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Като структура на препоръката е залегнала подредбата на диагностичнолечебния алгоритъм, изработен като най-добра медицинска практика във
Великобритания, основана на клиничния опит на работната група и въз основа на
гайдлайн „The Management of Women with Red Cell Antibodies during Pregnancy” –
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Диагностично-лечебният алгоритъм е одобрен от NICE (National Institute for Health and
Care Excellence).
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(MCA PSV), кордоцентеза, вътрематочно обменно кръвопреливане.

I. Въведение

Резус-изоимунизационната болест е състояние по време на бременност, което се
характеризира с формиране на антитела в майчиния организъм срещу антигени,
разположени върху феталните еритроцити, които антигени липсват върху еритроцитите
на майката. Състоянието настъпва, когато фетални еритроцити преминат през
плацентата и попаднат в майчината циркулация, което довежда до сенсибилизиране на
майчиния организъм.
Сенсибилизация на майчиния организъм може да настъпи при следните
състояния: спонтанен аборт; прекъсване на бременност (по желание/по медицински
индикации); ясно кървене по време на бременността след 8 г.с.; антепартална
хеморагия (предлежаща плацента и преждевременно отлепване на плацентата);
инвазивна пренатална диагностика (биопсия на хориона, плацентоцентеза,
кордоцентеза, амниоцентеза и др.); интраутеринна смърт на плода фетален хидропс;
коремна травма; външно верзио на плода; ектопична бременност.

При първичния имунен отговор се образуват IgM антитела, които са с голяма
молекулна маса и не могат да преминат през плацентата. При вторичния имунен
отговор, който последва първичния, се образуват IgG антитела, които могат да
преминат през плацентата и така попадат във феталната циркулация, предизвиквайки
хемолиза на феталните еритроцити, което довежда до фетална анемия и хемолитична
болест на новороденото (ХБН).
Съществуват около 300 кръвногрупови антигени, повечето от които
принадлежат към 29 отделни групи. Най-честите антигени, към които се развива
имунен отговор, водещ до тежка ХБН, са: D, c, E и Kell [приложение 1]. От тях найчест е D-антигенът и образуваните към него анти-D антитела от майчиния организъм.
Поведението при жени с положителни антитела в голямата си част се
осъществява от специалисти по фетална медицина, работещи в съответните отделения,
тъй като най-важната стъпка е ранното откриване на феталната анемия и навременното
извършване на интраутеринна хемотрансфузия, с цел намаляване на заболеваемостта и
смъртността, дължащи се на тежките форми на ХБН.
Профилактиката на Резус-изоимунизационната болест е въведена в България
през 1968 година от проф. Карл Иванов Огнянов и е довела до намаляване на
перинаталната детска смъртност (ПНДС), дължаща се на хемолитична болест на плода
и новороденото (ХБПН) от Резус-алоимунизация. МНЗ (Министерство на Народното
Здраве) утвърждава програми за наблюдение на Резус-отрицателните бременни.
Успоредно с това започва национално производство на анти-D-имуноглобулин, който е
утвърден в практиката и от тогава се прилага без усложнения и странични реакции.
Въпреки това случаи на Резус-алоимунизация продължават да възникват. Практиката е
богата на доказателства за пропуски в изпълнението на нормативните документи за
прилагане на профилактиката с анти-D-имуноглобулин.

II. Примерен диагностично -лечебен алгоритъм
В случаи, когато майката е RhD(-) отр. и НЕ СЕ ОТЧИТАТ специфични антитела
Първо посещение в 8-10 г.с.

Определяне на кр. група, Rh, специфични антитела

Rh (+) пол. без специфични
антитела

Не се предприемат
допълнителни действия

Rh (-) отр. и/или
специфични антитела
Rh (-) отр. без специфични антитела

Информира се лекуващият лекар

Следва се протокол при
пациенти с Rh (-) отр. и
налични специфични
антитела




Спонтанен аборт
Извънматочна
2
бременност
Прекъсване на

Аnti-D 500 IU (100 μg) > 12 г.с, ако е имало
един от посочените сенсибилизиращи
фактори

