c. грешно - клиничните симптоми са недостатъчни, поради
което е наложително извършването на образна диагностика
d. грешно - warfarin е свързан с ембриопатия, висока честота на
вродени аномалии, мъртво раждане, фетален и майчин кръвоизлив
е. грешно - оценката на риска трябва да се извърши в ранния
антенатален период и периодично да се преоценява
2.
а. вярно
b. грешно - клиничните симптоми са недостатъчни, поради
което е наложително извършването на образна диагностика
c. вярно
d. вярно
3.
а. грешно - извършването на регионална анестезия по време на
пиков ефект на LMWH е свързано с висок риск за невроаксиален
хематом
b. вярно
c. вярно
d. вярно
Д-р Ивайло Траянов

140

сърдечносъдови заболявания и бременност

Коагулопатии

12. Коагулопатии
Физиологичните промени през бременността засягат
коагулационната и фибринолитичната системи. Много от
коагулационните фактори се повишават, а антикоагулационните
намаляват, което предизвиква състояние на повишена коагулация
и намалена фибринолиза (таблица 1). Тези промени могат да
повлияят както на начина на раждане, така и на избора на вида
анестезия.
Таблица 1. Промени в коагулацията, антикоагулацията и
фибринолитичните протеини през бременността
Фактор
фибриноген
II
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Прекаликреин
Високо молекулен кининоген

Промяна
↑↑
↑
Без промяна
↑
↑
Без промяна
↑
↑
↑
Без промяна
Без промяна

Класификация на коагулопатиите в акушерството
I. Нарушения на коагулационните фактори:
1. Наследствени коагулопатии:
l

болест на von Willebrand

l

хемофилия А и В

2. Наследствени тромбофилии:
l

дефицит на антитромбин

l

дефицит на протеин С

l

дефицит на протеин S

l

мутация на фактор V Leiden

l

хиперхомоцистеинемия

l

вариация на протромбин G20210A

сърдечносъдови заболявания и бременност
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3. Придобити коагулопатии:
l индуцирана от бременността хипертония
l abruptio placentae
l амниотична емболия
l чернодробни заболявания
l приложение на антикоагуланти
l придобита хемофилия A
II. Нарушения в тромбоцитите:
1. Количествени нарушения (тромбоцитопении):
l гестационна тромбоцитопения
l идиопатична/имунологична тромбоцитопенична пурпура
l HELLP синдром (Hemolysis, ELevated liver enzymes, Low
Platelet count)
l дисеминирана интравазална коагулопатия (DIC)
2. Качествени нарушения (тромбоцитопатии)
Наследствени коагулопатии
1. Болест на von Willebrand (vWD). Заболяването представлява
автозомна доминантна наследствена коагулопатия, дължаща се
на нарушения на фактора на von Willebrand (vWF), който е част
от комплекса на фактор VIII. Заболяването се среща при 0.1-1%
от общата популация.
vWF повлиява коагулацията по два механизма:
l комбинира се с фактор VIII за образуването на прокоагулантен
фактор VIIIc
l улеснява свързването на тромбоцитите с увредения ендотел
Форми на заболяването:
l тип 1 (60-80%) – частичен дефицит на vWF, който е свързан с
леко до умерено кървене
l тип 2 (20-30%):
- тип 2а – наличие на качествен дефект на vWF
- тип 2b – качествен дефект на vWF с увеличено свързване на
тромбоцити, което води до лека тромбоцитопения
Д-р Ивайло Траянов
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l тип 3 – пълно отсъствие на vWF, което е свързано с намалени
нива на фактор VIII и тежко кървене
Пациентите с vWD имат удължено време на кървене и нормален
брой тромбоцити, с изключение на тип 2b на заболяването.
През бременността, vWF се увеличава 3-4 пъти, което води до
подобряване на заболяването, тъй като стойностите на vWF се
повишават до нормалните нива. Това не се отнася за жени с тип
2 и тип 3 на заболяването. За повишаване на нивата на vWF се
прилага desmopressin (DDAVP) и концентрат на vWF.
При стойности на vWF >0.4 IU/ml вагиналното раждане се счита
за безопасно, а при необходимост от оперативно родоразрешение,
стойностите на vWF трябва да са >0.5 IU/ml.
При стойности <0.5 IU/ml е необходимо провеждането на
терапия със съответния лекарствен продукт за поддържане на нива
>0.5 IU/ml през бременността и до седмия ден след раждането.
Трябва да се има предвид, че след раждането, нивата на vWF
намаляват значително до стойностите преди забременяването,
като това може да е причина за късен постпартален кръвоизлив.
Терапия:
l антифибринолитици (tranexamic acid). Ефективни са при
мукозно кървене (най-честата форма на кървене) от устата, носа
(епистаксис) или менорагия. Може да се прилага самостоятелно
или като допълваща терапия към DDAVP/факторен концентрат.
Дозировката на tranexamic acid е 25 mg/kg (максимум 1.5 g на
прием) перорално три пъти дневно за 5-7 дни.
l DDAVP (desmopressin). Пациентите с леки и умерени форми
на тип 1 на заболяването могат да се лекуват с DDAVP, когато има
доказан положителен отговор към медикамента. DDAVP може
да е ефективен и в някои случаи на тип 2 на заболяването, но
никога няма ефект при тип 3. Прилага се в дозировка 0.3 mcg/kg
(максимум 20 mcg) като кратка интравенозна инфузия (около 30
min).
l vWF/FVIII плазмен концентрат. Представлява извлечен
от човешка плазма кръвен продукт, който се използва при
трите форми на заболяването. Трябва да се има предвид, че
сърдечносъдови заболявания и бременност
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рекомбинантните продукти на FVIII не съдържат vWF.
Преди извършването на регионална анестезия е необходимо да
се установи броя на тромбоцитите и нивата на фактор VIII и vWF.
Регионалната анестезия е безопасна при тип 1 на заболяването,
тъй като нивото на коагулационните фактори се повишава до
нормата.
Епидуралният катетър трябва да се отстрани непосредствено
след раждането, поради повишен риск за епидурален хематом в
резултат на намаление на коагулационните фактори постпартално.
Централни невроаксиални блокове не се препоръчват при
бременни с тип 2 и тип 3 на заболяването.
2. Хемофилия тип А и тип В са свързани с Х-хромозомата
наследствени заболявания, които водят до намаление на фактор
VIII и фактор IX съответно. Жените обикновено са носители на
заболяването, тъй като имат само една засегната Х хромозома и
нивата на активност на съответния фактор се очаква да са около
50% от нормалното.
Жените с ниски нива на фактор VIII или фактор IX могат да имат
същия риск за хеморагии, както и засегнатите мъже. Хемофилията
удължава активираното протромбирано време (аPTT).
Класификация на хемофилия А и В:
l лека хемофилия – ниво на съответния фактор >5%
l умерено тежка хемофилия – нива на съответния фактор 1-5%
l тежка хемофилия – ниво на съответния фактор <1%
Терапията на хемофилия А е с концентрати на фактор VIII,
криопреципитат и интраназално (или интравенозно) приложение
на DDAVP. Терапията на хемофилия В е с концентрати на прясно
замразена плазма (FFP).
DDAVP повишава нивата на фактори VIII и vWF чрез
активиране на V2 рецепторите. Съществува теоретичен риск
за възникване на маточни контракции и възможно увреждане
на плода при приложението на медикамента, които обаче не са
противопоказания за използването му при бременни. Трябва да се
има предвид, че нивата на фактор IX не се повишават при терапия
Д-р Ивайло Траянов
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с DDAVP.
Лечението на бременни с хемофилия в антенаталния период
трябва да се извърши в тясна колаборация с хематолог. Препоръчва
се нивата на съответните фактори да се изследват при началното
регистриране в женската консултация, през 28 и 34 г. с.
Нивата на фактори VIII и vWF се увеличават по време на
бременността, като стойностите на фактор VIII могат да се удвоят.
Нивата на фактор IX не се променят.
Повишаването на нивата на факторите не е значително до втори
триместър и инвазивни процедури през първия триместър могат
да са съпроводени с голяма кръвозагуба.
Нивата на коагулационните фактори трябва да се поддържа
>50% от нормалните стойности. Приложението на регионална
анестезия е противоречиво и трябва да се обсъди след изследване
на пълния коагулационен профил и нивата на фактор VIII и IX.
Наследствени тромбофилии
Наследствените тромбофилии са свързани с повишен риск за
ВТЕ и някои усложнения на бременността. Към момента обаче
липсва достатъчно доказателствено базирана информация за
изработването на стандарти за скрининг и лечение на тези
състояния.
При жени с наследствен дефицит на антитромбин, фактор С или
S, рискът за тромбоемболизъм е увеличен осем пъти по време на
бременност, а при жени с фактор V Leiden е 1:400-500.
1. Дефицит на антитромбин III. Антитромбин III инхибира
активираните коагулационни фактори II и V. Пациентите с
подобен дефицит не само имат повишен тромботичен риск, но са
и резистентни към терапия с heparin.
Диагнозата се поставя чрез установяване на ниски нива на
антитромбин III. Терапията е прием на перорални антикоагуланти,
а за бърза корекция на дефицита се прилага концентрат на
антитромбин III.
2. Дефицит на протеин С. Протеин С е зависим от витамин К
антикоагулант. Той инхибира активирания коагулационен фактор
сърдечносъдови заболявания и бременност
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V и VII, и стимулира фибринолизата. Пациентките с дефицит на
протеин С се лекуват с профилактични дози антикоагуланти.
3. Мутацията на фактор V Leiden е най-честата причина за
хиперкоагулация, която се среща при 5% от общата популация.
Тази мутация води до формиране на фактор V, който - когато
е активиран до фактор Va - е резистентен за разграждане от
активирания протеин С. Налице е увеличена прокоагулаторна
активност и повишен риск за тромбоемболизъм.
Указанията на ACOG (American College of Obstetricians and
Gynecologists) от 2011 препоръчват:
l жени с доказана тромбофилия, които кърмят, в постпарталния
период могат да получат терапия с warfarin, LMWH или UFH
l при рецидивиращи спонтанни аборти или абрупцио на
плацентата, не се препоръчва тестване за тромбофилия, тъй като
не е доказано, че приложението на антикоагуланти намалява
честотата на тези усложнения
l за жени с предходна интраутеринна ретардация на плода
или прееклампсия не се препоръчва скрининг или лечение на
тромбофилия
l скрининг за нива на homocysteine или за мутация на
methylenetetrahydrofolate редуктаза (MTHFR) не се препоръчва,
тъй като мутацията на MTHFR не е свързана с неблагоприятен
изход от бременността
l скринингът за наследствена тромбофилия трябва да включва:
изследване на мутация на фактор V Leiden; мутация G20210A на
протромбина; дефицит на антитромбин, протеин С и протеин S
l при всички пациентки с наследствена тромбофилия трябва да
се извърши индивидуализирана оценка на тромботичния риск
4. Терапията на наследствените тромбофилии:
l при нискорискова тромбофилия без предходна ВТЕ,
антепартално се препоръчва проследяване без антикоагулация,
или антитромботична профилактика с LMWH (или UFH).
Нискорисковите тромбофилии включват: хетерозиготност на
фактор V Leiden; хетерозиготност на мутацията на протромбин
Д-р Ивайло Траянов
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G20210A; дефицит на протеин С или протеин S. В постпарталният
период се извършва проследяване без антикоагулация или
антикоагулантна терапия при наличие на допълнителни рискови
фактори.
l при нискорискова тромбофилия и еднократен предходен
епизод на ВТЕ при жени, които не получават продължителна
антикоагулантна терапия, антепартално се включва профилактична
или интермедиерна доза LMWH (или UFH), или наблюдение
без антикоагулация. Постпартално се прилага антикоагулантна
терапия или интермедиерни дози LMWH (или UFH).
l при високорискова тромбофилия без предходна ВТЕ,
бременните трябва да получават антепартално профилактични
дози LMWH (или UFH), а постпартално – антикоагулантна
терапия.
Високорисковите тромбофилии включват: дефицит на
антитромбин; двойна хетерозиготна мутация на протромбин
G20210A и фактор V Leiden; хомозиготност на фактор V Leiden;
хомозиготна мутация на протромбин G20210A.
l при високорискова тромбофилия с единичен предходен
епизод на ВТЕ при жени, които не получават продължителна
антикоагулантна терапия, антепартално трябва да се приложи
профилактична или интермедиерна доза LMWH или UFH. В
постпарталният период, тези пациентки трябва да получат
антикоагулантна терапия, или интермедиерни дози LMWH или
UFH за период от шест седмици.
l жени без данни за тромбофилия, но с предходен епизод
на ВТЕ, свързан с единичен преходен рисков фактор, който
вече не е налице (с изключение на бременност или друг
свързан с естрогените рисков фактор), подлежат антепартално
на наблюдение без антикоагулация, а постпартално – на
антикоагулантна терапия.
l жени без тромбофилия с предходен единичен епизод на
ВТЕ, свързан с бременност или естроген-зависим преходен
рисков фактор, антепартално трябва да получат профилактични
дози LMWH (или UFH), а постпартално - антикоагулантна
сърдечносъдови заболявания и бременност

147

Д-р Ивайло Траянов

Коагулопатии

терапия
l при жени без тромбофилия с единичен предходен епизод на
идиопатична ВТЕ без свързан рисков фактор, които не получават
продължителна антикоагулантна терапия, се препоръчва
антепартална профилактика с LMWH (или UFH), a постпартално
– антикоагулантна терапия.
l при жени с два или повече епизода на ВТЕ (независимо
дали имат тромбофилия), които не получават продължителна
антикоагулантна
теапия,
се
препоръчва
антепартална
профилактична или терапевтична доза LMWH, a постпартално –
антикоагулантна терапия.

