
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Стара Загора 

Катедра Акушерство и гинекология 

 

 

Д-Р СВИЛЕН  ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ 

Докторант  в  Катедра Акушерство и гинекология 

 

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА МНОГОПЛОДНАТА 

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „ДОКТОР“ 

Научна специалност  03.01.45 – Акушерство и гинекология 

 

 

 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

Проф. Д-р Асен Николов , д.м.н. 

 

ОФИЦИАЛНИ РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Проф. Д-Р Милко Сираков , д.м.н. 

Доц . Д-Р Екатерина Учикова , д.м. 

 

СТАРА ЗАГОРА , 2016 



1 

 

 

 

Дисертационният труд съдържа 150 страници и е онагледен с 39 таблици и 

19 цветни фигури . Библиографията обхваща 256 литературни източници , 

повече от половината от последните 10 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официалната защита на дисертационния труд ще се състои на .........2017г. , 

от .........ч. в Академичната зала на Медицински Факултет- Деканат, Стара 

Загора. Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата 

на Тракийски университет, Стара Загора.  
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Summary:   

 

   The present study has two major goals. The first one is to present the 

picture of overall frequency of multiple pregnancy and  birth  in three of 

the major regions of South- East Bulgaria, as well as to compare the 

multiple pregnancy rate depending on the method of conception. 

The second goal is to determinate the most frequently complications of  

multiple  pregnancy and birth for the mother and for the babies. The most 

frequent causes for death of twins  was  : preterm birth and low birth 

weight.  

 There has been made a comprehensive review of the current literature, 

considering the problem. 

The research is based on 23467 deliveries and 356 multiple pregnancy   

cases.  The data was collected from the medical records of female patients 

with  multiple  pregnancy , registered during the period 2011 – 2015 in the 

University hospital :”Prof. D-r St. Kirkovich, Stara Zagora;  Hospital : ”I.  

Seliminski”, Sliven and Hospital in Bourgas.   

    The period of observation was 5 years (2011 – 2015 ).   

To the including criteria answered 356 female patients with multiple 

pregnancies.  

Calculating the significance of all factors with statistical software package 

MedCalc  version 12.2.1.0 has distinguished the most important of them. 

Using different regression and covariant analyzes was defined the 

cumulative influence of the factors. 

Early symptoms and early diagnosis as a prognostic factor are taken under 

consideration.  

After analyzes and discussion conclusions have been made.     
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ВЪВЕДЕНИЕ 

   

          Многоплодната бременност (МБ) е високорискова бременност, 

както по отношение на начина на родоразрешение, така и поради  

възможни  усложнения за майката и децата. Проблемите, които поставя 

многоплодната бременност и раждане  са особено актуални в последните 

десетилетия , поради широкото навлизане на асистираната репродукция и 

увеличаване на възрастта на  съвременните  първораждащите  жени.  

Многоплодната бременност често завършва с преждевременно раждане,  , 

прееклампсия, послеродови кръвотечения, анемия и други усложнения за 

бременната жена. Съществува висок риск от  повишен морбидитет , 

увеличена  перинатална , неонатална и детска смъртност.     

Проучванията по тези проблеми биха допринесли за  намаляване на риска 

от многоплодна бременност  и преждевременно раждане  чрез  създаване 

на алгоритъм на акушерско поведение , регистриране и лечение на 

акушерските или други медицински усложнения, строг контрол и 

мониториране на ембриотрансферите и др.     
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ЧЕСТОТА НА  МНОГОПЛОДНАТА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ  

 

    Честотата  на многоплодната бременност е различна в различните 

части на света. Тя се променя през различните периоди от време и зависи 

от множество фактори.  

    За един  век ( 1880-1980 г. )  в България  са родени 13 млн. деца, от 

които 300 000 близнаци  .   В Европа най- голям брой близнаци се раждат 

в северните народи:  Дания, Швеция, Норвегия, Холандия. 

    За Европа средна честота на МБ- 1,8%. 

   Многоплодната бременност е по- честа при по- възрастни жени, като 

във възрастовата група между 30-40 години  МБ се среща 2 пъти по-

често, отколкото при останалите възрастови групи. Причините за това са 

комплексни. Пропорционалното нарастване на възрастта на 

първораждащите жени и все по- успешното  лечение на стерилитета чрез 

АРТ (асистирани репродуктивни технологии) и ИВФ (ин витро 

фертилизация) допринасят за увеличаване честотата на МБ. Рискът от МБ 

се увеличава проппорционално на броя на трансферираните ембриони.   

    Продължителността на МБ достига до 37 г. седмици, но почти винаги 

раждането става  по-рано.  

      Средната продължителност на бременността, по литературни данни е: 

• 35 седмици за двуплодна бременност  

• 33 седмици за триплодна бременност 

• 30 седмици за четириплодна бременност 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

           ЦЕЛ : 

     Да се определи общата честота  на многоплодната бременност и 

отражението и върху преждевременното раждане, усложненията за 

майката и перинаталната смъртност. 

ЗАДАЧИ:  

 

1 . Да се определи общата честота на МБ в “УМБАЛ “Проф. Д-р 

Ст. Киркович“, АД, Стара Загора, МБАЛ “Д-р И.Селимински“, гр. 

Сливен и МБАЛ, гр. Бургас за 2011-2015 г. 

 

2.  Да се сравни честотата на МБ и раждане при първораждащи 

и многораждали жени. 

 

 3. Да се определи честотата на МБ и раждане при спонтанна и 

индуцирана концепция на (МБ) в различните възрастови групи. 

 

4.  Да се определи вътрешната структура на МБ според 

хорионността . 

 

 5.  Да се определи относителният дял на преждевременно 

родените деца при МБ. 

