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Въведение 

 
Човешката репродукция притежава фундаментален парадокс- въпреки че е от решаващо 

значение за оцеляването на вида, много от продуктите й са неефективни  и разхищението 

изглежда прекомерно. Само 50-60% от всички концепции успяват да надхвърлят 20 

гестационна седмица. Смята се, че около  75% от всички несполучливи концепции се 

дължат на неуспешна имплантация и не се регистрират въобще клинически. Причините, 

отговорни за спонтанен аборт са изключително разнообразни, както като групи, така и 

като превалиране в различните етапи от развитието на ембриона и плода. Най-общо може 

да се систематизират в четири основни направления (ембрионални,  майчини, бащини и 

на околната среда), а според момента на проявление спрямо гестационната възраст 

биват: преембрионални, ембрионални и фетални. До преди няколко десетилетия 

спонтанните аборти се обясняваха масово с генетични аномалии, а хабитуалните с 

анатомични дефекти или родителска „несъвместимост”. Експресното развитие на 

генетиката, имунологията, микробиологията и ехографската образна диагностика дадоха 

възможност етиологията на абортите да бъде проучена много по-детайлно. Въпреки 

многобройните анализи и усилията на редица изследователи в над 60% от случаите, 

причините остават неизяснени. Липсата на задълбочени познания в етиологичния процес 

на спонтанните аборти е причина и за липсата към момента на адекватна и ефективна 

терапия в ранните срокове на бременността. Лечението е или симптоматично или 

емпирично, което понякога е още по-опасно. Използването на медикаменти без доказана 

ефективност или необосновано за отделна клинична ситуация в периода на 

органогенезата е неоправдан риск. 

Основната цел на съвременните изследователи е на базата на обективни критерии от 

проведени изследвания в началото на бременността, да могат да се отдиференцират 

жените, застрашени от загуба на ембриона/плода. 

Технологичното оборудване на настоящата ехографска апаратура, съвременната 

организация и развитие на медицината, и в частност акушеро-гинекологичната помощ, 

дадоха възможност за използването на Доплеровата велосиметрия като рутинен метод в 

диагностиката. Трансабдоминалната и трансвагиналната цветна, пауър или спектрална 

Доплер ехография намират широко клинично приложение като неинвазивни 
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инструментални методи, които служат за оценка на физиологичните и патологичните 

промени в кръвотока по време на бременност. Според редица автори всеки класически 

проблем в акушерството може да се проучва от гледна точка на Доплеровото изследване. 

Това създава предпоставки за надценяване на метода и залитане в другата крайност на 

фалшива хипердиагностика с всички последващи негативи от това. 

Безпристрастното и обективно проучване на диагностичните способности на 

Доплеровото ехографско изследване във всяка една клинична патология, би очертало 

точно границата на  възможностите на Доплеровата велосиметрия, като самостоятелен 

и/или адитивен метод на изследване. 

Доплеровите индекси отразяват моментното състояние на кръвотока в даден съд. Не 

винаги данните са логични и лесни за  интерпретация. Изненадващите резултати 

разрушават с лекота формирани с десетилетия догми и стереотипи, като по този начин 

поставят нови актуални проблеми. Всичко това е предпоставка за още по-дълбоко 

навлизане в същността на материята, излизане от рамката  и непримирима борба с 

шаблоните на поведение. 

Спонтанният аборт е най-честото усложнение на бременността, което рядко е свързано 

с тежки и трайни здравословни последици или смъртност, относно анатомо-

физиологичните аспекти на бременната жена, но при много от случаите оказва 

съществено психологическо и социално въздействие върху майката. Всичко това ни 

задължава да обединим усилията си в изясняване на етиологията на спонтанните аборти, 

разграничаване на рисковите групи и провеждането на адекватна профилактика и 

терапия при тях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 
 

 

Използвани съкращения 

 
а.-артерия 

г.-година 

г.с.-гестационна седмица 

др.-други 

т.н.- така нататък 

мин.-минута 

мл.-милилитър  

мм.-милиметра 

табл.-таблица 

Фиг.-фигура 

CRL-главично седалищна дължина 

E- единици 

mg- милиграма 

 

ml –милилитрър 

 

MHz- мега херца 

PI-пулсативен индекс 

PVCU-порцио вагиналис коли утери 

OECC-орифициум екстернус каналис цервикалис 

Rh-резус фактор 

RI-индекс на резистентност 

S/D-отношението систола/диастола 

supp.- супозитории 
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tabl- таблетка 

1.Цел и задачи 

 
ЦЕЛ: 
 

Да се определи прогностичната стойност на доплеровото изследване на маточните 

артерии при пациентки със заплашващ аборт относно изхода на бременността. 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Да се определи прогностичната стойност на RI (индекса на резистентност) и S/D 

(отношението систола и диастола) на маточните артерии като рисков фактор за 

прекъсване на бременността при жени със заплашващ аборт. 

 

2 Да се сравнят стойностите от доплеровото изследване на маточните артерии при жени 

с нормално протичаща бременност и пациентки със заплашващ аборт в първи триместър 

на бременността. 