При наличието на продължителна антикоагулантна терапия,
пациентките трябва да получат антепартално терапевтични
дози LMWH (или UFH), а в постпарталния период трябва да се
поднови продължителната антикоагулантна терапия.
5. Наследствени тромбофилии и плацентарни съдови
усложнения:
загуба на плода – макар и в малък процент се счита, че
генетичната тромбофилия удвоява риска за загуба на плода.
l

l интраутеринна рестрикция на растежа – към момента
няма установена специфична връзка между наследствените
тромбофилии и интраутеринната рестрикция на растежа, но се
смята, че хроничното абрупцио на плацентата и екстензивните
инфаркти на плацентата са по-чести при тази група пациентки.
l HELLP-синдром – някои форми на тромбофилия са свързани
с HELLP-синдром (хемолиза, повишени чернодробни ензими,
тромбоцитопения).

Придобити коагулопатии
Придобитите коагулопатии са в резултат на неконтролирано
активиране на коагулационната система, което предизвиква DIC
синдром. Веднъж тригерирана, неконтролираната активация
на прокоагулантите води до генерализирана интравазална
коагулопатия. Коагулационните фактори се изчерпват до степен
да не могат да осигурят нормално кръвосъсирване.
Д-р Ивайло Траянов
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1. Abruptio placentae е най-честата причина за DIC синдром при
бременни като кървенето може да е вътрешно (ретроплацентарно)
или външно. В около 30% от случаите на амниотична емболия
се развива коагулопатия. Терапията се състои в извършването на
реанимация за корекция на хиповолемията и родоразрешение за
спиране на кървенето.
2. Foetus mortus е рядка причина за DIC.
3. Амниотичната емболия се дължи на преминаване на
околоплодни води в майчината циркулация, което може да доведе
до внезапна сърдечна смърт. Заболяването се характеризира
с внезапно начало, респираторен дистрес, тежка хипотония,
артериална хипоксемия и кома. Терапията се състои в кардиопулмонална ресусцитация, обемно заместване за корекция на
хиповолемията и терапия на DIC.
4. Индуцирана от бременността хипертония (PIH). PIH може
да предизвика намаление в броя на тромбоцитите, като при около
половината от засегнатите тя е <150х109.
Това се дължи основно на повишена деструкция в резултат на
имунологични реакции. Изследването на хемостазата показва
удължено време на кървене и аРТТ, както и повишени нива на
фибрин деградационни продукти (FDP).
5. Придобитата хемофилия A (AHA) може да се развие при
бременни жени до една година след раждането. Заболяването е
много рядко, но е свързано с 20% смъртност. Дължи се на наличието
на антитела срещу FVIII, които неутрализират прокоагулаторната
му функция и водят до тежко, животозастрашаващо кървене.
Тези антитела се образуват при хора без предходна анамнеза
за хемофилия А, като около 50% от случаите са идиопатични
(липсват данни за други патологични отклонения).
Клиничните прояви са спонтанни кръвоизливи в кожата,
мускулите или меките тъкани, както и ексцесивно кървене по
време на операции. Хемартрозата, която е типична за хемофилия
А, е рядка при AHA.
Диагнозата на AHA се поставя при наличието на изолирано
aPTТ, което не може да се коригира след добавянето на
сърдечносъдови заболявания и бременност
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нормална плазма, и намалени нива на FVIII. Терапията включва
ерадикация на антителата чрез имуноабсорбция, имуносупресия
или индукция на имунен толеранс, и поддържане на ефективна
хемостаза по време на епизодите на кървене.
Терапията на епизодите на активно кървене включва
приложението на рекомбиниран активиран фактор VII (rVIIa,
NovoSeven) и концентрат на активиран протромбинов комплекс
(aPCC) (при пациенти с висок титър на инхибитори), или
антифибринолитици (1-деамино-8-D-аргинин вазопресин DDAVP) и концентрати на FVIII (при пациенти с нисък титър на
инхибитори).
При липса на повлияване от стандартната имуносупресия, с
много добър ефект (самостоятелно или в комбинация), може да
се включи rituximab (анти-CD20 моноклонално антитяло).
6. Чернодробни заболявания. Увреждането на черния дроб
през бременността може да е в резултат на:
l хепатит
l остра мастна некроза при бременни
l холестаза
l хепатална руптура в резултат на холестаза
l HELLP синдром
Нарушението на чернодробната функция е свързано и с намален
синтез на коагулационни фактори. Терапията е комплексна, като
включва прилагане на витамин К и FFP (прясно замразена плазма)
за възстановяване на прокоагулационните нива.
Аномалии на тромбоцитите
1. Гестационната тромбоцитопения не е патологичен процес.
Това е най-честата причина за тромбоцитопения, която засяга
5-8% от бременните. Обикновено броят на тромбоцитите е в
долните и малко под долните граници на нормата (около 100х109).
В тези случаи, количественото намаление на тромбоцитите е
балансирано от повишената тромбоцитна активност. Бременните
с гестационна тромбоцитопения не са с повишен риск за кървене.
2. Идиопатична/имунологична тромбоцитопенична пурД-р Ивайло Траянов
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пура (ITP) е имунологично нарушение, при което са налице
антитромбоцитни антитела. Покритите с антитела тромбоцити
се разрушават в ретикуло-ендотелната система, като продукцията
на нови тромбоцити не може да компенсира количеството на
разрушените, поради което се развива тромбоцитопения. При
намаление на броя на тромбоцитите под 50х109 е налице риск за
спонтанно кървене от лигавиците.
Терапията цели повишаване на нивата на тромбоцитите,
което се постига чрез терапия с кортикостероиди и високи
дози имуноглобулин. Дефинитивното лечение е спленектомия,
тъй като по-голямата част от деструкцията на тромбоцитите се
извършва там.
За нормално вагинално раждане е необходимо броят на
тромбоцитите да е >50х109. Тъй като антитромбоцитните
антитела преминават през плацентата, новороденото също може
да е с тромбоцитопения.
Извършването на Цезарово сечение в състояние на
тромбоцитопения е свързано с повишен риск за кървене.
Намаление на тромбоцитите <75х109 е противопоказание за
спинална/епидурална анестезия.
Провеждането на обща анестезия при бременни с
тромбоцитопения или коагулопатия трябва да се извърши след
консултация с хематолог и осигуряване на необходимите кръвни
продукти. Всяка тежка коагулопатия трябва да се коригира
предоперативно поради риск за кървене от страна на горните
дихателни пътища при интубация.
Масивна кръвозагуба и приложение на рекомбинантни
фактори на кръвосъсирването
Масивното кръвотечение по време на и непосредствено след
раждането може да се дължи на редица коагулационни дефекти,
като най-често то е резултат на: афибриногенемия; ДИК синдром;
хиперфибринолиза; хипофибриногенемия.
Клинични състояния, които също водят до масивна перипартална
нехирургична хеморагия са: атония и субатония на матката;
HELLP синдром; ДИК синдром; аномалии в прикрепването
сърдечносъдови заболявания и бременност
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на плацентата; голяма кръвозагуба и отказ от кръвопреливане
по религиозни съображения; предозиране на антиагреганти
и антикоагуланти; тежки нарушения в хемостазата с друга
патогенеза.
В тези случаи е уместно приложението (off-label, вън
от одобрените показания) на рекомбинантни фактори на
кръвосъсирването, като рекомбинантният активиран фактор VII
(rFVIIа, NovoSeven).
Използването на медикамента в тези случаи е подкрепено както
от международни, така и от национални (включително български)
консенсуси, и е включено в КП 155 „Интензивно лечение на интраи постпарталните усложнения, довели до шок, с приложение на
рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”.
1. Показания за приложение на NovoSeven в акушерството
и гинекологията:
l животозастрашаваща хеморагия от нехирургичен тип,
настъпваща около периода на раждане или при гинекологична
операция, съпроводена от нарушение в коагулацията
l значителен риск за мултиорганно увреждане в резултат
на необходимостта от масивна хемотрансфузия (над обема
циркулираща кръв или над осем единици еритроцитен концентрат
за 24 часа) за корекция на кръвозагубата или нарушените фактори
на кръвосъсирването
2. Противопоказания:
l абсолютни: неспасяема пациентка или пациентка, при която
спирането на кървенето не подобрява прогнозата; алергия към
миши, хамстерови и говежди протеини
l относителни: пациентка с анамнеза за тромбемболичен
инцидент през последните шест месеца; септично състояние;
хипотермията или хипертермията не са противопоказания, но е
желателно да бъдат коригирани
3. Необходими изследвания преди провеждане на лечението:
l време на кървене и съсирване
l активирано парциално тромбопластиново време (аРТТ)
Д-р Ивайло Траянов
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l

протромбиново време

l

фибриноген

l

тромбоцити

l

pH на артериална кръв

4. NovoSeven се прилага при едновременното наличие на
следните пет условия:
l подължаващо кръвотечение от матката или оперативното поле
с поява на кървене от лигавици, мястото на венепункцията или от
шевовете
l

да няма нелигиран артериален съд

l

лабораторни данни за нарушение на кръвосъсирването

l неуспех от приложението на конвенционални средства
според етиологията на кръвотечението: разнообразни средства
за поддържане на тонуса на матката; мануален и инструментален
кюретаж; маточно-влагалищна тампонада; горна и долна лигатура
на маточните съдове; инфузия на биопродукти за корекция на
факторите на съсирване (прясно замразена плазма, фибриноген);
инфузия на прясна кръв и/или тромбоцитен концентрат
l

фибриноген > 0.5 g/l; тромбоцити > 50 х 109/l; pH >7.1

Лечението с NovoSeven трябва да започне преди да са настъпили
увреждания в резултат на масивно кръвопреливане за да се
постигне максимален ефект.
Таблица 2. Препоръки на RCOG за тромбопрофилактика при
бременни
Риск

Умерен
риск

Данни за ВТЕ или тромбофилия
Предходна ВТЕ без данни за тромбофилия, фамилна анамнеза или други
рискови фактори

Профилактика

Шестседмична послеАсимптоматична тромбофилия (с из- родова профилактика с
ключение на дефицит на антитромбин, LMWH с или без ниски
дози ASA
комбинирани дефекти, хомозиготен
фактор V Leiden или дефект на гена за
протромбин)
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Предходна ВТЕ с тромбофилия
Предходна ВТЕ плюс фамилна анамнеза за ВТЕ
Антенатална и шестседВисок риск Асимптоматична тромбофилия (демична послеродова профилактика с LMWH
фицит на антитромбин, комбинирани
дефекти, хомозиготен фактор V Leiden
или дефект на гена за протромбин)

Много
висок
риск

Предходна ВТЕ (със или без тромбофилия) на терапия с warfarin

Антенатална профилактика с терапевтични дози
LMWH и поне шестседмична послеродова терапия с warfarin

Таблица 3. Централни невроаксиални блокове при бременни
на терапия с медикаменти, повлияващи хемостазата
Медикамент

ASA и НСПВС

Препоръки
Антитромбоцитният ефект на ASA персистира за период от
седем дни (продукция на нови тромбоцити)
Тромбоцитната функция се възстановява за три дни след
спирането на НСПВС
Спинална/епидурална анестезия може да се приложи без
рискове при тази група пациентки
Необходимо е да се изчакат четири часа след поставянето
на подкожна доза или тя да се приложи един час след извършването на анестезията

Нефракциониран
Спинална/епидурална анестезия може да се извърши четихепарин (UFH)
ри часа след спирането на продължителна инфузия с UFH и
след нормализиране на аРТТ. Инфузията с UFH може да се
рестартира един час след настъпване на анестезията.
При профилактични дози LMWH е необходимо да се изчака 12 часа преди спинална/епидурална анестезия. LMWH
може да се продължи два часа след настъпване на анестеLMWH
зията.
При терапевтични дози LMWH е необходимо да се изчака
24 часа преди спинална/епидурална анестезия
Необходимо е да се спре четири дни преди оперативна интервенция.
Warfarin

Д-р Ивайло Траянов
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Таблица 4. Лабораторни изследвания на коагулацията
Лабораторен тест
време на кървене
тромбоцити
PT
aPTT
ТТ
фибриноген

Нормално стойности
3-10 min
150-450х109
12-14 sec
25-35 sec
12-20 sec
1.5-2.77 g/l