 

 6. Да се  сравни перинаталната смъртност при МБ за първи и 

втори близнак. 

 

7. Да се изработи и предложи алгоритъм на поведение при    

избор на метод на раждане  при III –та и  IV –та степен на 

недоносеност при МБ. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материал и пациенти 

    За периода на изследването са събрани и анализирани данни от И.З. на 

жени с МБ , между 16 и 40 години , регистрирани в 3 областни болници на 

Югоизточна България . 

     От  общо 23467 раждания  за 2011-2015 г.,  14415 раждания  са 

проучени ретроспективно (2011-2013 г.) и 9052 – проспективно (2014-2015 

г.)  

   От общо 23467 раждания, регистрирани за проучения период (2011-

2015г.) , 356 жени са били с МБ (двуплодна  и повече от 2 плода) , с 

обща  средна честота  1,5% .   

 

2. ОСНОВНИ  ГРУПИ МЕТОДИ , ИЗПОЛЗВАНИ  В ПРОУЧВАНЕТО 

    2.1. КЛИНИЧНИ МЕТОДИ 

        2.1.1. Физикални методи 

    Инспекция 

    Палпация, бимануална палпация 

    Обективен физикален акушерски статус 

      2.1.2.  Инструментални методи за изследване на майката и плода  

    Ултразвуково изследване на плода 

2.2.  МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ  НА  ПЪРВИЧНА  ИНФОРМАЦИЯ 

2.3. СТАТИСТИЧЕСКИ  МЕТОДИ  

    Събраната първична информация  беше обработена, кодирана и 

въведена в компютърна  база данни. Първичното групиране на данните по 

признак се извърши с максимална детайлност. За ниво на значимост, при 

което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано р< 0.05. 



7 

 

 

 За целите на проучването бяха използвани следните статистически 

методи : 

    2.3.1. Вариационен анализ 

 Използван е за обработка на количествено измеримите признаци. 

Нормалността на разпределението е определено с критерия на 

Колмогоров-  Смирнов.  

      2.3.2.  Алтернативен анализ 

    Използван е при обработка на качествено измеримите признаци. 

      2.3.3.  Корелативен анализ  

    Използван е с цел разкриване на причинно- следствена зависимост  

между някои факториални и резултативни признаци.  

    2.3.4. Регресионен анализ 

    Прилаган е при необходимост от количествена оценка на асоциации.  

    2.3.5. Дисперсионен анализ 

    Използван е методът на Тъки за сравняване на повече от две стойности. 

    2.3.6.   Графичен анализ     

    Използван е за онагледяване на наблюдаваните процеси  и явления и за 

илюстриране на съществуващите закономерности . 

2.4. МЕТОДИКА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИ ДАННИ ЗА 

НИВА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОУЧВАНИТЕ ПРИЗНАЦИ . 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: 

 В нашето проучване  са разгледани  данни от общо 23 467 раждания, 

регистирани в три от най-големите областни болници в Югоизточна 

България ,от които 14 415 раждания ретроспективно (2011-2013г.) и 9 052 

раждания - проспективно (2014-2015г.).  

От общо 23 467 раждания, 356 жени са с многоплодна бременност 

(1,5%). От тях ретроспективно (2011-2013г.), 225 жени са били с МБ (1,6%) 

и проспективно (2014-2015г.), 131 жени са били с МБ (1,4%). На Таблица 

№ 1 е показано, общия брой раждания в Стара Загора за проучвания 

период 2011-2015г по години. 

               Фиг.№ 4 

Общ брой раждания по години в трите областни болници 
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          Фиг.№ 5 

 

На фиг. № 4 и 5  се вижда, че общият брой раждания за проучвания 

период е 23 467 раждания. Най-много раждания в трите области е имало 

през 2011г. - 4 965 раждания. Най-малък  брой  раждания за същия период 

е регистриран през 2015г. – 4 431 раждания. 

На фиг.№ 6 и 7  е показан общия  брой МБ  в трите областни 

болници по години за проучвания период (2011-2015г.) 

                                                                                              

 

 

 

 

 

4965 

4628 

4822 

4621 

4431 

Общ брой раждания по години за трите 
области 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 



10 

 

 

     Фиг.№ 6 

Общ брой МБ по години в трите областни болници 

 

Фиг.№ 7 
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     На фиг. № 6 и 7 се вижда, че през 2011г. най-много многоплодни 

бременности  има в гр. Бургас (32) и най-малко в гр. Сливен - (16 МБ). 

През 2012г. най-много  многоплодни бременности има в гр. Стара Загора - 

33 МБ, а най-малко  многоплодни бременности в гр. Сливен – 16 МБ. През 

2013г. най-много многоплодни бременности има в гр. Стара Загора - 29 

МБ, най-малко в гр. Сливен – 18 МБ. През 2014г. най-много многоплодни 

бременности има в град Стара Загора – 38 МБ, най-малко многоплодни 

бременности има в гр.Бургас – 14 МБ. През 2015г. най-много многоплодни 

бременности има в град Бургас – 28 МБ, най-малко многоплодни 

бременности има в гр. Стара Загора – 17 МБ. 

На Таблица № 9 и фиг № 8 е показан общия брой раждания отнесен 

към общия  брой многоплодни бременности в проценти. 