 

3. Да се сравнят стойностите от разликата в S/D (отношението систола и диастола) и RI 

между лява и дясна маточна артерия при пациентки със заплашващ аборт и нормално 

протичаща бременност, и да се определи тяхната прогностична стойност за изхода на 

бременността. 

 

4. Да се анализира връзката между характеристиката на менструацията, възрастта, 

стойностите от доплеровото изследване и изхода на бременността. 
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2.Клиничен материал и критерии за включване 

 
2.1 Клиничен материал 

   

Настоящото проучване според използваната методика за събиране на данните и 

проследяване на пациентите има проспективен характер. То обхваща периода от януари 

2014 до септември 2015 година. В проучването са включени 98 бременни жени,  

амбулаторно регистрирани на женска консултация към “ДКЦ-6 Район централен ЕООД 

Пловдив” и/или хоспитализирани в “УМБАЛ Свети Георги-ЕАД”, на средна възраст 

26.54г. От тях 27 пациентки са изключени от изследването поради установени 

изключващи критерии, нарушена кореспонденция, респективно проследяване, открити 

придружаващи заболявания на по-късен етап от бременността, непосещаване на женска 

консултация поради неясни причини, регистриране на генетични заболявания в 

семейството при допълнително снета анамнеза и т.н. Останалите изследвани и 

проследени бременни пациентки са разпределени в две групи. Първа група пациентки с 

поставена диагноза заплашващ аборт и втора контролна група, съставена от пациентки с 

нормално протичаща бременност.  

 

2.1.1 Обект на проучването 

 

Обект на изследването са доплеровите артериални индекси на лява и дясна маточна 

артерия. Изчислени са индекса на резистентност (RI) и отношението систола и диастола 

(S/D) последователно на лява и дясна маточна артерия, на бременните жени от двете 

групи съответно с поставена клинически и ехографски диагноза заплашващ аборт, и 

нормално протичаща бременност. 

 

2.1.2 Единици на изследването 

 

Включват се логически и технически единици 

 

2.1.2.1 Логически единици 

 

Логически единици на наблюдение са бременни с нормално протичаща бременност и 

такива с поставена диагноза заплашващ аборт.  

 

2.1.2.2 Технически единици 

 

Технически единици на изследването са диагностично лечебният център (ДКЦ-6 Район 

централен ЕООД) и лечебното заведение (“УМБАЛ Свети Георги-ЕАД”),където са 

наблюдавани логическите единици и са събрани необходимите данни за конкретния 

период от време. 

 

2.2 Признаци на наблюдение 

 

Признаците на наблюдение са включващите и изключващите критерии. 
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2.2.1. Включващи критерии: 

 

-едноплодна бременност 

-вътрематочна бременност с гестационна възраст до 12 г.с. 

-наличие на сърдечни пулсации на ембриона/плода 

-запазена дължина на маточната шийка 

 

2.2.2 Изключващи критерии: 

 

- установен ехографски субхориален хематом 

- забавена сърдечна честота на плода 

-патологично жълтъчно мехурче (липсващо, със солидна ехогенна плътност, абнормна 

големина, дублирано и т.н.) 

-значително по-малък от гестационната възраст ембрион, 

-липса  на сърдечни пулсации  

-многоплодна бременност  

-извънматочна бременност  

-структурни промени в маточната шийка,  

-придружаващи заболявания, увеличаващи риска от спонтанен аборт (тромбофилия,  

анти-фосфолипиден синдром и др.) 

 

 

2.3 Източници на информация 

 

Основен източник на информация са изследваните и проследените 71 бременни,  

регистрирани на женска консултация в ДКЦ-6 район централен ЕООД и/или 

хоспитализирани в клиника по акушерство и гинекология към УМБАЛ “Свети Георги” 

ЕАД, за периода от януари 2014 до септември 2015 година. Събирането на статистическа 

информация, необходима за поставените цел и задачи е с помощта на специално изготвен 

фиш (приложение 1). Събирането на информация става след предварително запознаване 

с правата на пациента, разясняване на методиката, процедурите и евентуалните рискове 

на разбираем език и подписване на информирано съгласие от всяка пациентка включена 

в проучването. Проведеното изследване получи положително становище (изх.N: P-

2762/09.11.2015) от комисията по Научна етика към Медицински Университет-Пловдив 
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3. Методика на проучването. 
 

Основните методи използвани при изпълнението на задачите при настоящото изследване 

са клинични (класически и апаратни) и статистически. 

 

3.1 Клинични методи 

 

Към клиничните методи спадат класическите методи на акушеро-гинекологичното 

изследване- анамнеза, обективен гинекологичен преглед- включващ оглед и бимануална 

палпация, и апаратни методи на стандартна трансвагинална ехография, както и високо 

специализирано ултразвуково изследване в Доплер режим на апарата. 