FDP

<4 mcg/ml

сърдечносъдови заболявания и бременност

Показател за:
брой тромбоцити; съдов интегритет
брой тромбоцити
фактори I, II, V, VII, X
фактори I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII
фактори I, II
нива на фибриногена
нива на разпадни продукти
на фибриногена и фибрина
в резултат на активиране
на фибринолитичната система
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13. Амниотична емболия
Амниотичната емболия (АЕ) е специфична за бременността
директна причина за остър сърдечносъдов колапс и внезапна
сърдечна смърт, а при преживелите е свързана със значителен
процент заболеваемост.
Състоянието се развива предимно по време на раждане или
непосредствено след това. Клиничната картина представлява
внезапно
настъпил
сърдечносъдов
колапс,
дихателна
недостатъчност, фетален дистрес и развитие на коагулопатия.
За първи път като клиничен синдром АЕ е описана през 1941
година, като и до момента липсва специфично лечение. Точните
патологични механизми са все още неясни, като първоначално
се е предполагало, че причината е механична обструкция на
майчината циркулация от амниотична течност.
По-нови проучвания сочат, че АЕ е имунно медииран отговор на
наличието на амниотична течност в кръвообращението, поради
което някои автори считат, че наименованието „амниотична
емболия” е неточно.
Въпреки различните обяснения на състоянието, подобрението
на медицинските грижи за бременните доведе до намаление на
смъртността, свързана с АЕ. По-ранни данни сочат смъртност
около 80%, която в наше време е редуцирана до 20-40%.
Крайният изход за плода обикновено е неблагоприятен и се
изразява или в неонатална смърт (20-30%) или в дългосрочен
неврологичен дефицит при 50% от преживелите.
1. Честотата на АЕ е неясна, но се счита че тя варира между
1:8000 и 1:80 000 раждания. Скорошен анализ, сравняващ данните
за Европа и Северна Америка показа, че честотата е съответно
1:53 000 и 1:15 200. Не е ясно дали тази разлика се дължи на
различния етнически състав на двата континента, или е резултат
на по-малко съобщени случаи поради липса на специфичен
диагностичен тест.
Рискови фактори за АЕ:
l възраст на майката >35 години
l аномалии на плацентата – placenta previae, abruption placentae
Д-р Ивайло Траянов
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Цезарово сечение или прилагане на вакуум/форцепс
l еклампсия
l фетален дистрес
l индукция на раждането
2. Патогенезата на синдрома е все още обект на обсъждания.
Първоначално се е считало, че основен механизъм е навлизането
на амниотична течност в майчината циркулация, откъдето идва
и термина „амниотична емболия”. Това обаче не може да обясни
всички патологични промени, свързани с АЕ и особено развитието
на коагулопатия.
Счита се, че в патогенезата играят роля и хуморални механизми.
Амниотичната течност съдържа редица субстанции, които водят
до развитието на клиничната картина, директно или индиректно,
чрез активиране на вторични медиатори.
Към тях спадат: активиращ тромбоцитите фактор; брадикинин;
левкотриени; простагландини и тъканен фактор. Симптоми
на АЕ, които могат да бъдат обяснени с този механизъм са
коагулопатия, повишен съдов пермеабилитет, вазоконстрикция и
бронхоконстрикция.
Тези две теории бяха изоставени след откритието, че амниотични
и фетални клетки са честа находка в кръвообращението на
бременната, без това да води до АЕ. От друга страна, при опитни
модели не винаги е възможно да се възпроизведе клиничната
картина на АЕ чрез директно инжектиране на автоложна или
човешка амниотична течност (със или без мекониум) във
венозната циркулация.
Напоследък се предполага, че в основата на АЕ стоят
имунологични механизми, т. е. състоянието се развива при
определени бременни след експозиция на фетален материал.
Много автори подчертават сходството между АЕ от една страна,
и септичния и анафилактичен шок от друга.
Макар че клинични изследвания не успяха да установят данни
за дегранулация на мастоцити (и по този начин изключиха
анафилактичен механизъм), няколко проучвания откриха
l
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намаление на нивата на комплемента, което предполага
образуването на комплекси антиген-антитяло.
Поради това, много автори предлагат името „амниотична
емболия” да се замени с термина „синдром на внезапен
сърдечносъдов колапс при бременни” или „анафилактоиден
синдром на бременността”.
3. Клиничната картина се развива внезапно по време или
непосредствено след раждане (обикновено до петата минута).
Трябва да се има предвид, че АЕ може да настъпи и до 48 час
или при някои състояния през бременността (например коремна
травма, отстраняване на серклаж или трансабдоминална
амниоцентеза).
Типичната картина включва внезапен и катастрофален
сърдечносъдов колапс, дихателна недостатъчност, коагулопатия
и фетален дистрес. АЕ може да протече атипично с постепенно
начало или с изолирана коагулопатия.
Най-честите симптоми на АЕ са: сърдечносъдов колапс;
диспнея; цианоза; ритъмни нарушения; гръдна болка;
световъртеж; гадене; повръщане; хипотония и коагулопатия (в
резултат на ДИК синдром).
Разгърнатата клинична картина в повечето случаи се предшества
от задух, гръдна болка, световъртеж, отпадналост, гадене и
повръщане, неспокойство. Тези ранни алармиращи симптоми
могат да са индикатор за рискови пациенти, което налага стриктно
мониториране и проследяване.
l сърдечносъдови промени. На основата на ехографски
данни e установено, че хемодинамичните промени при АЕ са
бифазни. Първоначално се развива тежка белодробна хипертония
в резултат на пулмонална вазоконстрикция, която може да
доведе до деснокамерна слабост. Вазоконстрикцията обхваща
и системната циркулация, което е обяснение на наблюдаваната
понякога преходна хипертония.
Ако пациентката преживее острата фаза, следва развитието на
левокамерна сърдечна недостатъчност. Тя обикновено е следствие
на комбинирания ефект на изместване на интервентрикуларния
Д-р Ивайло Траянов
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септум в резултат на деснокамерна недостатъчност, миокардна
депресия от активираните медиатори и миокардна исхемия
поради развитата хипоксия.
Хипотонията при АЕ се дължи на: левокамерна слабост,
дистрибутивен вазодилатативен процес, ритъмни нарушения и
масивен кръвоизлив.
l хематологичните промени се изразяват в консумативна
коагулопатия, водеща до повишение на АРТТ и РТ, с намаление
на нивата на фибриноген. Тези процеси обикновено се развиват в
рамките на четири часа от началото на симптоматиката.
l дихателни промени. Хипоксията е ранен белег и се дължи
основно на три процеса. Първоначално основните две причини
са пулмонална вазоконстрикция и кардиогенен белодробен оток
в резултат на левокамерна недостатъчност. По-късно хипоксията
се поддържа от развитието на възпалителна реакция в капилярите
на пулмоналната циркулация, което води до не-кардиогенен
белодробен оток.
l неврологични промени. Постхипоксичната енцефалопатия е
честа причина за заболеваемостта при преживели АЕ. При около
половината пациентки се наблюдава гърчова активност, която
допълнително нарушава неврологичната функция.
4. Диагнозата на АЕ е на принципа на изключването. Към
момента липсват единни критерии за поставяне на диагнозата,
а много от предложените не покриват атипичните форми на
синдрома. Поради това, в този случай винаги трябва да се
обмислят и алтернативни диагнози и особено такива, за които
има специфично лечение.
Диагностични критерии на АЕ, прилагани в САЩ и
Великобритания:
l остра хипотония и/или сърдечен арест
l остра хипоксия, диагностицирана с диспнея, цианоза и/или
респираторен арест
l коагулопатия или масивна кръвозагуба при отсъствието на
очевидна причина
сърдечносъдови заболявания и бременност
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5. Диференциална диагноза:
l акушерски причини: остра кръвозагуба; руптура на матката;
еклампсия; перипартална кардиомиопатия
l анестезиологични причини: висок регионален блок;
токсичност на локални анестетици
l други причини: белодробна емболия; въздушна емболия;
анафилаксия; сепсис; миокардна исхемия; ритъмни нарушения;
реакция на хемотрансфузия
Към момента липсва специфичен лабораторен тест за
потвърждаване на диагнозата на АЕ. В миналото, наличието на
амниотична течност в пулмоналната циркулация се считаше за
патогномонично, но на основата на нови данни, това вече не се
приема.
6. Терапията на подозираната АЕ е основно поддържаща.
Ранната и агресивна реанимация е от най-голямо значение за
преживяването на бременната и плода. В около половината
случаи на летален изход, причината е късно започната активна
реанимация, поради недиагностициране на тежестта на
състоянието или липса на опит в подобни случаи.
При наличието на сърдечен арест трябва да се извърши
незабавна кардио-пулмонална ресусцитация, която има следните
особености:
l пациентката трябва да се постави в леко ляво странично
положение за избягване на аорто-кавалната компресия
l ранна интубация и оксигенация, поради повишена кислородна
консумация и бърза десатурация, в резултат на намален
функционален остатъчен капацитет при бременни. Трябва да
се има предвид повишеният риск за невъзможна интубация/
вентилация и риск за аспирация при тази група пациентки.
l при липса на ефект от кардио-пулмоналната ресусцитация в
рамките на четири минути и ако бременността е след 20 г. с., се
извършва спешно Цезарово сечение с цел раждане на плода до
петата минута и спасяване на живота на бременната. Това улеснява
извършването на гръдни компресии и премахва неблагоприятните
Д-р Ивайло Траянов
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ефекти на аорто-кавалната компресия.
Реанимацията в случай на липса на сърдечен арест цели
поддържане на оксигенация и органна перфузия. При очаквано
настъпване на коагулопатия е необходимо осигуряване на кръвни
продукти. В повечето случаи се налага ендотрахеална интубация
и висока концентрация на кислород.
При развитието на не-кардиогенен белодробен оток/остър
респираторен дистрес синдром (ARDS) се налага провеждането
на апаратна вентилация. При наличие на тежък алвеоло-капилярен
блок може да се наложи включването на екстра-корпорална
мембранна оксигенация (ECMO).
Комплексните хемодинамични промени налагат поставянето
на централен венозен или пулмонален артериален катетър за
мониториране на ЦВН, сърдечен дебит (CO), пулмо-капилярно
налягане (PCWC), пулмонално артериално налягане (PAP) и
системното съдово съпротивление (SVR).
Информацията от инвазивните измервания трябва да се допълни
с ехокардиография. Това спомага за провеждането на терапия с
венозни инфузии, инотропни средства и вазопресори.
При очакване на масивна кръвозагуба се осигуряват широки
периферни венозни източници. В някои случаи на персистиращо
кървене, нeповлияно от конвенционалната терапия, с успех е
прилаган рекомбинантен активиран фактор VII (rFVIIa).
Други средства, използвани успешно при лечението на
АЕ, са: кардио-пулмонален бай-пас; ЕСМО; продължителна
хемофилтрация (за елиминиране на амниотичната течност);
интра-аортна балонна контрапулсация (IABP) при левокамерна
недостатъчност; пулмонални вазодилататори, включително
инхалаторен prostacyclin и NO.
Изводи:
l амниотичната емболия е специфична за бременността
причина за сърдечносъдов колапс и сърдечен арест, свързани с
риск за летален изход и висока заболеваемост
l напредъка в реанимацията и интензивното лечение подобриха
преживяемостта при АЕ
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l ранната агресивна реанимация подобрява крайния изход за
майката и плода
l при АЕ е възможно атипично протичане, което налага
извършването на диференциална диагноза

Тест.
Амниотична емболия:

