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 VÉNÁK BETEGSÉGEI 

 

Terhes n ık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló 
thromboprofilaxis terhességben)  

Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR 

Rövidítések: APCR (aktivált protein C rezisztencia), PS (protein S), PC (protein C), 
AT-III (antithrombin III), LMWH (kis molekulatömegő heparin), MVT (mélyvéna 
thrombosis), PE (pulmonalis embolia), TE (thromboembolia), Anti-FXa aktivitás 
(aktivált X-es faktor elleni aktivitás), ACAT (anticardiolipin antitest), AFA 
(antifoszfolipid antitest), AFS (antifoszfolipid szindróma) CVI (krónikus vénás 
insuffitientia), CD-color (Doppler ultrahang vizsgálat)  

Bevezetés   
 
Jól ismert orvosi tapasztalat és széleskörően bizonyított tény, hogy a terhesség és a 
gyermekágy idıszaka önmagában is magas thromboemboliás kockázattal járó 
állapot (1, 14, 17, 24, 25). Ez a kockázat jelentısen fokozódik, primer és/vagy 
szekunder thrombofiliára hajlamosító tényezık (VII., VIII. táblázat ) együttes jelenléte 
esetén. Mai haemostaseológiai ismereteink és új terápiás lehetıségeink birtokában 
azonban a terhességi thromboemboliás szövıdmények kialakulása megelızhetı, 
vagy jelentısen csökkenthetı a megfelelı kockázatbecslés és ezen alapuló 
thromboprofilaxis alkalmazásával. Az elmúlt 10-15 év során közzétett irodalmi adatok 
alapján sem született azonban teljesen egységes szakmai ajánlás. A 
kockázatbecslés súlyozottsága is eltér kissé az egyes szerzık esetében. Abban 
azonban egységes az irodalom, hogy minimum három, azaz kis, közepes és nagy 
kockázatú csoportokat kell elkülöníteni. Egyes szerzık emellett kifejezetten nagy 
kockázattal járó csoportot is megkülönböztetnek. (1, 2, 6) Kezelésre, illetve 
megelızésre ma már egységesen a kis molekulatömegő heparinokat (LMWH) 
ajánlják, számos ismert, elınyös tulajdonságuk alapján (2, 4, 8, 9, 16, 20, 23). 
Kompressziós harisnyával és szükség esetén helyi kezeléssel kiegészítve. 
Bizonyított az ambuláns kezelés hatékonysága és biztonságossága is (8). A 
javaslatok az LMWH dózisát és alkalmazásának idıtartamát illetıen különböznek. 
Speciális esetekben LMWH mellett szükség lehet salicyl adására is. (5, 13, 26).  
 
Vizsgálati anyag és módszer   
 
Az elmúlt tíz évben (1998. 01. 01 - 2008. 04. 30.) kórházunk Angológiai 
Szakambulanciáján megjelent 350 terhes adatait retrospektív módon értékeltük. Az 
anamnézis felvétel és vizsgálat elsısorban az egyéni és családi thromboemboliás 
megbetegedések, valamint a szerzett thrombosis készségre utaló tényezık 
felmérésére irányult. Ha indokoltnak láttuk, kezdeményeztük a veleszületett és 
szerzett thrombofiliás markerek vizsgálatát is. Ezt követıen, az összes szempont 
figyelembe vételével történt kockázatbecslés, melynél prof. dr. Bauersachs és prof. 
dr. Boda Zoltán ajánlásait követtük (I. táblázat ). A besorolás ajánlásai mellett 
figyelembe vettük továbbá a beteg együttmőködési készségét (az elvárható és 
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megvalósuló kontroll vizsgálatok lehetıségét), szülészeti gondozási javaslatokat, 
például tervezett mőtétes szülésvezetést. A preventív kezelés módjáról tehát minden 
esetben individuálisan döntöttünk.  

Eredmények   
 
A vizsgált idıszakban kórházunk Angiológiai Szakambulanciáján 350 várandós anyát 
vizsgáltunk, illetve az ıket gondozó szülészorvosok számára konzíliumot adtunk (II. 
táblázat ).  