Да се вземе кръвна
проба от майката в 28
г.с. преди апликацията
на анти-D

След раждането, да се
вземе кръв от майката в
ЕDTA за KleihauerBetke

Аnti-D 500 IU в 28 г.с., ако не е имало
сенсибилизиращ фактор

След раждането да се вземе кръв от пъпната
вена за изследване на кръвна група и Rh
принадлежност на плода

Ако плодът е Rh (+) пол. – прилага се anti-D
500 IU до 72 часа след раждането

Ако има > 4ml фетален хемоглобин,
преминал в майчината кръв – допълнително
10 μg ( 50 IU ) анти-D имуноглобулин за
всеки 0,5 ml Rh-D положителни фетални
еритроцити след количесвена оценка на
МФХ чрез кръвна проба за Kleihauer-Betke
test

Mайчино-фетална
хеморагия (МФХ) е повероятно да настъпи при:
 Цезарово сечение и
инструментално
раждане
 Интрапартална
хеморагия при
плацента превия и
абрупцио плаценте
 мануална
екстракция на
плацентата
 раждане на
близнаци
 Интраутеринна
фетална смърт

В случаи, когато майката е (Rh-) отр. и СЕ ОТЧИТАТ специфични антитела
Отчитат се специфични антитела
Уведомява се специалист по фетална медицина

Неизвестен партньор

Изследване на
генотип на плода
или третиране като с
висок риск

Изследване на фенотипа на партньора и определяне на
зиготността

Партньор Rh (+)
хетерозиготно
носителство

Плод с позитивен антиген. Висок риск от анемия

Определяне на
генотипа на плода –
D, c, E или Kell

Насочване към специалист по фетална медицина
3

Титър < 1:32

Определяне на титър на антителата

Титър > 1:128
Ежемесечно следене до
28г.с., след което на
всеки 2 седмици

При повишение
пациента се насочва към
специалист по фетална
медицина

Ежеседмично проследяване при специалист по фетална
медицина – MCA PSV

Преглед при специалист
по фетална медицина.
Следене на титъра на
антитела на всеки 2
седмици

MCA PSV > 1.5 SD
Признаци за фетална анемия

Подготовка за интраутеринна хемотрансфузия

III.

Титър > 1:32, но <1:128

При повишение
пациента се насочва към
специалист по фетална
медицина

Скрининг за резус -изоимунизация по време на бременност

На всички жени трябва да се предлага скрининг за резус-изоимунизация
по време на бременност между 8-10 г.с. и в 28 г.с.
При визитата 8 -10 г.с. да се предложи определяне на кръвно групова (A,
B, 0, AB) и резус (Rh) принадлежност, както и изследване на наличието/
отсъствието на специфични антитела.
Национален стандарт по трансфузионна хематология, раздел III,
изисквания за имунохематологична диагностика на пациенти:
9.1.2. кръвните групи от системата АВО се определят на всички
бременни жени при регистриране на бременността (10–16 гестационна
седмица);
9.2.2. Rh (D) антиген се определя на всички бременни жени при
регистриране на бременността (10–16 гестационна седмица);
Национален стандарт по трансфузионна хематология, раздел III,
изисквания за имунохематологична диагностика на пациенти,
изследвания за търсене на антиеритроцитни антитела:
9.5.6. изследване за антиеритроцитни антитела се извършва на всяка
бременна жена при регистриране на бременността (10 - 16 гестационна
седмица) и в периода от 28 до 34 гестационна седмица;
9.5.7. изследването включва следните методи:
9.5.7.1.
директен
антиглобулинов
тест
с
полиспецифичен
антиглобулинов серум;
9.5.7.2. индиректен антиглобулинов тест с полиспецифичен
антиглобулинов серум;