 

3.1.1 Анамнеза 

 

При регистриране на бременната на женска консултация, хоспитализирането й в 

специализирано лечебно заведение по акушерство и гинекология или провеждането на 

амбулаторен преглед се започва прегледа с основния класически метод- снемане на 

анамнеза. Целта на анамнезата при провеждането на настоящото проучване е 

поставянето на точна диагноза и откриването на включващи и изключващи критерии, 

които са зададени предварително при изследването на конкретна пациентка. 

Снемането на анамнезата започва с паспортна част, която включва имената, възрастта, 

адреса по лична карта, местоработата, месторождението на пациентката. Тази 

информация се отразява в картона на бременната от женската консултация или история 

на заболяването при хоспитализация. Следва анамнеза за миналите заболявания 

(anamnesis vitae) и фамилна обремененост (anamnesis familia). Тази част от анамнезата е 

изключително важна за провежданото проучване, тъй като е свързана с получаването на 

информация относно минали и придружаващи заболявания, наследствени  генетични  

синдроми и аномалии в рода на пациентката и партньора. Фамилната и миналата 

анамнеза не винаги са придружени от обективни медицински документи и епикризи, 

понякога в зависимост от социалния статус, бременната умишлено може да спести или 

прикрие определена информация от страх, срам, религиозни или други подбуди. Това 

изисква изключително деликатен и индивидуален подход, стремеж към създаване на 

доверие, гаранция за дискретност и индивидуален подход. Най-важното условие е 

снемането на анамнезата да не е в присъствието на близки и роднини, което би създало 

допълнително притеснение и неудобство на изследваната пациентка. Следва 

специфичната част от акушеро-гинекологичната анамнеза, която включва информация 

за репродуктивното здраве, характеристика на менструалния цикъл и други специфични 

гинекологични състояния и заболявания, които могат да имат причинно-следствена 

връзка с настоящите оплаквания. 

Най-накрая регистрираме настоящите оплаквания и симптоми към настоящия момент на 

проучването(anamnesis morbi). 

 

3.1.2 Общо медицинско изследване 

 

След снемане на точна и подробна анамнеза преминаваме към общо медицинско 

изследване. 

Извършва се оглед на кожа, видими лигавици, и кожни придатъци-косми, нокти. 

Установяването на дискретни кожни ефлоресценции и енантем може да ни насочи към 
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ендокринно-обменни, възпалителни и неопластични процеси, които не са споменати в 

анамнезата или пациентката не подозира за тях. Телеангиектазиите, булозните обриви,  

силния сърбеж и честите кожни инфекции са суспектни за неустановен захарен диабет. 

Бледата, суха, студена кожа, чупливите нокти и оскъдното окосмяване са израз на 

хипофункция на щитовидната жлеза. По подобен начин хормоналните промени могат да 

бъдат установени според вида на окосмяването. Наличието на цикатрикси и тяхното 

разположение, говори за понесени предходни оперативни интервенции. 

 Палпацията на корема дава информация относно наличието на дефанс и способства за 

диференциална диагноза при пациентки с работна диагноза заплашващ аборт и остър 

хирургичен корем.  

Перкусията може да бъде полезна при диференцирането на капсулирана от свободна 

течност. 

Аускултацията на корема дава възможност за установяването на илеусни и субилеусни 

прояви при една коремна болка, наблюдаваща се като основен симптом при бременни 

със заплашващ аборт. 

Измерва се кръвното налягане и на двете ръце за изключване на хипертонична болест 

преди бременността, която може да е довела до съдови промени, влияещи върху 

матояното кръвоснабдяване. 

 

 

 

 

3.1.3 Обективен гинекологичен преглед 

 

Специфичния гинекологичен преглед започваме с оглед на външните полови органи, 

ануса и перинеума. При визуалното наблюдение на външните полови органи 

констатираме техните анатомични параметри, вариации, наличието на патологични 

изменения, като кондиломи, туморни образувания, язви, нарушена пигментация, 

атипична секреция и т.н. Обръща се особено внимание на половата цепка, която говори 

за париетета на бременната. Оглеждаме последователно предверието на влагалището и  

перинеума, по който може да има цикатрикси от предишни травми и оперативни намеси 

при предишни раждания и аналното отвърстие за кондиломи, рагади, хемороиди и др. 

Следващият етап от гинекологичния оглед на влагалището и маточната шийка се 

осъществява с помощта на спекулум при подходящо осветление. Спекулумът трябва да 

бъде овлажнен, темпериран и разбира се стерилен. С лявата ръка се разтварят големите 

и малките лабии, а с дясната се въвежда инструмента под ъгъл 45 градуса, за да не се 

травмира carina urethralis, след което при проникването му в дълбочина се завърта така, 

че да застане в хоризонтално положение, разтваря се и се фиксира, като по този начин се  

визуализира влагалищната част на маточната шийка в пълен обем. Свалянето на 

инструмента става с въртеливо движение в обратен ред при което се оглеждат сводовете 

и влагалищните стени. При специализирания оглед със спекулум добиваме представа за 

PVCU, OECC, наличието или отсъствието на кървене ex utero. Тази част от прегледа е 

много важна за провежданото изследване, отговаряйки на въпроса при бременни с 

кървене от гениталите, дали става въпрос наистина за кървене от матката, като 

кардинален симптом на заплашващ аборт или източник на кръвотечението е полип на 

шийката, възпаление на влагалището, ерозии, неопластични процеси и др.  