Közülük 304 esetben (86,8%) csupán varicositas miatt kérték az angiológiai 
vizsgálatot. İk a kis kockázatú csoportba tartoztak. Thromboprofilaxisként a minden 
esetben javasolt kompressziós harisnyán és lokális kezelésen kívül kb. 50%-ban volt 
szükség kis adagú LMWH adására is a várandósság idején, vagy csak a peripartalis 
idıszakban. Varicophlebitis miatt 16 anyát kezeltünk LMWH preventív adagjával. 
Véna saphena ligatura a késın jelentkezıknél 4 esetben volt elkerülhetetlen.  

Familiaris thrombofilia valamely formája összesen 29 betegünknél volt kimutatható 
(III. táblázat ). Közülük 20- nál nem volt sem korábbi, sem az adott terhesség alatti 
thrombosis. A thromboembolia szempontjából legmagasabb kockázatot jelentı 
Leiden homozygota állapotot csupán egy betegünknél igazoltuk, ıt az igen nagy 
kockázatot viselı csoportba soroltuk. Jelenleg még gondozás alatt áll. Terápiás 
dózisú LMW heparin kezelést a terhesség 10. hetétıl (felismeréstıl kezdve) 
alkalmazunk. Eddig - 30. hét - terhessége jól fejlıdik, szövıdmény nem lépett fel. A 
szintén magas kockázatot jelentı AT lll hiányos terhes, illetve kombinált 
thrombofiliával kezeltek közül a Leiden heterozygota és prothrombin gén mutációval 
élı terhes terhessége is sikeres volt. A Leiden heterozygota és protein S csökkenés 
miatt kezelt terhes thrombofiliája elsı terhessége során elszenvedett MVT kapcsán 
került felismerésre. Második terhessége kezelésünk mellett zavartalan volt. Relatíve 
nagy gyakorisággal fordul elı gondozottjaink között protein S csökkenés. A protein S 
szint terhességben fiziológiásan is csökken. Eseteinknél azonban ez a csökkenés 
ennél kifejezettebb volt, azaz 50%-ot meghaladó mértékő. Kezelésünk mellett 
valamennyi thrombofiliás terhes terhessége sikeres volt.  
Korábbi thromboemboliás esemény miatt összesen 19 terhesnél vált szükségessé 
heparin profilaxis, esetenként ismételt terhességeiknél is. Így összesen 22 gondozott 
esetet értékelhetünk. Közülük 5-en pulmonalis embolia, 14-en mélyvéna thrombosis 
miatt keresték fel ambulanciánkat. Utóbbiak összesen 17 esetben.  
Pulmonalis embolia 4 esetben mint korábbi esemény szerepel. Egy terhesnél 
azonban az aktuális terhesség idején lépett fel, a terhesség 8. hetében, elızetes 
ovuláció indukciót elıidézı hormonkezelést és embrió transzfert követıen. A 
kórtörténetet tanulságai miatt kissé részletesebben is érdemes ismertetni. A 
terhesnél elıször az embriótranszfert követı l0. napon lépett fel feszítı cruralis, majd 
bal oldali mellkasi fájdalom, fulladásérzéssel. Az alsó végtagi color-Doppler vizsgálat 
negatív volt, és a kardiológiai ultrahang sem mutatott jobb szívfél terhelést. D-dimer 
értéke az ún. "szürke zónában" volt. További képalkotó vizsgálatok, tekintettel a korai 
terhességre, nem történtek az elsı ellátó belgyógyászati osztályon. A terhes gyorsan 
múló panaszai ellenére is javasoltak azonban LMWH profilaxist, 1 x 0,4 ml 
Fraxiparine formájában. Ennek alkalmazása ellenére jelentkezett ismét mellkasi 
szúró fájdalma a 8. héten. Ekkor került gondozásunkba. Ismételt CD a véna tibialis 
posteriorban thrombosist valószínősített. Mellkasi ultrahang pedig basalis, 
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segmentalis pulmonalis infarctust a bal oldalon. Így terápiás dózisú Fraxiparine 
adására tértünk át, melyet a gyermekágy végéig folytattunk. Terminusban, sectióval 
egészséges gyermeke született. Anyai szövıdmény a terhesség során nem lépett fel. 
Az adott terhességet megelızıen lezajlott pulmonalis emboliák közül egy másik 