1. Кои от изброените са основни разлики при кардиопулмоналната ресусцитация при бременни?
a. леко ляво странично положени след 20 г. с. за избягване на
ефектите на аорто-кавалната компресия
b. бърза интубация за избягване на риска за аспирация
c. премахване на феталното мониториране преди извършването
на дефибрилация
d. трaнспортиране на бременната до най-близката операционна
за извършването на спешно Цезарово сечение при липса на ефект
на кардио-пулмоналната ресусцитация след четири минути
e. съществуват специфични за бременността причини за
сърдечен арест
2. Кои от изброените са потенциални причини за
сърдечносъдов колапс или сърдечен арест при бременни жени?
a. токсичност на локални анестетици
b. амниотична емболия
c. еклампсия
d. белодробна емболия
e. масивен кръвоизлив
f. анафилаксия
3. Кои от изброените твърдения за амниотичната емболия
са правилни?
а. амниотичната емболия е почти винаги свързана с летален
изход за майката и плода
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b. терапията на амниотичната емболия като цяло е поддържаща
c. диагнозата на амниотичната емболия може да се постави въз
основа на лабораторни изследвания
d. амниотичната емболия е основна директна причина за
майчина смъртност в развитите страни
e. амниотична течност може да се открие нормално в майчината
циркулация
Отговори:
1.
a. вярно
b. вярно
c. вярно
d. грешно – транспортирането до операционна може да отнеме
ценно време и Цезаровото сечение трябва да се извърши на
мястото на сърдечния арест
e. вярно
2.
a. вярно
b. вярно
c. вярно
d. вярно
e. вярно
f. вярно
3.
а. грешно – нови данни сочат, че майчината смъртност в резултат
на амниотична емболия е 20-40%
b. вярно
c. грешно – диагнозата на амниотичната емболия е основно на
базата на клинични критерии и данни за коагулопатия
d. вярно
e. вярно
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14. Инсулт
Инсултът в млада възраст (15-35 години) е по-чест при
жените, отколкото при мъжете, като крайният изход (степен на
инвалидизация) е по-неблагоприятен отново при жените.
През последните години има нарастващ интерес към ролята
на естрогените в етиологията на инсулта, като рискови
фактори специфични за жените са бременност, прием на
перорални контрацептивни средства и постменопаузална
хормонозаместителна терапия (ХЗТ).
Инсултът по време на бременността е рядко усложнение, но
е важна причина за перипарталната смъртност (около 12% от
случаите). С намаляването на честотата на акушерските причини
за фатален изход, вниманието все по-вече се насочва към неакушерските рискови фактори.
Всички рискови фактори за инсулт в млада възраст се отнасят
и за бременни жени, като бременността е свързана с някои
специфични усложнения. Честотата на инсулт при не-бременни
жени на възраст 15-44 години е около 10.7 на 100 000 пациентгодини, докато честотата при бременни според различни клинични
проучвания варира от 4.3-210 инсулта на 100 000 раждания.
Наскоро публикуваните данни от голямо изследване на
Nationwide Inpatient Sample от 1000 болници в САЩ сочат 2850
случаи на инсулт по време на бременността (34.2 на 100 000
раждания). Честотата на инсулт е била три пъти по-висока при
бременните в сравнение с не-бременните.
Преди се считаше, че по-голямата част от инсултите по време
на бременността са резултат от тромбоза на мозъчна вена (CVT).
Изследване проведено в Мексико показа, че около половината
подобни случаи са регистрирани при бременни жени. Макар че
бременността увеличава риска за CVT, доказано e че повечето
случаи на мозъчен инфаркт при бременни се дължат на оклузия
на артериален съд.
Честота
Честотата на исхемични и хеморагични инсулти е приблизително
равна, макар че проучване на Jaigobin и Silver установи значително
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по-висока честота на исхемичен инсулт (18 срещу 8 на 100 000
раждания).
Трябва да се има предвид, че различието в резултатите на
редица проучвания се дължат на малкия брой случаи, разлики в
дизайна на изследването и изключването на CVT като причина
за инсулт.
По-голямата част от инсултите се развиват по време на третия
триместър или пуерпериума, което важи особено за венозните
инфаркти. В проучването на Jaigobin и Silver са регистрирани
осем случая на венозен инфаркт, от които седем са били след
раждане, а изследване проведено в Тайван показа, че 73% от CVT
се развиват в периода на пуерпериум.
Данните от Nationwide Inpatient Sample показват, че 89% от
свързаните с бременността инсулти са по време на раждане или в
следродилния период. Kittner и сътр. не са установили повишен
риск за исхемичен инсулт по време на бременността, но честотата
се е увеличила 8.7 пъти в постпарталния период, докато рискът за
хеморагичен инсулт е нараснал 2.5 пъти по време на бременността
и 23.8 пъти непосредствено след раждането.
Рискови фактори
Рискови фактори за инсулт по време на бременността са: възраст
>35 години, хипертония, сърдечни заболявания, тютюнопушене,
диабет, системен lupus, сърповидно клетъчна анемия, мигренозно
главоболие, прием на алкохол или наркотици, Цезарово сечение,
водно-електролитни нарушения, тромбофилия, многоплодна
бременност, постпартална инфекция.
По време на бременността настъпват значителни физиологични,
биохимични и анатомични промени, които засягат всички органи
и системи. Промените в коагулацията и фибринолитичната
система са изместени в посока на хиперкоагулация.
Тези изменения са свързани с повишен риск за някои усложнения
на бременността, включително и за инсулт. Хиперкоагулацията,
венозната стаза и увреждането на съдовия ендотел са рискови
фактори за венозен тромбемболизъм, установени още през 19 век
от Virchow.
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Физиологични промени по време на бременността, които
увеличават риска за тромбози
1. Хиперкоагулация:
l повишена концентрация на фактора на von Willebrand
l повишена концентрация на фактор VII
l повишен фибриноген
l резистентност към протеин С
l намалена концентрация на протеин S
l повишена активност на инхибитори 1 и 2 на плазминогенния
активатор
l повишена агрегация на тромбоцитите в резултат на
хиперпролактинемия
2. Венозна стаза:
l компресия на тазовите съдове от бременната матка
l намалена физическа активност
3. Увреждане на ендотела:
l травматични интервенции по време на раждането
По време на бременността е увеличена концентрацията на
повечето коагулационни фактори и особено на фактора на von
Willebrand, фактор VII и фибриногена. Освен това се наблюдава
прогресивна резистентност към активността на протеин С и
намаление на протеин S.
Фибринолизата също се променя, поради повишени
концентрации на инхибитори 1 и 2 на плазминогенния
активатор. Физиологичното увеличение на концентрацията на
пролактин причинява повишена агрегация на тромбоцитите чрез
стимулиране на ADP.
Анатомичните промени по време на бременността са свързани
с венозна стаза, което е резултат от компресията на бременната
матка върху илиачните вени. Ултразвукови изследвания на
венозната система са доказали забавен кръвоток и увеличен
диаметър на дълбоките венозни съдове на долните крайници,
като скоростта на кръвотока във феморалната вена на термин е
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около 30% от наблюдаваната през първия триместър.
Инструменталното раждане и Цезаровото сечение са свързани
с по-продължителен престой на легло и обездвижване, което
намалява кръвотока в долните крайници. Наличието на
дехидратация в резултат на голяма кръвозагуба или инфекция
след раждане, също влошава състоянието на хиперкоагулация.
Въпреки че нормалната бременност не е свързана с увреждане
на ендотела, травма на тазовите съдове може да възникне по време
на вагинално раждане или цезарово сечение. Това е свързано с
риск както за венозна, така и за артериална тромбоза.
Специфични синдроми свързани с повишен риск за инсулт
1. Пре-еклампсия и еклампсия. Пре-еклампсията е
специфично за бременността мултисистемно заболяване, което
засяга 2-10% от жените. Дефинира се като новопоявила се
хипертония с протеинурия след 20 г. с.
Еклампсията се характеризира с новопоявили се гърчове при
бременна с пре-еклампсия. Връзката между еклампсията и
мозъчните кръвоизливи е установена още през 19 век. Честотата
на инсулт е повишена при пре-еклампсия и еклампсия.
Хеморагичните инсулти са най-честата причина за смърт при
еклампсия. Честотата на пациентки със свързан с бременността
инсулт, които са имали пре-еклампсия е 25-45%.
От друга страна, рискът за исхемичен инсулт свързан с
пре-еклампсия персистира и в пуерпериума, сочат данни
от изследването Stroke Prevention in Young Women. Според
проучването, бременни с пре-еклампсия имат с 60% по-висок
риск за не-свързан с бременността исхемичен инсулт.
Хипертонията не е изцяло самостоятелен рисков фактор за
инсулт, тъй като мозъчните кръвоизливи са редки при жени с
пре-еклампсия, дори при екстремно повишени стойности на
артериалното налягане.
Наскоро публикувано изследване на James и сътр. установи,
че при 80% от пациентките с инсулт, свързан с пре-еклампсия,
стойностите на диастолното артериално налягане не са били повисоки от 105 mmHg.
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Точните патофизиологични механизми на пре-еклампсията все
още не са напълно ясни, но се счита, че значителна роля играе
ендотелната дисфункция. Като ключов начален механизъм се сочи
анормална цитотрофобластна инвазия в спираловидните артерии.
В резултат на исхемия на плацентата се отделят фактори, които
водят до ендотелна дисфункция на кръвоносните съдове.
При 4-14% от жените с пре-еклампсия се установява хемолиза,
повишена активност на чернодробните ензими, намалени
тромбоцити (HELLP синдром), депониране на фибрин и
тромбоцитна агрегация.
Инсултът е най-честата причина за смърт при HELLP синдром,
което доказва ролята на ендотелната дисфункция. Наличието на
фамилна анамнеза за сърдечно заболяване или инсулт е свързано
с повишен риск за развитие на пре-еклампсия, което насочва
към възможни генетични рискови фактори, които свързват
атеросклерозата с пре-еклампсията.
Мозъчната авторегулация е в състояние да функционира в
диапазона 60-150 mmHg средно артериално налягане, като може
да е изменена в резултат на хронична хипервентилация по време
на бременността. При пре-еклампсия и еклампсия е доказано
нарушение на мозъчната авторегулация, което води до по-високо
мозъчно перфузионно налягане и съдово увреждане.
Хемоконцентрацията, в резултат на преразпределение на
интравазалните флуиди в третото пространство, и активирането
на коагулационната каскада с формирането на микротромби,
допринасят допълнително са хипоперфузията и увеличения риск
за инсулт.
Единственото дефинитивно лечение на пре-еклампсията
и еклампсията е раждането на плода и плацентата, както и
прилагането на медикаментозната терапия насочена към лечение
на хипертонията и превенция на гърчове. Hydralazine е средство
на избор за антихипертензивна терапия, а magnesium sulphate е
първа линия терапия за гърчове, тъй като предотвратява съдовия
спазъм.
2. Постпарталната церебрална ангиопатия (PCA) спада към
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групата синдроми на обратима мозъчна вазоконстрикция, която
обаче може да доведе до фатален изход.
Тя се характеризира с обратима мултифокална вазоконстрикция
на мозъчните артерии и се срещат при различни състояния
на бременността, пуерпериума, експозиция на различни
медикаменти, мигрена, механична травма, хиперкалциемия.
Обикновено PCA се развива няколко дни след раждането и за
разлика от пре-еклампсията, повечето пациентки са с прекарана
нормална бременност и раждане. Най-честите симптоми са:
внезапно започнало силно главоболие, фотофобия, повръщане,
нарушения в съзнанието, гърчове, енцефалопатия, преходни или
постоянни фокални неврологични симптоми.
Вазоконстрикцията предизвиква разнообразен локален
дефицит в резултат на преходна исхемия, мозъчен инфаркт
или интракраниален кръвоизлив. Диференциалната диагноза
включва: аневризмален субарахноидален кръвоизлив, дисекация
на каротидна или вертебрална артерия, церебрален васкулит,
CVT, вътремозъчна инфекция.
Патофизиологията на PCA е неясна, а поради сходност с прееклампсията някои автори считат, че това са две страни на едно
и също заболяване. Характерно за PCA е, че се ограничава
основно до неврологична симптоматика при жени с неусложнена
бременност и раждане.
Централна роля в патогенезата на PCA играе нарушението
в контрола на съдовия тонус, както и някои сходни фактори за
аневризмален субарахноидален кръвоизлив (SAH). Описани
са случаи на PCA след прилагането на вазоконстриктори като
ergonovine и bromocriptine по време на бременността.
Чрез образна диагностика се установяват мултифокални
сегментарни стеснения на мозъчните артерии, които са обратими
4-6 седмици по-късно. Трудност в диагностиката са сходните
клинични симптоми и ангиографски находки с церебралния
васкулит. Възможно е състоянието да прогресира до общ мозъчен
оток. На ангиография се откриват дифузни, тежки, сегментни
мултифокални артериални стеснения.
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Изследването на ликвора може да е от полза за изключване
на субарахноидален кръвоизлив (при PCA той обикновено е
нормален). При невъзможност за поставяне на диагноза, може да
се наложи извършването на мозъчна биопсия за отдиференциране
на PCA от васкулит, и определяне на терапията и прогнозата на
заболяването.
Терапията включва: MgSO4 венозно; кортикостероиди;
блокери на калциевите канали (CCB); балонна ангиопластика;
вазопресори; осмотични диуретици.
3. Руптура на мозъчна аневризма и субарахноидален
кръвоизлив (SAH). SAH е третата по честота не-акушерска
причина за майчина смъртност. Повечето случаи се дължат
на етиологични причини, които варират от хипертензивни
нарушения и руптура на мозъчна аневризма, до венозно кървене.
Обикновено състоянието се проявява с рязко главоболие, гърчове
и различна степен на нарушение на съзнанието.
Относителният риск за интрацеребрален кръвоизлив по време
на бременността и до шестата седмица след раждането е 5-6 пъти
по-висок, от колкото при не-бременни жени.
Около 50% от случаите на руптура на мозъчна аневризма при
жени <40 години са свързани с бременността. От друга страна,
SAH при бременни жени е свързан с по-ниска честота на
заболеваемост и смъртност, отколкото в общата популация.
Силното главоболие е водещ симптом на SAH при бременни,
което налага диференцирането му от постпункционното
главоболие след спинална или епидурална анестезия. SAH може
да се обърка и с пре-еклампсия, поради което диагнозата трябва
да се потвърди с образни средства и анализ на ликвор.
Мащабен анализ на Bateman и сътр. от американската Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) за периода 1995-2008 при
бременни жени на възраст 15-44 години установи, че честотата
на свързания с бременността и раждането SAH е 5.8 на 100 000
раждания и е причина за 4.1% от болничната смъртност, като
около половината от случаите са били в постпарталния период.
Независими рискови фактори за SAH при бременни са:
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хипертензивни нарушения; напреднала възраст на бременност (>35
години, три пъти по-висок риск!); коагулопатии; тютюнопушене;
алкохол; наркотици; интракраниална венозна тромбоза;
сърповидно-клетъчна анемия; състояния на хиперкоагулация.
Хипертензивните нарушения са свързани със седемкратно
увеличение на риска за SAH, което се дължи на комбинация от
индуцирана от хипертонията руптура на мозъчна аневризма и
по-често, руптура на пиални съдове. Това подчертава важността
на ефективния антихипертензивен контрол през бременността,
раждането и ранния постпартален период.
По време на бременността се развива хиперплазия на гладките
мускули в артериалната стена и загуба на еластични елементи,
което води до слабост на съдовата стена. Към това трябва да се
добавят и промените в резултат на метаболитни и ендокринни
фактори.
Руптурата на аневризмa обикновено настъпва в напредналите
месеци и до шест седмици след раждането. При индуцирана от
бременността хипертония и еклампсия са описани случаи и на
не-аневризмални SAH.
Оперативното лечение след аневризмални SAH подобрява
крайния изход за майката и плода. Терапията трябва да спазва
същите правила, както и при не-бременни пациентки. Напоследък
за лечение успешно се прилагат и ендоваскуларни техники.
След провеждането на хирургична или ендоваскуларна
терапия бременността се износва до термин. В повечето случаи
се предпочита вагинално раждане, освен ако аневризмата е
диагностицирана на термин, неврохирургичното лечение е
проведено през последната седмица преди раждането или ако
са налице други индикации от страна на майката за Цезарово
сечение.
4. Тромбозата на мозъчна вена (CVT) се характеризира с
разнообразни клинични симптоми, в зависимост от локализацията.
Оклузията на церебрална кортикална вена може да доведе до
венозен инфаркт и свързаните с него фокални неврологични
симптоми.
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Оклузията на голям венозен синус обикновено води до
интракраниална хипертензия, поради повишено венозно налягане
и нарушена абсорбция на цереброспинална течност, което се
проявява с главоболие, повръщане и оток на папилите. Тромбоза
на кавернозен синус може също така може да е свързана с болка в
окото и понякога екзофталм.
Промените в коагулацията по време на бременността са важен
фактор за повишен риск за CVT. За първи път връзката между
CVT и бременността е описана през 1828 година. Вероятността
един мозъчен инсулт да е от венозен произход е по-голяма при
бременни, от колкото при не-бременни жени при една и съща
възраст.
Преди влизането в практиката на съвременните образни и
ангиографски методи се е считало, че повечето инсулти по време
на бременността са вторичен резултат от CVT.
За първи път през 1968 година Cross и сътр. оборват това
становище като доказват в проучване върху 31 бременни жени
с инсулт, че само един случай се е дължал на венозна тромбоза.
Ролята на CVT не трябва да се подценява, макар че е установено,
че повечето инсулти при бременни се дължат на артериална
оклузия.
Рискът за венозен мозъчен инфаркт е значително по-голяма в
пуерпериума. По данни на американският Healthcare Cost and
Utilization Project, рискът за перипартална CVT е 11.6 на 100 000
раждания.
Jaigobin и Silver са диагностицирали 21 случаи на мозъчен
инфаркт при бременни за 17-годишен период, от които 13 са
били с артериална патология, а осем – с венозна. Трябва да се
има предвид, че седем от осемте мозъчни венозни тромбози са се
развили в пуерпериума.
Подобни са и данните от тайванско проучване, в което са
съобщени 11 случая на свързани с бременността CVT, 73%
от които са се развили в периода след раждане. Повечето от
засегнатите пациентки са имали съществуваща наследствена
коагулопатия.
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От 113 случаи на CVT, регистрирани в Мексико, 73 са били при
бременни, от които 61 случаи са се развили в пуерпериума. В
индийско изследване, 20% от инсултите при млади жени са били
в резултат на постпартална CVT.
Рискът за перипартална CVT се увеличава при наличието
на хипертония, напреднала възраст на жената, цезарово
сечение, наличието на инфекция или хиперемезис по време на
бременността. Честотата на фатален изход след CVT в общата
популация е 2-10%, като при бременни тя е сигнификантно пониска.
В повечето случаи, фаталният изход при бременни се дължи на
вторичен мозъчен кръвоизлив, макар че според данни от анализ,
най-честата причина за смърт е транстенториална херниация.
Лечението на CVT по време на бременността е усложнено от
несигурността за най-оптимално антитромботично средство.
Според стандартите на American College of Chest Physicians
(ACCP), ниските дози ASA са безопасни в първия триместър и
макар warfarin да е безопасен след 12 г. с., той не се препоръчва
поради неясноти за степента на риска за усложнения.
American Heart Association/American Stroke Association (AHA/
ASA) препоръчват за лечение на бременни с исхемичен инсулт и
висок риск за тромбоемболични усложнения:
l нефракциониран heparin (UFH) в коригирани дози според aPTT
l ниско молекулен heparin (LMWH) в коригирани дози според
нивата на фактор Ха
l UFH или LMWH до 13 г. с., последвано от warfarin до средата
на трети триместър, а след това - UFH или LMWH до края на
бременността
5. Парадоксална емболия. Персистиращият foramen ovale
(PFO) е междупредсърдна комуникация, която се среща при
възрастни. Развитието на ехографските и Доплерови методи
доведе до висока честота на диагноза на аномалията.
Установена е връзката между криптогенния инсулт в млада
възраст и наличието на PFO, което се установява в половината от
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случаите. Основен патофизиологичен механизъм е парадоксалната
емболизация, поради наличието на дясно-ляв шънт. При PFO
може да е налице забавен кръвоток, а рискът за предсърдни
аритмии увеличава вероятността за кардиоемболизация.
Наличието на PFO може да е причина за инсулт по време на
бременността, особено като се има предвид състоянието на
хиперкоагулация и венозна стаза. Напъните по време на раждане
могат да обърнат градиента на налягане и да улеснят десно-левия
шънт.
Вторичната превенция на пациенти с криптогенен инсулт и PFO
включва медикаментозна терапия (warfarin или антитромбоцитни
средства) и перкутанно транскатетърно затваряне на дефекта.
Перкутанното затваряне на дефекта под ехографски контрол е
индицирано при пациентки с рецидивиращи криптогенни инсулти
въпреки проведеното оптимално медикаментозно лечение. Този
метод се прилага все по-често през последните години.
6. Перипарталната кардиомиопатия (PPCM) е доказан
рисков фактор за кардиоемболичен инсулт. PPCM е заболяване с
неясна етиология, което се развива в перипарталния период и се
характеризира със симптоми на левокамерна систолна дисфункция
при жени без предхождащи сърдечносъдови заболявания. PPCM
е описана като самостоятелно заболяване през 1930, а критериите
за диагноза са създадени през 1970 година.
Диагнозата обикновено се поставя чрез изключване на
други причини и трябва да се подозира при наличието на:
l конгестивна сърдечна недостатъчност в резултат на намалена
левокамерна систолна функция през последния месец от
бременността или до петия месец след раждането
l отсъствие на предходна сърдечна дисфункция
l отсъствие на обяснима причина за наличието на
кардиомиопатия
7. Други етиологични причини за инсулт по време на
бременността са:
l артериална дисекация в резултат на напъните по време на
Д-р Ивайло Траянов
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раждането
l мозъчен кръвоизлив при ДИК синдром
l тромбоза на средната мозъчна артерия поради овариална
хиперстимулация
l някои медикаменти (bromocriptine) или усложнения на
анестезията
Диагноза и терапия
Освен специфичните за бременността рискови фактори, при
диагнозата трябва да се обсъдят и вероятните причини за инсулт
в млада възраст. В общи линии терапията е сходна с тази при небременни жени.
1. Компютърна томография (CT) на мозъка е свързана
с експозиция на плода на йонизираща радиация и риск за
малформации, ретардация, индукция на злокачествени
заболявания и смърт.
Счита се, че максималната абсорбирана доза радиация от плода
е 50 mrad (при CT на глава), 10 mrad (при мозъчна ангиография)
и 1.0 mrad (при рентгенография на гръдния кош). За сравнение –
естественият радиационен фон на морското равнище е около 300
mrad на година.
Рискът за индуциране на злокачествено заболяване до
навършването на 15-годишна възраст е 1:17 000 на 100 mrad
фетална експозиция, а доживотния риск при CT на глава на
родилката – около 0.07%. Като се има предвид, че един на всеки
четири души ще развие злокачествено заболяване през живота си,
рискът за новородените е изключително нисък.
Трябва да се има предвид, че досега липсват директни данни,
които да доказват, че феталната експозиция на радиация,
използвана за образна диагностика, е свързана с развитието на
фетални малформации или злокачествени заболявания. Смята се,
че бременни жени с експозиция <5000 mrad нямат допълнителен
риск за плода, в сравнение с жени, изложени на естествена
радиация.
2. Магнитното резонансно изобразяване (MRI) не използва
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йонизираща радиация и няма неблагоприятни ефекти върху
плода, макар че засега липсват данни за дългосрочните ефекти.
Указанията на American College of Radiology (ACR) позволяват
на бременни жени да се извършва MRI, при внимателна преценка
на съотношението полза/риск и ако информацията не може да се
получи чрез друг метод (например ехография).
Контрастите използвани при MRI преминават през плацентата
и досега не е ясно какъв е периодът на клирънс от амниотичната
течност или евентуалните токсични ефекти върху плода.
Стандартите препоръчват да не се използват базирани на
gadolinium контрастни вещества, тъй като евентуалните ползи не
надвишават риска за бременната и плода.
3. Предимствата на интравенозната или интраартериалната
тромболиза при остър исхемичен инсулт са потвърдени в
практиката. Приложението на тромболитични средства е
относително противопоказано през бременността, поради
риск за усложнения (преждевременно раждане, абрупцио на
плацентата, фетална смърт, постпартална хеморагия и възможна
тератогенност).
По този проблем за сега съществуват публикувани отделни
случаи, но не и рандомизирани клинични изследвания. В
литературата се съобщава за около 200 случаи на приложение на
тромболитична терапия по време на бременността по различни
индикации, включително миокарден инфаркт, белодробна
емболия, синдром на v. cava sup. и остър исхемичен инсулт.
От случаите с инсулт се съобщава за седем бременни, които са
се възстановили и една която е получила артериална дисекация
по време на процедурата. При три пациентки е извършен
терапевтичен аборт, регистрирани са два спонтанни аборта и две
нормално родени бебета.
Johnson и сътр. описват случай на бременна с оклузия на дясната
средна мозъчна артерия, успешно третирана с рекомбинантен
тъканен плазминогенен активатор (rTPA) , която е родила здраво
бебе три дни по-късно.
Около половината пациентки с инсулт по време на бременността
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имат остатъчен неврологичен дефицит. Предимствата на
тромболитичната терапия за намаление на степента на
инвалидизация трябва да се преценят спрямо рисковете за
майката и плода.
Приложението на тромболитични средства през бременността
не е безопасно, макар че честотата на фатален изход и загуба
на плода са съответно 1 и 6%. Натрупаните данни сочат, че при
остър исхемичен инсулт по време на бременността, тази група
медикаменти има място при определени пациентки.
Фаталният изход при инсулт през бременността обикновено се
дължи на интракраниален кръвоизлив или малигнена хипертония.
Исхемичните инсулти са редки и обикновено се дължат на
вторични кръвоизливи.
Проучване на Sharshar и сътр. при 31 бременни с инсулт
установи, че при 15 жени с исхемичен инсулт не е имало нито
един фатален случай. Пет пациентки в последствие са имали лек
до умерен неврологичен дефицит, имало е два случая на мъртво
раждане и четири – на преждевременно раждане.
От 16 пациентки с интракраниален кръвоизлив, четири
са починали (от които три са били с еклампсия), а осем от
преживелите са били с лек до умерен неврологичен дефицит.
В тази група са регистрирани два случая на мъртво раждане и
седем – на преждевременно раждане. Резултатите от изследването
потвърждават лошата прогноза при еклампсия, усложнена с
интракраниален кръвоизлив.
Данните от американския Nationwide Inpatient Sample сочат, че
честотата на фатален изход при свързан с бременността инсулт е
4.1%. Това е значително по-малко от честотата на фатален изход
(24%) от всички видове инсулт в общата популация и по-ниско от
смъртността (4.5-24%) от всички видове инсулт при млади хора.
Досега не съществуват данни, които да подкрепят връзката на
бременността с рецидив на инсулт. Lamy и сътр. съобщават за
489 жени на възраст 15-40 години с преживян исхемичен инсулт.
Повторен инсулт са имали 13 пациентки, като само две са били
бременни.
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Нита една от жените, които са имали първи инсулт по време
на бременността, не са имали рецидив по време на следваща
бременност, което означава, че наличието на предходен исхемичен
инсулт не е противопоказание за забременяване. Налице е
обаче връзка между за пре-еклампсията и риска за развитие на
исхемичен инсулт след бременността.
Въпроси, които очакват отговор:
l ролята на естрогените в патогенезата на инсулт все още
е неясна. Освен риска за инсулт, естрогените може би имат и
невропротективен ефект, механизмите на който не са установени
l рискът за инсулт при следваща бременност и връзката между
хипертензивните състояния през бременността и бъдещия риск за
инсулт след раждането
l механизмите, по които се развиват рисковите фактори за
инсулт по време на бременността (като пре-еклампсия) все още
са неясни
l въпреки че първоначалните резултати от използването на
тромболитици при бременни са окуражаващи, необходими са
допълнителни проучвания в тази област
Изводи:
l бременността е свързана с повишен риск за исхемичен и
хеморагичен инсулт, които в повечето случаи се развиват през
третия триместър
l инсултът е причина за 12% от смъртните случаи при бременни
l инсултът може да е проява на други усложнения на
бременността като еклампсия, поради което трябва да се обсъжда
при всички случаи на неврологични усложнения

