Sklandus nėštumas
KAIP IŠVENGTI NĖŠČIŲJŲ ANEMIJOS

Ką apie anemiją reikia
žinoti moterims
Dažnai nuovargį, mieguistumą, galvos
skausmą, bendrą silpnumą jaučiančiai
moteriai derėtų praverti šeimos gydytojo
kabineto duris. Atlikęs tyrimus, šis įvertins
būtinųjų medžiagų atsargas organizme,
kitaip tariant, patikrins, ar nesergama anemija (mažakraujyste).
Anemija - būsena, kai kraujyje sumažėjus
eritrocitų ir juose esančio baltymo hemoglobino kiekiui organizmas nebegauna
pakankamai deguonies ir yra alinamas:
jaučiamas bendras silpnumas, mieguistumas, galvos svaigimas.

Šis procesas vyksta lėtai ir nepastebimai.
Tarkim, dažnai moterys neįvertina netenkamo kraujo kiekio menstruacijų metu,
kreipiasi pagalbos į įvairius specialistus
dėl sveikatos pablogėjimo ir nė neįtaria
apie geležies stoką. Ypač vegetariškai,
veganiškai besimaitinančioms moterims
reiktų pasitikrinti, ar nėra būtinų mikroelementų deficito (pavyzdžiui, vitamino B12,
geležies), kuris ilgainiui galėtų sukelti sveikatos sutrikimų.
Mažakraujystės rizika ypač padidėja besilaukiančioms moterims. Dėl jos nukentėti
gali ne tik nėščiosios, bet ir vaisiaus sveikata: dažniau pasitaiko priešlaikinio gimdymo atvejų, gali atsilikti vaisiaus augimas.
Be to, kiekvienas gimdymas baigiasi tam
tikru kraujavimu, tad jei moteris buvo anemiška, dar labiau silpninamas jos organizmas.
Skatinčiau moteris nelikti abejingoms ir
pasirūpinti savo sveikata. Laiku pastebėtą problemą galima lengvai išspręsti. O kai
gerai jautiesi, pasaulis atsiveria kitomis
spalvomis – smagiau ne tik darbus dirbti,
bet ir laisvalaikį prasmingai leisti
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Kraujas ir jo reikšmė
organizmui
Suaugęs 70 kg sveriantis žmogus turi apie 5
litrus kraujo, o tai sudaro 6 – 8 proc. jo kūno
masės.
Kraujas sudarytas iš skystosios dalies, kurią sudaro vanduo su įvairiomis ištirpusiomis medžiagomis, ir kraujo kūnelių.
Kraujo kūneliai yra trijų rūšių:
- Leukocitai - baltieji kraujo kūneliai. Pagrindinis
jų „darbas“ yra kovoti su infekcija. Leukocitai
gali iš kraujo patekti į audinius ir sunaikinti infekciją sukeliančias bakterijas bei grybelius.
- Trombocitai - kraujo plokštelės - labai svarbūs kraujo krešėjimo procese. Jie prilimpa prie
pažeistos kraujagyslės vietos, padeda susiformuoti krešuliui ir taip apsaugo nuo kraujavimo.
- Eritrocitai - raudonieji kraujo kūneliai ir juose
esantis hemoglobinas perneša deguonį iš plaučių į visus kitus organizmo audinius. Kraujyje
sumažėjus eritrocitų skaičiui ir kartu hemoglobino kiekiui išsivysto mažakraujystė (anemija).

Svarbiausieji
kraujodaros
elementai ir jų
stygiaus simptomai
Folio rūgštis, vitaminas B12 ir geležis susiję su
žmogaus kraujodara ir būtini kokybiškai kraujo
būklei užtikrinti:
- Vitaminas B12 palaiko normalų eritrocitų, raudonųjų kraujo kūnelių, kurie atsakingi už deguonies pernešimą į audinius, susidarymą.
- Geležis palaiko normalų hemoglobino susidarymą. Ji naudojama kiekvienos ląstelės deguonies poreikiui patenkinti.
- Folio rūgštis palaiko normalią kraujodarą,
padeda susiformuoti normaliems, sveikiems
eritrocitams.