terhesnél az embolia elıtt 2 terhesség is korai vetéléssel végzıdött. Thrombofiliát 
igazolni nem tudtunk. Az elızıekben leírt elvek szerint kezelve, harmadik terhessége 
sikeres volt. Anyai szövıdmény sem lépett fel. Thrombofilia, Leiden heterozygota 
állapot két terhesnél volt igazolható. Mind az ı, mind a negyedik betegünk 
terhessége kezelésünk mellett zavartalan és sikeres volt. Recidív thrombemboliás 
eseményt nem tapasztaltunk. 
Mélyvéna thrombosis miatt 17 terhesség kapcsán, összesen 14 terhest gondoztunk. 
Közülük 12 esetben korábban zajlott MVT, 5 esetben pedig az aktuális terhesség 
idején. Összesen kilenc terhesnél igazoltunk örökletes thrombofiliát. Az elızetes 
mélyvéna thrombosis miatt kezeltek valamennyi terhessége sikeres volt és anyai 
szövıdmény sem lépett fel. Az öt, terhesség során kialakult MVT közül két terhesnél 
lépett fel vetélés. Egyiküknél hármas ikerterhesség állt fenn, mely ovuláció indukciót 
követıen jött létre. Véna femoralis thrombosisa a 7. terhességi héten alakult ki. 
Teljes dózisú LMWH kezelés ellenére a 22. héten vetélés történt, melynek oka 
intrauterin fertızés volt. A másik terhesnél Leiden heterozygota állapot mellett extrem 
obesitas (130 kg), csökkent glukóz tolerancia és hypertonia állt fenn. Terhessége 7. 
hetében MVT gyanújelei mellett thrombosist igazolni nem tudtak, de tekintettel a 
halmozott veszélyeztetı tényezıkre, testsúlyra számított preventív dózisú LMWH 
adását kezdték el. A 14. héten fokozódó alsó végtag fájdalom és ekkor már 
egyértelmően igazolt v. poplitea thrombosis miatt került gondozásunkba. Terápiás 
adagú LMWH adása ellenére is vetélés lépett fel a 20. terhességi héten. 
 Anticardiolipin antitest (ACAT) jelenléte és antifoszfolipid antitest syndroma miatt 10 
terhest gondoztunk, összesen 15 terhesség kapcsán (IV. táblázat ). A feltüntetett 
adatok alapján egyértelmő a folytatott thromboprofilaxis sikeressége, hiszen csupán 
egyetlen spontán abortus történt a megkezdett thromboprofilaxist követı 2 napon és 
egy korai magzatelhalás következett be szemben a korábbi, gondozás nélküli 
terhességeik kimenetelével, ahol a terhességek 80%-a sikertelen volt (V. táblázat ). A 
thromboprofilaxis melletti korai magzatelhalás sem thromboemboliás jellegő volt, 
melynek kivédésére irányult kezelésünk, hanem egyéb jellegő. Cervix insuffitientia 
miatti magzatvesztés történt. Ezt leszámítva 93%-os eredményességet 
véleményezhetünk 10 beteg 15 kezelés melletti terhessége kapcsán.  
A csoport részletes elemzése során látható, hogy 2 terhesnél familiaris thrombofilia is 
is súlyosbította az AFS-t. Egy szekunder AFS miatt kezelt terhes, akinek korábbi 
anamnézisében thromboemboliás esemény nem szerepelt, egy spontán abortus és 
egy koraszülés igen, mivel gondozásunk korai szakaszában jelentkezett, csak 
preventív dózisú LMWH-t kapott és 100 mg aspirint, szemben az utóbbi években 
általánosan javasolt terápiás nagyságrendő LMWH dózissal. A terhesség sikeres 
kimenetelő volt, azonban a 2. trimeszter végén fellépı fenyegetı vetélés 
véleményünk szerint bizonyítja, hogy magasabb LMWH dózis, azaz terápiás 
nagyságrendő adása lett volna indokolt. Ezt alkalmazva valószínőleg a fenyegetı 
vetélés is elkerülhetı lett volna. 
Mőbillentyő implantációval élı terhest egy alkalommal kezeltünk. Elızetes mitralis 
mőbillentyő beültetése után terhességének 3. trimeszterében jelentkezett. Ekkor 
acenocumarolról LMWH terápiás adagjára tértünk át, majd szülést követıen ismét 
acenocumarolt adtunk. Sem anyai, sem magzati szövıdmény nem lépett fel.  
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Megbeszélés   
 