Таблица № 9 

Общ брой раждания  към общ брой многоплодни бременности  

(%) 

 

 Раждания Многоплодни 

бременности 

(%) 

2011г. 4 965 75 1,5 

2012г. 4 628 77 1,7 

2013г. 4 822 73 1,5 

2014г. 4 621 68 1,5 

2015г. 4 431 63 1,4 

Общо: 23 467 356 1,5 
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                                                                                   фиг.№ 8 

Общ брой раждания и многоплодни бременности за периода         

(2011-2015) 

 

 

На Таблица № 9 и фиг.№ 8 прави впечатление, че общия брой 

многоплодни бременности за проучвания период отнесен към общия брой 

раждания  за същия период, визуализирано в процентно съотношение е 

1,5%. Най-висок процент  многоплодни бременности спрямо общия брой 

раждания е регистриран през 2012г. – 1,7%. Най-малко многоплодни 

бременности отнесени към общия брой раждания е през 2015г. – 1,4%. Не 

съществува статистически значима разлика в честотата на МБ през 

проучвания период. 
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Ретроспективно проучване на общия брой раждания и общия брой 

многоплодни бременности за периода 2011-2013г. и процентното им 

съотношение по години показан на Таблица № 10 и на фиг № 9. 

Таблица № 10 

 

Ретроспективно проучване на ражданията и многоплодни 

бременности за периода (2011-2013г.) 

 Раждания Многоплодни 

бременности 

(%) 

2011г. 4 965 75 1,5 

2012г. 4 628 77 1,7 

2013г. 4 822 73 1,5 

Общо: 14 415 225 1,6 

  

    Фиг.№ 9 

Общ брой раждания и многоплодни бременности за периода 

(2011-2013). Ретроспективен период 

 

 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

2011 
2012 

2013 

4965 

4628 

4822 

75 

77 

73 

Многоплодни брем. 

Радждания 



14 

 

 

На Таблица № 10 и фиг. № 9 прави впечатление, че общия брой 

раждания за този период е 14 415, а общия брой многоплодни бременности 

е 225 (1,6%). Най-висок процент на многоплодни бременности е през 

2012г. (1,7%). Най-нисък за същия период е през 2011г. и 2013г. (1,5%). Не 

съществува статистически значима разлика в ретроспективното проучване 

на честотата на МБ. 

Проспективно проучване проследихме общия брой раждания и 

общия брой многоплодни бременности за периода 2014-2015г. и 

процентното им съотношение по години. Показано на Таблица № 11. 

 

 

Таблица № 11 

 

Проспективно проучване. Проследихме ражданията и 

многоплодни бременности за периода в проценти - (2014-2015г.) 

 

 Раждания Многоплодни 

бременности 

(%) 

2014г. 4 621 68 1,5 

2015г. 4 431 63 1,4 

Общо: 9 052 131 1,4 
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 Фиг.№ 10          

Общ брой раждания и многоплодни бременности за периода 

2014-2015. Проспективен период. 

 

На Таблица № 11 и фиг № 10 се вижда, че общия брой раждания за 

(2014-2015г.) е 9 052, а общия брой многоплодни бременности за същия 

период е 131 (1,4%) от всички раждания. По-висок процент многоплодни 

бременности спрямо общия брой раждания имаме през 2014г. – 1,5 %, а по-

малък процент през 2015г. – 1,4 %. Не е установена статистически значима 

разлика в проспективните данни за честотата на МБ. 

На Таблица № 12, визуализираме общия брой раждания и общия 

брой многоплодни бременности, разделени в ретроспективен и 

проспективен период и  в процентно съотношение. 
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        Таблица № 12 

Брой раждания и многоплодни бременност, ретроспективно и 

проспективно. 

 

 

Ретроспективно 

(2011-2013г.) 

 

Проспективмно 

(2014-2015г.) 

 

Раждания Многоплодни 

бременности 

% Раждания Многоплодни 

бременности 

% 

14 415 225 1,6 9 052 131 1,4 

 

На Таблица № 12 се вижда процентното съотношение на честотата 

на МБ между ретроспективния и проспективния период (1,6 % към 1,4 %) 

както следва. Не е установена статистически значима разлика в честотата 

на МБ в ретроспективното и проспективното проучване. 

 

Една от задачите, в нашето проучване е да разгледаме връзката 

между възрастта на жената и честотата на многоплодната бременност. Към 

нашите включващи критерии спадат възрастовите групи, както следва: под 

20 г.; 21-28г.; 28-34г.; над 34г. показани на Таблица № 13. 
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Таблица № 13 

 

 

Вътрешна структура на възрастта на жени с многоплодни бременности 

за периода 

(2011-2015г.) 

Под 20г. 14 4% 

21-28г. 169 47,4% 

28-34г. 112 31,5% 

Над 34г. 61 17,1% 

 

На Таблица № 13 се вижда, че най-много многоплодни бременности 

има в групата 21-28г. (169 МБ – 47,4%). Най-малко многоплодни 

бременности се наблюдават в групата под 20г. (14 МБ – 4%). 

От получените и обработените данни за многоплодни бременности 

по възрастови групи, ние сравнихме с данните в литературата и 

изобразихме на Таблица № 14 
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Таблица № 14 

 

 

Вътрешна структура на възрастта на многоплодни бременности в 

нашето проучване и литературата в % 

 По литературни 

данни 

Собствени данни 

Под 20г. 7,3% 4% 

21-28г. 49,3% 47,4% 

28-34г. 30% 31,5% 

Над 34г. 13% 17,1% 

 

От направения алтернативен корелативен анализ, на жените с 

многоплодна бременност се вижда, че не съществува статистически 

значима разлика между честотата на МБ във всички възрастови групи 

между нашите данни и тези в литературата ( p< 0,0001).     

