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НЕЛЕКУВАН ЦИСТИТ ПРИ
БРЕМЕННИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ 
ДО ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЖДАНЕ
Д -р Василев, често

срещан ли е цис-
титът по време
на бременност?  

- Циститът е заболя-
ване, което по принцип
засяга често жените. То-
ва се дължи на анато-
мичните особености на
органите в малкия таз.
Женската уретра, коя-
то свързва пикочния ме-
хур с външната среда, е
къса, права и дебела, а
това значително улесня-
ва проникването на бак-
терии от вън навътре. 

Бременността е по-
специфично състояние,
при което женското тя-
ло претърпява редица
промени - механични,
хормонални и физиоло-
гични, като някои от
тези промени допълни-
телно благоприятстват
развитието на уроин-
фекции. 

По време на бременно-
стта матката се увели-
чава и поради анатомич-
ната близост започва
механично да притиска
пикочния мехур. Това ка-
ра бременните да урини-
рат по-често, но в също-
то време пикочният ме-
хур не може да се изпраз-
ни напълно. Остатъчно-
то количество урина е
предпоставка за инфек-
ции, защото бактери-
ите престояват по-дъл-
го в него. 

Хормоналният фактор
се изразява с увеличава-
нето на количеството
прогестерон (хормонът
на бременността). Той е
причина за отслабване
на тонуса на мускулату-
рата в малкия таз,
включително на сфинк-
тера на пикочния мехур,
което улеснява проник-
ването на бактерии. Ус-
поредно с това намалява
и перисталтиката на
уретерите, което пък
позволява по-дълъг прес-
той на урината в пикоч-
ните пътища. 

От съществено значе-
ние са и физиологичните
промени. Нормално ури-
ната при жените е кисе-
ла, което се явява допъл-
нителна защита срещу
инфекции. По време на
бременността обаче
урината става по-алкал-
на, в нея се отделя по-го-
лямо количество глюкоза
(т.е. захар) и така тя се

превръща в благоприят-
на среда за развитие на
бактерии. 

Ако мога накратко да
обобщя - при бременни-
те освен пътищата за
заразяване, които са по-
добре изразени, и среда-
та за развитие на инфек-
ции също е по-благопри-
ятна. 

- Какви са симптоми-
те на цистита?

- Почти няма жена, ко-
ято през живота си да
не е имала цистит или
някакви циститни оп-
лаквания. Класическата
картина се изразява с
чести болезнени позиви
за уриниране и с чувство
за недоизпразване на пи-
кочния мехур. Възможно е
урината да стане по-
мътна или в нея да се по-
яви кръв.  

Интересното при бре-
менните е, че под въз-
действието на прогес-
терона тази симптома-
тика е много бледа или
дори липсва. Обикновено
пациентките си мислят,
че ходят често до тоа-
летната заради увеличе-
ната матка, но реално е
възможно да имат цис-
тит. По тази причина не
бива да се изчаква поява-
та на симптомите, а да
бъдат търсени активно.

- До какви усложнения
може да доведе заболява-
нето?   

- Най-сериозното ус-
ложнение е абортът или
преждевременното раж-
дане. Защото става дума
за инфекция, която по съ-
седство може да попадне
във влагалището и от-
там в матката. Възмож-
но е също така цис-
титът да се усложни в
инфекция и на бъбреците

- т.нар. пиелонефрит. То-
ва е много сериозно със-
тояние, което налага
хоспитализация (често
пъти по спешност) и
прилагане на антибио-
тици по интравенозен
път. В тези случаи съще-
ствува риск не само за
плода, но и за общото
състояние на майката.  

- Как се диагностици-
ра циститът?

- Най-точният начин
за поставяне на диагно-
зата е провеждането на
микробиологично изслед-

ване на стерилна урина.
Разбира се, това не може
да става масово при
всички жени, а и не е не-
обходимо. Затова се пре-
поръчва по време на бре-
менността - в рамките
на ежемесечните женски
консултации, да се изс-
ледва обикновена урина.
В случай че бъде устано-
вено наличие на левкоци-
ти, кръв или голямо коли-
чество бактерии, тога-
ва може да бъде направе-
но микробиологично изс-
ледване на стерилна ури-
на.    

- Какво лечение се про-
вежда предвид по-специ-
фичното състояние на
бременните?

- Голяма част от жени-
те се плашат, когато чу-
ят за антибиотик или

за антибактериално ле-
чение. При бременните
възможността плодът
да бъде увреден още по-
вече засилва този страх.  