LMWH profilaxis céljára többféle frakcionált heparin készítmény is alkalmazható. 
Nagyobb számú nemzetközi és hazai tapasztalat elsısorban enoxaparinnal, 
nadroparinnal és dalteparinnal áll rendelkezésre. Betegeinknél leggyakrabban 
nadroparinet, kisebb részben enoxaparinet alkalmaztunk, és kezdetben, néhány 
esetben dalteparinet is, döntıen ambuláns formában, minden esetben a thrombocyta 
szám rendszeres ellenırzése mellett. A kezelés magzati szövıdményt nem okoz, 
mivel az LMW heparin nem jut át a placentán. Anyai szövıdmények közül a 
gátmetszés, vagy sectio hegében esetenként kissé nagyobb haematoma képzıdés 
elıfordult. Ez azonban további beavatkozást nem tett szükségessé. Irodalmi 
adatokkal összefüggésben nem észleltünk tehát jelentısebb vérzést, vagy súlyos 
thromboemboliás eseményt. Sıt, korábbi thromboemboliás eseményeket követı 
terhességekben, LMWH profilaxist biztosítva ezek ismétlıdése is megakadályozható 
volt, sikeres terhességek mellett. Halmozott vetélésekre, vagy koraszülésekre, 
praeeclampsiára hajlamosító állapotokban LMWH és salicyl profilaxis hatására 
lényegesen nıtt a panaszmentes és eredményes terhességek száma. Mindemellett a 
szülések mőtéti befejezésének szükségessége nem vált gyakoribbá a kezelésbıl 
adódóan. 

A terhesség   
 
A terhesség önmagában is enyhe thrombosis hajlammal járó állapot, mely egyéb 
thromboemboliára hajlamosító tényezıvel vagy rizikó faktorral kombinálódva, 
thromboemboliához vezethet. A lehetséges thromboemboliás események alatt 
nemcsak a jól ismert anyai elváltozásokat értjük, például thrombophlebitis, mélyvéna 
thrombosis, hanem a következıkben felsorolt magzati eseményeket is. Spontán 
abortuszok, a 2-3. trimeszterben jelentkezı halvaszülés, placenta abruptio, súlyos 
intrauterin magzati retardáció, korai, súlyos praeeclampsia is ide sorolhatók, melyek 
0,2-3%-ban jelentkeznek a terhességek során és vezetnek perinatalis mortalitáshoz 
vagy morbiditáshoz (VI. táblázat ).  

Ezen terheseknél végzett hisztológiai vizsgálatok ugyanis az uteroplacentáris 
erekben típusosan megnövekedett fibrin depositumokat, thrombosist és hypoxiára 
jellemzı endotheliális és trophoblast elváltozásokat mutatnak, melyek ismeretében 
joggal feltételezhetjük, hogy az uteroplacentáris keringési egység thrombosisa a 
szülészeti elváltozások alapja. Nagy valószínőséggel veleszületett és/vagy szerzett 
thrombofilia az a láncszem, mely összekapcsolja az anyai thromboemboliás 
eseményeket és a magzati komplikációkat (15, 19).  

