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Kritiski slimiem pacientiem Trombembolisko notikumu biežums 5 – 15%

COVID pacientiem 35 – 45% 



Virhova triāde

Hiperkoagulācija
✓ Malignitāte

✓ Grutniecība un peripartālais periods

✓ Estrogēnu terapija

✓ Trauma, iegurņa, apakšejo 

ekstermitāšu ķirurģija

✓ Iekaisīgās zarnu slimības

✓ Nefrotiskais sindroms

✓ Sepse

✓ Trombofīlija

Endotēlija bojājums
✓ Trauma vai ķirurģija

✓ Asinsvadu punkcijas

✓ Ķimisks bojājums

✓ Sirds vārstuļu slimības/protezēšana

✓ Ateroskleroze

✓ Kateteri

Cirkulācijas stāze
✓ Ātriju fibrilācija

✓ Kreisā kambara mazspēja

✓ Imobilizācija/mazskustīgums

✓ Venoz mazspēja

✓ Venoza obstrukcija (audzēji, 

adipozitāte, grūtniecība)



Jithin K. Sajeev et al. J Am Coll Cardiol EP 2020;6:251-261

Ja vienkārši : 

pastiprina un 

provocē Virhova 

triādes darbību



Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Pacients ar vieglu COVID-19 gaitu ( nav hospitalizējams)

▪ Venozā trombembolija (VTE) – primārā profilakse:

✓ Kustēties!!!! Nevajadzētu “aizrauties” ar nepamatotu farmakoloģisko VTE profilaksi

✓ Individuālos gadījumos, izvērtējot venozās trombembolijas risku un asiņošanas risku – profilaktiska MMH
terapija.

▪ Iepriekš lietotie antiagreganti un antikoagulanti jāturpina kā paredzēts

▪ Pacientiem ar vit. K anatagonistu, nestabilu INR, kuriem nav iespējas nodrošināt mājas paškontroli
– rekomendē mainīt uz Tiešajiem orālajiem antikoagulantiem, ja tie nav kontraindicēti, pieejami*.

Ja tas nav iespējams – mazas molekulmasas heparīni (MMH) terapeitiskā deva kā alternatīva

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031

* - nedrīkst mainīt, ja mehāniskās sirds vārstules; antifosfolipīdu sindroms; smaga mitrāla stenoze + ātriju fibrilācija, grūtniecība



European Heart Journal (2018) 39, 1330–1393



Pacients ar vidēju vai smagu COVID-19 gaitu (hospitalizējams)

▪ Venozā trombembolija (VTE) – primārā profilakse:

✓ Visiem hospitalizētiem pacientiem jāizvērtē VTE risks

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



https://www.mdcalc.com/padua-prediction-score-risk-vte



SIC ≥ 4

https://www.mdcalc.com/sepsis-induced-coagulopathy-sic-score



VTE riska izvērtēšana

▪ Hospitalizēts pacients ar

✓ elpošanas mazspēju

vai

✓nozīmīgām blakussaslimšanām ( P: onkoloģija/sirds mazspēja)

vai

✓gultas režīms

vai

✓nepieciešama Intensīvā terapija

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Venozās trombembolijas riska faktori

Nozīmīgie ( OR > 10)) Vidējas nozīmes (OR 2-9) Mazas nozīmes (OR <2)

✓ Kāju lūzumi

✓ Hospitalizācija sirds mazspējas vai 

ātriju fibrillācijas/undulācijas dēļ ( < 3 

mēneši)

✓ Gūžas vai ceļa locītavu

endoprotezēšana

✓ Liela trauma

✓ Miokarda infarkts ( <3 mēn.)

