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Специфични за бременността:

- Физиологични промени

- Заболявания

- Въпроси

други заболявания

БРЕМЕННОСТ



Имат значение за:

- интепретацията на находката

- режим на хранене и отглеждане

- наркоза (ако се налага)

- приложение на медикаменти

СПЕЦИФИЧНИ ЗА БРЕМЕННОСТТА ФИЗИОЛОГИЧНИ 

ПРОМЕНИ

Намаляване на хематокрита - нормохромна, нормоцитна анемия, 

от 30-я ден на бременността до раждането

Щитовидна жлеза: достоверно уголемяване, симптоми на една 

хипотиреоза – аборт, мумификация, мъртво раждане



СПЕЦИФИЧНИ ЗА БРЕМЕННОСТТА ФИЗИОЛОГИЧНИ 

ПРОМЕНИ

Увеличаване  на: - сърдечната честота

- обема на кръвта

- консумацията на кислород

-времето на придвижване на храната в 

храносмилателния тракт

- нуждата от кислород – наситеността с кислород 

е недостатъчна, склонност към белодробна ателектаза

Намалява обема на белите дробове



ПАТОЛОГИЯ НА ПЛАЦЕНТИРАНЕТО

ПАТОЛОГИЯ НА ОКОЛОПЛОДНИТЕ ОБВИВКИ И ТЕЧНОСТ, ПЪПНАТА 

ВРЪВ И ПЛОДА

ПАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НА МАЙКАТА 

Гестози

Токсемия на бременността (кетоза)

Гестационен диабет

АБОРТИ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЖДАНЕ

ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА



 Продължителен дисбаланс в храненето – недостиг или 
едностранно предозиране; повишена нужда от енергия

 Високи стойности на прогестерон, релаксин, 
соматотропен хормон и др.

 Отглеждане при неблагоприятни условия

 Недостатъчна резорбция на определени вещества при 
някои заболявания

 Намаляване на възможността за разширяване на обема 
на стомаха

 Отказ във функцията на регулаторната система на 
организма при внезапен старт на усилена лактация; 

 Натоварване на бъбреците

 Стрес по време на раждането

 Хиперфетация

 Недостатъчни резерви и депа в организма



ТОКСЕМИЯ НА БРЕМЕННОСТТА (КЕТОЗА) -

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

Скрит период - дефицит на 

енергия
Изчерпване на компенсаторните 
механизми – акутен стадий

 Хипогликемия 

 Компенсаторни механизми

 Глюконеогенеза в черния дроб 

– разграждане на мастни 

киселини и кетогенни 

аминокиселини

 Натрупване на ацетил-СоА –

недостиг на оксалацетат при 

дефицит на глюкоза

 Увеличена синтеза на кетотела 

- кетонурия

 Колапс на метаболитни 

вериги

 Органна недостатъчност

 Фетална смърт и летален 

изход за майката



Предразполагащи фактори:

- хиперфетация

- недохранване, гладуване, увреждане на черен дроб

Породна предразположеност: йоркширски териер, лабрадор,  ретривър

Може да се съпроводи комбинира с гестационен диабет

Най-ранни признаци: анорексия (повече от две седмици) и повръщане

Увеличаване на корема, слабеене, рядко адипоза

Нестабилност

Субнормална температура

- кетонурия

Хипогликемия -кръвна захар под 3,3 mmol/l, но при 

едновременно протичащ захарен диабет над 5,8 mmol/l 

Чернодробни ензими (ALT, AST, GLDH, AP, GGT) повишени 

ТОКСЕМИЯ НА БРЕМЕННОСТТА (КЕТОЗА)



Диференциална диагноза – превъртане на стомаха, торзиране 

или руптура на матката, копростаза, хипертензия, ингвинална 

херния, други общи заболявания, воднянка

Развой, прогноза и лечение

Консервативно лечение – принцип

- Промяна на режима на отглеждане и хранене

- Венозно електролитни разтвори и глюкоза, витамини В

комплекс, Витамин С, при нужда инсулин, ниски дози калций,

Селен и Витамин Е

ТОКСЕМИЯ НА БРЕМЕННОСТТА (КЕТОЗА)



Развой, прогноза и лечение

Продромален период - корекцията на храненето и терапия – с 

ефект !!!