След огледа на вътрешните полови органи следва бимануална палпация. 

Гинекологичната палпация се извършва с две ръце. С палеца и показалеца на външната 

ръка се разтварят големите и малките лабии. Нежно и внимателно след като преди това 

сме поставили стерилни еднократни ръкавици, въвеждаме другата ръка във влагалището. 
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Същата е предварително подготвена за гинекологичния преглед, като показалеца и 

средния пръст са в максимална екстензия, третия и четвъртия пръст са във флексия, а 

палецът е в абдукция. Въвеждането на изследващата ръка във влагалището става с лек 

натиск на екстензираните пръсти към задната влагалищна стена, за да се предпази 

чувствителната уретра. При проникването на туширащата ръка в дълбочина, достигаме 

влагалищната част на маточната шийка. С показалеца и средния пръст оценяваме 

големината (нормална, хипопластична, хиперпластична) формата (цилиндрична, 

конична), консистенция. Преценяваме и състоянието на цервикалния канал. Тази част от 

прегледа ни ориентира за придружаващи патологични фактори, които могат да са в 

основата на преждевременно прекъсване на бременността, което да се интерпретира 

погрешно с резултатите от Доплеровото изследване и да повлияе на получените 

резултати. Например една хипопластична шийка може да говори за хипопластична 

матка, при която бременността да завърши със спонтанен аборт преди 20 г. с. По същият 

начин може да се отрази наличието на стари лацерации или скъсяване на маточната 

шийка и да се получи аборт по типа на цервикална инсуфициенция.  

Изследването само през влагалището не дава информация за големината,  

консистенцията, положението и формата на матката. За целта преминаваме към 

бимануална палпация, като външната ръка се поставя над симфизата в хипогастриума. 

Пикочният мехур трябва да е празен, коремната мускулатура трябва да е напълно 

отпусната за което способства пациентката да е легнала удобно на гинекологичния стол 

с поставени ръце на гърдите и крака свободно разположени в кракодържателите. След 

осигурения комфорт, палпацията се извършва много внимателно за да не се предизвикват 

контракции и дискомфорт на бременната матка, като се стремим да я поставим между 

пръстите на двете изследващи ръце. Следва палпиране на аднексиалните зони и 

дъгласовото пространство. И при този етап от прегледа ние може да открием различни 

скрити патологични отклонения и процеси (миомни възли, формации в аднексиалните 

зони или дъгласовото пространство, възпалителни промени, несъответствие между 

гестационната възраст и маточната големина), които да са в основата на неизносването 

на бременността, което пък погрешно да повлияе на изследването, особено при 

контролите. 

   

3.2. Апаратни методи   
 

Към използваните апаратни методи спадат стандартното ехографско изследване в 2D 

режим на апарата и специализираното Доплерово изследване. 

 
3.2.1 Стандартна трансвагинална ехография 

 

Стандартната трансвагинална ехография извършваме чрез вагинален трансдюсер, който 

въвеждаме внимателно във влагалището, след предварително поставен еднократен 

кондом. Трансвагиналната ехография осигурява работа на апарата в диапазона на по-

висока честота, респективно по-добра разделителна способност при визуализацията на 

изследваните обекти. Последователно наблюдаваме гестационния сак,  ембриона/плода, 

жълтъчното мехурче, субхориалното пространство, признаците на виталност и 

наличието на патологични находки. 

Първоначално определяме топиката на гестационния сак- за изключване на 

извънматочна бременност, броя- за потвърждаване на едноплодна бременност, 

анализираме ембриото/плода за наличието на груби аномалии и за виталност-сърдечна 

дейност, активни движения. Особено голямо внимание отделяме за инспекция на 

жълтъчното мехурче. Категорично е доказано, че абнормния жълтъчен сак е предиктор 
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за развитие на аномалии и фатален изход на бременността. Наличието на субхориален 

хематом също повишава риска от спонтанен аборт. Най-накрая преди да преминем към 

биометрия правим ехографски оглед на матката и аднексите за наличието на 

патологични находки-кисти, лейомиомни възли и др., които биха могли да повлияят хода 

на бременността. 

След задълбочения ехографски анализ на посочените структури извършваме биометрия 

за ехографско определяне на гестационния срок. Това се осъществява най-точно в първи 

триместър, чрез измерване на парието- сакралния размер ( CRL- crown rump length) след 

визуализиране на ембриона/плода в цяла дължина в нефлектирано положение. За да 

постигнем този екзактен вариант, първо установяваме надлъжното сечение на матката и 

гестационния сак, с плавни движения визуализираме сърдечната дейност и с бавни 

ротации на трансдюсера без да изгубваме сърдечните пулсации постигаме желания 

образ. След 9 г. с. като ориентир може да използваме гръбначния стълб. След 

замразяване на образа поставяме два маркера линеарно свързващи върха на главата и 

най-изпъкналата точка на седалището. С вградена компютърна програма в апарата 

преизчисляваме измерената дължина към съответната гестационна възраст. В световната 

и нашата литература с абсолютен консенсус се приема, че така определения 

гестационнен срок е най-точен поради експоненциалния растеж на плода в първи 

триместър. 