От направената вътрешна структура на многоплодните бременности, 

ние разгледахме жени с  многоплодна бременност, според паритета на 

първораждащи и многораждали. Резултатите отразихме на Таблица № 15.  
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                                                                                 Таблица № 15 

Многоплодна бременност при  първораждащи и многораждали 

( n=356) 

 

 

                                      Брой  МБ при примипара и мултипара  

 примипара мултипара 

Брой 232 124 

% 65,2% 34,8% 

 

                                                                                                      Фиг.№11 

Брой многоплодни бременности при примипара и мултипара  

 

На Таблица № 15 и фиг.№ 11 се вижда процентното съотношение 

между жени с многоплодна бременност мултипара и примипaра (34,8% - 

65,2%). Многоплодни бременности при жени примипaра в нашето 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

примипара мултипара 

232 

124 

65.2 

34.8 

бр 

% 
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проучване са два пъти повече, сравнени с многоплодни бременности при 

жени мултипaра ( p< 0.0001). 

След статистическа обработка на резултатите на МБ при жени 

примипара и мултипара, сравнихме с резултатите в литературата и 

визуализирахме на фиг.№ 12 

                                                                                               Фиг.№ 12 

МБ при примипара и мултипара по литературни данни и 

собствени данни (в %) 

 

След направения алтернативен и корелативен анализ, се вижда че 

честотата на  многоплодна бременност при примипара и мултипара в 

нашето проучване  корелира с данните  от литературата (65,2% - 62,3%); 

(34,8% - 37,7%) (p <0,0001). 

  Сравнителни данни за честотата на многоплодната бременност 

спрямо хорионността са представени на фиг.№ 13 

0.00% 
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50.00% 

60.00% 
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примипара мултипара 
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65.20% 

34.80% 

По литературни данни 

В нашето проучване 



21 

 

 

                                                                                                Фиг. № 13 

Брой МБ според хорионността 

 

На фиг. № 13 са отбелязани случаите на многоплодна бременност с  

ДД – 248 бр. – , приблизително два пъти и половина по-малък е броя на 

МД – 96 бр. –  и най-малко са случаите на ММ – 12 бр.  

При ММ – 12 близнака, не е забелязана  тегловна разлика в 

развитието на близнаците повече от 400 грама, затова не можем да 

направим статистически значими изводи за наличие на  

хематотрансфузионен синдром. 12-те бременности са завършили с 

успешно раждане на живородени близнаци, чрез Ц.С. 

     Получените резултати за хорионността, сравнихме с данните в 

световната литература и отразихме  резултатите на фиг.№ 14 и 15 

                                                                          

248 

96 

12 

Брой 

ДД 

МД 

ММ 
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  Фиг.№ 14 

Брой МБ по хорионност по литературни данни. 

 

                                                                   Фиг.№ 15 

Брой МБ по хорионност по собствени данни. 

 

• Резултатите от проучването на МБ според хорионността корелират с 

данните  от научната литература по този проблем.  

•  ДД многоплодни бременности в нашето проучване  ( 70% от всички 

МБ ) съответстват  с литературните данни  за  ДД ( 77%) , и 

представляват най- честите МБ.  

77% 

22% 

1% 

ДД 

МД 

ММ 

70% 

27% 

3% 

ДД 

МД 

ММ 
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• МД многоплодни бременности по собствени данни ( 27%) , са в 

съоветствие с МД – МБ по литературни данни ( 22%) и са следващи 

по честота МБ.   

•  ММ многоплодни бременности  по наши  данни (3%) са от най- 

рядко срещаните ДБ , което е  в съответствие с литературните данни 

по този проблем ( 1%) (p< 0,0001). 

   Към 1/2 до 2/3 от многоплодните бременности завършват с раждането на  

един плод. Другият близнак или е бил резорбиран по време на 

бременността или се установява по време на раждането, като fеtus 

papyraceus 

 

Таблица № 19 

 

 

Синдром на „изчезващ” 

Общ брой  

многоплодни 

бременности 

Бременности 

завършили като 

МБ 

Изчезващ близнак 

МБ завършили като 

ЕБ 

369 356 13 

 

 Този синдром е известен в акушерството  под името : синдром  на 

“изчезващия “ близнак . ( Vanishing Twin Syndrom) . 

По данни от научната литература , синдромът   на “изчезващия “ близнак  

се среща с различна честота , варираща от  4-40% .  
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Причините за загиването ( “изчезването” ) на единия ( или повече)  

от плодовете при МБ са разнообразни. Монозиготните близнаци са по- 

често изложени на монофетална смърт. Синдром на “изчезващия “ близнак 

се среща при бременни с МБ и hypertonia gravidarum, гестационен диабет , 

инфекции ( листериоза, сифилис) , аномалии на пъпната връв, 

ретроплацентарен хематом, ППОМ ( преждевременно пукнат околоплоден 

мехур ), малформации и др. 

 Повечето  многоплодни бременности са диагностицирани едва след 

10-12 г.с., което не  ни дава възможност да направим статистически 

достоверни изводи , както и  да вземем категорично отношение към тази 

интересна тема. За щастие , и 13-те случая на синдром на  “изчезващ“ 

близнак  са завършили благополучно като ЕБ ( едноплодна бременност ) , с 

нормално  протекла бременност и нормално раждане. 

 При проспективното проследяване на  случаите с ДБ,   

установяването на ДБ е ставало едва през 10-12 г.с. от бременността, 

поради късен първичен преглед на бременните. Поради тези причини, 

проследяването на случаите със синдрома на “изчезващия “ близнак не 

беше възможно.   

   Честотата на МБ зависи и от начина на концепция (спонтанна и  чрез 

АРТ ) .  Честотата на МБ зависи и от паритета и е различна при примипара 

и мултипара. 
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Съотношението между IVF и спонтанните МБ при примипара е 

показано на Таблица № 20 

                                                                                                        Таблица № 20 

 

 

Съотношение между IVF и спонтанно заченати МБ при примипара 

 Примипара  

232 бр. 

