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Автор на статията е 
д-р Мария Георгиева
Завършва Медицина в 

Медицински университет, 
гр. Плевен през 1996 година. 

През 2005 г. придобива 
специалност „Вътрешни 
болести”. През 2012 г. 

придобива специалност 
„Клинична хематология”  

От 2015 г. е  лекар – 
хематолог в Отделение 
по вътрешни болести на 
МБАЛ „Света София”.

Анемии 
и бременност

б
ременността 

е нормално 

физиологично 

състояние на здра-

вата жена, но въпре-

ки това организмът 

е изложен на по-екс-

тремни условия от 

обичайното. необ-

ходимостта да се 

осигурят оптимални 

условия за растеж и 

развитие на плода 

понякога поставя в 

по-неизгодна позиция 

майчиния организъм, 

като единствен из-

точник на хранител-

ни вещества, макро 

и микроелементи. 

това само по себе си 

не води до развитие 

на патологични от-

клонения при липса 

на предразположе-

ност и съпътства-

щи заболявания на 

майката.
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При регистриране на нова бременност 

наблюдаващият акушер-гинеколог след-

ва утвърден алгоритъм, който включва 

изследвания на кръвта. При жените в 

първите три месеца на бременността 

и при липса на заболявания, обикновено 

няма отклонения в кръвната картина. 

В последния триместър често наблюда-

ваме очаквани промени като повишена 

скорост на утаяване на еритроцитите  

/сУе/, увеличен левкоцитен брой, понижен 

хемоглобин. 

Хемоглобин в стойности под референт-

ните при бременни, заедно с понижен 

еритроцитен брой, отклонения в ери-

троцитните обеми и съдържание, както 

и намален хематокрит са показателите, 

които ни демонстрират анемията.

При бременните в последните месеци, 

обаче, не винаги поднормените стой-

ности на хемоглобина се интерпрети-

рат като анемия, поради тенденцията 

към задържане на течности и известно 

разреждане на циркулиращата кръв - със-

тояние известно като хиперхидроза. така 

хемоглобин около 110 г/л се приема като 

нормален, при жените след 32 гестацион-

на седмица на бременността.
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ЖелязодефицитнА Анемия

най-честата анемия, диагности-

цирана в хода на бременността, 

е желязодефицитната. тя може 

да се открие още при началните 

– рутинни изследвания или при 

проследяването. В първия слу-

чай обикновено се касае за жени 

с наличен железен дефицит към 

момента на забременяването. 

Във втория  случай говорим за 

изчерпване на майчините желез-

ни депа от растящия плод, който 

приема желязо в необходимото за 

неговото развитие количество, 

пренебрегвайки малкото скла-

дирано в организма на майката. 

Железните депа може да бъдат 

изчерпани лесно при жени с ис-

тория за обилна менструация в 

юношеска възраст или непосред-

ствено преди забременяването, 

втора или поредна бременност, 

по време на която е провежда-

но лечение с желязо, при бремен-

ност в тийнейджърска възраст. 

сред останалите причини за из-

черпване на железните депа са 

дефицитно хранене (веганство, 

хранителни разстройства, ал-

кохолизъм),  съпътстващи за-
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Предварителна регистрация на тел. 0896 64 33 34 и в нашия сайт

10:30 ч.

8.11.2018 четвъртък Кърмене
15.11.2018 четвъртък бебето у дома
22.11.2018 четвъртък раждане
24.11.2018 събота Практическа лекция
29.11.2018 четвъртък Първи грижи
6.12.2018 четвъртък лактация
13.12.2018 четвъртък бебето у дома
15.12.2018 събота Практическа лекция
20.12.2018 четвъртък раждане

12.11.2018 понеделник бебето през зимата
25.11.2018 неделя децата на новото време
10.12.2018 понеделник Хранене на детето
16.12.2018 неделя здравето на бебето

17.12.2018 понеделник Хранене на бебето - кърмене и 
захранване

26.11.2018 понеделник Първите 40 дни след появата 
на бебето

3.12.2018 понеделник естествено и оперативно раж-
дане - съвети и препоръки

PARK Center Sofia | от 10:30 часа

Поликлиника българия | от 10:30 часа

мбАл Вита – база 2 | от 10:30 часа

болявания на бременната жена, 

като хроничен улцеро-хемора-

гичен колит, ерозивен гастрит 

или язва на стомаха или двана-

десетопръстника, кървящи хе-

мороиди, бъбречна поликистоза, 

различни гинекологични болести. 