 

 

3.2. Статистически методи Изхождайки от целта и задачите на проучването, както и от 

обема и вида на данните при провеждане на проучването бяха използвани следните 

статистически методи: 

 Приложихме дескриптивна статистика за описание на резултатите. 

Резултатите са представени чрез средна аритметична стойност, стандартното 

отклонение и стандартна грешка (mean, Std. Deviation и Std. Error). 

 Оценката на относителен дял и честотните разпределения при качествени 

(неметрирани) и групирани данни извършихме чрез алтернативен анализ. 

 За съпоставка на резултатите при повече от две независими извадки беше 

използван дисперсионен анализ (ANOVA) и Kruskal Wallis Test. 

 За съпоставка на две независими извадки  използвахме u критерии и Mann 

Whitney test 

 За съпоставка на резултатите при двумерни разпределения приложихме 

критерия χ2. 

 За търсене на зависимост между променливи Pearson и Spearman's rho  

 За онагледяване на явленията са използвани възможностите на графичния 

анализ 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието Р<0.05. 

Данните са обработени чрез статистически програмен пакет SPSS ver.16.0. 
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4.Собствени резултати  

4.1 Резултати  по първа задача. 

 

Таблица 11 

 

Показатели 
 

Групи N Mean Std. Deviation Std. Error u P 

 

IR.DEX 
Контролна 35 0,79317 0,110161 0,018621 

1.61 >0.05 
Изследвана 36 0,75128 0,109488 0,018248 

S.D_DEX 
Контролна 35 5,61257 3,114046 0,526370 

0.65 >0.05 
Изследвана 36 5,08083 2,410583 0,401764 

IR.SIN 
Контролна 35 0,78503 0,089534 0,015134 

1.00 >0.05 
Изследвана 36 0,76189 0,104281 0,017380 

S.D_SIN 
Контролна 35 5,29657 2,641164 0,446438 

0.93 >0.05 
Изследвана 36 4,80000 1,575601 0,262600 

 

 

Не бе намерена корелационна зависимост м/у стойности на IR  на лява и дясна маточна 

артерия и прекъсване на бременността Р>0,05. 

 

Не бе намерена корелационна зависимост м/у стойности на отношението S/D  на лява и 

дясна маточна артерия и прекъсване на бременността Р>0,05. 
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4.2 Резултати и обсъждане по втора задача. 

Няма зависимост м/у разлика в IR между лява и дясна маточна артерия и наличието на кървене 

Р>0,05 

 

 

 

Няма зависимост м/у разлика в IR между лява и дясна маточна артерия и наличието на болка 

Р>0,05 

 
При допълнителен статистически анализ не бе намерена  корелационна зависимост м/у 

стойности на IR на лява и дясна маточна артерия и прекъсване на бременността Р>0,05. Не бе 

намерена корелационна зависимост м/у отношението S/D на лява и дясна маточна артерия и 

прекъсване на бременността Р>0,05. 
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4.3 Резултати  по трета задача. 

 

 
Не бе намерена зависимост м/у изхода  и IR разлика и S/D разлика на лява и дясна 

маточна артерия Р>0,05. 

 

4.3 Резултати  по четвърта задача. 

 

 

Диаграма 2 

Намерена бе разлика в менструалния интервала между двете групи Р<0,05 (χ2=7.33), при 

изследваната група  се среща по-често интервал 30 и повече дни. 
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Диаграма 3 

Намерена бе разлика в интервала между двете групи Р<0,05 (χ2=6.34), при контролната 

група  се среща по-често продължителност 7 и повече дни. 

 

Таблица 13 

Изход от 

бременността 

 Възраст на менархе 

 до 11г 12г 13г 14+г Общо  

 Запазена 

бремен-

ност 

брой 6 5 8 11 30 

p±Sp 
20,0±7,3 16,7±6,2 26,7±8,08 36,7±8,8 100,0% 

Спонтанен 

аборт  

брой 1 2 1 2 6 

p±Sp 16,7± - 33,3± - 16,7± - 33,3± - 100,0% 

Общо брой 7 7 9 13 36 

p±Sp 19,4±6,6 19,4±6,6 25,0±7,2 36,1±8,0 100,0% 

Не бе намерена зависимост м/у менархе и изход при изследваната група Р>0,05 (χ2=0.28) 

(табл.13) 
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Таблица 14  

Изход от 

бременността 

 Интервал  

 до 26 дни 27-28 дни 29 +дни Общо 

 Запазена 

бремен-

ност 

брой 4 17 9 30 

p±Sp 
13,3± - 56,7±9,04 30,0±8,4 100,0% 

Спонта-

нен 

аборт  

брой 0 4 2 6 

p±Sp 
- 66,7± - 33,3± - 100,0% 

Общо брой 4 21 11 36 

p±Sp 11,1± - 58,3±8,2 30,6±7,7 100,0% 

 

Не бе намерена зависимост м/у интервал и изход при изследваната група Р>0,05 

(χ2=0.07)(табл.14). 

