
 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ        
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ                

КАТЕДРА АКУШЕРСКИ ГРИЖИ 
Ръководител: проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн 

 

 

 

МИЛЕНА ГАНЧЕВА САНДЕВА 

 

ЧЕСТОТА И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА 

ПРЕДТЕРМИННОТО РАЖДАНЕ 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

на дисертационен труд   

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”  

 

 

  

Професионално направление: Обществено здраве 

Научна специалност: Управление на здравните грижи 

Научен ръководител: проф. д-р Екатерина Учикова, дм 

 

 

 

 

Пловдив,2019



 
 

Дисертационният труд съдържа 173 страници и е онагледен с 46 фигури, 23 

таблици и 4 приложения. Библиографската справка включва 262 заглавия, от 

които 21 на кирилица и 241 на латиница. 

Дисертационния труд е обсъден и насочен за защита на разширен катедрен 

съвет на катедра „Акушерски грижи” към МУ Пловдив. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на .................. 

от............часа в...........аудитория на МУ Пловдив, бул.„Васил Априлов“ 15А на 

открито заседание на научно жури в състав: 

 

Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм 

Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн 

Проф. д-р Борислав Маринов Маринов, дм 

Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм 

Доц. Елена Грозева Желева, дп 

 

Резервни членове: 

Проф. д-р Мария  Любенова Малинова, дм 

Доц. д-р Радко Тержуманов, дм 

 

 
 

 

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел към МУ-

Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А, както и на интернет страницата на МУ-

Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/ 

 

 

 

 

* Номерата на фигурите и таблиците в автореферата не съответстват на тези в 

дисертационния труд. 



2 
 

Съдържание: 

      Използвани съкращения……………………………………………………………...3 

I. Въведение………………………………………………………………………………4 

II. Цел и задачи……………………………………………………………………………6 

1.1. Цел на изследването…………………………………………………………...6 

1.2. Основни задачи………………………………………………………………….6 

III. Материали и методи………………………………………………………………......7 

- Дизайн на проучването…………………………………………………..7 

- Етапи при провеждане на научното изследване ……………………7 

- Използвани методи ………………………………………………………8 

1.1. Социологически методи………………………………………………….......8 

1.2. Статистически методи……………………………………………………....10 

IV. Резултати и обсъждане …………………………………………………………….12 

1. Честота на предтерминното раждане ………………………………………...12 

2. Социо-демографска характеристика …………………………………………15 

3. Фактори, свързани с начина на живот на майката, водещи до раждане на 

недоносено дете…………………………………………………………………..24 

4. Репродуктивна анамнеза на майката и връзката й с раждане на 

недоносено дете…………………………………………………………………..29 

5. Медицински фактори и хронични заболявания……………………………..37 

6. Рискови и протективни фактори за ПТР………………………………………50 

V. Алгоритъм за ранно откриване на бременни с повишен риск от ПТР………55 

VI. Изводи………………………………………………………………………………….56 

VII. Приноси……...………………………………………………………………………...57 

VIII. Препоръки……………………………………………………………………………..58 

IX. Публикации и участия  във връзка с дисертационния труд…………………..59 

 

 

 

 



3 
 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АРТ (IVF) Асистирана репродуктивна технология 

АХ Артериална хипертония 

ББ Безсимптомна бактериурия 

БВ (BV) Бактериална вагиноза 

БПД Бронхо-пулмонaлна дисплазия 

ВМИ Вътрематочна инфекция 

ГЗД Гестационен захарен диабет 

г.с. Гестационна седмица 

ДЦП Детска церебрална парализа 

ЗД Захарен диабет 

ИВК Интравентрикуларен кръвоизлив 

ИПА Интрапартална асфиксия 

ИТМ Индекс на телесна маса 

КС Кортикостероиди 

НИО Неонатологично интензивно отделение 

ПЖ  Потенциална жизненоспособност 

PN  Нормално раждане 

ППОМ Преждевременно пукнат околоплоден мехур 

ПТР  Предтерминно раждане 

РЗ Родилна зала 

РДС Респиратoрен дистрес синдром 

СРФ Сърдечно съдови рискови фактори 

ССЗ Сърдечно съдови заболявания 

СПР  Спонтанно преждевременно раждане 

ХББ Хронична белодробна болест 

ХМБ Хиалинно-мембрана болест 

ХХНО Хипоталамо-хипофизарна- надбъбречна ос 

ЦНС Централна нервна система 

ЦС (SC) Цезарово сечение 

AGA Съответно за гестационната възраст 

ELBW Екстремно ниско тегло при раждане 

SGA Малко за гестационната възраст 

VLBW Много ниско тегло при раждане 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Предтерминното раждане (ПТР) е един от основните проблеми в 

съвременното акушерство,  поради непрекъснато нарастващата честотата и 

тенденцията към промяна в неговата структура – повишаване на екстремната 

недоносеност (ELBW). Напредъкът в перинаталната медицина през последните 

десетилетия води до съществено подобряване в неонаталната преживяемост 

при рискови групи новородени. Въвеждат се нови методи и техники на 

продължителна дихателна реанимация, апаратна вентилация и интензивна 

терапия. Увеличава се преживяемостта  и става възможно  оцеляването на 

новородени с все по-ниска гестационна възраст и тегло. Приетата граница на 

жизнеспособност се снижава прогресивно до 26 г.с., 24 г.с., 22 г.с. 