Клас
I
Клас
I

Ниво
А
Ниво
А
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9.5.7.3. аглутинационен и ензимен тест или други тестове с еквивалентна
чувствителност;
IV. Приложение на Anti -D гамаглобулин с цел профилактика на Rh ( -)
отр. бременни жени
Ако жената е RhDотрицателна и НЕ СЕ ОТЧИТАТ специфични
антитела е необходима профилактика с анти-D имуноглобулин при
възникването на сенсибилизиращи фактори като: спонтанен аборт;
ектопична бременност; прекъсване на бременност по желание/по
медицински индикации; ясно кървене по време на бременността след 8
г.с; антепартална хеморагия; коремна травма; инвазивна пренатална
диагностика: плацентоцентеза, амниоцентеза и др.; външно верзио на
плода; фетален хидропс; интраутеринна смърт на плода
RhD отрицателните жени, които не са образували анти-D антитела,
подлежат на профилактика с анти-D имуноглобулин след аборт в доза:
500 IU (100 μg)
След 20 г.с. се препоръчва количествено измерване на ФМХ чрез тест
на Kleihauer-Betke за определяне на дозата анти- D имуноглобулин
За всеки 0,5 ml Rh-D положителни фетални еритроцити в
майчината циркулация се прибавят 10 μg ( 50 IU ) анти-D
имуноглобулин
Извънматочна бременност: Всички несенсибилизирани RhD
отрицателни жени трябва да получат анти-D имуноглобулин при
наличие на извънматочна бременност.
Спонтанен аборт: Всички несенсибилизирани RhD отрицателни жени
трябва да получат анти-D имуноглобулин при при комплетен или
инкомплетен аборт след 8 г.с., ако е извършена инструментална
евакуация на продуктите на концепцията.
Спонтанен аборт: Рискът от имунизация при спонтанните аборти преди
8 г.с. е пренебрежимо малък когато не е прилагана инструментална
евакуация на продуктите на концепцията и при тези обстоятелства не се
изисква прилажение на анти-D имуноглобулин.
Заплашващ аборт: След маточно кървене през първите 8 г.с. при
наличие на жизнеспособен плод и при запазване на бременността не се
препоръча рутинна профилактика с анти-D имуноглобулин.
Заплашващ аборт: Но при обилни и повтарящи се кръвотечения или
когато те са придружени с абдоминална болка, особено ако събитията
възникват непосредствено около 12 г.с., профилактиката с анти-D
имуноглобулин се препоръчва.
Състояния, водещи до сенсибилизиране по време на бременността:
Всички несенсибилизирани RhD отрицателни жени трябва да получат
анти-D имуноглобулин при следните потенциални за възникване на
сенсибилизация събития в хода на бременността:
 инвазивна пренатална диагностика (биопсия на хориона,
амниоцентеза, кордоцентеза)
 други вътрематочни процедури (поставяне на шънтове,
ембриоредукция, лазерна коагулация на плацентарни съдови
анастомози и дрл)
 прекъсване на бременност по медицински показания
 кръвотечение преди раждането
 пряка абдоминална травма

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
IIb
В
Клас Ниво
IIb
В
Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А
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 вътрематочна смърт на плода
Между 12-20 г.с.
Прилага се анти-D имуноглобулин 500IU (100 μg) до 72 час от
възникването на сенсибилизиращия фактор (макар, че е ефективно и до
10-тия ден).
Дозата се повтаря на всеки 6 седмици при повтарящи се кръвоизливи.
Между 20-28 г.с.
Прави се количествено измерване на ФМХ чрез тест на KleihauerBetke.
Прилага се 500 IU анти-D имуноглобулин още преди да е готов
резултата от кръвния тест на Kleihauer-Betke.
Допълнителна доза anti-D имуноглобулин се прилага в зависимост от
резултата от кръвния тест.
До 72 час от приложението на допълнителната доза anti-D
имуноглобулин отново се извършва кръвен тест на Kleihauer-Betke.
При повтарящи се кръвоизливи дозата се повтаря на всеки 6 седмици,
а тестът на Kleihauer-Betke на всеки 2 седмици.
В 28 г.с. при извършена профилактика с anti-D имуноглобулин през
бременността
Изследва се наличието на специфични анти-D антитела.
Независимо от наличието специфични anti-D антитела, се извършва
приложение на anti-D 500 IU.
След 28 г.с.
Прилага се anti-D 500 IU преди резултата от кръвния тест, независимо от
това дали до момента е извършвана профилактика с anti-D.
При позитивен кръвен тест на Kleihauer-Betke се дава допълнителна доза
anti-D и се прави нов кръвен тест до 72 час след приложението на anti-D.
При повтарящи се кръвотечения дозата на anti-D 500IU се повтаря на
всеки 2 седмици.
При два последователни отрицателни теста на Kleihauer-Betke и ако вече
няма кръвотечения, проследяването се преустановява.
При първа бременност:
Всички несенсибилизирани RhD отрицателни първескини трябва да
получат най-малко 500 IU (100 μg) анти-D имуноглобулин еднокранто в
28 г.с.
При раждане:
Всички несенсибилизирани RhD отрицателни жени трябва да получат
най-малко 500 IU (100 μg) анти-D имуноглобулин в рамките на 72 часа
след раждането на RhD положителен плод.
При раждане:
При обстоятелства, които водат до по-голяма ФМХ, всички
несенсибилизирани RhD отрицателни жени трябва да получат наймалко 1500 IU (300 μg) анти-D имуноглобулин в рамките на 72 часа
след раждането на RhD положителен плод.
Извършва се количествено измерване за ФМХ над 4,0 мл еритроцити
за определяне на допълнителна доза анти- D имуноглобулин.
Допълнителната доза анти-D имуноглобулин се изчислява на база
неутрализиране на 0,5 ml Rh-D положителни фетални еритроцити
от приблизително 10 μg ( 50 IU ) анти-D имуноглобулин.
Това изключва жените с еритроалоантитела, различни от анти-D.
В кръвта на родилките, които са получили антенатална профилактика