 

Таблица 15 

Изход от 

бременността 

 Продължителност  

 до 5 дни 6 дни 7+ дни Общо 

 Запазена 

бремен-

ност 

брой 8 10 12 30 

p±Sp 
26,7±8,3 33,3±8,7 40,0±8,9 100,0% 

Спонта- 

нен аборт  

брой 3 1 2 6 

p±Sp 50,0± - 16,7± - 33,3± - 100,0% 

Общо брой 11 11 14 36 

p±Sp 30,6±7,7 30,6±7,7 38,9±8,1 100,0% 

 

Не бе намерена зависимост м/у продължителност  и изход при изследваната група Р>0,05 

(χ2=0.59)(табл.15) 

 

 

 

 

 

 

Не бе намерена зависимост м/у продължителност  и болка при изследваната група Р>0,05 

(χ2=0.01)(табл.20) 
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          Таблица 20 

Наличие на 

болка 
 

Продължителност  

до 5 дни 6 дни 7+ дни Общо 

 не брой 1 0 1 2 

p±Sp 50,0± - - 50,0± - 100,0% 

да брой 10 11 13 34 

p±Sp 29,4±7,8 32,4±8,0 38,2±8,3 100,0% 

Общо брой 11 11 14 36 

p±Sp 30,6±7,7 30,6±7,7 38,9±8,1 100,0% 
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Таблица 21 

Показатели Възраст N Mean Std. Deviation Std. Error F P 

IR.DEX 

дo 20 г 9 0,75967 0,138072 0,046024   

21-30 г 16 0,76594 0,104754 0,026188 
0.52 >0,05 

31+ г 11 0,72309 0,094679 0,028547 

S.D_DEX 

дo 20 г 9 4,20889 1,522140 0,507380   

21-30 г 16 5,90500 3,061583 0,765396 
1.83 >0,05 

31+ г 11 4,59545 1,547420 0,466565 

IR.SIN 

дo 20 г 9 0,80133 0,074780 0,024927 

2.42 >0,05 21-30 г 16 0,72112 0,098217 0,024554 

31+ г 11 0,78891 0,119396 0,035999 

S.D_SIN 

dдo 20 г 9 5,72000 1,711848 0,570616 

3.54 <0,05 21-30 г 16 4,12938 1,163515 0,290879 

31+ г 11 5,02273 1,666710 0,502532 

 

Намерена бе зависимост м/у възрастта и S/D на лява маточна артерия Р<0,05. Разликата е основно 

между тези до 20 г. и групата 21-30 г.(табл.21) 
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5.Обсъждане 

При съпоставяне на групите  бе намерена разлика м/у изследваната и контролната по 

IR=SIN-DEX Р<0,001. Контролите са с по-малки средни стойности от опитната група. 

Вероятно разликата в кръвоснабдяването между лявата и дясна маточна артерия довежда 

до дисонанс в кръвоснабдяването на съответните участъци на големите децидуални 

клетки на повърхностния слой на ендометриума и респективно се явява разлика в 

доставката на прогестерон от корпус лутеум. След края на първи триместър плацентата 

произвежда достатъчно количество естрогени и прогестерон и секреторната роля на 

жълтото тяло се игнорира. В първите 12 гестационни седмици обаче стабилността на 

маточната лигавица е изключително зависима от прогестерона отделян от жълтото тяло. 

Ако една част от ендометриалните клетки не получат необходимото количество 

естрогени, прогестерон и растежни фактори, за което  е необходимо добро 

кръвоснабдяване, започва отпадане на тези слоеве от децидуалната лигавица под 

формата на кървене екс утеро. Подобни са процесите, които водят до менструалното 

кървене от ендометриалният цикъл, но там се касае за тотално излющване на 

ендометриума поради пълна атрофия на корпус лутеум с тотално прекратяване на 

неговата хормонална секреция.  

Всички съдове, които осигуряват кръвоснабдяването на матката имат обширни 

анастомози помежду си, което е причина дори и нарушения в кръвотока на едната 

маточна артерия да няма драстично отношение за изхода на бременността. Установяване 

на разлика в кръвоснабдяването по-скоро би ни ориентирало при кои жени бихме могли 

да очакваме усложнение като кървене и болка, но не ни дава възможност за прогноза 

относно изхода на бременността. Тези жени могат да бъдат посъветвани да редуцират 

физическите си натоварвания, а ако работата им го изисква да бъдат трудоустроени още 

от началото на бременността. Завишената физическа активност е причина за 

преразпределение на голяма част от кръвообращението към долните крайници, което ще 

доведе до още по-голямо влошаване на маточния кръвоток. Не случайно един от най-

старите методи на лечение на заплашващия аборт и въобще на усложнена бременност е 

постелният режим. 