                    ↓                             ↓ 

                                                         

  

 

 

 

 

 На  Таблица № 20 се вижда, че от общия брой примипара 232, 84 

бр. МБ (36,2%) са заченати след IVF – технологии и 148 МБ (63,8%) са 

спонтанно заченати. Около 2 пъти повече са спонтанно заченатите МБ в 

сравнение с IVF технологии в нашето проучване. 

 

Съотношението между IVF и спонтанно заченати многоплодни 

бременности при мултипара, отразихме на Таблица № 21 
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 Таблица № 21 

 

 

Съотношение между IVF и спонтанно заченати МБ при мултипара 

 Мултипара  

124 бр. 

                    ↓                             ↓ 

                                                         

  

 

 

 

 

 На Таблица № 21 прави впечатление, че от 124 МБ – мултипара, 

само 11 (9%) са след IVF технологии, а останалите 113 (91,3%) са 

спонтанно заченати МБ.  Данните от собствените ни проучвания показват , 

че  МБ при многораждали са предимно след спонтанна концепция ( 91,3%), 

в сравнение с МБ след ИВФ-технологични процедури ( 9%).    

 

  На Таблица № 22 разглеждаме разликата при използване на ИВФ 

метода при примипара и мултипара. 

 

Таблица № 22 

 

 

IVF МБ при примипара и мултипара % 

примипара мултипара 

84 (88,4%) 11 (11,6%) 

Общо: 95 (26,7%) 
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На Таблица № 22 се вижда, че общо 26,7% от всички 

многоплодни бременности са заченати след IVF техники. Прави 

впечатление, че МБ – примипара  след IVF – техника е 7 пъти по-голям, в 

сравнение с МБ – мултипара след IVF(p< 0,0001). 

След направените статистически анализи и обработване на 

получените резултати ние разделихме МБ след IVF технология на 

примипара и мултипара и съответното процентно съотношение и 

отразихме резултатите на Таблица № 23 

 

 

Таблица № 23 

 

 

Спонтанни  МБ при мултипара и примипара 

примипара мултипара 

148 (57%) 113 (43%) 

Общо: 261бр. (77,3%) 

 

 

   Общият  брой спонтанно заченати МБ е 261 (73,3% от всички МБ). 

Примипара със спонтанно заченати МБ и мултипара със спонтанно 

заченати МБ няма статистическа достоверна разлика в резултатите в 

нашето проучване (р < 0,001). 
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Начин на  раждане  при МБ 
 

        Сравнителните данни за спонтанно заченати  МБ и начина на раждане  

(в %) са представени  Таблица № 24. 

 

Таблица № 24 

 

Естествено заченати МБ и начин на раждане в % 

 

 

Естествено заченати – 261 МБ 

Нормално раждане % Ц.С. % 

 

87 

 

33,3 

 

174 

 

66,7 

 

 От спонтанните заченати от 261   -  87 са родени  нормално и 

174 след Ц.C. 2 пъти по-често е родоразрешението със Ц.С. (естественно 

заченати)(р< 0,0001). 

        След това разделихме МБ след ИВФ според начина на раждане. 

Резултатите са представени  на Таблица № 25 

 

 

Таблица № 25 

МБ след ИВФ  и начин на раждане в % 

 

МБ след ИВФ 

(n= 95) 

Нормално раждане % Ц.С. % 

 

0 

 

0 

 

95 

 

100 
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        На Таблица № 25 се вижда, че от всичките 95 МБ заченати след IVF – 

технология, са родоразрешени чрез Ц.C. 

        Нормално родените МБ, разделихме на 2 групи: спонтанно родени и 

след стимулация с Oxytocin и визуализирахме на Таблица № 26 

 

Таблица № 26 

Нормално родени МБ  

 

Спонтанно раждане 

( бр.) 

% След стимулация с 

Oxytocin 

( бр.) 

% 

 

16 бр. 

 

18,4 

 

71 бр. 

 

81,6 

 

 От нормално родените 87 МБ,  16 (18,4%) са родени спонтанно, с 

нормално декларирана родова дейност и 71 МБ след стимулация при 

раждането с Oxytocin 81,6% (р< 0,0001). 

      В нашето проучване решението за вагинално раждане се взема главно 

поради възрастта на майката и правилното предлежание на плода докато 

Ц.C. се извършва при по-възрастни пациентки с неправилно предлежание, 

ППОМ и фетална асфиксия. 

     Най-честите  индикации за Ц.С. при естествено заченатите  МБ 

разгледахме и отразихме на Таблица № 27. 

Таблица № 27 

 

Индикации за Ц.C. естествено заченати МБ  

(n = 174) 

Неправилни 

продлежания 

Брой  МБ % 

85 49% 

Възраст на 

майката 

11 6% 

ППОМ 21 12% 

Асфиксия на 

плода 

57 33% 
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 Най-честата индикация за Ц.С. е неправилно предлежание /взаимно 

разположение на двата близнака - 85 (49%). Втора по  честота индикация 

за Ц.С. е феталната асфиксия-  57 МБ (33%). Трета по честота индикация за 

Ц.С е ППОМ – 21 бр. (12%). Най-малък е броят на  Ц.С. , поради възрастта 

на майката - 11 бр. (6%).  

 Вътрешната структура за индикации за Ц.С. в нашето изследване не 

се  различава съществено от вътрешната структура  за индикация за Ц.С. в 

литературните данни (Р < 0,001) 

 

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ 

 

 Едно от основните усложнения на МБ е преждевременно раждане. 

Поради това ние разгледахме внимателно и сравнихме преждевременното 

раждане при спонтанните МБ и при IVF (МБ) и  недоносеност при МБ 

преди 34 г.с.  