Тест.
Инсулт по време на бременността:

Кои от следните твърдения са верни?
1. Повечето от инсултите по време на бременността са в резултат
на мозъчен кръвоизлив.
2. Тромбозата на мозъчна вена е по-честа в постпарталния
период, от колкото по време на бременността.
Д-р Ивайло Траянов
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3. Повишената концентрация на коагулационни фактори е
физиологична по време на нормална бременност.
4. Перипарталната кардиомиопатия се характеризира със
симптоми на влошена сърдечна недостатъчност в перипарталния
период при жени с предхождаща сърдечна дисфункция.
5. Мозъчният кръвоизлив е най-честата причина за майчина
смъртност при бременни с еклампсия
Отговори на теста:
1. грешно - повечето инсулти по време на бременността са
исхемични и вторични след артериална оклузия
2. вярно
3. вярно
4. грешно - при перипартална кардиомиопатия отсъства
предходно сърдечно заболяване
5. вярно
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15. Сърдечносъдов колапс и сърдечен арест
Сърдечният арест при бременни е рядък, често пъти неочакван,
а кардио-пулмоналната ресусцитация е трудна. Повечето причини
са свързани с обострено от бременността предходно заболяване,
а по-малка част са остри усложнения, свързани със самата
бременност.
С увеличаването на процента жени, които забременяват в понапреднала възраст, се увеличават причините за сърдечен арест,
свързани със съпътстващи заболявания.
Честотата на сърдечния арест при бременни е около 1:30 000,
но преживяемостта е изключително ниска. Въвеждането на
специфични протоколи за поведение намали смъртността от
белодробна емболия и сепсис в някои развити страни, но към
момента няма подобни успехи по отношение на фаталните изходи
в резултат на амниотична емболия.
Остро настъпилият сърдечносъдов колапс при бременни се
дефинира като внезапно настъпил срив на хемодинамиката и/или
остра дихателен недостатъчност. Той може да се развие преди,
по време на или непосредствено след раждането. Основните
клинични прояви са: шок, респираторен дистрес, нарушения в
съзнанието и конвулсии.
Причини за сърдечен арест при бременни:
l масивен кръвоизлив
l