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
III
А
Клас Ниво
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с анти- D имуноглобулин, може да се открият анти-D антитела.
Тъй като разграничаването на пасивния анти-D имуноглобулин от
слабите анти-D антитела вследствие от ранна имунизация е трудно или
невъзможно, всяка родилка с наличие на слеби анти-D антитела трябва
да получи анти-D имуноглобулин.
След раждане на дете с Du фактор, се препоръчва на RhD негативна
майка да се приложи доза от 500 μg (2 500 IU) анти-D имуноглобулин.
Не получават анти-D имуноглобулин само родилките с ясно доказана
резус-алоимунизация.
Жените със слаба експресия на RhD кръвна група (Du) не образуват
анти-D антитела и не подлежат (не се изсква) на профилактика.
Ако жената е RhD отрицателна и СЕ ОТЧИТАТ положителни
специфични антитела, то е необходимо да се определи тяхното
количество (титър)

I

А

Клас
I
Клас
III
Клас
III
Клас
I

Ниво
А
Ниво
А
Ниво
А
Ниво
А

Анти-D имуноглобулинови препарати, налични за приложение в РБългария
J06BB01 Анти-Д (rh) имуноглобулин

Търговско име на лекарствения продукт
1.

HUMAN ANTI-D ( Rh0) IMMUNOGLOBULIN -NCHT
АНТИ Д ( Rh0) ИМУНОГЛОБУЛИН – НЦХТ; Инжекционен разтвор

Клас Ниво
I
А

Количествен и качествен състав
Човешки анти-D имуноглобулин
Човеши нормален имуноглобулин 100 g/L, от който поне 90% е IgG,
съдържа специфичен анти-D имуноглобулин 150 μg/ml ( 750 IU).
Една доза (ампула) съдържа 150 μg/ml ( 750 IU) специфичен анти-D
имуноглобулин.

Търговско име на лекарствения продукт
2. Резонатив 625 IU/ml инжекционен разтвор
Човешки анти-D имуноглобулин
Rhesonativ 625 IU/ml solution for injection
Human anti-D immunoglobulin
Количествен и качествен състав
Активното вещество е: човешки анти-D имуноглобулин.
1 ml съдържа 625 IU (125 μg) човешки анти-D имуноглобулин.
Ампулата от 1 ml съдържа 625 IU (125 μg) човешки анти-D
имуноглобулин.
Ампулата от 2 ml съдържа 1250 IU (250 μg) човешки анти-D
имуноглобулин.
Съдържанието на човешки белтък е 165 mg/ml, от които имуноглобулин
G е минимум 95%.

Клас Ниво
I
А

Приложение
Препоръчва се мускулната апликация на анти-D имуноглобулин да се
извършва в делтоидния мускул, тъй като при инжектиране в глутеалната
област препаратът по-често попада субкутанно и това забавя
абсорбцията му.
За успешна имунопрофилактика анти-D имуноглобулин трябва да се
приложи колкото се може по-рано след събитието, довело до
сенсибилизация, но винаги до 72-я час.

Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А
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Ако анти-D имуноглобулин не е приложен до 72-я час, трябва да се
положат всички усилия да се извърши имунопрофилактиката, тъй като
известна протекция може да се получи от доза, приложена в рамките на
10 дни.
На жените, които вече са сенсибилизирани, не се извършва
имунопрофилака, те не получават анти-D имуноглобулин

Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А

Да не се забравя, че анти-D имуноглобулинът НЕ ПРЕДПАЗВА от развитие на
антитела към други антигени, които могат да причинят хемолитична болест на плода.
V. Поведение
антитела

при

бременни

жени

с

положителни

Anti -D

Най-честите алоеритроантитела, които се откриват по време на бременност, са:
anti-D, anti-Kell, anti-c и anti-E. Други по-рядко срещани са anti-e, anti-Jka и Jkb, anti-Fya
и Fyb, и anti-Cw.
Асоциираният риск при наличието на тези антитела е свързан с тяхното
трансплацентарно преминаване във феталната циркулация, което довежда до хемолиза
на феталните еритроцити и фетална анемия. Поради тази причина основният акцент
при тези пациенти е ранното откриване на белези за фетална анемия при плода и при
наличието на такива – извършване на интраутеринна хемотрансфузия.
Изключение прави наличието на anti-Kell антитела, които довеждат до фетална
анемия не само поради хемолиза на феталните еритроцити, но и в резултат на
потискане на феталната хемопоеза.
При титър < 1:32 – ежемесечно изследване до 28 г.с., след което на всеки Клас Ниво
2 седмици. Ако има повишение, пациентът е насочен към специалист по I
А
фетална медицина
При титър >1:32 и <1:128 – изследване на титър на антитела на всеки 2 Клас Ниво
седмици, насочване на бременната към специалист по фетална медицина I
А
При титър >1:128 – ежеседмично следене на титъра на антителата, Клас Ниво
насочване към специалист по фетална медицина
I
А
Единствено изключение правят anti-Kell антителата, които могат да Клас Ниво
предизвикат фетална анемия дори и при ниски концентрации. При I
А
откриване на такъв тип антитела в майчиния организъм, независимо от
тяхното количество (титър), се налага насочване на пациента към
специалист по фетална медицина с цел изготвяне на план за
проследяване на бременността
Оценка на риска за възможността от развитие на фетална анемия
При анамнеза за предишна афектирана бременност (предишна Клас Ниво
интраутеринна хемотрансфузия на плода, мъртвораждане, неонатална I
А
смърт или постнатално обменно кръвопреливане) от същия партньор,
не е необходимо допълнително тестуване на партньора, тъй като имаме
доказателство за възникнал конфликт „майка-плод” при предишна
бременност.
Тези пациенти се насочват към специалист по фетална медицина още в
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първия триместър на бременността
Във всички други случаи при позитивиране на антитела в майчиния Клас Ниво
организъм е необходимо тестуване на партньора – определяне на I
А
фенотипизацията за съответния антиген
Ако партньорът е хомозиготен носител на алела за съответния антиген
(например D антиген), то тогава плодът ще бъде 100% носител на
съответния антиген.
Извършване на генотипизиране на плода преди 16 г.с чрез изследване Клас Ниво
на фетална ДНК фракция в майчината кръв (cell free DNA), ако I
А
партньорът е хетерозиготен носител на алела за съответния антиген
(например D антиген), тъй като тогава плодът има шанс 50% да бъде
носител на съответния антиген.
Клинично значими са фетусите с позитивен RhD антиген

Клас
I
Ако плодът е позитивен за съответния антиген (например D антиген), Клас
следваща стъпка е мониториране на титъра на майчините антитела
I

Ниво
А
Ниво
А

При наличието на титър >1:128, бременната се насочва по спешност Клас Ниво
към специалист по фетална медицина за ежеседмично ехографско I
А
мониториране на плода за установяване на ранни признаци за фетална
анемия чрез: извършване на доплерова велосиметрия на средна мозъчна
артерия (MCA) и маркери за ХБП (асцит, плеврален излив, перикарден
излив, оток оток на скалпа и кожата, задебеляване на плацентата,
полихидрамнион) [Приложение2]
Ако Доплеровата велосиметрия на средна мозъчна артерия на плода
(MCA) покаже стойности на върховата систолна скорост PSV MCA< 1.5
SD е необходимо ежеседмично проследяване
При стойности на PSV MCA >1.5 SD и налични признаци за фетална Клас Ниво
анемия е необходимо извършване на кордоцентеза за определяне на I
А
количеството на феталния хемоглобин и последваща интраутеринна
хемотрансфузия (ИУХТ).