 

Таблица № 28 

 

Преждевременно раждане при МБ за периода 2011-2015г. ( в %) 

 

 МБ 

(n = 356) 

Преждевременно 

раждане 

% 

Спонтанни МБ 261 163 62,4% 

IVF МБ 95 64 67,5% 

Обща 

недоносеност 

 227 63,8% 

 

 

 На Таблица № 28, се вижда, че от всичките 356 МБ,  227 са 

недоносени (63,8%). Честотата на преждевременните раждания не се влияе 

от метода на концепция. 
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       След статистически обработените данни в нашето проучване и 

получените резултати за преждевременното раждане, сравнихме с данните 

в литературата и визуализирахме на Таблица № 29. 

 

Таблица № 29 

 

Преждевременно раждане при МБ в нашето проучване и в 

литературата (в %) 

 

 

В литературата 

 

В нашето проучване 

61 % 63,8 % 

 

При използването на алтернативен и корелативен анализ, 

данните на нашето проучване корелират с данните в литературата (63,8 – 

61%) (р < 0,0001). 

 

 

СМЪРТНОСТ ПРИ МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ 

 

 Общата  смъртност на новородените при МБ и смъртността  при  

недоносените МБ е представена на Таблица № 31 

Таблица № 31 

                       Недоносеност и смъртност при МБ 

 

С
м

ъ
р
тн

о
ст

 

  

МБ 

(n = 356) 

% Недоносени МБ 

(n = 227) 

% 

 

29 бебeта 

 

8,2 

 

29 бебета 

 

 

 

12,7 
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 От 356 МБ 29 бебета (8,2%) са починали. Всичките 29 починали 

бебета, бяха недоносени в различна степен на недоносеност (3-4 степен). 

Вътрешната структура на смъртността отнесена към общата недоносеност 

на новородените е 12,7%. Това е причистената смъртност при 

недоносените ( р< 0,0001). 

  

 Вътрешна структура на недоносените МБ разделихме на 2 основни 

групи според заболяванията: 1 гр. Интравентрикуларни Хеморагии с 

подгрупи: живородени и мъртвородени  и 2 гр. Хиалинномембранна  

болест с подгрупа: живородени и мъртвородени. Резултатите са 

представени  на Таблица № 32. 

 

 

Таблица № 32 

 

Вътрешна структура на смъртността на недоносените МБ 

(І-ви близнак и ІІ-ри близнак )според причините за смърт 

 

Интравентрикуларна 

хеморагия 

Хиалинномембранна 

болест 

Живородени 

 

І-ви близнак 

Мъртвородени 

ІІ-ри близнак 

Живородени 

І-ви близнак ІІ-ри близнак 

4 8 6 11 

 

 Четири живородени І-ви близнаци и 8 мъртвородени ІІ-ри близнаци, 

починаха от интравентрикуларна хеморагия 3-4 степен. Останалите 17 

живородени недоносени бебета, починаха в различен срок след раждането 

от хиалинномембранна болест. От тях 6 са - І-ви близнаци и 11 -  ІІ-ри 

близнаци. 

 След това разгледахме и направихме вътрешната структура на 

общата смъртност при І-ви и ІІ-ри близнак, която показахме на фиг.№ 16 
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   Фиг.№ 16 

Вътрешна структура на смъртността на I-ви и II-ри близнак 

    

 
 

 От общо 29 починали недоносени деца 10 са І-ви близнаци  и 19 са 

ІІ-ри близнаци (p < 0,0001). 

 

 След статистически получените резултати за общата смъртност при 

МБ, решихме да разделим общата снмъртност при І-ви и ІІ-ри близнак: 

Живородени и мъртвородени. Показахме нашите резултати на Таблица № 

34 

 

Таблица № 34 

Обща смъртност при  І-ви близнак и ІІ-ри близнак: 

Живмородени и мъртвородени. 

 

 Живородени Мъртвородени Починали 

 

І-ви близнак 

 

10 

 

- 

 

10 

ІІ-ри близнак 11 8 19 

Общ бр. 21 8 29 
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 От Таблица № 34, се вижда, че вътрешната структура на смъртността 

на родените близнаци е изключително сложна. Всичките І-ви близнаци са 

живородени и са починали в различен срок от 1-ви – 7-мия ден след 

раждането. 

 От ІІ-рите близнаци живородени са 11 към 8 мъртвородени. Тези 11 

живородени близнаци са починали в 1-7 ден, ранния  неонатален период. 

Очевидно голяма е разликата на мъртвородените  І-ви и ІІ-ри близнаци. 

Това се дължи най-вероятно на острата асфиксия настъпила при ІІ-рия 

близнак след раждането на І-ви близнак имайки предвид и 

недоносенността 24-28г.с. Асфиксията оказва голямо влияние на 

пермеабилитета  на мозъчните съдове ( p< 0,0001). 

      Починалите 29 недоносени бебета разделихме спрямо хоринността и 

показахме на фиг.№ 17 

Фиг.№ 17 

 

 
  

 На Фиг.№ 17 се вижда, че от починалите 29 бебета (недоносени), 17 

са МД, 9 ДД и 3 ММ. 

 Разгледахме смъртността на 29  недоносени бебета спрямо метода на 

раждане и визуализирахме на Фиг.№18 

9 

17 

3 
Смъртност по хорионност 

ДД 

МД 

ММ 
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Фиг.№ 18 

 

Смъртност на недоносени спрямо метода на раждане 

( n= 29) 

 

 
      

     

  В нашето проучване, от починалите 29 бебета,  20 (69%) са починали 

след вагинално раждане (в главично предлежание на І-ви близнак), 9 

бебета  (31%) след Ц.С. (І-ви близнакq седалищно предлежание). 

Неонаталната смъртност е по-ниска за ІІ- ри близнаци,  родени след Ц.C. 