Същевременно честотата на преживелите, с трайни увреждания, остава 

константна. Пропорционално се увеличава абсолютният брой, както на 

здравите, така и на недоносените с трайни увреждания - белодробни, 

неврологични, очни и др. Преждевременното раждане е причина за 70%  от 

 неонаталната смъртност  и за 50% от дългосрочните неврологични 

усложнения при новородените, голяма част от които инвалидизиращи. 

При недоносените деца съществува по-висока заболеваемост и смъртност. 

Голяма част от тях, поради незрялост на органите и системите се 

приспособяват по-трудно към извънутробния живот, изискват специални грижи 

при отглеждането и могат да имат трайни увреждания.    

Нивото на недоносеността е обективен критерий при определяне на 

здравното благополучие на населението, тъй като по него може да се съди 

както за социално - икономическото и културно състояние на населението, така 

и за степента, и качеството на полаганите грижи. Необходимо е усилията на 

всички, работещи в областта на общественото здраве,  да бъдат насочени  не 

само към раждането на жив, но и здрав плод, с възможности за пълноценно 

физическо, психическо и интелектуално развитие. Известно е, че редица 

отклонения в нормалното физическо и нервно-психическо развитие, както и 

много заболявания на детето, водят началото си от процеси, настъпили по 

време на интраутеринното му развитие. Редица заболявания в ранното детство 

са свързани с патология в неонаталния период. Недоносените децата с 
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изоставане в нервно-психическото и физическото развитие са проблем не само 

на семейството, но и на обществото като цяло.  

Терапевтичните и профилактичните средства за предотвратяване на 

ПТР, не са достатъчно ефикасни. Това се дължи на неизяснената етиология на 

преждевременното раждане, а прилаганите профилактични мерки са повече 

емпирични. Възможностите за превенция трябва да се насочат към ранно 

откриване и ефективно лечение на причините, водещи до предтерминно 

прекратяване на бременността. 

Предварително съществуващи хронични заболявания и медицински 

усложнения на бременността, както и редица социални фактори могат да 

доведат до повишен риск от преждевременно раждане. Идентифициране 

механизмите  на тези фактори, както и стратегии за ранно им откриване, 

профилактика и грижи, представляват важна необходимост за намаляване на 

глобалното бреме на преждевременно раждане. Разработването на 

национална стратегии за превенция на предтерминното раждане  е от особена   

важност. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1.  Цел на изследването 

Направеният литературен обзор позволи да се формулират целта и 

основните задачи на настоящото научно изследване, както и да се изберат 

подходящи методи за неговото осъществяване. В рамките на настоящото 

дисертационно изследване бе поставена следната ЦЕЛ:   

Проучване и анализ на честотата и медико-социалните фактори, 

оказващи влияние върху предтерминното раждане в Пловдивски регион.  

 

2.  Основни задачи 

Задачите, които следва да се решат, в съответствие с целта на 

дисертационното проучване са формулирани както следва: 

1. Да се анализира честотата на предтерминните раждания за десет 

годишен период (2006 – 2015г.) в УМБАЛ „Св.Георги” – ЕАД, гр. Пловдив. 

2. Да се проучат, анализират и сравнят социалните фактори при родилки с 

доносена и недоносена бременност. 

2.1. Да се проучи, анализира и сравни социо-демографската 

характеристика на изследвания контингент. 

2.2. Да се проучат, анализират и сравнят факторите, свързани с начина 

на живот (поведенчески рискови фактори, фактори на средата) на 

изследвания контингент. 

3. Да се проучи, анализира и сравни репродуктивната анамнеза при 

родилки с доносена и недоносена бременност. 

4. Да се проучат, анализират и сравнят медицинските фактори при родилки 

с доносена и недоносена бременност. 

5. Да се определят потенциалните рискови фактори, водещи до 

предтерминно раждане.  

6. Да се изработи алгоритъм за ранно откриване на пациентки с повишен 

риск от ПТР.  
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Дизайн  на проучването 

По своя характер проведеното наблюдение е комбинирано 

епидемиологично медико-социално ретроспективно. 

Предмет на изследване – медико-социалните фактори и влиянието им върху 

недоносената раждаемост. 

 

Обект на изследването 

       Обект на настоящото наблюдение са пациентки в АГ Клиника на УМБАЛ „ 

Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив. Проведено е  комбинирано епидемиологично 

медико-социално проучване на две групи ПТР. Проучването е реализирано на 

два етапа. 

