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д-р Таня Босева, АГ специалист 
в МБАЛ "Света София"

Ултразвук
по време на бременност

Съвременната медицина поз-

волява редица „чудеса“. едно 

от тях е да видиш детето 

си още преди да се роди. това 

е възможно благодарение на ул-

тразвуковата диагностика.

Ултразвуковото изследване като 

метод за получаване на образ се 

основава на отразяването на 

ултразвуковите вълни при сре-

щата им с различните тъкани 

в човешкото тяло, обработката 

на получените данни с помощта 

на компютър и превръщането им 

в изображение. това изображение 

може да е черно-бяло или цвет-

но, и може да се съхрани на хар-

тиен носител. резултатите при 

ултразвуковото изследване се 

получават в момента на само-

то изследване. с негова помощ, 

по време на бременност, можем 

да получим изображение на пло-

да, плацентата, пъпната връв и 

околоплодните води, с което да 

потвърдим, че бременността се 

развива нормално или да откри-

ем вероятни отклонения.

Ултразвуковото изследване е 

най-безопасният образен метод 

за изследване на плода, защо-

то се базира на звукови вълни, 

а не на радиация. по време на 

бременност то се провежда от 

акушер-гинеколог в лекарския ка-

бинет или в специализирани кли-

ники и болници. препоръчител-

но е да се извършва регулярно 

през около 4 седмици, като при 

определени придружаващи забо-

лявания при бременната или при 

някои патологични състояния на 

плода, може да се назначат до-

пълнителни прегледи.
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Ултразвуковото изследване е най-безопасният образен метод за изследване на плода, защото се базира на звукови вълни, а не на радиация. 
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Какви са видовете 
ултразвук в 
акушерството?

 Трансабдоминален ултразвук е 

най-често използваният метод. при него 

пациентката лежи по гръб, а коремът 

й се намазва с гел, който спомага про-

пускането на ултразвуковите вълни от 

тъканите и получаването на по-добър 

образ. Използва се ултразвуков трансдю-

сер, който е предназначен за изследване 

през коремната стена. Изследването е 

безболезнено.

 Трансвагинален ултразвук: този вид 

изследване се осъществява през влага-

лището с тънък (вагинален) трансдюсер, 

докато пациентката лежи по гръб със 

свити в коленете крака. трансвагинална 

ехография се използва при ранна бремен-

ност за определяне големината на ембри-

она и срока на бременността, или за из-

ключване на извънматочна бременност. 

много по-рядко се използва в по-късна 

бременност за определяне на локализа-

цията на плацентата или при високо ри-

скова бременност за мониториране на 

дължината на маточната шийка. важно е 

при това изследване да не е пълен пикоч-

ният мехур. може да се усети известен 

дискомфорт, но в никакъв случай не се 

стига до болезненост.

в определени случаи, когато лекарят ви 

има нужда от повече информация за ва-

шето бебе, може да се направят допъл-

нително:

 Ултразвуков доплер. този вид ултраз-

вук се използва, за да се провери кръво-

тока на бебето и кръвоснабдяването на 

матката, ако има съмнения за изостава-

не в нарастването на бебето. За целта 

може да се използва както коремният, 

така и вагиналният трансдюсер. освен 

да се измерва кръвотока на бебето, с 

доплер можем да чуем и сърдечните му 

пулсации, както и да определим сърдечния 

ритъм и честота. не се препоръчва из-

ползването му преди 8 гестационна сед-

мица, защото се смята, че се получава 

топлинно натоварване на ембриона.

 3D ехография. този вид ултразвуково 

изследване прави хиляди изображения на 

плода, почти едновременно, като ги на-

слагва един върху друг и така ни дава 

обемен образ (3D изображение), което 

може да е толкова ясно и реално, че да 

се сравнява с фотографско изображение. 

по време на изследването пациентката 

може да усети вибрациите на 3D тран-

сдюсера по корема си, без това да й при-

чинява болка или дискомфорт.

 4D ехография. това е 3D ехография, към 

която се добавят движенията на плода в 

реално време.
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предварителна регистрация
на тел. 0896 64 33 34 и в нашия сайт

5.4.2018 четвъртък бебето у дома 
12.4.2018 четвъртък раждане 

19.4.2018 четвъртък първи грижи 
26.4.2018 четвъртък Лактация 

28.4.2018 събота практическа лекция 
3.5.2018 четвъртък бебето у дома 

10.5.2018 четвъртък раждане 
17.5.2018 четвъртък първи грижи 

24.5.2018 четвъртък Кърмене 
26.5.2018 събота практическа лекция 
31.5.2018 четвъртък бебето у дома 

10:30 ч.

Ултразвук 
– кога през 
бременността?
през различните етапи от бременност-

та може да се получи различна информа-

ция за здравето и развитието на плода.

По време на 1-ви триместър:
Целта на изследването при първото по-

сещение на бременната жена при аГ-спе-

циалист е да се потвърди наличието на 

бременност, и да се уточни дали е в ма-

точната кухина, където трябва да бъде, 

или се развива извънматочно. За да е ин-

формативен този преглед, трябва да са 

минали поне 5 дена от закъснението на 

менструацията.

това е изследването, което дава сведе-

ния дали бременността е едноплодна, или 

в маточната кухина се развива повече 

от един ембрион.

определянето на размера на ембриона в 

началните седмици от бременността е 

важно за максимално точно изчисляване 

на вероятния термин на раждане, кой-

то в наши дни се смята, че трябва да е 

ехографски определен.