белодробна емболия

l сърдечни заболявания (миокарден инфаркт, клапни пороци,
ритъмни нарушения)
l

хипертонии през бременността

l

амниотична емболия

l

токсичност на локални анестетици

l

висок регионален блок (спинален или епидурален)

l

неуспешна интубация/вентилация с последваща хипоксия

l

анафилаксия

l

сепсис
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l интракраниална патология (субарахноидален кръвоизлив,
мозъчен кръвоизлив, тромбоза на церебрални вени)
Физиологичните промени през бременността, които затрудняват кардио-пулмоналната ресусцитация
l сърдечносъдови – аорто-кавална компресия от бременната
матка, което води до намалено венозно връщане и обструкция на
кръвотока през аортата; кръвоснабдяването на бременната матка е
около 10% от сърдечния дебит, което представлява физиологичен
шънт, затрудняващ реанимацията; сърдечните компресии
трябва да са малко по-високо на стернума, за компенсация на
повдигнатата диафрагма от бременната матка
l дихателни – намален функционален остатъчен капацитет;
увеличен интрапулмонален шънт (с около 10%); повишена
кислородната консумация, което води до бърза десатурация и
хипоксия при респираторен арест; повишен риск за невъзможна
интубация и вентилация, поради оток, хиперсекреция и хиперемия
на мукозата на въздушните пътища; намален комплаянс на
гръдната стена
l други промени - повишен риск за аспирация на стомашно
съдържимо (поради намален тонус на долния гастро-езофагеален
сфинктер, повишено налягане и секреция в стомаха); повисок стоеж на диафрагмата; хипертрофиране на гърдите и
затлъстяване, което затруднява гръдните компресии; положението
„по гръб” създава условия за аорто-кавална компресия; по-бързо
настъпваща мозъчна исхемия, след преживян сърдечен арест
След 20 г. с., бременната матка може да притисне v. cava inf. и
коремната аорта, като намалява венозното връщане и сърдечния
дебит. Тази обструкция може да предизвика тежка хипотония или
шок, а при критично болни може да доведе до сърдечен арест. По
време на сърдечен арест, намаленото венозно връщане и сърдечен
дебит намаляват ефективността на сърдечните компресии.
Клинични проучвания са установили, че лявото странично
положение подобрява кръвното налягане, сърдечния дебит и
ударния обем, както и феталната оксигенация и детските сърдечни
тонове.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Повечето изследвания сочат, че наклон на ляво на около 15
градуса е достатъчен да се преодолее аорто-кавалната компресия
на матката по време на сърдечен арест. Това може да се извърши
и с мануално отместване на матката (с една или две ръце).
Ако бременната не лежи върху операционна маса, накланянето
й в ляво странично положение може да е трудно. Затова може да
помогне поставянето на подходяща подложка или възглавница.
Трябва да се има предвид, че наклон на повече от 30 градуса прави
гръдните компресии изключително трудни, а ако пациентката е
върху операционна маса, съществува риск за падането й.
Терапия
Непосредствените терапевтични мерки при сърдечен арест
включват извършването на кардио-пулмонална ресусцитация:
l осигуряване на проходими дихателни пътища, циркулация
и вентилация със 100% кислород (АВС). За превенцията на
аспирация на стомашно съдържимо се извършва ендотрахеална
интубация.
Персистирането на проблеми с газообмена, въпреки адекватната
алвеоларна вентилация и нормализиране на циркулацията,
е показателно за белодробен оток, белодробна аспирация,
белодробна или амниотична емболия.
l изместването на матката на ляво (ляво странично положение,
около 15-20 градуса) е от особено значение по време на
индиректния сърдечния масаж, за ограничаване на ефектите на
аорто-кавалната компресия и увеличаване на венозното връщане
към сърцето.
Съществуват различни методи за това, но при всички случаи
трябва да се осигури удобна позиция за ефективни гръдни
компресии. Трябва да се има предвид, че лявото странично
положение затруднява поставянето на апикален електрод при
извършване на дефибрилация.
l провеждането на кардио-пулмоналната ресусцитация трябва
да е според приетите стандарти.
l бърза интубация, а при невъзможност – поставяне на
Д-р Ивайло Траянов
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ларингеална маска (LMA); вентилация с AMBU и 100% кислород.
l дефибрилацията трябва да се извърши според приетите
стандарти за кардио-пулмонална ресусцитация; тя е свързана
с риск за фетална смърт непосредствено или няколко дни след
интервенцията, поради провеждане на ток през матката и
амниотичната течност.
l при данни за хиповолемия се поставят поне два широки
венозни източника (14 G) за инфузия на колоидно-осмотични и
водно-електролитни разтвори. При остра масивна кръвозагуба
се извършва хемострансфузия на О (-) еритроцитна маса, ако
липсват специфични за кръвната група на пациентката кръвни
продукти.
l приложението на вазопресорни медикаменти и катехоламини
е според хемодинамичното състояние на бременната.
l при сърдечносъдов колапс/арест трябва да се изследват
спешно: ЕКГ, кръвно-газов анализ, хемостаза, урея и електролити.
l при невъзможност да се осигури адекватна циркулация след
пет минути кардио-пулмонална ресусцитация, се извършва
спешно Цезарово сечение, поради неадекватен кръвоток през
плацентата към плода.
Цел на оперативната интервенция е последен опит да се спаси
живота на плода и да се осигурят по-добри условия за реанимация
на бременната чрез премахване на ефекта на аорто-кавалната
компресия. При повечето бременни преживели сърдечен арест,
Цезаровото сечение е извършено в рамките до пет минути след
инцидента.
Диференциална диагноза
1. Масивен кръвоизлив – животозастрашаващ кръвоизлив може
да настъпи преди, по време на и след раждането. Постпарталната
кръвозагуба е най-честата причина за майчина смърт в световен
мащаб, като причините за нея могат да са: ектопична бременност;
abruptio placentae; placenta praevia; placenta accretа; руптура на
матката.
Основна цел при масивен кръвоизлив е спиране на кървенето
чрез:
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l бърза инфузия на водно-електролитни и колоидно осмотични
разтвори, както и кръвни продукти (по възможност с устройства
за бърза инфузия)
l oxytocin и простагландинови аналози за контрахиране на
матката
l масаж на матката
l корекция на коагулопатията чрез приложение на tranexemic
acid или рекомбинантен активиран фактор VII (rFVIIa)
l балонна тампонада на матката
l компресивни шевове на матката
l ангиографска и ендоваскуларна емболизация
l хистеректомия
l като крайна мярка – клампиране на коремната аорта
2. Сърдечносъдови заболявания. Миокардният инфаркт,
дисекацията на аортата и перипарталната кардиомиопатия са
основни причини за летален изход при придобити сърдечни
заболявания.
Бременните жени могат да развият остър коронарен синдром
при наличието на рискови фактори като: затлъстяване; напреднала
възраст; тютюнопушене; диабет; съществуваща хипертония;
фамилна обремененост за исхемична болест на сърцето.
Перкутанната коронарна интервенция (PCI) се предпочита
за реперфузионна стратегия при STEMI през бременността.
Тромболиза може да се приложи при невъзможност за извършване
на спешна PCI.
Данните от мащабен обзор върху 200 случаи на тромболиза по
повод на масивна белодробна емболия при бременни сочат 1%
смъртност, което доказва относителната безопасност на метода
при тази група пациентки.
3. Прееклампсия и еклампсия. Еклампсията се дефинира като
настъпване на конвулсии или необяснима кома през бременността
или в постпарталния перод при жени с данни за прееклампсия.
MgSO4 е ефективен за превенцията на около половината от
случаите на заболяването.
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4. Белодробна емболия. Честотата на белодробна емболия е
1-1.5 на 10 000 бременности, което е съпроводено с летален изход
в 3.5% от случаите. Рискови фактори са затлъстяване, напреднала
възраст и продължителна имобилизация.
5. Амниотична емболия. Клиниката може да е разнообразна, но
най-често се проявява с дихателна недостатъчност, сърдечносъдов
колапс, коагулопатия и конвулсии. Диагнозата се поставя по
метода на изключването и липса на ефект от приложената терапия.
6. Анестезиологичните усложнения са една от основните
причини за майчина смъртност. Висока симпатикова блокада
при спинална или епидурална анестезия е свързана с тежка
брадикардия, хипотония, респираторен арест и загуба на съзнание.
Прилагат се вазопресори (фракционирано ephedrine, а при липса
на ефект - adrenalinе) плюс инфузия на водно-електролитни
разтвори.
При респираторен арест и/или загуба на съзнанието се налага
ендотрахеална интубация. Уводът в обща анестезия може да е
усложнен с невъзможна интубация и вентилация, белодробна
аспирация и сърдечен арест.
7. Токсичност на локални анестетици. Тежките форми се
проявяват с конвулсии, камерна тахикардия (тип torsade de pointes)
и продължителна миокардна депресия. При необходимост се
извършва електрическо кардиоверзио, а от антиаритмичните
медикаменти в тези случаи bretylium е по-ефективен от lidocaine.
8. Токсичността на MgSO4 се проявява от удължаване на PR,
QRS и QT интервалите (при плазмени нива 2.5-5.0 mmol/l) до AV
блок, брадикардия, хипотония и сърдечен арест (при 6-10 mol/l).
Неврологични усложнения (загуба на сухожилни рефлекси,
седиране, тежка мускулна слабост и респираторна депресия ) се
наблюдават при плазмени нива на MgSO4 4-5 mmol/l.
9. Анафилактичен шок. Развива се при приложение на
различни медикаменти, като най-често се проявява с различна
степен на бронхоспазъм.
Спешна хистеротомия/Цезарово сечение при сърдечен арест
При настъпил сърдечен арест в ранна бременност (до 20 г. с.),
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успешната кардио-пулмонална ресусцитация може да доведе
до възможност за развитие на плода до термин. В този период
не би трябвало да се обмисля спешно Цезарово сечение, тъй
като бременната матка не оказва значим негативен ефект върху
сърдечния дебит.
В 20-23 г. с., извършването на спешна хистеротомия
подобрява възможността за успешна реанимация на бременната.
Преживяемостта на плода в тази гестационна възраст е много
малко вероятно. След 24-25 г. с., цел на спешната хистеротомия е
да се спаси живота както на майката, така и на плода.
В по-напредналите етапи на бременността (30-38 г. с.),
преживяването на новороденото е възможно дори и след петата
минута от настъпването на сърдечния арест. Бързото извършване
на Цезарово сечение облекчава аорто-кавалната компресия и
улеснява реанимацията на родилката и новороденото.
Резултати от системен обзор върху 38 случаи на Цезарово
сечение по време на кардио-пулмонална ресусцитация показаха,
че към момента на изписване са преживели 34 новородени и 13
родилки, което доказва ефективността на бързото оперативно
родоразрешение. С най-добра преживяемост са били новородени
в 24-25 г. с., когато раждането на плода е било до петата минута
от настъпването на сърдечния арест.
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16. Сърдечна трансплантация
Бременността при жени със сърдечна трансплантация трябва
да се счита за високорискова. Поведението при тази група
пациентки е комплексно и включва изследване на функцията на
трансплантирания орган, контрол върху артериалното налягане,
превенция на реакцията на отхвърляне, превенция и терапия на
настъпили инфекции, често фетално мониториране.
След извършена сърдечна трансплантация, се препоръчва
период от 18 месеца до две години преди планувана бременност.
През този период настъпва стабилизиране на трансплантирания
орган, а прилаганите имуносупресори са в поддържащи дози.
Жените със сърдечна трансплантация могат да износят успешно
бременност при нормална функция на трансплантирания орган.
Усложненията през бременността са свързани с ефектите
на имуносупресивната терапия и включват: хипертония;
прееклампсия; инфекция и епизоди на остро отхвърляне
на трансплантирания орган; ниско тегло при раждане;
преждевременно раждане.
Трансплантираното сърце е денервирано, въпреки че е
със запазена проводна система. По време на бременността,
трансплантът отговаря на физиологичните хемодинамични
промени с атипични адаптивни механизми.
Повишеното централно венозни налягане и преднатоварване
в резултат на увеличения кръвен обем води до увеличение на
ударния обем чрез механизма на Frank-Starling.
Физическото натоварване или друг стрес предизвикват забавено
увеличение на сърдечния дебит чрез повишение на сърдечната
честота и контрактилитета. Трансплантираното сърце толерира
добре хемодинамичните промени свързани с бременността и
раждането.
В ретроспективен анализ на данни от американският National
Transplantation Pregnancy Registry от 1998, Branch и сътр. са
проучили крайният изход след сърдечна трансплантация при 35
бременни с първа бременност и 12 – с втора или трета бременност.
Новородените са изследвани за гестационна възраст, тегло при
сърдечносъдови заболявания и бременност
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раждане и настъпили усложнения. Крайният изход при бременни
е включвал: перипартални усложнения (включително инфекции
и отхвърляне на органа); функция на транспланта; преживяемост
на пациентките.
Резултатите показват, че при жените с първа бременност е имало
26 живородени (включително близнаци), четири спонтанни и шест
терапевтични аборта, а при жените с втора и трета бременност –
11 живородени (включително близнаци) и два спонтанни аборта.
От проследените в последствие 28 родилки, преживяемостта е
била 75% (при групата с първа бременност) и 89% (при групата с
втора и трета бременност).
И в двете групи е отчетена сходна функция на трансплантирания
орган, оценена ехокардиографски с фракция на изтласкване на
лява камера. Средната годишна честота на реакция на отхвърляне
на органа е била малко по-висока при жените с втора и трета
бременност.
През 1995, Wagoner и сътр. са анализирали данни от 194 центъра
по трансплантация. Авторите са установили 32 бременности при
жени със сърдечна (n=29) или белодробна трансплантация (n=3).
Средният период на забременяване е бил 2.6 години след
извършената трансплантация. По време на бременността,
повечето пациентки (59%) са били лекувани с тройна комбинация
azathioprine, кортикостероиди и cyclosporine.
Бременността е завършила с Цезарово сечение при 33% и
преждевременно раждане при 41%, като най-честите усложнения
са били: хипертония (44%); преждевременно раждане (30%);
прееклампсия (22%); реакция на отхвърляне на трансплантирания
орган (22%); хронична бъбречна дисфункция (12%); инфекции
през бременността (12%). От 29-те новородени, нито едно не е било
с вродени аномалии, като 41% са били родени преждевременно, а
17% да били с ниско тегло при раждане.
Наличните данни сочат, че при жени след сърдечна
трансплантация, в повечето случаи бременността завършва
с преждевременно раждане (преди 37 г. с.). Необходимо е
приложението на по-високи дози стероиди в перипарталния
Д-р Ивайло Траянов
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период и спазването на стриктна асептична техника.
Изборът между вагинално раждане и Цезарово сечение
се определя от акушерските индикации, като при липса на
специфични проблеми се предпочита вагинално раждане.
В проучване на Armeti и сътр. от 2000 година върху 22 бременни
след сърдечна трансплантация е установено, че 16 са завършили с
раждане на жив плод, от които 10 са били след вагинално раждане.
Четири Цезарови сечения са извършени по акушерски
индикации, едно – поради настъпил фетален дистрес и едно
поради развита прееклампсия и бъбречна недостатъчност, довели
до интраутеринна ретардация на плода.
Регионална анестезия (епидурална или спинална) е използвана
при пет Цезарови сечения и четири вагинални раждания
(включително две оперативни вагинални раждания). Не са
регистрирани случаи на майчина или неонатална смъртност.
Цезаровото сечение е било свързано с повишен риск за инфекции
на фона на имуносупресивна терапия. При бременни със
сърдечна трансплантация и оперативно раждане е наложителна
антибиотична профиклактика.
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17. Сърдечни операции
Сърдечните заболявания са водеща причина за неакушерска
смъртност при бременни жени (около 10-15% от всички фатални
случаи). Основната патология са вродените сърдечни пороци в
детеродна възраст (около 75% от всички сърдечни заболявания
при тази група). Нелекуваните сърдечни заболявания са причина
за 15% от приемите и за 50% от смъртността на бременни жени в
интензивни отделения.
Независими рискови фактори за плода са: функционален клас
по NYHA 3-4; левокамерна ФИ <40%; наличие на обструкция в
лява камера (митрална стеноза <2 cm2; аортна стеноза <1.5 cm2;
пиков градиент на ниво изходящ тракт на лява камера >30 mmHg);
наличие на антикоагулация през бременността; тютюнопушене;
многоплодна бременност.
Чести съпътстващи усложнения са: белодробен оток; ритъмни
нарушения; миокарден инфаркт; сърдечна недостатъчност; инсулт...
При наличието на един или няколко рискови фактори, честотата на
спонтанен аборт, преждевременно раждане или раждане на малки
за гестационната възраст новородени е около 20%.
Повечето бременни със сърдечни заболявания се лекуват
медикаментозно, като хирургично лечение се прилага при неуспех
от консервативната терапия. Сърдечните операции при бременни
са свързани с по-висока честота на заболеваемост и смъртност, в
сравнение с небременни жени на съответната възраст (таблица 1).
Рискът за плода също е висок, като заболеваемостта достига 9%,
а смъртността – 30%.
Таблица 1. Сърдечни операции и краен изход на бременната
Хирургични индикация Майчина заболеваемост (%) Майчина смъртност (%)

