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* Dzemdību speciālists, ginekologs – ultrasonogrāfijas speciālists, hematologs, bērnu hematoonkologs, anesteziologs, neonatologs, psihologs u.c. . 
 

 

 

Asiņošanas risks auglim/jaundzimušajam 

Augsts risks Vidējs risks Zems risks Ļoti zems risks 

• Vīrieša dzimuma auglis ar iespējamu smagu vai vidēji smagu A vai B tipa 

hemofīliju;  

• Villebranda slimības 3. tips; 

• Smagi reti autosomāli recesīvi asins recēšanas traucējumi, kur auglim 

homozigotiska/ kompaunda heterozigotiska mutācija. 

• Smagas iedzimtu trombocītu slimības . 

 

• Vīrieša dzimuma auglis ar vieglu A vai B 

tipa hemofīliju; 

• Villebranda slimības 2. tips . 

 

• Klīniski vidēji 

smags vai smags 

Villebranda 

slimības 1. tips 

ģimenē; 

• Sievietes dzimuma 

auglis ar smagu B 

tipa hemofīliju;  

• Viegli trombocītu 

funkcijas 

traucējumi; 

• Klīniski viegls 

Villebranda 

slimības 1. tips 

ģimenē; 

• Sievietes 

dzimuma auglis 

ar vidēji smagu 

vai vieglu B tipa 

hemofīliju un 
visu tipu A 

hemofīliju. 

• Ja augļa veselības statuss nav zināms, jāapsver veikt III trimestra amniocentēze.  

• Grūtniecei kopā ar multidisciplināru komandu* jāvienojas par piemērotāko dzemdību veidu un laiku (rekomendācijas var atšķirties 

atkarībā no slimības).  

Gadījumos, kad ir zināms vīrieša dzimuma auglis ar hemofiliju, īpaši ar smagu hemofiliju, vai gadījumos, kad hemofilijas diagnoze 

vīrieša dzimuma auglim nav veikta, kopā ar multidisciplināru komandu jāapsver operatīvs dzemdību veids - plānots apakšējā 

segmenta ķeizargrieziens. Tomēr ir pilnībā jāizvērtē šī dzemdību veida visas priekšrocības un trūkumi, kā arī jāizvērtē mātes  

asiņošanas risks, pacientes vēlmes un iespējamas nākotnes grūtniecības. Ja paredzēta plānota ķeizargrieziena operācija, to vajadzētu 

plānot 39 +0 grūtniecības nedēļās. Jāizveido skaidrs rīcības plāns neplānotu spontānu dzemdību gadījumā. Citu iedzimtu asins 

recēšanas traucējumu gadījumā priekšroka tiek dota spontānām vaginālām dzemdībām, ja nav citu kontrindikāciju.  

• Dzemdībām jānotiek III līmeņa perinatālā aprūpes iestādē (PSKUS). 

• Jāizvairās no ārējas augļa apgrozīšanas , vakuuma ekstrakcijas, stangu lietošanas dzemdībās un asins parauga ņemšanas no 

jaundzimušā galvas virspusējām vēnām, augļa skalpa elektrodu lietošanas.  

• Nabassaites asiņu paraugu ņemšana un attiecīgā asinsreces faktoru (skatīt dok.: “Iedzimtu asins recēšanas traucējumu raksturojums 

grūtniecei.”) diagnostiskā pārbaude jāveic uzreiz pēc dzemdībām.  

• Jāizvairās no intramuskuklārām injekcijām (piem, K vitamīns jādod orālā veidā) un invazīvām procedūrām pirms nav saņemti 

rezultāti par asinsreces faktoru līmeņiem. 

• Galvas smadzeņu US vai CT izmeklējumu rekomendēts  veikt visiem jaundzimušajam. Galvas MRI rekomendēts jaundzimušajiem 

ar simptomiem vai pazīmēm, kas norāda uz intrakraniālu hemorāģiju, pat normālas galvas US gadījumā.  

 

• Rekomendēts 

izvairīties no ārējas 

augļa apgrozīšanas, 

vakuuma 

ekstrakcijas, stangu 

lietošanas 

dzemdībās, un asins 

parauga ņemšanas 

no jaundzimušā 

galvas virspusējām 

vēnām, augļa skalpa 

elektrodu 

lietošanas. 
 

• Specifiska 

piesardzība nav 

nepieciešama. 
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