през първия триместър от бременност-

та с комбинация от ултразвуково изслед-

ване на плода (дължина на плода, дебели-

на на кожната гънка на тила и наличието 

на носни кости) и серумно определяне 

на специални хормони и белтъци (HCG – 

човешки хорионгонадотропин и PAPP-A 

– свързан с бременността плазмен про-

теин а) може да се изчисли рискът от 

синдром на Даун при плода, с точност на 

метода до 95%, както и рискът от синд-

ром на едуардс, синдром на патау и дефе-

кти на невралната тръба (спина бифида).

този комбиниран метод за изследване 
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се нарича Комбиниран скрининг в първи 

триместър на бременността и ще бъде 

препоръчан на бременната, когато ем-

брионът е с размер над 4,5 см. най-подхо-

дящото време за извършването на този 

скрининг е от навършването на 11-та 

гестационна седмица до 13+6. това е и 

периодът, в който се извършва ранната 

фетална морфология, която търси големи 

дефекти в развитието на плода, такива 

като липса или недоразвитие на крайни-

ци, големи дефекти в развитието на мо-

зъка и сърцето. Феталната морфология е 

високоспециализирано изследване, което 

се извършва от сертифицирани за това 

специалисти.

По време на 2-ри триместър:
Ултразвуковите прегледи през този пе-

риод целят да проследят дали плода се 

развива правилно за гестационната въз-

раст.

Ако прегледът ще се прави през корема е желателно 
върху кожата му да не са 

прилагани козметични продукти, 
защото някой от тях може да 
намалят пропускливостта за ултразвуковите вълни и така да влошат образа. 



Майчинство deteto.info 13

предварителна 
регистрация на 

тел. 0896 64 33 34 
и в нашия сайт

Бургас
бургас, мол „Галерия”, 
ул. Янко Комитов 6, ет. 2, Playgraund
2.4.2018 понеделник бебето у дома
16.4.2018 понеделник раждане
21.5.2018 понеделник Кърмене

14:00 ч.

определяме с голяма точност телесно-

то тегло при плода, както и неговото 

положение в матката, количеството на 

околоплодните води, зрелостта на пла-

центата и нейната локализация.

в началото на 2-ри триместър е въз-

можно да се определи полът на бебето, 

като това може да се спомене или да 

се запази в „тайна“, в зависимост от 

желанието на родителите.

а към края на периода се извършва 

втората фетална морфология на пло-

да, която има за цел да потвърди, че 

всички органи и системи на плода се 

развиват хармонично, без големи ана-

томични дефекти, несъвместими с жи-

вота, както и да отхвърли наличието 

на някои лицеви дефекти. подходящо е 

да се направи между 18-та и 23-та ге-

стационна седмица.

това е и времето, в което е препоръча-

но да се направи подробно ехографско 

изследване на феталното сърце, с цел 

да се изключат каквито и да било сър-

дечни дефекти – фетална.

A 1

A 1 A 1

Бременн�ст

Здра�е

Първи грижи за н�ор�деното

Грижи и възпитание

И т�а ще мине

Тема на броя

У дома

Блясък

Пр�фесия майка

Училище за р�дители

Раждането
информиран избор



14

ражДане

A 1

A 1 A 1

Бременн�ст

Здра�е

Първи грижи за н�ор�деното

Грижи и възпитание

И т�а ще мине

Тема на броя

У дома

Блясък

Пр�фесия майка

Училище за р�дители

Раждането
информиран избор

По време на 3-ти триместър:
Ултразвуковите прегледи през този пери-

од имат за задача да потвърдят, че бебе-

то се развива симетрично и не изостава, 

или не изпреварва очакваните размери за 

гестационната си възраст. размерите и 

положението на плода, както и разполо-

жението на плацентата и пъпната връв 

в този триместър са от факторите, кои-

то играят основна роля за препоръчване-

то на оптималния за бременната и плода 

начин за раждане.

някои от по-дребните анатомични дефе-

кти стават видими едва в този период 

от бременността. това е и причината 

да се препоръчва трета фетална мор-

фология, която да е в периода от 28-ма 

до 32-ра гестационна седмица. тогава се 

извършва и задължително доплерово из-

следване на кръвотоците на плода.

Ултразвук – предварителна подготовка.
методът е неинвазивен, неболезнен и не 

изисква особена подготовка. ако прегле-

дът ще се прави през корема е желател-

но върху кожата му да не са прилагани 

козметични продукти, защото някой от 

тях може да намалят пропускливостта 

за ултразвуковите вълни и така да вло-

шат образа. при неголяма бременност и 

трансабдоминална ехография преди про-

веждането на изследването, е желателно 

пикочният мехур да е пълен, което помага 

за по-добър образ, но не е абсолютно не-

обходимо. Затова пък, ако прегледът ще е 

вагинален, най-подходящо е да се извърш-

ва при изпразнен пикочен мехур.

при провеждане на трансвагинална 

ехография трансдюсера се въвежда ваги-

нално, покрит от латексов кондом и кон-

тактна среда – гел. ако имате алергия 

към латекс, трябва да съобщите на лека-

ря преди провеждане на теста.

ако възникнат каквито и да било неясноти 

и тревоги по отношение на изследването 

– свързани с методика, безопасността 

или други, е добре да се изяснят с лекува-

щия аГ-специалист. Информираният избор 

във всеки един момент на бременността 

ще позволи протичането й да бъде спо-

койно и хармонично, и накрая да останат 

само положителните емоции от нея.