✓ Anamnēzē VTE

✓ Mugurkaula trauma

✓ Ceļa locītavu artroskopiskā ķirurģija

✓ Autoimūnās slimības

✓ Asins transfūzija

✓ Centrālās vēnas kateters

✓ Ķīmijterapija

✓ Sastrēguma sirds mazspēja vai elpošanas 

mazspēja

✓ Eritropoēzi stimulējošie medikamenti

✓ Hormonu aizvietojošā terapija

✓ In vitro apaugļošana

✓ Infekcija (īpaši pneimonija, urīnceļu un HIV)

✓ Iekaisīgās zarnu slimības

✓ Onkoloģija ( īpaši, ja metastāzes)

✓ Orālā kontraceptīvā terapija

✓ Cerebrāls infarkts ar paralīzi

✓ Pēcdzemdību periods

✓ Virspusējo vēnu tromboze

✓ Trombofīlija

✓ Gultas režīms > 3 dienas

✓ Cukura diabēts

✓ Hipertensija

✓ Mazkustīgums dēļ sēdēšanas 

(lidošana u.c.)

✓ Vecums

✓ Laparoskopiskā ķirurģija

✓ Adipozitāte

✓ Grūtniecība

✓ Varikozas vēnas

ESC guidelines on the diagnosis and managment of the acute pulmonary embolism 2019



Pacients ar vidēju vai smagu COVID-19 gaitu (hospitalizējams)

▪ Venozā trombembolija (VTE) – primārā profilakse:

✓ Visiem hospitalizētiem pacientiem jāizvērtē VTE risks

✓ Var tikt nozīmēti parenterālie antikoagulanti profilaktiskās devas

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



VTE profilakse - farmakoloģiskā

▪ Enoxaparins (Clexan) 40 mg (0,4ml) x 1 s/c;                  CrCl < 20 ml/min/m – 20 mg (0,2 ml) x 1 s/c

▪ Dalteparins 5000 V (Fragmin) x 1 s/c

▪ Nadroparīns (Fraxiparin) 

▪ *Fondaparinux (Arixtra) 2,5 mg x 1 s/c;                            CrCl 20 – 50 ml/min/m 1,5 mg x 1 s/c

▪ Nefrakcionētais heparīns 5000 DV 2-3 x dienā, apsverams ja nieru mazspēja

▪ Tinzaparīns 175 IU/kg  x 1 s/c

*www.thelancet.com/haematology   Vol 7   June 2020

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



COVID-19 terapija un orālie antikoagulanti

▪ Vit. K anatagonisti – jāseko līdzi INR

▪ Lopinovir/Ritonavir – Apiksabāna devu reducēt par 50% vai nelietot kopā, ja saņem mazo devu; Edoksabānu un Rivaroksabānu nelietot

▪ Azitromicīns – Edoksabāns – samazināt devu VTE pacientiem – 30 mg

▪ Nav nozīmīgu medikamentu mijiedarbību ar parenterālajiem antikoagulantiem
Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Pacients ar vidēju vai smagu COVID-19 gaitu (hospitalizējams)

▪ Venozā trombembolija (VTE) – primārā profilakse:

✓ Visiem hospitalizētiem pacientiem jāizvērtē VTE risks

✓ Var tikt nozīmēti parenterālie antikoagulanti profilaktiskās devas

✓ Ja antikoagulanti kontraindicēti – mehāniskā profilakse (intermitējoša pneimātiskā kompresija)

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Mehāniskās metodes

Urbankova J. Thromb Haemost 2005; 94: 1181-5



Pacients ar vidēju vai smagu COVID-19 gaitu (hospitalizējams)

▪ Venozā trombembolija (VTE) – primārā profilakse:

✓ Visiem hospitalizētiem pacientiem jāizvērtē VTE risks

✓ Var tikt nozīmēti parenterālie antikoagulanti profilaktiskās devas

✓ Ja antikoagulanti kontraindicēti – mehāniskā profilakse (intermitējoša pneimātiskā kompresija)