Geležies, folio rūgšties, vitamino B12 stoka
žmogaus organizme gali išsivystyti dėl:
- Nepakankamo šių maistinių medžiagų gavimo su maistu (atsisakant kai kurių produktų,
vengiant raciono įvairovės, esant lėtiniam alkoholizmui).
- Sutrikusio šių maistinių medžiagų pasisavinimo iš žarnyno (dėl gausaus viduriavimo, sergantiems uždegiminėmis žarnų ligomis, sergantiems kasos ligomis, po skrandžio ar žarnų
operacijų, vartojant kai kuriuos vaistus).
- Padidinto šių maistinių medžiagų poreikio
(paauglystė, nėščios ir maitinančios krūtimi
moterys, senyvo amžiaus asmenys).
- Esant įgimties šių maistinių medžiagų pasisavinimo sutrikimams.
- Moterims, esant gausioms menstruacijoms.
Šių mikroelementų stokai jautresnės grupės:
kūdikiai, vaikai, paaugliai, besilaukiančios ir
žindančios moterys, senyvo amžiaus žmonės.
Esant geležies, folio rūgšties, vitamino B12 stokai gali susiformuoti mažakraujystė (anemija).
Dažniausia jos priežastis – geležies stoka. Rečiau mažakraujystė diagnozuojama dėl folio
rūgšties ir vitamino B12 trūkumo.
Anemiją išduoda padidėjęs nuovargis, mieguistumas (ypač dieną), jautrumas, būna sunku susikaupti.
Vis labiau trūkstant geležies šie simptomai
intensyvėja, ima slinkti plaukai, lūžinėti nagai,
pakinta skonis, patinka neįprasti kvapai (benzino, acetono).
Geležies stokai įsisenėjus išryškėja odos ir
gleivinių blyškumas.

Kada diagnozuojama?
Besilaukiančiai mažakraujystė nustatoma, kai
hemoglobino koncentracija:
- Pirmąjį, trečiąjį nėštumo trečdalius mažesnė
nei 110 g/l.

Nėščiųjų anemija
Priežastys
Nėščiajai mažakraujystė gali susiformuoti ir
dėl kitų priežasčių:
- Pirmiausia kraują silpnina visiškai normalus fiziologinis pokytis, atsirandantis nėštumo metu. Tuo metu kaupiasi daugiau skysčių
kraujagyslėse ir santykinai sumažėja hemoglobino kiekis.
- Kadangi geležį, folio rūgštį, vitaminą B12, kaip
ir kitas maistines medžiagas, iš mamos pirmiausia pasisavina vaisius, jų reikia gauti didesnį kiekį.
- Jei moteris iki pastodama sirgo mažakraujyste, turėjo gausias menstruacijas, nėštumo
metu anemija gali tik pagilėti.
- Nusilpti kraujas gali ir dėl įvairių ligų.
- Anemijai atsirasti įtakos turi ir dažni nėštumai.

- Antrąjį nėštumo trečdalį – mažesnė nei 105 g/l.
Tai labai svarbu žinoti, nes neteisingai vertinant galima diagnozuoti ligą tuomet, kai vyksta tik fiziologiniai pakitimai.
Po gimdymo mažakraujystė diagnozuojama,
kai hemoglobino koncentracija mažesnė nei
100 g/l.

Kaip papildyti
medžiagų atsargas
Geležies

Kaip laiku nustatyti?
Kokius tyrimus atlikti?
Anemija formuojasi pakankamai lėtai, todėl
neatlikus reikiamų kraujo tyrimų gana ilgai galima nė neįtarti, kodėl sekinamas organizmas.
Todėl ne rečiau kaip kartą per metus reikėtų
atlikti kraujo tyrimus, kurie atspindėtų galimą
maistinių medžiagų stoką: bendrą kraujo tyrimą, geležies, feritino, vitamino B12, folio rūgšties koncentracijos kraujo serume nustatymą.
Pagal bendrąjį kraujo tyrimą diagnozavus anemiją nėštumo metu esant galimybei reikėtų
atlikti ir feritino kiekio tyrimą. Ypač tai svarbu
esant didelei geležies stokai.
Dėl blogo vitamino B12 pasisavinimo nėštumo
metu rekomenduojama atlikti ir vitamino B12
koncentracijos kraujyje tyrimą.
Nėštumo metu bendrąjį kraujo tyrimą rekomenduojama padaryti bent tris kartus – jo
pradžioje, per vidurį, pabaigoje. Tada geriausiai
pamatomas galimas medžiagų stygius.

- Reikia užtikrinti visavertę mitybą.
Geležies gausu raudonoje mėsoje,
paukštienoje, kiaušiniuose, žuvyje.
- Daug šio mikroelemento turi ir
galvijų kepenys, bet jose kaupiasi
sunkieji metalai, todėl nėščiosioms
patariama atsisakyti šio produkto.
- Esant įsisenėjusiai geležies stokai
vien maistu geležies kiekį atstatyti taip paprastai nepavyks. Šalia
tinkamos mitybos būtini geležies
preparatai. Reikiamą dozę paskirs
gydytojas, įvertinęs feritino ir hemoglobino koncentraciją kraujyje,
kitas ligas.
- Pagal naujausias Pasaulio sveikatos organizacijos nėščiųjų priežiūros rekomendacijas geležies preparatus besilaukiančioms moterims
reikėtų vartoti profilaktiškai.