От табл.21 се виждат впечатляващи резултати в зависимост от възрастта. Всеизвестна 

истина е, че с напредване на възрастта промените в съдовете и нарушаването в 

кръвообращението на даден орган се задълбочава. Тази тенденция е налице и при нашето 

проучване, но е интригуващ факта, че промените при бременните жени под 20 г. са 
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съпоставими с тези над 31 г. Самата бременност поставя сериозни изисквания към 

сърдечно-съдовата система, които зависят от адаптивните и компенсаторните 

възможности на организма на жената. Един от факторите с най-важен ефект върху 

съдовия тонус е прогестерона отделян от жълтото тяло. При ранна и късна бременност 

по-често се наблюдава инсуфициенция на корпус лутеум, което обяснява получените 

резултати. 

Не се наблюдава зависимост между разликата в кръвотока на лява и дясна маточна 

артерия и прекъсването на бременността. Още от самото начало на бременността, една 

от най-осезателните промени в матката, които настъпват е постоянното и прогресивно 

увеличаване на кръвотока. В зависимост от местоположението на трофобластната 

реакция е възможно повишението на кръвотока в едната маточна артерия да настъпи 

преди подобряване перфузията на контралатералната. Резултатите са аналогични от 

проведени четири проучвания върху кръвотока на маточната артерия при жени със 

заплашващ аборт. Авторите стигат до заключение, че доплеровото изследване на артерия 

утерина не е полезнен предиктор за отдиференциране кои от случаите със заплашващ 

аборт ще завършат с прекъсване на бременността преди 20 г.с .Резултатите не съвпадат 

с проведените от Manal и колектив в университетската болница в Загазиг . Не трябва да 

се пренебрегва факта, че те използват комбинирано изследване на човешкият хорион 

гонадотропин и доплерова велосиметрия на лява и дясна маточна артерия. Доплеровото 

изследване на маточните артерии подобрява специфичността и чувствителността на 

прогностичната стойност на динамиката в нивата на човешкият хорион гонадотропин 

относно изходът на ранна бременност. Въпреки че, не се установява значима зависимост 

при статистическата обработка на резултатите е налице повишена разлика в индекса на 

резистентност и отношението S/D при бременните с поставена диагноза заплашващ 

аборт в сравнение с контролната група. Явно доплеровото изследване не е способно 

самостоятелно да разграничи рисковите групи бременни за спонтанен аборт от нормално 

протичащите бременности, но би било полезно като допълнително изследване. 

Не се установява зависимост между изхода на бременността и продължителността на 

менстуалният цикъл извън бременността. Нормалната продължителност на 

менструалното кървене  е от 3 до 7 дни. Продължителността, както и количеството на 

менструацията при една жена е израз на влиянието на хормоналните промени от 

системата хипоталамус-хипофиза-яйчник, върху ендометриалната лигавица от една 

страна и нейната рецептивност (на ендометриума) от друга. Различни частични или 
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пълни нарушения по оста хипоталамус-хипофиза-яйчник или на ниво ендометриум биха 

имали отношение към възможността за забременяване, но веднъж осъществена 

успешната концепция се поддържа от корпус лутеум до формиране на плацентата. Явно 

голяма част от абортите през първи триместър на бременността са в резултат от случайни 

генетични аномалии и не зависят от хормоналните нива на прогестерона, въпреки 

наложената в последните години емпирична хормонална терапия. 

Относно менархето, продължителността на менструалния цикъл и менстуалния интервал 

можем да кажем следното: 

Менархето зависи от много и различни фактори като: генетични, социални, климатични, 

расови, хранителни навици, общ здравословен статус на организма и много други. 

Първата менструация е признак на фертилност и ранното й настъпване е рисков фактор 

за рак на гърдата и рак на яйчника на  по късен етап от живота на жената. От 

статистическите резултати се вижда, че менархето няма връзка с появата на симптомите 

на заплашващ аборт и изхода на бременността. 

Средната продължителност на менструалния интервал е 28 дни. Отклонения от средните 

стойности до седем дни се смятат за физиологични, тоест нормалният интервал е от 21-35дни. В 

основата на продължителността между две последователни менструации е 

продължителността на пролиферативната фаза. Удължаването на пролиферативната 

фаза, удължава менструалния интервал и обратно. Установената зависимост между 

симптомът кървене при изследваната група и интервал на менструацията над 30 дни има 

следното обяснение: Кръвотечението по време на ранна бременност е един от 

кардиналните симптоми на заплашващ аборт, но не всяко кървене е израз на застрашена 

бременност. През първи триместър се наблюдава и физиологично кървене от 

въздействието на хормонални въздействия върху ендометриума неангажиран от 

плодното яйце. Това състояние в обществото лаически се нарича „цветна бременност“. 