VI. Подготовка и извършване на интраутеринна
хемотрансфузия
Подробно обяснение на пациента за възможните рискове и ползи от Клас
процедурата. Запознаване на пациента с информираното съгласие, което I
трябва да бъде внимателно прочетено, разбрано и подписано. Едно
копие остава за пациента и едно за лекаря.
При всички случаи на ИУХТ трябва да се осигури възможност за
спешно родоразрешение и поемане на възможните усложнения от
акушерски и неонатологичен екип (ЛЗ от III ниво).
ИУХТ се извършва в пълна координация с екип от лабораторията по
трансфузионна хематология.
Определяне на кръвната група от кръвна проба на майката с тест серуми
и последваща кръстосана проба (еритроцити от донорската кръв се
смесват със серум от майката) в лабораторията по трансфузионна
хематология след предварително уведомяване на екипа, че ще бъде

Клас Ниво
I
А
Клас
I
Клас
I

Ниво
А
Ниво
А
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извършвана интраутеринна хемотрансфузия
Проверка за алергии от страна на майката.

Клас
I
Осигуряване на донорска кръв с принадлежност 0(αβ), RhD отрицателна, Клас
която трябва да бъде облъчена, обезлевкоцитена, негативна за CMV I
(цитомегаловирус) и антиген негативна за майчините антитела. Такъв
тип кръвен продукт има срок на годност 24 часа след обработката.
Определяне на количеството донорска кръв по формула, възприета от
съответното отделение като стандарт. Тя включва задължително:
 гестационна възраст към момента на процедурата
 измерен фетален хемоглобин преди процедурата
 измерено количество Hb в донорската кръв
 желано количество фетален хемоглобин след кръвопреливането.
Изискване към инструментариум:
 10 мл. спринцовка с 0,1 мл хепарин – 1 бр.
 10 мл. спринцовка с лидокаин – 1 бр.
 2 мл. спринцовки с 2 мл 0,9 % NaCl – 2 бр.
 5 мл. спринцовки за трансфузия на донорската кръв-2 бр.
 трипътник – 1 бр.
 сет за кръвопреливане – 1 бр.
 маркуч (удължител) – 1 бр.
 игла за амниоцентеза (20 G) – 1 бр.
 EDTA епруветки – 5 бр., ползват се за: определяне на Hb на
донорската кръв; определяне на Hb на плода преди и след
кръвопреливането; тест на Kleihauer, Array-CGH на плода.
 Литиево хепаринова епруветка – 1 бр. за QF-PCR и
кариотипизиране.
 Hemocue машина.
Антибиотична профилактика на майката се провежда 30-45 минути
преди процедурата. Препоръчват се антибиотици от групата на
Цефалоспорини (напр. Cefuroxime 1,5 g i.v.).
Разпределение на отговорностите в асистентския екип на лекаря
осъществяващ кръвопреливането:
Първи асистент – асистира за извършване на самата процедурата, помага
за взимането на кръвните проби от пъпната вена на плода преди и след
хемотрансфузията.
Разпределение на отговорностите в асистентския екип на лекаря
осъществяващ кръвопреливането:
Втори асистент – осигурява бавното (5-10 мл/мин) инжектиране на
донорската кръв чрез спринцовка, прикрепена с удължител за иглата на
оператора. Осигурява правилната връзка между трипътника,
спринцовката и тръбичката към банката с кръв, както и внимава да няма
въздушни мехурчета в системата.
Разпределение на отговорностите в асистентския екип на лекаря
осъществяващ кръвопреливането:
Трети асистент – приема кръвните проби от първия асистент, определя
количеството на феталния хемоглобин и осъществява транспортирането
на EDTA и литиево-хепариновата епруветки до отделението по
хематология, където се изследва ПКК и се извършва кариотипизиране.