(p<0,0001) 

 

  

 

 

 

 

 Разгледахме смъртността на недоносените МБ преди 34 г.с. и метода 

на раждане и отразихме нашите резултати на Таблица № 37 
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Таблица № 37 

 

Обща смъртност преди 34 г.с. спрямо метода на раждане (в %) 

 

 

 

С
м

ъ
р
тн

о
ст

 

   
Преди 34 г.с. 

Вагинално Ц.С. 

 

9% 

 

2,1% 

 

       Прави впечатление, че преди 34 г.с. смъртността при вагиналното 

раждане е с 7 процента по-висока от колкото Ц.C. Намаленият риск е 

значителен за раждане преди 34 г.с. със Ц.C. (смъртност след Ц.С 2,1 %, а 

след вагинално  раждане 9%); (Р < 0,001). При Ц.С. неонаталната 

смъртност е много по-ниска за ІІ-ри близнак. 

От нашето проучване, правим извода, че раждане преди 34 г.с. трябва да се 

извършва с Ц.С.,  в интерес на плодовете и майката. Предпочитан метод за 

родоразрешение преди 34г.с. е Ц.С. (p< 0,0001).  

        

 

Разгледахме общата смъртност след 34 г.с. спрямо метода на 

родоразрешение и отразихме на Таблица № 38 
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Таблица № 38 

 

 

Обща смъртност след 34 г.с. спрямо метода на раждане в % 

 

 

С
м

ъ
р

тн
о

ст
 

   
След 34 г.с. 

Вагинално раждане Ц.С. 

 

0,2% 

 

0,1% 

 

 При раждане на термин при МБ смъртността не зависи от метода на 

раждане. 

 

 Вътрешната структура на смъртността при недоносените 29 бебета, 

спрямо степента на недоносеност (3 и 4 степен) е отразена на Таблица № 

39. 

   Таблица № 39 

 

Смъртност според степента на недоносеност 

(n= 29) 

 

С
м

ъ
р
тн

о
ст

 

   

Недоносени 

 

ІІІ-та степен на 

недоносеност 

ІV-та степен на недоносеност 

 

8 бебета 

(≈1200 гр.) 

 

21 бебета 

(≈ 850 гр.) 

 

≈ - средно тегло. 

 Високата степен на недоносеност води до висок процент 

морбидитет и смъртност, които корелират  с данните в литературата. 
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ИЗВОДИ: 

 

1.Честотата на МБ за периода  на проучването (2011-2015г. ) в трите 

областни болници  ( 1,5%) корелират с данните в литературата по този 

проблем.  

2.Честотата на МБ при примипара е два пъти по-висока , в сравнение  с 

честотата на МБ при мултипара. 

3.Честотата на МБ  в България показва тенденция към увеличаване , 

особено в последните 15 години, основно поради  успешно лечение на 

стерилитета и АРТ( 0,56; 0,84% до 1,5 %) . 

4.Най-голям брой МБ са регистрирани във възрастовите групи  от 21 до 34 

г. (21-28 г. и 28-34г.) . 

5.Дихориати / Диамниоти е най-често срещаната многоплодна бременност  

за проучвания период. 

6.Честотата на МБ след АРТ технологии е три пъти по-висока при 

примипара в сравнение с мултипара. 

7.Дихориати диамниоти е  най-благоприятния вид МБ и с най-добра 

прогноза за развитието и раждането.  

8.Повечето от  новородените деца при МБ са недоносени в нашето 

проучване. 

9.Ранното определяне на хорионността е наложително при пациентки с 

МБ, за определяне на прогнозата на бременността  и раждане. 

10.Честотата на мъртвородените 2-ри близнаци е значително по-висока, в 

сравнение с честотата на 1-ви близнаци. Това се дължи най-вероятно на 

острата асфиксия настъпила при вторите близнаци, след раждането на 

първия близнак. 

11.Смъртността при МБ преди 34 г.с. при    вагинално раждане е много по-

висока, отколкото смъртността на близнаци след ЦС. 

12.Честотата на преждевремените раждания не се влияе от метода на 

концепция. 

13.Раждане при  МБ преди 34 г.с. трябва да се извършва  чрез Ц.С.  в 

интерес на плодовете и майката. Предпочитан метод за родоразрешение 

преди 34 г.с. е Ц.С. 
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ПРИНОСИ: 

 

1.За пръв път в България е направено мащабно (ретроспективно  и 

проспективно) проучване, обхващо 23 467 раждания, с общо 356 

многоплодни бременности  в  три от най-големите областни болници в    

Югоизточна България: гр.  Стара Загора, гр. Сливен и  гр. Бургас. 

2.Създадена е анкетна карта за систематизирано проспективно събиране на 

данни за жени с МБ. 

3.Определени са факторите, влияещи на смъртността на плода. 

4.За пръв път в България е анализирана честотата на многоплодната 

бременност върху голям брой МБ , според възрастовите  групи на жените и 

хорионността  на близнаците.  

5.За пръв път в България се разглежда  смъртността на новородените от  

МБ спрямо хорионността. 

6.Предложен е алгоритъм на поведение за родоразрешение при МБ., 

включващ :  

     - информираност на двойки със стерилитет за рисковете на АРТ от МБ и 

усложнения за майката и плода.,   

     - ранна диагностика на МБ ( 5-6 г.с.)  и определяне на хорионността на 

близнаците;   

      - регистриране и мониториране на жените с МБ , от диагностицирането 

и до самото раждане.  
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ОБОБЩЕНИЕ 

 

1.Многоплодната бременност трябва да се счита за високорискова 

бременност, поради риск от усложнения за майката и новородените . 