Vitamino B12
- Vitaminas B12 su maistu gaunamas
tik iš gyvulinės kilmės produktų:
mėsos, kiaušinių, žuvies, pieno produktų.
- Dėmesio: termiškai ruošiant maisto produktus netenkama apie 3040 proc. vitamino B12. Venkite ilgų
terminių maisto produktų apdorojimų.
- Jei moteris vegetarė, veganė, ypač,
jei ši mityba yra mėgėjiška, nesubalansuota, svarbu apie tai informuoti
gydytoją, aptarti mitybos įpročius ir
vartoti vitaminą B12 kaip maisto papildą.

Folio rūgšties
- Daugiausia folio rūgšties turi tamsiai žalios spalvos daržovės, kepenys, jautiena, ėriena, kiauliena, vištiena, kiaušinio trynys, pienas, sūris,
lašiša, tunas.
- Tačiau folio rūgšties itin nepatvarus mikroelementas, jis greitai suyra termiškai apdorojant maistą, ilgai
neišsilaiko kambario temperatūroje, šviesoje. Termiškai apruošiant
produktus, netenkama 25-75 proc.
folio rūgšties. Todėl rekomenduojama papildomai vartoti folio rūgšties
papildus.

Svarbūs
maitinimosi
akcentai
- Valgyti ne rečiau nei 4 kartus per
dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė ir
priešpiečiai ar pavakariai).
- Vandens išgerti ne mažiau kaip 1,5-2
l per dieną.
- Dažniau rinktis šviežiai ruoštus patiekalus nei pusfabrikačius.
- Riboti rafinuotus, perdirbtus produktus.
- Nevartoti alkoholinių gėrimų.
- Rūpintis žarnynu: kasdien valgyti
reikiamą daržovių kiekį, įtraukti fermentuotų produktų.
- Kavą ir arbatžolių arbatą gerti tarp
valgymų.
- Valgyti kuo įvairesnį maistą. Vadovautis sveikos mitybos piramidės
principu.
- Užtikrinant iš maisto produktų geresnį geležies pasisavinimą, kartu
vartoti maisto produktų, turinčių vitamino C.
- Vengti ilgo terminio maisto produktų apdorojimo, nes taip juos ruošiant
netenkama apie 30-40 proc. vitamino B12, apie 25-75 proc. folio rūgšties.
- Esant padidėjusiam būtiniausių
maistinių medžiagų – geležies, folio
rūgšties, vitamino B12 – poreikiui mitybą papildyti maisto papildais.

Gydytoja dietologė
doc. dr. Edita Gavelienė:
- Folio rūgštis, vitaminas B12 ir geležis yra būtinosios maistinės medžiagos, kurių reikia gauti valgant atitinkamus maisto produktus, nes
jų pats žmogaus organizmas negamina. Tam
tikru būdu besimaitinantys asmenys būna
jautresni vitamino B12 ir geležies stokai. Kalbu
apie veganišką mitybą pasirinkusius žmones,
didesnę riziką turi ir vegetariškai besimaitinantieji. Pagrindiniai vitamino B12 maistiniai
šaltiniai – gyvūninės kilmės maisto produktai.
Todėl veganams ir vegetarams rekomenduojami šios medžiagos papildai. O geležies ir folio
rūgšties yra ir augalinės kilmės produktuose.
Žindančioms ir nėščioms moterims reikėtų pasirūpinti maisto raciono įvairove, rinktis
šviežiai ruoštą valgį. Sveiko maisto piramidė
galėtų būti vienu iš rodiklių, kokius maisto
produktus ir kaip dažnai, reiktų vartoti. Mėsos
arba kiaušinių reikėtų valgyti bent kas antrą
dieną, folio rūgšties ir geležies turtingų augalinių produktų – kasdieną.

Vaikų gydytojas
gastroenterologas doc. dr.
Vaidotas Urbonas:

300
Pagal oficialias rekomendacijas,
nėščia moteris turėtų gauti papildomai 300 kilokalorijų, o žindanti –
500 kilokalorijų per parą.

Dažniausiai nėščiajai reikia ne tiek daug kalorijų, kiek medžiagų, pirmiausia – folio rūgšties, geležies. Kūdikis „užsikrauna“ geležies iš
mamos kokiems šešiems mėnesiams. Bet jei
mama sirgo geležies stokos anemija, didelė
tikimybė, kad jau ir kūdikis sirgs. Vitamino B12
atsargų dar motinos įsčiose vaisius gauna iš
mamos organizmo sukauptų atsargų ir jam
jų užtekta iki 1–2 ar daugiau metų. Tačiau jei
mama jų neturi, kūdikis jų taip pat nesukaups.
Jei veganiškai besimaitinanti mama vaiką tik
žindys, bet neprimaitins kitu maistu, kūdikis
turės sveikatos problemų, neaugs jo svoris,
vaikas bus išblyškęs, blogai vystysis. Vitaminas B12 labai svarbus ir augančio organizmo
nervų sistemos vystymuisi. Jei mama veganė,
vegetarė, ji privalo vartoti vitaminą B12 kaip papildą.