Клапни заболявания
Аортна дисекация
Аортна аневризма
Дисфункция на клапна
протеза
Вродени аномалии
Белодробна емболия
Тумор на сърцето
Коронарна болест
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19
34
41

9
22
0

23

9

17
44
43
75

0
22
0
0
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Рискови фактори за бременната при сърдечна операция са:
възраст на пациентката; прилагане на вазоактивни медикаменти;
вид на оперативната интервенция; реоперация; функционален
клас по NYHA (3-4).
Рискови фактори за плода при сърдечни операции са: възраст
на пациентката >35 години; функционален клас по NYHA
(3-4); реоперация; спешност на операцията; вид на миокардната
протекция; продължителност на аноксичните периоди.
1. Феталното мониториране по време на и след сърдечни
операции трябва да се прилага индивидуализирано и след
консултация с анестезиолог, акушер-гинеколог, неонатолог и
кардиохирург.
Мониториране на детските сърдечно тонове (ДСТ) може да се
обмисли след 18 г.с., което може да е затруднено технически от
малкия размер на плода, разположението му или от затлъстяване
при бременната. След 22 г.с., мониторирането на ДСТ се
препоръчва от повечето експерти, като се е превърнало в стандарт
за поведение.
Възможни причини за фетална брадикардия по време на
сърдечни операции са: хипотония; хипоксия; наличие на маточни
контракции; намален кръвоток през плацентата; аорто-кавална
компресия; хипотермия; приложение на медикаменти.
Персистиращата фетална брадикардия трябва да се лекува
агресивно чрез: оптимизиране на оксигенацията; увеличение
на кръвотока; корекция на алкално-киселинното равновесие;
намаляване на дълбочината на анестезия; коригиране на налична
хипогликемия. При неуспех е наложително извършването на
спешно Цезарово сечение.
По време на сърдечна операция е уместно мониториране и
на маточните контракции. При появата на такива трябва да се
приложи токолитична терапия след консултация с оператора и
акушер-гинеколог.
2. Инвазивно хемодинамично мониториране. При здрави
небременни жени, централното венозно налягане (ЦВН) корелира
с пулмо-капилярното налягане (PCWP). При бременни жени, това
сърдечносъдови заболявания и бременност
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съотношение може да е различно поради физиологичните промени
или наличието на индуцирана от бременността хипертония.
При необходимост от оценка на левокамерното пълнене могат
да се приложат транс-езофагеална ехокардиография (ТЕЕ) или
пулмонални (тип Swan-Ganz) катетри. Към момента има много
малко данни за усложненията от поставяне на пулмонални
катетри при бременни жени.
Индикациите за поставяне на пулмонални катери при бременни,
подложени на сърдечни операции, са: митрална или аортна стеноза;
NYHA клас 3-4; интраоперативна или интрапартална сърдечна
недостатъчност; рефрактерен белодробен оток; респираторен
дистрес-синдром (ARDS); прееклампсия с рефрактерна олигурия
или белодробен оток.
3. Ехокардиография. Транс-езофагеалната (ТЕЕ) или трансторакалната ехокардиография (ТТЕ) могат да дадат ценна
информация за вида и тежестта на сърдечната патология.
В късните периоди на бременността, за нормални трябва да
се считат: увеличен размер на камерите; ануларна дилатация;
функционална
мултивалвуларна
регургитация
(особено
десностранна).
Трябва да се има предвид, че при бременни жени,
ехокардиографията, в сравнение с инвазивното измерване,
може да надцени пулмоналното артериално налягане. Резултати
от проучване показаха, че 32% от пациентките с нормално
пулмонално артериално налягане са били класифицирани
ехографски с пулмонална хипертония.
При всички случаи, ехокардиографията е изключително полезна
за оценка на ефектите от сърдечната операция или на сърдечната
функция, непосредствено след хирургичната интервенция.
4. Антикоагулация. Индикациите за антикоагулация по време
на бременността включват: дълбока венозна тромбоза; наличие
на механични клапни протези; новопоявило се предсърдно
мъждене; дилатативна кардиомиопатия; екстра-корпорално
кръвообращение (ЕКК) по време на сърдечни операции.
Пероралната антикоагулация с warfarin е свързана с най-ниска
Д-р Ивайло Траянов
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честота на майчина смъртност и тромбемболия. Трябва да се има
предвид, че warfarin не трябва да се прилага през първия (поради
риск за ембриопатии и спонтанен аборт) и третия (поради риск
за преждевременно раждане, фетален и плацентарен кръвоизлив)
триместър.
Нефракционираният heparin (UFH) и ниско молекулните
хепарини (LMWH) не преминават през плацентата и нямат
тератогенен ефект, но не са толкова ефективни, колкото warfarin
за превенция на тромбози.
Общоприет метод за антикоагулация през бременността е
приложение на UFH или LMWH през първия триместър, след
това warfarin – до 36 г.с, след което отново да се премине на UFH
или LMWH. За целите на ЕКК по време на сърдечни операции
UFH може да се прилага безопасно в обичайните дози за
антикоагулация.
5. ЕКК има изключително неблагоприятни ефекти върху утероплацентарния кръвоток и плода, които могат да бъдат влошени от
активиране на възпалителен отговор, липса на пулсов кръвоток,
хипотермия и хипотония.
Необходимо е постоянното мониториране на ДСТ и маточните
контракции, както и присъствието на екип за извършване на
спешно Цезарово сечение. Феталната брадикардия и късните
децелерации са белези на фетална асфикция, които могат да се
появят в началото и в края на ЕКК.
Причини за фетална асфикция по време на ЕКК са: намалено
системно съдово съпротивление; намален утеро-плацентарен
кръвоток; хемодилуция; хипотермия; емболизъм; обструкция на
венозния дренаж; продължителен кардио-пулмонален бай-пас;
приложение на наркотични аналгетици.
Методи за фетална протекция по време на ЕКК:
мониториране на ДСТ и маточните контракции (особено след
24 г.с)
l

l ляво странично (на 15 градуса) положение за избягване на
аорто-кавална компресия
сърдечносъдови заболявания и бременност
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поддържане на хематокрит >28%
l поддържане на максимална сатурация
l нормотермия
l висок дебит на ЕКК (>2.5 l/min/m2)
l повишено перфузионно налягане (>70 mmHg)
l възможно най-кратко време на ЕКК
l наличие на пулсов кръвоток
l избягване на хипокапнеята (води до намаление на утероплацентарния кръвоток)
l корекция на рН и кръвните газове при актуалната температура
(alpha-Stat)
l готовност на токолитична терапия
l наличие на екип за спешно Цезарово сечение
6. Цезарово сечение. При наличието висок риск за плода,
приоритет е запазване на здравето и живота на бременната. Това
може да наложи извършването на сърдечна операция в интерес на
пациентката при висока вероятност за загуба на плода.
От друга страна, при благоприятна прогноза за плода е уместно
извършването първо на Цезарово сечение, а след това – на
сърдечна операция. Трябва да се има предвид, че извършването
на сърдечна операция непосредствено след Цезарово сечение
крие риск за масивна кръвозагуба, в резултат на антикоагулацията
преди ЕКК.
l
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18. Анестезия
Операциите по време на бременността са относително
чести. Няколко проучвания сочат, че хирургични интервенции
се налагат при 0.15-2% от бременните жени. Неакушерски
операции варират от амбулаторни интервенции (с кратка
венозна или регионална анестезия), коремни и лапароскопски
(с обща анестезия), до кардиохирургични (с екстракорпорално
кръвообращение).
Към тези цифри трябва да се добавят и случаите на операции
на жени в детеродна възраст с недиагностицирана бременност.
Трябва да се има предвид, че няма стандарти, които да
препоръчват рутинен тест за бременност при жени, на които се
налага оперативно лечение.
Индикациите за операции при тази група пациентки са свързани
и несвързани с бременността, като най-чесите са:
l Свързани с бременността: серклажи, отстраняване на
овариални кисти и фетални операции
l Несвързани с бременността индикации: остър хирургичен
корем (апендицит или холецистит), травми, злокачествени
заболявания и в редки случаи – сърдечни операции
Оперативно лечение може да се наложи във всеки период на
бременността. Данни от шведски регистър с 5404 случая сочат,
че 42% от интервенциите са били в първи, 35% във втори и 23%
в трети триместър.
Прилагането на анестезия по време на бременността трябва да
е безопасно както за бременната, така и за плода. Безопасността
за майката е свързана със запазване на нормалните физиологични
промени и адаптация, а тази за плода – с избягване на риска за
тератогенност, асфикция и преждевременно раждане.
Физиологични промени по време на бременността,
с отношение към анестезията
Предизвиканите от бременността нормални физиологични
промени могат да се нарушат по време на анестезия и
оперативно лечение. Повечето от тях са свързани с механични
ефекти от увеличената матка, хормонални промени, увеличен
сърдечносъдови заболявания и бременност
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метаболизъм и ниско съдово съпротивление на плацентарната
циркулация.
сърдечносъдови промени. Сърдечният дебит се увеличава
постепенно от осмата гестационна седмица и достига максимум
в края на втория триместър. Увеличението на сърдечната честота
и на ударния обем водят по повишение на сърдечния дебит с
50%.
l

Миокардният контрактилитет не се променя, но периферното
съдово съпротивление намалява, което се дължи основно на
ефектите на прогестерона и ниското съдово съпротивление в
плацентата.
От особена важност по време на анестезия е избягването на
аорто-кавална компресия, която поради притискане на v. cava inf.
води до намалено преднатоварване, намален сърдечен дебит и
хипотония.
Аорто-кавалната компресия се манифестира след втори
триместър при положение по гръб. За избягването й по време на
операция е необходимо наклоняване на операционната маса (1520 градуса) на ляво.
Нормални находки по време на бременността са: лека
трикуспидална регургитация; малък перикарден излив; лека
левокамерна хипертрофия; акцентиран първи сърдечен тон и
незначителни промени в ЕКГ.
l дихателна система. Минутната вентилация се увеличава
с около 70% на термин, което е свързано с продължителна
респираторна алкалоза, намаление на PaCO2 и леко увеличение
на pH.