2.Тенденцията за увеличаване на честотата на МБ през последните 15 

години (0,4%- 1,7%), по наши данни за последните 5 години – 1, 5 %  се 

дължи на широкото използване на индукцията на овулацията и АРТ. 

3.Честотата на МБ , в резултат на АРТ в популацията , лекуваща 

стерилитета е 25-30%. !  

4.Усложненията  за майката : прееклампсия, атония на матката,  диабет, 

анемия и др. са 3 до 5 пъти по- чести при жени с МБ, в сравнение с 

едноплодните бременности.  

5.Съществува висок риск  от перинатални усложнения ( 3-4 пъти по-висок 

при МБ):  преждевременно раждане и недоносеност на плода , 

травматизъм, аномалии , инфекции и др.  

6.Усложненията при новородените от МБ са значително по-чести при 

монозиготните близнаци.  

7.Перинаталната  смъртност при МБ е значително по-висока ( 4,7% ), в 

сравнение с едноплодните раждания (<1%) и  най-често се дължи на 

преждевременно раждане и тежка степен на недоносеност.  

8.Все повече пред специалистите стои въпросът :” Успех ли е МБ след 

АРТ?”В много страни на Европа , съществуват законови разпоредби, 

регламентиращи : възраст, брой на ембриотрансферите, финансиране и пр., 

целящи ограничаване на АРТ и на Многоплодните бременности . 

9.Необходимо е актуализиране на алгоритъма на акушерско  поведение 

при многоплодната бременност и раждане, в съответствие със 

съвременните концепции по въпросите на МБ и раждане. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 : 
 

                              А Н К Е Т Н А      К А Р Т А  

 

1. ИМЕ :.................................................; ЕГН .......................( години ...)КР.ГРУПА.. 

... 

2. НАРОДНОСТ: 

      - българска........       да  /не 

      - роми  .........  арменци .........евреи..........  турци .......... други  .... 

 

3. ИЗТОЧНИК: 

       ИЗ                         ЖК  ( ЛАК)                            ДРУГИ 

                          Двуплодна     Двуплодна        Изчезващ  

                             До 8 г.с.          след 8 г.с.         близнак 

4. ВЪЗРАСТ  НА БРЕМЕННАТА: 

до 20 г.  

от 20 до г.28 

от 28 до 34 г.  

над 34 

5. НАСЛЕДСТВЕНОСТ : 

         НЕ                            ДА  

                              по майка      по баща 

6. ПАРИТЕТ : 

       ПРИМИПАРА ...     ВТОРО РАЖДАНЕ .        МУЛТИПАРА 

 

7. ПРЕДШЕСТВАЩА МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ 

          НЕ     

          ДА .........КОЛКО ?................. 

 

8. ИЗХОД ОТ ПРЕДШЕСТВАЩА МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ: 

    I-ви  близнак           предлежание               II близнак                 предлежание 

      - нормално               - глава                       - нормално                -  глава  

      - Sectio caesarea      -  седалище                 - Sectio caesarea       -седалище 

      - жив                         - напречно                 - жив                         - напречно  

      - мъртъв                                                       - мъртъв                         

      - доносен                                                     - доносен  

      - недоносен                                                 - недоносен 

9. ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА 

      - НЕ                        -ДА ....( каква ).................... 

 

10. МЕТОД НА КОНЦЕПЦИЯ 

       - ЕСТЕСТВЕН  

       - ИЗКУСТВЕН 

                I.V.F 

                ИНСЕМИНАЦИЯ ( авто-; хетеро -) 

                ДРУГИ......... 
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11. ХОРМОНАЛНА ТЕРАПИЯ 

          ДА           НЕ  

12. ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ 

                               ДА                      НЕ 

 преди забременяване   

след забременяване 

 

13. БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ 

         ДА                   НЕ 

14. БРОЙ ПЛОДОВЕ : 

     Два                        Три                Повече.......... 

15. ЕДНОЯЙЧНИ или РАЗНОЯЙЧНИ  

16. Монохориати моноамниати  

     Монохориати биамниати 

     Бихориати моноамниати 

     Бихориати биамниати 

17. ПОЛ  

     ЕДНОПОЛОВИ                                  РАЗНОПОЛОВИ 

Мъжки        Женски  

 

18. ПРЕДЛЕЖАНИЕ  

 I- ви БЛИЗНАК                                                      II-  ри БЛИЗНАК 

         -глава                                                                            - глава  

        - седалище                                                                     - седалище  

       - напречно                                                                      - напречно     

 

19. МЕТОД НА РАЖДАНЕ  

Секцио ( S.C.)                          Нормално  ( P.V.N.)             Смесено ............ 

 

20. ТЕРМИН  

- предтермин                - на термин            - посттермин 

21. НЕДОНОСЕНОСТ  

     - I   степен                      -II   степен                  -III степен                 - IVстепен   

22. Абгар скор  

     -I-ви близнак                                  -II –ри близнак                             -III-ти близнак 

       1 мин.                                              1 мин.                                           1 мин.    

       3 мин.                                               3 мин.                                           3 мин.  

       5 мин.                                               5 мин.                                           5 мин.  

23. РОДОВ ТРАВМАТИЗЪМ  НА ПЛОДА  

     - биохимична травма         - механична травма  

24. РОДОВ ТРАВМАТИЗЪМ НА МАЙКАТА 

      - Да                                 - Не  

25. ИЗХОД ЗА ПЛОДА  

      Жив плод                             Мъртъв плод 

26. МОРБИДИТЕТ ( ЗАБОЛЯЕМОСТ ) 

 

27. МОРТАЛИТЕТ ( СМЪРТНОСТ )  

 

        - P.V.N.                                                                        -S.C. 

 I- ви близнак              -II –ри близнак               - I-ви близнак           -II-ри близнак 
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