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Бременността е състояние, което 

пренастройва нормалните физиоло-

гични процеси и поставя майчиния ор-

ганизъм в състояние на повишени нужди 

от хранителни вещества, витамини и ми-

кроелементи. Една основна част от тези 

процеси е свързана с промени в кръвния 

обем и последващия риск за поява на ане-

мични състояния през бременността. 

Обичайно кръвният обем започва да се 

увеличава още в първия триместър и 

най-интензивно нараства през втория 

тритеместър. Увеличението на обема 

кръв на майката е с 40-45%, а причини-

те за това са няколко. На първо място 

е необходимо да се запълни обемът в съ-

довете в растящата матка. Уголемена-

та матка започва да притиска големите 

съдове в съседство и е причина за на-
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рушен венозен отток при легнало и из-

правено положение, а увеличеният кръвен 

обем предпазва майката и плода от тези 

състояния. На трето, но не на последно 

място, по-големият кръвен обем защита-

ва майката в случаи на кръвозагуба при 

раждането. 

Увеличеният обем на кръвта при бремен-

ните жени се постига за сметка на уве-

личение на еритроцитите (червени кръвни 

телца, които съдържат хемоглобин и пре-

насят кислород до тъканите и клетките) 

и за сметка на плазмата (течната със-

тавка на кръвта). Увеличението на тези 

два компонента е диспропорционално, с 

относително по-малко нарастване на обе-

ма на еритроцити в общия обем кръв. Ето 

защо, хемоглобиновата концентрация спа-

да по време на нормална бременност. 
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тромбоцитопении, левкемии, лимфоми; 

• анемии, свързани с бременността - же-

лязодефицитни и мегалобластни анемии;

• анемии, които са съществували “скри-

то“ и се проявяват по време на бремен-

ност - хемоглобинопатии, автоимунна 

хемолиза, апластична анемия.

Нормите за хемоглобин, които дефинират 

анемиите, са под 120г/л при небременни; 

под 110г/л при бременни в първи и трети 

триместър и под 105г/л във втори три-

местър. 

след поставяне на диагнозата анемия е 

важно да се знае нейният произход, за да 

се прецени ефектът върху протичането 

и изходът на бремен-

ността, както и да се 

назначи лечение.

Най-често срещана е 

жел язодефицитната 

анемия. Около термин 

близо 6% от жените са 
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За поддържане на хемоглобина във физи-

ологични граници са необходими желязо и 

витамини от група В. Обикновено количе-

ството желязо прието с храната, плюс 

желязото от депата в организма, не е 

достатъчно за нуждите по време на бре-

менност. Без прием на желязо, обичайно 

през втората половина на бременност-

та, показателите се влошават и се от-

криват под нормите. тук се крие и при-

чината за появата на различни видове 

анемии при бременните. 

Анемия (на гръцки: Ἀναιμία, „без кръв“, още 

малокръвие, безкръвие) е недостиг на 

червени кръвни телца и/или хемоглобин 

в кръвта. При бремен-

ните жени съществува 

риск за различни видове 

анемии:

• хронични – хереди-

тарни (наследствени) 

анемии, имунологични 

За поддържане на 
хемоглобина във 
физиологични гра-

ници са необходими 
желязо и витамини 

от група В
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с хемоглобин под 110 г/л и при тях най-чес-

тата причина е железен дефицит в орга-

низма. тези бременни са с повишен риск 

от преждевременно раждане, по-нисък 

темп на нарастване на плода и риск от 

сърдечносъдови заболявания в зряла въз-

раст. Нуждите от желязо са значително 

увеличени през бременността – 1000 мг 

за бремнността, от които 300 мг се по-

емат от плода и плацентата. Увеличено-

то количество еритроцити през втора-

та половина на бременността изразходва 

депата на желязо в майчиния организъм, 

поради което нарастват нуждите от до-

пълнителен прием на желязо (6-7мг/днев-

но). Ако не се внася достатъчно желязо в 

организма, се наблюдава спад на нивата 

на хемоглобин. При плода, обаче, няма на-

рушено производство на хемоглобин, тъй 

като плацентата извлича достатъчно 

желязо от майката, дори когато самата 

бременна е с тежка анемия. Диагнозата 

на тези състояния се поставя след из-

следване на кръвна картина, желязо, фе-

ритин и по преценка на лекаря се изготвя 

натривка от кръв. Лечението се състои в 

прием на желязо на таблетки през уста-

та или инжекционно в по-тежките случаи. 