Тези промени се наблюдават още след първия триместър, което
води до засилена екскрецията на бикарбонати от бъбреците,
кислородната консумация се увеличава, но PaO2 не се променя.
Функционалният остатъчен капацитет намалява с 20%, което
може да се засили в легнало положение. Това излага бременната
жена на повишен риск за бързо настъпила хипоксемия дори и при
кратки епизоди на апнея.
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Настъпват анатомични промени във въздушните пътища, което
затруднява ендотрахеалната интубация и обдишването с лицева
маска. Повишената васкуларизация е свързана с по-висок риск за
травми и кървене при многократни опити за интубация.
l гастроинтестинални промени. Въпреки че изпразването
на стомаха не е нарушено по време на бременността, рискът за
аспирация е увеличен поради намалено бариерно налягане на
долния езофагеален сфинктер. Тези промени се наблюдават след
15 г.с.
l други промени. Увеличението на плазмения обем води
до анемия, въпреки увеличаването на броя на еритроцитите.
Бременността е свързана с левкоцитоза и хиперкоагулация с
повишение на всички коагулационни фактори. Продукцията
на тромбоцити е увеличена, както и факторите на съсирване и
фибринолиза.
Тромбоцитопения се среща в 1% от случаите, без това непременно
да е свързано с пре-еклампсия. Състоянието на хиперкоагулация
излага бременните на повишен риск за следоперативни
тромботични усложнения. Гломерулната филтрация се увеличава
с 50%, което е свързано с увеличение на креатининовия клирънс
с 50% и намаление на серумния креатинин с 30%.
Изброените физиологични промени водят до промяна във
фармакокинетиката и фармакодинамиката на приложените
анестетици. Нетният ефект е повишена вариабилност на
количеството несвързани с плазмените протеини лекарствени
молекули, което повишава риска за лекарствена токсичност в
началото и намалява терапевтичен ефект в края на интервала на
дозиране.
Преминаването на лекарствени средства през плацентата зависи
основно от законите на дифузия - концентрационен градиент,
площ, дебелина и пропускливост на плацентарната бариера.
Фактори от страна на медикаментите са: молекулно тегло;
липидоразтворимост; разлика между майчино и фетално pH;
степен на йонизация. Степента на риск за приложение на някои
често прилагани анестетици е дадена в таблица 1.
сърдечносъдови заболявания и бременност
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Таблица 1. Степен на риск при приложение на анестетици
през бременността
Анестетик

Ефекти върху ранната бременност

Diazepam

Аномалии на плода при продължително D
приложение

Безопасност*

Midazolam

Неизвестни

C

Propofol

Неизвестни

B

Thiopental

Неизвестни

B

Etomidate

Ембриоцидни при опитни животни

C

Ketamine

Неизвестни; не се препоръчва през първия D
триместър

Fentanyl

Неизвестни

B

Morphine

Неизвестни

B

Миорелаксанти

Безопасни

C

* Класификация на FDA за степента на безопасност:
А – контролирани изследвания; липсва риск
В – няма данни за риск; или изпитваният върху животни сочат риск, а изследванията
върху хора – не, или изпитваният върху животни сочат риск, но няма проведени
проучвания върху хора
С – липсват изследвания при бременни жени, изпитвания върху животни или липсват,
или сочат риск
D – налични данни за риск

Всички инхалационни и повечето интравенозни анестетици са
силно липидоразтворими и преминават свободно през плацентата.
Инхалационните анестетици (с изключение на двуазотния окис,
N2O) имат силен релаксиращ ефект върху матката, като намаляват
и утеринния кръвоток.
Поради неблагоприятните ефекти върху ДНК синтезата,
установени при опитни животни, N2O не трябва да се прилага
през първия триместър на бременността, както и при сърдечни
операции.
Etomidate не е проучен задълбочено, но се счита, че той има
минимален ефект върху плода и контрактилитета на матката.
Тъй като осигурява стабилност на хемодинамиката, etomidate се
препоръчва за интравенозен увод в обща анестезия, особено при
бременни със сърдечни заболявания.
Ketamine <1.5 mg/kg има минимален ефект върху кръвотока
Д-р Ивайло Траянов
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на матката, но при дози >2 mg/kg може да се предизвика
хипертонус на матката. Thiopental и propofol са приемливи за
увод в обща анестезия, но могат да намалят маточния кръвоток в
резултат на системна хипотония. Всички наркотични аналгетици
предизвикват загуба на вариабилността на детските сърдечни
тонове, респираторна депресия и брадикардия на плода.
Мускулните релаксанти са четвъртични амониеви съединения,
които са йонизирани във висока степен, поради което не могат
да преминат през плацентарната бариера. По тази причина те не
повлияват мускулния тонус на плода.
Трябва да се има предвид, че многократните високи дози
succinylcholine, както и дефицитът на псевдохолинестераза при
плода, могат да доведат до неонатална мускулна блокада.
Като цяло, необходимите дози инхалационни и интравенозни
анестетици са силно редуцирани. Повишената чувствителност
към инхалационни анестетици води до намаление на
минималната алвеоларна концентрация с 40%. Тези ефекти се
дължат основно на действието на прогестерона. Действието
на недеполяризиращите миорелаксанти е удължено, докато на
succinylcholine е непроменено.
При спинална и епидурална анестезия са необходими по-малки
обеми анестетик за постигането на съответните нива на локална
анестезия, в сравнение с не-бременни пациентки. Това се дължи
както на хормоналните промени, така и на механичен ефект от
увеличената матка.
Особености на анестезията по време на бременността
Физиологичните промени по време на бременността изискват
модифициране на стандартните анестезиологични техники.
Антиацидната профилактика - най-често комбинация от H2
блокер, натриев цитрат 30 ml и антиеметик (metoclopramide),
се прилага за намаляване на обема на стомашното съдържимо
и увеличение на pH. Тя е свързана с намалена заболеваемост и
смъртност при инцидентна аспирация.
Правилното позициониране (леко ляво странично положение)
на операционната маса е необходимо за превенция на аортосърдечносъдови заболявания и бременност
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кавалната компресия и трябва задължително да се прилага след
втори триместър. Бременните са изложени на повишен риск за
хипоксия, поради намаления функционален остатъчен капацитет
на белите дробове и повишената кислородна консумация.
При избор на обща анестезия е наложително извършването на
денитрогенация и преоксигенация, както и бърза интубация с
бързодействащ миорелаксант и прилагане на прийома на Sellick
(натиск върху крикоидния хрущял) за превенция на аспирация на
стомашно съдържимо.
Succinylcholine e средство на избор, а като алтернативен
миорелаксант може да се използва и rocuronium. Трябва да се
има предвид, че последният е с по-продължително действие и
ефектите му трудно се антагонизират.
l тератогенност на анестетиците. На бременни жени трябва
да се прилагат медикаменти, само ако ползата надвишава риска
за неблагоприятни странични ефекти.
Анестетиците влияят върху интра- и интерцелуларните
сигнални системи, клетъчната митоза и ДНК синтеза. Тези
системи са важни за клетъчната диференциация и органогенеза.
Поради това се счита, че всички анестетици имат потенциален
тератогенен ефект, който се определя от приложената доза, пътя
на апликация и времето на експозиция на плода.
През първите 15 дни от бременността, анестетиците могат да
доведат до спонтанен аборт, през периода на органогенеза (15-56
дни) са възможни структурни аномалии, а след това – наличие
на функционални нарушения при нисък риск за структурни
аномалии. Трябва да се има предвид, че поради етични
съображения и необходимостта от голям брой пациенти, тези
изводи са основно от опити върху бременни животни.
В клинични концентрации повечето анестетици са безопасни.
Локалните и инхалационните анестетици, миорелаксантите и
опиатите са безопасни при условие, че се поддържат нормалните
физиологични параметри.
По време на обща анестезия, двуазотен окис не трябва да се
прилага, тъй като от една страна той повлиява ДНК синтезата и
Д-р Ивайло Траянов
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има тератогенен ефект, а от друга – не е особено необходим за
постигането на безопасна и ефективна анестезия.
l превенция на феталната хипоксия. Интраутеринната
асфикция на плода е най-тежкото усложнение по време на
анестезия при бременни. За това, най-важната задача на
анестезиолога е поддържането на нормална оксигенация и
хемодинамика на майката.
Майчината оксигенация, нивата на CO2, кръвното налягане и
тонусът на матката са най-важните показатели, които трябва да
се контролират по време на операция за превенция на феталната
асфикция.
Необходимо е избягването на хипоксемия, хиперкарбия,
хипокарбия, хипотония и повишен тонус на матката по време
на анестезия. Това в повечето случаи е значително по-важно от
риска за тератогенен ефект на приложените медикаменти.
Леки епизоди на хипоксемия обикновено се толерират
добре, но тежката хипоксемия е свързана с утеро-плацентарна
вазоконстрикция и намалена перфузия, водеща до фетална
хипоксемия, ацидоза и смърт на плода.
Хипероксията не е вредна за бременната и плода, тъй като тя
не е свързана с повишено съдово съпротивление на утеринните
кръвоносни съдове и не намалява феталната оксигенация.
За корекция на хипотонията дълго време ephedrine се считаше
за първо средство на избор. Скорошни проучвания показаха, че
phenylephrine не само е също толкова ефективен, но и е свързан
с по-добро алкално-киселинно състояние на плода, особено при
регионална анестезия за Цезарово сечение. Някои често прилагани
анестетици (ketamine и интравенозни локални анестетици) могат
да предизвикат утеринна хиперактивност и трябва да се избягват.
l превенция на преждевременното раждане. Рискът за
преждевременно раждане и аборт е увеличен след оперативни
интервенции, особено след коремни операции.
Приложението на токолитична терапия е противоречиво, тъй
като токолитиците имат значителни нежелани странични ефекти,
а предимствата им при операции не са доказани. За превенция
сърдечносъдови заболявания и бременност
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на преждевременното раждане, в първите часове или дни след
оперативна интервенция е уместно токографското мониториране.
l мониторирането на феталните сърдечни тонове по време
на операции се извършва след 18-22 г. с., а след 25 г. с. може да
се наблюдава вариабилност на тоновете. Мониторирането им е
уместно, тъй като те са добър индикатор за утеро-плацентарната
перфузия.
Досега не е доказано, че интраоперативното мониториране на
феталните сърдечни тонове е довело до по-добър краен изход
за плода. Липсата на вариабилност не винаги е индикатор за
фетален дистрес, а може да е свързана с ефекти на анестетиците
върху плода.
l лапароскопски операции. Много автори смятат, че
лапароскопиите имат директен травматичен ефект върху матката
и плода, както и риск за фетална ацидоза, поради абсорбирания
CO2. Увеличеното интраабдоминално налягане намалява
сърдечния дебит и утеро-плацентарния кръвоток. Въпреки това,
наличните данни сочат благоприятен изход при внимателно
подбрана хирургична и анестезиологична техника.
Reedy и сътр. са сравнили ефектите на лапароскопията (n=2181)
и лапаротомията (n=1522) при бременни в 4-20 г.с., с тези при
общата популация за 20-годишен период в Швеция. Авторите
са използвали пет фетални параметра (тегло при раждане,
продължителност на бременността, рестрикция на растежа,
преживяемост и наличие на фетални малформации).
Резултатите показват, че преждевременното раждане,
рестрикцията на растежа и ниското тегло при раждане са били повисоки при бременните, подложени на оперативни интервенции,
като не са регистрирани съществени разлики между групите с
лапароскопия и лапаротомия.
Изводи:
l за предпочитане е оперативната интервенция да се извърши
във втори триместър; възможно е прилагането на лапароскопия;
пациентите трябва да получат антиацидна профилактика; лек
наклон на ляво се прилага за избягване на аорто-кавалната
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компресия; препоръчва се интраоперативно мониториране на
феталните сърдечни тонове
l при възможност се прилага регионална анестезия; при
обща анестезия се препоръчва бърза интубация с адекватна
денитрогенация и преоксигенация; прийом на Sellick за
превенция на инцидентната аспирация на стомашно съдържимо;
бързодействащ миорелаксант (succinylcholine); инхалационните
анестетици намаляват утеринната активност; избягване на N2O
l избягване на хипоксемията, хипер- и хипокарбията; бърза
корекция на хипотонията чрез инфузия на водно-солеви
разтвори, ephedrine или phenylephrine; осигуряване на адекватна
следоперативна аналгезия
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