Добър прогностичен признак е усилена консумация на 

въглехидрати и намаляване на количеството на кетотела. 

При латентно протичане започващо от 45-50-я ден на 

бременноста - при раждане най-често първична атония, дори 

началото му може да не бъде установено, предвид „обичайните” 

за пациентите периоди на продължително лежане и отпуснатост. 

Спадането на температурата преди раждане не протича правилно. 

Приложение на окситоцин – без ефект ! В урината се установяват 

кетотела !

ТОКСЕМИЯ НА БРЕМЕННОСТТА (КЕТОЗА)



Развой, прогноза и лечение

При остро протичане – най-често от около 55-60 ден от 

бременността - увреждане на черен дроб, бъбреци, сърце, 

мускули

- Консервативна терапия – съмнителен успех !

- Животозастрашаващо състояние – сомноленция, парези, фетуси 

с намален виталитет – цезарово сечение !!!

-Оцеляването на новородените под въпрос !

В напреднали случаи – би могло да настъпи спонтанен аборт

Индуциране на аборт или раждане !

Контрактилната способност на матката е силно намалена !!!

ТОКСЕМИЯ НА БРЕМЕННОСТТА (КЕТОЗА)



 Новородените са с намален виталитет и с

хипогликемия. Увеличава се процента на

мъртвородените. При цезарово сечение матката е

отпусната и съществува склонност към кървене

 Профилактика: - навременно диагностициране 

- ултразвук, рентген

- промяна на условията на хранене и          

гледане

ТОКСЕМИЯ НА БРЕМЕННОСТТА (КЕТОЗА)



 Блокира хипоталамо-хипофизната система 

 Стимулира ендометриалния растеж, 

развитието на маточните жлези, както и 

тяхната секреция, потиска утеринния 

мотолитет и е най-важния фактор поддържащ 

маточната шийка затворена

 Стимулира също така и мамогенезата

 Действа анаболно



ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ – етиопатогенеза

По време на бременността -

увеличаване на интензивността 

на обмяната на глюкозата

При Diabetes mellitus

 Увеличен синтез на инсулин ß-
клетките на панкреаса

 Инсулин – анаболен хормон, 
съвместно с Р и GH

 Стимулира оксидативното и 
неоксидативното оползотворяване 
на глюкоза, липогенеза и 
синтезата на протеини

 Процеси от особена важност за 
запазване и развитие на 
бременността

 Глюкозата не може да се 
оползотвори от клетките

 Редуциране на оксидативната
обмяна

 Същевременно увеличаване на 
кръвните нива глюкоза, 
триглицериди и холестерин

 Намалена липогенеза и 
увеличаване на липолизата

 Редуциран синтез на протеини, 
пептиди и гликоген 

 Намаляване на енергийните 
резерви в организма

 Процеси увреждащи 
бременността 



ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ – съчетание на двата 

типа диабет

P и GH - антагонисти на инсулина                           

 Хиперинсулинемия –

хиперфункция на ß-клетките 

на панкреаса – последва 

изтощение – увреждането им 

хипоинсулинемия

 Инсулинзависим диабет 

(диабет тип 1)

 Субклиничен диабет

 Нечувствителност на 

клетките по отношение 

на инсулина 

 Инсулин независим 

диабет (Диабет тип 2)



Честота: - неизвестна
- декомпенсация в последната третина на бременността

Диагноза: полидипсия, полиурия, повръщане, загуба на тегло, но 
глюкозурия, хипергликемия

Нетипично - увеличаване на апетита, диария, дори затлъстяване 

Тежка форма на диабет – кетоацидоза – кетотела в урината

Лечение : инсулин, кастрация, цезарово сечение

Прогноза:- възможно е бременността да бъде износена нормално
- необходимостта от инсулиновата терапия може да 

продължи

ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ



 Метаболитни нарушения – обмяна на въглехидратии 

мазнини, възпаления на пикочната система, нефрити, 

цистити, вагинити

 Ембрионална смъртност, ембриопатии, фетопатии, 

макрозомия, кардиомиопатии, хепатомегалия, 

нарушения във функцията на кората на надбъбреците, 

дистоция

ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ - последствия



 Етиология – микроорганизми, генетични 
фактори,  нервно-рефлекторни въздействия, 
нарушена хомеостаза