При пациентките с по-продължителна пролиферативна фаза на менструалния цикъл, 

респективно с по-дълъг менструален интервал,  се стига до по-голямо разрастване на 

ендометриума. Когато тази разрастнала лигавица не получава необходимата хормонална 

подкрепа от корпус лутеум се стига до отпадане на горния слой клетки и кървене от 

гениталите. Това физиологично кървене когато е като изолиран симптом, много трудно 

може да бъде разграничено от патологичното кървене при заплашващ аборт. Много 

често тези жени се хоспитализират излишно , тъй като кървенето екс утеро е абсолютна 

индикация за болнично лечение. Липсата на корелация между менструалния интервал и 

изхода на бременността подкрепя тезата, че при жени с настъпващи менструации в 
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период над 30 дни, кървенето от гениталите без болка през първи триместър на 

бременността е физиологично и не се нуждае от излишно лечение. Неустановяването на 

зависимост между продължителността на менструалното кървене и болката е поредното 

доказателство за физиологичната генеза на  оскъдните кръвотечения през първи 

триместър на бременността при жени с удължен менструален интервал. 
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6.Заключение 

 

Доплеровата велосиметрия е съвременен, неинвазивен и високо специализиран метод, 

който се наложи през последните две десетилетия в сферата на акушерската помощ, като 

златен стандарт за диагностика и ефективен контрол на проведеното лечение. Този метод 

е един от основните актуални, амбициозни и специфични инструменти на днешната 

медицина в сферата на научно-изследователската дейност. Всичко това създаде 

предпоставки за залитане в другата крайност на хипердиагностика поради надценяване 

на метода. Една от основните слабости на науката в днешно време е прекаления стремеж 

да се побликуват само положителните резултати. Това довежда до изкривяване на 

реалната представа за диагностичните възможности на Доплеровото изследване и 

невъзможността от очертаване на точна граница на Доплеровата велосиметрия, като 

самостоятелен и помощен метод в отговорното акушерско изследване.  

Спонтанният аборт и до ден днешен се обяснява от повечето акушер-гинеколози със 

случайни фактори и генетични аномалии, без да се търси реалната причина, която в 

повечето случаи персистира и при последващи бременностти. Липсата на общовалиден   

международен консенсус относно терапията при заплашващ аборт е явно доказателство 

за непознаване на проблема в дълбочина. Нарушенията в кръвоснабдяването на матката 

през началото на бременността заслужават внимание и задълбочено проучване. 

Получените резултати от нашето изследване поставят много повече въпроси отколкото 

дадените отговори, което е поредното доказателство за изключителната актуалност на 

темата и необходимостта от допълнителни изследвания и анализи на този въпрос. Защото 

всяка жена има право да бъде майка,а задължение на акушер-гинеколога е да открие, 

анализира и реши всяка една причина възпрепятстваща износването на бременността. 
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7.Изводи 

 

1. Доплеровата велосиметрия на маточните артерии в първи триместър не е надежден 

самостоятелен метод относно прогнозиране изхода на бременността. 

 

2. Доплеровата велосиметрия на маточните артерии в първи триместър  е надежден 

самостоятелен метод при прогнозиране усложнение на бременността с кървене. 

 

3. При жените с поставена диагноза заплашващ аборт в първи триместър се наблюдава 

по-често дисонанс в кръвотока на лява и дясна маточна артерия в сравнение с 

пациентките при които бременността протича без оплаквания. 

 

4.При липсата на сериозни придружаващи заболявания и генетични дефекти в 

ембриона/плода, симптоматичното лечение при пациентки със заплашващ аборт е 

напълно достатъчно за запазване на бременността.  

 

5.Жените с удължен менструален интервал извън бременността са склонни по-често към 

зацапващо кървене, без това да има отношение относно изхода на бременността. 

 

6. Най-оптималния възрастов интервал за забременяване и износване на бременността 

спрямо кръвоснабдяването на матката е между 20 и 30г. 
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8.Приноси на дисертационния труд 

 

8.1.Приноси с оригинален характер 

8.1.1 За първи път у нас е оценена прогностичната стойност на доплеровото изследване  

на маточните артерии в първи триместър относно изхода на бременността, като 

самостоятелен метод.  

8.1.2 За първи път у нас  е проведено сравнително измерване на  RI и S/D  на лява и 

дясна маточна артерия при пациентки с поставена диагноза заплашващ аборт. 

8.1.3 За първи път у нас  е проведено сравнително измерване на  RI и S/D  на лява и 

дясна маточна артерия през първи триместър на бременността при жени с нормално 

протичаща бременност.  

 

8.2.Приноси с научно-фундаментален  характер 

8.2.1 Установи се липсата на корелация между  кръвоснабдяването на матката през 

първи триместър и изхода на бременността. 

8.2.2 Установи се липсата на корелация между характеристиката на менструалния 

цикъл при жени със заплашващ аборт и изхода на бременността. 

8.2.3 Установи се най-оптималния възрастов интервал за забременяване и износване на 

бременността 

 

8.3.Приноси с клинично-приложен характер 

8.3.1 Потвърди се необходимостта от симптоматично лечение и постелен режим при 

пациентки със заплашващ аборт. 

8.3.2 Потвърди се необходимостта от комбинирането на Доплеровата велосиметрия с 

други  методи на изследване при пациентки със Заплашващ аборт. 
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