Az egyes kongenitális thrombofiliák által okozott thrombosis készség fokozódás 
mértéke és ezen trombofiliák elıfordulási gyakorisága a lakosságban különbözı. (VII. 
táblázat ). Az egyik legsúlyosabb thrombosis hajlammal járó AT-III hiány állapot 
például, mely kb. húszszoros rizikót jelent csak ritkán, 0,05%-ban fordul elı. A Leiden 
mutáció azonban, melynek heterozygota formája fentieknél enyhébb, kb. hatszoros 
thrombosis rizikót jelent lényegesen gyakoribb megjelenéső. Magyarországon a 
lakosság 5-7%-át érinti (18, 21). Hatványozott módon növeli a thrombosis készséget 
a rizikótényezık társulása, elsısorban a veleszületett thrombofiliák kombinációja, 
vagy kongenitális thrombofilia mellett szerzett thrombofiliás faktorok egyidejő 
jelenléte.  
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A terhes nıknél is elıforduló, szerzett thrombofiliás faktorok felsorolása a 8. 
táblázatban nem teljes. Ide tartozik még például a hypermesis okozta dehidratio, 
varicositas, krónikus vénás elégtelenség, ikerterhesség, multiparitas, hypertonia, "0"-
ás vércsoport, anyagcsere betegségek progressziója, súlyosabb infectiók. Tartós 
immobilizáció válhat szükségessé pathológiás terhesség egyes típusaiban is. 
Kiemelendı, hogy egy esetleges sectio önmagában is ötszörösére növeli a 
peripartalis thrombemboliás szövıdmények elıfordulását, mely megkétszerezıdik 
sürgısségi beavatkozás esetén (1, 16,). 
Thromboembolia megelızésére és a terhesség idején kialakult mélyvéna thrombosis 
és/vagy tüdıembólia kezelésére, illetve uteroplacentáris thrombosis megelızésére 
tehát a terhesség bármely idıszakában szükség lehet. Prevenció és kezelés céljára 
kumarin származékok adása az irodalmi adatok többsége alapján ma már a 
terhesség egyetlen szakaszában sem ajánlott (4, 16). Kivételt képeznek a 
mőbillentyőt viselı terhesek. Ezen speciális indikációtól eltekintve azonban terhesség 
idején kialakult thromboembolia kezelésére, vagy annak megelızésére heparin 
adása javasolt. Terhesek esetében elsısorban LMW heparin, mivel mind a primer, 
mind a szekunder thrombosis profilaxis általában több hetes, vagy több hónapos 
gyógyszeradást jelent. Hosszú távú kezelésre pedig az LMW heparinok szerényebb 
laboratóriumi ellenırzési igényük és számos külföldi, valamint hazai szakirodalomban 
is megerısített elınyös tulajdonságaik, illetve használatuk során nyert kedvezı 
tapasztalatok alapján kedvezıbbek a frakcionálatlan heparinoknál (2, 4, 8, 9, 16, 20, 
23).  
Az egyes thrombosisra hajlamosító tényezık önmagukban is más-más relatív 
kockázatot hordoznak, elvileg végtelen ezek kombinációjának száma, és így az 
egyes tényezık társulásából adódó rizikónövekedés mértéke is. Antikardiolipin 
antitest (ACAT) jelenlétekor például már praeconcepcionalis thromboprofilaxis is 
indokolt lehet. Azt a korai klinikai tapasztalatot pedig, mely szerint a kis 
molekulatömegő heparinok dózisát a terhesség elırehaladtával növelni szükséges, 
elsısorban a nagyon magas, magas és esetenként a közepes kockázati 
csoportokban is az anti-Xa aktivitás mérési eredményei is bizonyítják. (2, 4, 6). 
Mindezek alapján egyértelmő az a vélemény, hogy az LMWH profilaxis módját 
mindig egyénileg kell megállapítani, a terhes testtömege, terhességi kora és az 
egyénre számított kockázat nagysága alapján (2, 6, 21). A thrombofiliás tényezıkbıl 
adódó kockázatbecsléshez 3 vagy 4 rizikócsoport - alacsony, közepes magas és 
nagyon magas - megkülönböztetése látszik célszerőnek (4, 14).  
A thromboprofilaxist igénylı terhesek közül kiemelt figyelmet érdemelnek a familiaris 
thrombofilia esetei, a pozitív thromboemboliás anamnéziső, az AFS-s, illetve 
autoimmun kötıszöveti betegségben szenvedı és a mőbillentyős terhesek.  
A veleszületett thrombofiliák típusait, nemzetközi felmérésekre alapozott elıfordulási 
gyakoriságát és ezzel összefüggı relatív thrombosis kockázatot a VII. táblázatban 
tüntettük fel. A familiaris thrombofiliás állapotok jelentıségét is tárgyaltuk a 
bevezetésben. Bár az egyes tanulmányok szerint a terhesség kimenetelére gyakorolt 
hatásuk típusa és gyakorisága eltérı (2, 26), abban egységes az irodalom, hogy 
igazolt thrombofilia esetén a terhesség teljes idıszakában szükséges profilaxis, 
korábbi thromboemboliás esemény nélkül is. Nincs konszenzus azonban az LMWH 
dózisát illetıen. Ez esetben is segít a terhesek rizikó csoportokba sorolása.  
Ha thromboembolia szerepel az anamnézisben, korábbi thromboemboliás esemény 
bizonyított thrombofilia nélkül is magas kockázatot jelent. Egyértelmően javasolt 
LMWH profilaxis a terhesség és gyermekágy teljes idıszakában. Saját 
gyakorlatunkban az LMWH dózisát fokozatosan emeltük a terhesség elırehaladtával. 