Съществуват обаче
групи от антибиотици,
които въздействат са-
мо върху майката - не
преминават през плацен-
тарната система и няма
как да навредят на плода.
В никакъв случай не може
да се каже, че те са полез-
ни, но предвид риска от
преждевременно ражда-
не или от аборт анти-
бактериалното лечение
е правилният избор.

Категорично терапия-
та трябва да бъде коор-
динирана с акушер-гине-
колога, който проследява
бременната, или с уролог.
В никакъв случай не бива

да се започва самолече-
ние. 

- Възможно ли е цис-
титът да бъде избег-
нат? 

- Както и при другите
инфекции, гаранция няма.
Но съществуват някои
мерки, които биха нама-
лили риска от инфекти-
ране. Така например при-
емът на 2-2,5 литра теч-
ности на ден може да
осигури достатъчно ко-
личество урина, което
по-лесно би могло да от-
мие бактериите. Много
е важно стриктно да се
спазва добра интимна
хигиена, защото те най-
често идват от съседни
органи - влагалище или
ректум. 

По време на бременно-
стта е добре да се избяг-
ва носенето на бельо
тип прашки, на къси по-
ли и да се излиза на сту-
дено. 

Интервюто взе 
Георги ГЕОРГИЕВ

ОТ ФОРУМА НА CredoWeb
Живко Тодоров, 62 г.: Имам уго-

лемена простата. Съществува ли
риск да развия рак? Какво мога да
направя, за да предотвратя това?

Д-р Александър Заимов, уро-
лог и андролог в УМБАЛ "Алек-
сандровска", София:

С възрастта простатата мо-
же да увеличи размерите си мно-
гократно, без да има злокачест-
вена трансформация. Ако се ус-
танови доброкачествено уголе-
мяване (хиперплазия), злокачест-
вено развитие е малко вероятно,
макар и да не е изключено. Кога-
то се отстранят доброкачест-
вени образувания, в 2% се откри-
ват злокачествени клетки. Все
пак тези процеси могат да съжи-
телстват заедно. Дори и да няма
рак, уголемената простата мо-
же да причини сериозни пробле-
ми - трудности при уриниране-
то, необходимост да се уринира

често, особено нощем, слаба или
прекъсната струя, болка или па-
рене при уриниране, болка при ея-
кулация, кръв в урината или ея-
кулата.

Ракът на простатата в ран-
ните стадии не дава симптоми.
Те се появяват, когато заболява-
нето се изяви. Наред с проблеми-
те при уриниране тревожни сиг-
нали са болки в костите, анемия,
безпричинна загуба на тегло, от-
падналост.

Най-важно за диагностицира-
не на рака на простатата е ди-
гиталното ректално изследване
(туширане). Неравности, бучки,
зърнистост и втвърдяване са
подозрителни за рак.

Второто задължително изс-
ледване е кръвен тест, с който
се търси простатно специфичен
антиген - специален белтък, кой-
то се отделя от простатата в
кръвта и обикновено е увеличен
при наличие на раков процес.

Разбира се, биопсията е един-
ственият сигурен начин да бъде
поставена или отхвърлена диаг-
нозата рак на простатата.

Ракът на простатата не може
да се предотврати, но може да се
намали рискът или да се забави
развитието. Най-важните
стъпки са добрата диета, физи-
ческата активност и редовни-
те профилактични посещения
при лекар.

�� Съществуват групи от антибиотици, които не
преминават през плацентарната бариера и въздействат
само върху майката  

Д-р Васил Василев - 
Клиника по урология 
в УМБАЛ
„Александровска“,
автор на урологичния
сайт www.urology.bg

Яна Даскалова: От години имам
хроничен пиелонефрит. Как би се отра-
зила на бъбреците една евентуална бре-
менност? С тази диагноза може ли да
родя нормално здраво бебе?

Д-р Марта Ортова, нефролог от
Клиниката по нефрология в
УМБАЛ "Александровска", София:

Хроничният пиелонефрит вина-
ги е представлявал потенциален
проблем при младите жени, които
планират бременност. Необходи-
мо е да се обърнете към добър неф-
ролог, с когото да изчистите пред-
разполагащите, провокиращи фак-
тори, преди да планувате бремен-
ност. Защото и физиологичната,
нормална бременност е изпитание
за отделителната система. Кога-
то бременността стане факт, е
добре да бъдете проследявана от
нефролог през целия є период.

Бъдете активни! Не щадете лекарите във форума на адрес: www.credoweb.bg
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