 Механизъм 

 Плацента, плацентарно кръвообращение

 Хормонален профил и регулация

 Нервно-рефлекторна регулация

АБОРТ



АБОРТ

- Ембиронална смъртност до 30-я ден след овулация - резорбция

-Ранна ембрионална смъртност 19-я ден след овулация

физиологична

патологична

-Фетална смърт (винаги патологична)

-Евакуация на фетусите – аборт (живи или мъртви)

-Задържане на фетусите – мумификация и мацерация (незавършен 

аборт)

-Частичен и тотален аборт (със задържане или евакуация на фетусите)

-Преждевременно раждане

-Мъртво раждане



АБОРТ
- Фетална смърт

-Първично настъпваща – определя основните симптоми на 

заболяването, общото състояние ненарушено

- Вторична, настъпваща, когато  прекъсването на бременността 

е следствие на друго заболяване

Диагноза 

- Ултразвуково изследване, двукратно през 3-4 дни

- Определяне на прогестерона ( при наличие на фетуси в 

матката)

- Етиологична диагноза

-Не е задължително винаги да бъде забелязан от собственика

Диференциална диагноза – вагинит, утеропатии, лъжлива 

бременност



АБОРТ - лечение

От съществено значение са:

 общо състояние на майката, матка

 виталитет и състояние на плодовете

 динамика на процесите

 съпътстващи заболявания



1. Пълен аборт без влошаване на общото състояние 

на майката

 УЗ контрол

2. Пълен аборт с влошаване на общото състояние 

на майката

 Антибиотици, флуидна терапия 

 Прецизиране на диагнозата !

АБОРТ - лечение



3. Непълен аборт с наличие на живи фетуси в матката без 

влошаване на общото състояние на майката (в аборт)

 Предотвратяване на по-нататъшното му протичане –

Антибиотик – амоксацилин + клавиланова киселина, 

Нестероидни противовъзпалителни средства – 3-4 дни

Евентуално гестагени

 в началото УЗ контрол на всеки три дни, след това през 5-7 

дни

 Ускоряване на аборта

АБОРТ - лечение



4. Непълен аборт - само мъртви фетуси в матката без 

влошаване на общото състояние на майката 

Широкоспектърен антибиотик за 10 дни

Р>1,5 ng/ml  Аглепристон 10 mg/kg m s. c. през 24 h

След 7 дни повторен УЗ при наличие на съдържание в матката   

отново аглепристон

След още 7 дни следващ УЗ контрол, при наличие на 

съдържание в  матката полусинтетичен простагландин динопрост

20 µg /kg m s. c. 3 пъти на ден, в продължение на минимум 4 

дни

Биха могли да се приложат и антагонисти на пролактина 5 µg 

/kg m p. o. за 7-10 дни, от 4-я ден простагландин 2 пъти на ден

Ако Р<1,5 ng/ml се започва директно с простагландини

 Хистеротомия и овариохистеректомия

АБОРТ - лечение



5. Непълен аборт с наличие на живи фетуси

в матката с влошаване на общото 

състояние на майката

-Прогноза за фетусите – неблагоприятна

6. Непълен аборт само мъртви фетуси в 

матката с влошаване на общото състояние 

на майката

- Овариохистеректомия



 Контрол преди покриване - анамнеза, тегло и BCS, общо и 
гинекологично изследване, параклиника, определяне на 
подходящия момент за покриване

 22-25-я ден след покриването - тегло,BCS, общо и 
гинекологично изследване, параклиника, ултразвук, виталитет
на ембрионите

 28 ден отново изследване,  когато находката на 20-я ден е 
неясна

 33-35-я ден – определяне на прогестерона – ултразвук

 44-46-я ден - тегло, BCS, общо и гинекологично изследване,
ултразвук/(рентген), брой на плодовете, виталитет (жизненост)

 58-63-я ден, тегло, BCS, общо и гинекологично изследване, 
ултразвук/(рентген), брой на плодовете, патология, виталитет
(разполагане на плодовете). Определяне на момента на
началото на раждането.
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