 6 

Elızetes thromboemboliás eseményő terheseknél, miközben egyértelmően magas 
kockázati csoportba soroljuk ıket - megkülönböztethetünk a csoporton belül is 
kisebb, közepes, illetve magasabb kockázatúakat a thrombotikus folyamat helyétıl, 
kiterjedtségétıl, a kiváltó tényezıtıl és az esetleges további társuló szekunder 
thrombofiliás tényezıktıl függıen. Ennek értelmében a terhesség különbözı 
szakaszában térünk át az LMWH preventív dózisáról terápiás nagyságrendőre, és 
ugyanígy hosszabb vagy rövidebb ideig adagoljuk azt a gyermekágy idején. Kis 
kockázatnak értékeltük a csoporton belül például a v. poplitea thrombosist, bizonyított 
thrombofilia nélkül. Ekkor a terhesség fél idejéig preventív dózist, ezt követıen teljes, 
terápiás LMWH dózist alkalmaztunk, melyet a gyermekágyi szak felétıl ismét 
preventív dózisra csökkentettünk. Magasabb kockázatúnak minısítettünk például 
korábbi iliofemoralis thrombosist. Ez esetben preventív dózist rövidebb ideig, csak az 
elsı trimeszterben alkalmaztunk. Ezt követıen pedig teljes terápiás dózisra tértünk 
át.  

A csoporton belül is legmagasabbnak ítélt kockázat, például elızetes tüdıembolia 
és/vagy igazolt thrombofilia ismeretében kezdettıl fogva terápiás dózisú LMWH-t 
javasoltunk és ezt a teljes gyermekágyi szakban is folytattuk. Saját eredményeinknél 
ismertetett 2 ovuláció indukciót követı thromboemboliás szövıdmény hívja fel a 
figyelmet arra, hogy az ovuláció indukció és embriotranszfer esetén alkalmazott 
hormonkezelések thrombogén hatása - közismert módon - nem elhanyagolható! 
Emiatt a megfelelı thromboprofilaxist, elızetes kockázatbecslést ezen esetekben is 
szükséges alkalmazni! 
Terhesség idején kialakult mélyvéna thrombosis kezelésére egyértelmően terápiás 
dózisú LMWH adása indokolt a terhesség és gyermekágy teljes idıtartama alatt. Ezt 
követıen pedig anticoagulálás olyan hosszú ideig, melyet a thrombotikus folyamat 
jellege alapján terhesség nélkül is javasolnánk. Anticoaguláns adása megkezdhetı 
már a gyermekágyi szakban is, hiszen a rendelkezésre álló kumarin típusú 
gyógyszerek nem jutnak át számottevı mennyiségben az anyatejbe (2, 6). 
Fontos entitás az antifoszfolipid szindróma. A fentieknél is nehezebb feladatot 
jelenthet egy terhesség sikeres lefolyásának, illetve adott esetben magának a 
terhesség létrejöttének elısegítése AFS esetén. Irodalmi adatok szerint ennek esélye 
thromboprofilaxis nélkül kb. 15% (5, 7). Az AFS, mint ismert egy autoimmun 
megbetegedés, melyre AFA-k következtében kialakult artériás vagy vénás 
thrombosisok és habituális abortuszok jellemzıek. Primer és szekunder formáját attól 
függıen különböztetjük meg, hogy a fenti jellemzı klinikai tünetek és AFA-k jelenléte 
mellett SLE vagy egyéb autoimmun betegség fennállása is igazolható-e. Autoimmun 
betegség nélkül primer, azzal együtt szekunder formáról beszélünk. 
Az AFS-nek hat altípusát különböztetjük meg, attól függıen, hogy milyen típusú 
thromboembolia alakul ki a klinikai lefolyás során (IX. táblázat ).  