✓ Pagaidām nav pietiekami dati, lai rekomendētu vidējas- vai terapeitiskas devas antikoagulāciju primārai
profilaksei. (33% – vidējas devas – P: Enoksaparīns 1 mg/kg x 1/ Enoksaparīns 40 mg (0,4ml) x 2 s/c; ~6%
terapeitiska deva)

✓ Skrīnings VTE – USG kāju dziļām vēnam pacientiem ar paaugstinātu D-dimēru līmeni (> 1500 ng/ml) -
diskutējams

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Trombembolijas profilakse

▪ Noteikt un katru 2 – 3 dienu monitorēt:

✓D- dimērus

✓Protrombīna laiku

✓Trombocītu skaitu

✓ INR

✓APTL

✓Fibrinogēnu

www.thelancet.com/haematology   Vol 7   June 2020



Trombembolisku notikumu profilakse

▪ Subkutāni Mazmolekulārie heparīni profilaktiskās devas visiem hospitalizētiem COVID 
pacientiem, ja nav kontraindikācijas antikoagulantu lietošanai.

▪ Alternatīva:

✓ Nefrakcionētais heparīns ( biežākas injekcijas, kontrole)

✓ Fondaparinuks

▪ COVID pacientiem – lielāka profilaktiskā deva?

www.thelancet.com/haematology   Vol 7   June 2020



Pacients ar vidēju vai smagu COVID-19 gaitu (hospitalizējams)
ar aizdomām vai apstiprinātu diseminētu intravaskulāro

koagulopātiju (DIK).

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic



Pacients ar vidēju vai smagu COVID-19 gaitu (hospitalizējams)
ar aizdomām vai apstiprinātu diseminētu intravaskulāro

koagulopātiju (DIK).

▪ Jānozīmē profilaktiska antikoagulācija – ja nav aktīvas asiņošanas ainas

▪ Ja Pacients iepriekš saņēmis hronisku antikoagulantu terapiju – reducēt devu, atcelt tikai tad, ja asiņošanas
risks ir ļoti augsts.

▪ Priekšroka MMH

▪ Ilgstošas darbības Antiagregantus rekomendējams atcelt lielākai daļai pacientu

▪ Ja Pacientam ir indikācijas saņemt duālo antiagregantu terapiju ( PKI < 3 mēneši iepriekš/nesen miokarda
infarkts) un nav asiņošanas pazīmes – individuāls lēmums – vēlams turpināt, ja Trombocīti > 50.000. Reducēt
uz vienu antiagregantu, ja Tr 25.000 – 50.000; atcelt, ja < 25.000

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



COVID-19 terapija un antiagreganti

▪ Klopidogrels + Lopinovir/Ritonavir = samazina Klopidogrels efektivitāti – trombozes risks

▪ Tikagrelors + Lopinovir/Ritonavir = palielina Tikagrelora koncentrāciju – asiņošanas risks

▪ Nav mijiedarbības ar Kangreloru un GPIIb/IIIa receptoru inhibītoriem
Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Trombembolisku notikumu diagnostika un ārstēšana

▪ Apsvērt Venozās trombembolijas iespējamību pacientiem ar strauju elpošanas funkcijas
pasliktināšanos un augstu D-dimēru koncentrāciju.

✓ Diagnostikā izmantojamās metodes - CTA plaušām vai dziļo vēnu USG; Transtorakālā
EhoKG*

✓Praktiski – diagnostisko metožu pielietojums var būt stipri ierobežots

✓Ja diagnostiskie testi nav iespējami un nav augsts asiņošanas risks, apsvērt terapeitisko
heparīnu devu.

www.thelancet.com/haematology   Vol 7   June 2020

*Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Pacients ar akūtu PATE

Antikoagulācija

Hemodinamikas nestabilitāte? 

Nē

Vidēja riska vai zema riska?
Pārbaudi 1. un 2.

1. PATE klīniskās pazīmes vai 2. LK disfunkcija EhoKG vai CTA 
nozīmīgas blakusslimības

- PESI III-IV vai sPESI ≥ 1 
- Alternatīva ≥ 1 Hestia kritērijs

Jā

Augsts risks

Vidēji-augsts risks

Nav ne 1. ne 2.