За пълно лечение и запълване на депата в 

организма на майката е нужен прием на 

желязо три месеца след нормализиране 

на показателите.

Друг вид често срещана анемия при бре-

менност е анемия в следствие на кръвоза-

губа – при спонтанен аборт, извънматоч-

на бременност или кървене при раждане. 

В такива случаи клиничната картина е 

драматична и изисква незабавна намеса 

от страна на лекарски екип. след овла-

дяване на кървенето и вливания на раз-

твори за възстановяване на обемите в 

кръвното русло, при такива пациентки се 

назначава лечение с желязо, а понякога е 

възможно да се наложи и кръвопреливане. 

следваща група анемии, са анемиите 
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в следствие на хронични заболявания 

– инфекции, бъбречни заболявания (пи-

елонефрит, бъбречна недостатъчност), 

злокачествени заболявания, ревматоиден 

артрит и други.

Всички тези състояния водят до същест-

вен спад в стойностите на хемоглобина 

по време на бременност. те са трудни за 

лечение и поставят здравето на майката 

и износването на бременността пред ог-

ромни предизвикателства. терапията при 

такива бременни се определя съвместно 

от екип от акушер-гинеколог, хематолог 

и други необходими медицински специали-

сти.

съществува и групата анемии, нарече-

ни мегалобластни анемии. те са редки и 

се свързват с тежки 

дефицити на фолиева 

киселина или витамин 

В12. Анемиите причи-

нени от дефицит на 

фолиева киселина, се 

наричат пренициозни 

анемии. те се срещат 

при жени, които не кон-

сумират зелнолистни 

зеленчуци и животин-

ски протеини. състоя-

нието допълнително се 

влошава с липсата на 

апетит по време на началната бремен-

ност. Хроничната консумацията на ал-

кохол също води до дефицит на фолати. 

През бременността майчиният органи-

зъм има нужда от 400 мкг дневно фолиева 

киселина. Диагнозата се поставя след 

изследване на пълна кръвна картина и на-

тривка от кръв. Подобно на желязодефи-

цитните анемии, бебето и плацентата 

пренасочват фолатите към себе си така, 

че плодът не е анемичен, дори при тежка 

анемия на майката. Лечението се състои 

в коригиране на начина на хранене, прием 

на фолиева киселина и желязо. мегалоб-

ластна анемия, причинена от дефицит на 
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витамин В12 е изключително рядко със-

тояние, което може да е вродено (Ади-

сон-пернициозна анемия) или да възникне 

като следствие на нарушено усвояване на 

хранителни вещества, след операции за 

изрязване на част от стомаха, резекция 

на черва или болест на Крон. Лечението 

в такива случаи е насочено към внасяне 

на достатъчни количества Витамин В12 

в организма на майката. 

Група вродени анемии, които често пъти 

се изявяват за пръв път през бремен-

ността са таласемиите. Жените с та-

ласемия носят дефектни гени, отговорни 

за производството на хемоглобин, което 

води до анемия в различна степен на те-

жест според засегнатите гени. Най-чес-

та е бета-таласемия-

та, която може да бъде 

минор или майор. тала-

семия майор е тежко 

състояние, което се из-

явява още в първите дни 

след раждането и изис-

ква специфично лечение. 

таласемия минор е лека 

и може да остане скри-

та докато не се изяви 

през бременността. При 

такива бременни се на-

значва прием на желязо 

и фолиева киселина и е по-често срещано 

раждане на плод с ниско тегло.

От всичко написано се вижда, че анеми-

ите са разнообразна група състояния, 

които са често срещани при бременните 

жени. Още при първата среща на бремен-

ната с лекаря в женска консултация, се 

назначават кръвни изследвания, които 

биха насочили към такава диагноза. съ-

щите изследвания се повтарят некол-

кократно по време на бременността и 

непосредствено преди раждането. Лече-

нието на анемиите е важно, за да се га-

рантира по-добра прогноза за протичане 

на бременността и раждането.

Съществува и гру-
пата анемии, наре-
чени мегалобластни 
анемии. Те са редки 

и се свързват с 
тежки дефицити 

на фолиева киселина 
или витамин В12. 