Terhességi thromboprofilaxis szempontjából külön is kiemelendı az V. csoport, 
melyben az AFA-k miatt sikertelen terhességek halmozódnak. Ebbe a csoportba a 
táblázatba foglalt kritériumoknak megfelelı esetek sorolhatók (X. táblázat). 
AFS és terhesség esetén mind az anyánál, mind a magzatnál felléphetnek 
thromboemboliás események (VIII. táblázat ). Az uteroplacentáris egység 
thrombosisának hátterében mai ismereteink szerint a placenta által termelt annexin-V 
csökkenése áll. Ezt a természetes anticoaguláns hatású anyagot kötik meg az AFA-k 
és ezzel közömbösítik is anticoaguláns hatását. Ez az elképzelés a kezelés alapja is. 
LMWH mellett azonban salicyl adása is szükséges a sikeres kezeléshez.  



 7 

Az AFS terhesek egyértelmően magas kockázati csoportba sorolhatók és a 
terhesség teljes idıszakában LMWH kezelés, valamint naponta 100 mg aspirin 
adása indokolt. Nagy dózisú LMWH adása szükséges közepes, illetve magas titerő 
ACAT vagy B2GP1-ellenes antitestek jelenléte esetén. Magzatvesztés 
szempontjából a legnagyobb veszélyt LA jelenléte ill. nagy titerő IgM típusú ACAT 
jelenti. Nagydózisú LMWH kezelés szükséges továbbá, ha az V. típus klinikai 
kritériumai, illetve ha elızetes thromboemboliás esemény vagy egyúttal egyéb 
kongenitális thrombofiliás tényezı is fennáll. A kezelés testsúly szerint számított 
terápiás adagú LMWH (minimum 2x0,6 ml/nap) és l00 mg aspirin a terhesség 
felismerésétıl folyamatosan. (6,13). Ductus Botalli persistens gyakoribb kialakulására 
nincsenek adatok. Saját gyakorlatunkban ha anyai indokból nem volt feltétlenül 
szükséges szülést követıen is salicyl adása, úgy azt a 36. héten befejeztük. A 
gyermekágyi szakot követıen anticoaguláns adása csak akkor szükséges, ha ezt a 
maternél korábban lezajlott thrombemboliás esemény indokolja. 
Mőbillentyős terhesek esetén nem egységes az irodalmi ajánlás. Alapvetıen két 
választás lehetséges ma is: a/ LMWH alkalmazása nagy dózisban naponta kétszer 
adva a terhesség egész idıszakában és kumarin minél elıbbi visszaállítása a 
gyermekágyi szakban. 
b/ LMWH adása az elsı trimeszterben és a 36-40. héten, a közti idıszakban pedig 
kumarin alkalmazása. 
A kérdés ma sem tekinthetı lezártnak (10, 14, 15, 22). Kardiológusok egy csoportja 
kumarin adását tartja biztonságosabbnak intrakardiális thrombusképzıdés 
elkerülésére. Így, kivéve a foetopathia szempontjából legveszélyeztetettebb 
idıszakot a prevenciót kumarin kezeléssel látja biztonságosabbnak. Egységes 
álláspont kialakítását nehezíti, a mőbillentyő melletti terhességek ritka elıfordulása, 
illetve az ezzel összefüggésben szerzett kisszámú tapasztalat. 
A fenti, nemzetközileg elfogadott elveknek megfelelıen folytatott terhességi 
thromboprofilaxis tehát saját gyakorlatunk alapján is eredményesnek és 
biztonságosnak mondható.  
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