Noteikt Troponīnu

Troponīns pozitīvs
+ LK disfunkcija

Zems risks

Vidēji-zems risks

Troponīns negatīvs

Nav cita iemesla hospitalizācijai?
Ir ģimenes, sociālais atbalsts?

Viegli pieejama medicīniskā aprūpe?

1. vai 2. pozitīvs

≥ 1 Nē Jā (uz visiem
jautājumiem)

Stacionē
Monitorings; apsver glābjošu
reperfūziju hemodinamikas
destabilizācijas gadījumā

Reperfūzijas
terapija

Hemodinamikas
atbalsts

Augsts risks

Agrīna izrakstīšana
Ambulatorā terapija

ESC guidelines on the diagnosis and managment of the acute pulmonary embolism 2019



Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031



Ilgstoša profilaktiska antikoagulācija izrakstoties

▪ Pacientu izrakstot, jāizvērtē VTE risks – un jāapsver profilaktiskā antikoagulantu lietošana līdz
pat 45 dienām pēc izrakstīšanas. 

▪ Rehabilitācija, novērošana, fiziskā aktivitāte

▪ Medikamenti – MMH s/c, Tiešie orālie antikoagulanti

▪ Kā augsta VTE riska marķieri – pacienta blakusslimības



Venozās trombembolijas riska faktori

Nozīmīgie ( OR > 10)) Vidējas nozīmes (OR 2-9) Mazas nozīmes (OR <2)

✓ Kāju lūzumi

✓ Hospitalizācija sirds mazspējas vai 

ātriju fibrillācijas/undulācijas dēļ ( < 3 

mēneši)

✓ Gūžas vai ceļa locītavu

endoprotezēšana

✓ Liela trauma

✓ Miokarda infarkts ( <3 mēn.)

✓ Anamnēzē VTE

✓ Mugurkaula trauma

✓ Ceļa locītavu artroskopiskā ķirurģija

✓ Autoimūnās slimības

✓ Asins transfūzija

✓ Centrālās vēnas kateters

✓ Ķīmijterapija

✓ Sastrēguma sirds mazspēja vai elpošanas 

mazspēja

✓ Eritropoēzi stimulējošie medikamenti

✓ Hormonu aizvietojošā terapija

✓ In vitro apaugļošana

✓ Infekcija (īpaši pneimonija, urīnceļu un HIV)

✓ Iekaisīgās zarnu slimības

✓ Onkoloģija ( īpaši, ja metastāzes)

✓ Orālā kontraceptīvā terapija

✓ Cerebrāls infarkts ar paralīzi

✓ Pēcdzemdību periods

✓ Virspusējo vēnu tromboze

✓ Trombofīlija

✓ Gultas režīms > 3 dienas

✓ Cukura diabēts

✓ Hipertensija

✓ Mazkustīgums dēļ sēdēšanas 

(lidošana u.c.)

✓ Vecums

✓ Laparoskopiskā ķirurģija

✓ Adipozitāte

✓ Grūtniecība

✓ Varikozas vēnas

ESC guidelines on the diagnosis and managment of the acute pulmonary embolism 2019



Ilgstoša profilaktiska antikoagulācija izrakstoties

▪ Pacientu izrakstot, jāizvērtē VTE risks – un jāapsver profilaktiskā antikoagulantu lietošana līdz
pat 45 dienām pēc izrakstīšanas. 

▪ Rehabilitācija, novērošana, fiziskā aktivitāte

▪ Medikamenti – MMH s/c, Tiešie orālie antikoagulanti

▪ Kā augsta VTE riska marķieri:

– pacienta blakusslimības

- D-dimēri > 2 reizes virs augšējās normas robežas

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.031
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Modificētā IMPROVE VTE skala
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