Ниво
А
Ниво
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А
Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А

Клас Ниво
I
А
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След завършване на процедурата задължително се проверява сърдечната Клас Ниво
честота на плода чрез PW (пулсов доплер).
I
А
Провеждане на NST 1 час след процедурата.
Клас Ниво
I
А
Бременната може да бъде изписана 2 часа след процедурата, ако няма
Клас Ниво
усложнения.
I
А
Провежда се контролен преглед след 1 седмица.
Клас Ниво
I
А

VII. Приложения
Приложение 1. Кръвногрупови антигени, асоциирани с ХБН
Кръвногрупова
Специфичн
Тестуване
Риск за ХБН
система
и антитела
на бащата
Anti-D
Да
Да
Anti-c
Да
Да
Rh система (D, C/c and
Anti-C
Да
Да
E/e)
Anti-e
Да
Да
Anti-E
Да
Да
Anti-Cw
Да
Да
Kell система (K and k)
Kidd система (Jka and
Jkb)
Duffy система (Fya and

Anti-K
Anti-k
Anti-Kpa
Anti-Jka

Да
Да
Да
Да

Anti-Jkb

Да

Да
Да
Да
Да
Да

Anti-Fya

Да

Да

11

Anti-Fyb
Anti-M
Anti-N
MNS
Anti-S
Anti-s
Anti-U
Anti-H
ABO
Anti-Lua
Lutheran
Anti-Lub
Anti-Lea
Lewis
Anti-Leb
Anti-P1
P
Други активни антитела при температура
37°C
Fyb)

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Рядко
Рядко
Рядко
Не
Не
Не

Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Не

Не

PP
PHTLA
Anti-Kna
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Приложение 2. Правила за измерване на кръвотока в средната мозъчна артерия
(MCA) и стандартни отклонения (SD) в стойностите на максималната систолна
скорост (PSV) в зависимост от гестационната седмица





Трансверзален срез на главата с визуализация на os. sphenoidale
Използване на цветен доплер (CFM) за визуализация на Велизиевия кръг
и визуализация на средната мозъчна артерия (MCA)
Използване на пулсов доплер, като самият “gate” трябва да бъде поставен
в проксималната 1/3 на съда
Ъгълътт на инсонация да бъде <20°
Избягвайте излишен натиск върху феталната глава, тъй като това довежда
до фалшиво увеличаване на PSV
Изисква се да има налични поне 3 еднакви вълнови комплекса



Измерване на най-високата систолна скорост в см/сек
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Гестационна
-2.0 SD -1.5 SD -1.0 SD Средно +1.0 SD +1.5 SD +2.0 SD
седмица
20

17.44

19.20

21.41

25.62

31.04

34.18

37.62

21

18.36

20.21

22.25

26.96

32.68

35.98

39.61

22

19.33

21.28

23.42

28.39

34.40

37.87

41.69

23

20.34

22.40

24.66

29.88

36.21

39.87

43.89

24

21.42

23.58

25.95

31.46

38.12

41.97

46.20

25

22.54

24.82

27.32

33.11

40.13

44.18

48.64

26

23.73

26.13

28.76

34.86

42.25

46.51

51.20

27

24.98

27.50

30.28

36.69

44.47

48.96

53.90

28

26.30

28.95

31.87

38.63

46.81

51.54

56.74

29

27.68

30.48

33.55

40.66

49.28

54.25

59.73

30

29.14

32.08

35.32

42.81

51.88

57.11

62.87

31

30.68

33.77

37.18

45.06

54.61

60.12

66.19

32

32.30

35.55

39.14

47.44

57.49

63.29

69.67

33

34.00

37.43

41.20

49.93

60.52

66.62

73.34

34

35.79

39.40

43.37

52.57

63.71

70.13

77.21

35

37.67

41.47

45.66

55.34

67.06

73.83

81.28

36

39.66

43.66

48.06

58.25

70.60

77.72

85.56

37

41.75

45.96

50.60

61.32

74.32

81.81

90.07

38

43.95

48.38

53.26

64.55

78.23

86.12

94.81

39

46.26

50.93

56.07

67.95

82.35

90.66

99.81

40

48.70

53.61

59.02

71.53

86.69

95.44

105.07
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