допълнителните изследвания 

при уточняване на анемичния 

синдром са серумно желязо, то-

тален желязосвързващ капаци-

тет и феритин, които дават 

достатъчно информация на ле-

каря и обосновават решението 

за предписване на лечение с же-

лезни препарати. те трябва да 

бъдат приемани от жената по 

време на цялата бременност, 

кърменето и известен пери-

од след неговото приключване, 

преценен от хематолога. Про-

следяване на кръвната картина 

при бременни, в хода на лечение 

с железен препарат, се прави 

на всеки два месеца или по пре-

ценка от лекуващия лекар. дори 

и при адекватно заместване не 

може да се очаква нормализиране 

на стойностите на хемоглобина. 

изборът на медикамент е инди-

видуален при всяка жена и може 

да се коригира, в зависимост от 

усвояването му и поносимостта 

на бременната към лечението.
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тАлАсАмия минор

следваща по честота като при-

чина за анемия при бременните 

е така наречената таласемия 

минор. това е състояние на хе-

терозиготно носителство (уна-

следено от единия родител) на 

дефектен ген, който обуславя 

нарушен синтез на хемоглобино-

вите молекули,  което при мъже-

те и жените, които не са бре-

менни, представлява козметичен 

дефект и не крие почти никакви 

рискове. диагнозата е една от 

най-често поставяните в каби-

нета на хематолога, поради ви-

соката й честота сред населе-

нието. Важно е при бременните 

жени, които не знаят, че имат 

подобно носителство, диагно-

зата да бъде уточнена с елек-

трофореза на хемоглобин, като 

предварително бъде отхвърлен 

съпътстващ железен дефицит, 

който налага задължителна ко-

рекция. При бременни с таласе-

мия минор и понижаване на хе-

моглобина под 80 г/л и/или данни 

за страдание на плода се налага 

кръвопреливане, поради липса на 

други възможности за лечение. 
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те следва да приемат фолиева 

киселина в терапевтична доза (3 

пъти по 400 микрограма) до края 

на бременността. Уместна е и 

консултация с хематолог на баща-

та, а при наличие на носителство 

за таласемия минор и у двамата 

родители е наложително провеж-

дане на допълнителни изследвания 

на плода, за изключване на така 

нареченото двойно хетерозигот-

но носителство на таласемичния 

ген и риска от раждане на дете с 

тежка, клинично-проявена хемоли-

тична анемия (таласемия майор).

Често при бременните жени се констати-

ра  понижено ниво на витамин В12,  което 

само по себе си не е показание за старти-

ране на заместително лечение. такова се 

налага при преценка от специалист, зато-

ва е необходима консултация с хематолог 

и вземане на адекватно решение. специа-

лен контингент са пациентките, които се 

хранят само с растителна храна (вегани). 

Важна информация за всяка бъдеща майка е, 

че така важният витамин В12 се съдържа 

само в животинската храна - месо, млечни 

продукти, яйца, но не и в растителната. По 

тази причина пациентки – вегани трябва да 

бъдат предварително консултирани с хема-

толог, който да предпише подходящите хра-

нителни добавки.

Поради сравнително ниските дневни нужди 

и масовият прием на витамини за бремен-

ни, фолатният дефицит при тях почти не се 

среща, но  нивото на фолиевата киселина 

задължително се изследва едновременно с 

това на витамин В12.

В редки случаи, при установяване на анемия 

при бременна жена, едновременно с темпе-

ратура над 37,2 градуса, ангина, обилно нощ-

но потене, отслабване на тегло, сърбеж по 

кожата, опипващи се или видими формации в 

областта на шията, подмишниците, слабин-

ните гънки, пожълтяване на конюнктивите 

и кожата, внезапно настъпила екстремна 

бледост и силна отпадналост, както и при  

потъмняване на урината, кожни или лигавич-

ни кръвоизливи, хипертрофия на венците, 

понижен тромбоцитен или повишен левкоци-

тен брой, се налага консултация с хемато-

лог по спешност, за отхвърляне на сериозно 

новопоявило се кръвно заболяване.

регулярните кръвни изследвания, както и 

стриктното следене на бременността, ако 

се налага и от мултидисциплинарен екип, 

превантират сериозни проблеми и пропуски 

по отношение на здравето на майката и бе-

бето. 