 

Етапи при провеждане на научното изследване 

 

Първи етап 

       С цел адаптиране и тестване  валидността на въпросника за изследвания 

контингент се проведе ретроспективно проучване на ПТР за тригодишен период 

(01.01.2013 – 31.12.2015г.).  Събрана и обработена е информацията за всички 

ПТР в УМБАЛ „Св. Георги”- ЕАД за периода 2013-2015г. Идентифицирането и 

подборът на преждевременните раждания  са извършени чрез използване на 

информация от листовете „История на бременността и раждането”, „История на 

новороденото“, „Епикриза на майката” и „Епикриза на новородено дете”.  

Логическа единица за наблюдение през първия етап на проучването е всяко 

недоносено раждане (т.е., преди навършване на 37 г. с.).  

За по-точно определяне на необходимия брой случаи се изследва 

честотата на ПТР, степените на недоносеност и мъртвородените за 10 годишен 

период (2006 - 2015г.) по данни на документацията от АГ клиника към УМБАЛ 

„Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив. 

 

Втори етап  

       Включва определяне на контролна група и група случаи. Проведено е 

ретроспективно проучване от типа „случай-контрола“ върху родилки и техните 
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новородени, през периода януари 2016г. – ноември 2016г., разпределени в две 

групи: 

I - ва група „случаи” -  пациентки с ПТР и техните новородени; 

II - ра група „контролна” – пациентки, родили на термин и техните 

новородени.   

 

Единици на наблюдение 

За техническа единица са избрани Родилна зала и Родилно отделение 

на Клиниката по Акушерство и гинекология към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. 

Пловдив. 

Логически единици на наблюдение: 

1. На първия етап на проучването – всяко недоносено раждане (т.е., преди 

навършване на 37 г. с.). 

2. На втория етап от проучването – всяка пациентка, постъпваща за 

раждане (независимо от срока на бременността, отговаряща на 

критериите) и дала съгласие за участие в проучването. 

Органи на наблюдение 

        Събирането на първичната социологическа информация и анкетното 

проучване е извършено от дисертанта. 

 

Използвани методи 

 

       За постигане целта на  проучването са използвани  следните 

изследователски  методи: 

1.1. Социологически методи 

 Документален метод 

       На първия етап на проучването първичната медико-социологическата 

информация е извлечена от документите (лист „История на бременността и 

раждането”, „История на новороденото“, „Епикриза на майка” и „Епикриза на 

новородено дете”) за тригодишен период (2013- 2015г.), в АГ клиника към 

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр.Пловдив, от автора на проучването. Изработена е  



9 
 

„Карта на пациента” (Приложение 4), предоставяща информация за различни 

социо-демографски фактори и анамнестични данни за здравословното 

състояние на майката и новороденото. Картата съдържа обширни социо-

демографски данни и включва възраст, семейно положение, брой раждания, 

образование, трудова заетост, коморбидност с телесни заболявания, 

показатели на новороденото – тегло, ръст, степен на недоносеност, 

гестационна възраст, проведена реанимация, приложение на екзогенен 

сърфактант и състояние при изписването.  

       Изследвана е честотата на ПТР, степените на недоносеност и 

мъртвородените за 10 годишен период (2006 - 2015г.) по данни на 

документацията от АГ клиника към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив. 

 

 Анкетен метод 

       На втория етап от проучването, за по-добрата оценка на социално- 

икономическите и поведенческите фактори, бяха изработени две анкетни карти. 

 

Анкетна карта № 1 (Приложение 2). 

За целите на проучването е разработен въпросник с 25 въпроса (открити, 

закрити и смесени), относно следните основни области: 

- Демографско и социално-икономическо положение на майката: 

местоживеене, семеен статус, възраст и професия – 10 въпроса; 

- Стрес и стресови ситуации в дома или работната среда – 1 въпрос; 

- Наличие на психическо и/ или физическо насилие – 1 въпрос; 

- Следена ли е системно бременността от специалист и удовлетвореност 

от положените грижи – 2 въпроса; 

- Анамнестични данни за  предходни бременности  и аборти– 4 въпросa; 

- Анамнестични данни за придружаващи заболявания, здравословни 

проблеми и медикаментозна терапия по време на бременността – 4 

въпроса; 

- Данни, относно начина на живот (тютюнопушене, употреба на алкохол, 

употреба на наркотични и психотропни вещества) – 3 въпроса. 

Анамнестичното анкетно проучване се провежда по два способа: 

кореспондентки и способ на интервюто. Имайки предвид особеностите на част 

от изследвания контингент (пациентки от ромски етнос, без образование) и 
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редицата недостатъци на кореспондентския способ, се избра методът на 

интервюто. Той позволява участието на органа на наблюдение, което от своя 

страна осигурява по-голяма достоверност и пълнота на получената първична 

информация.   

 

Анкетна карта №2 (Приложение 3) 

Втората анкетна карта е разработена на базата на Викторина на стреса 

(Audio Health Services,1977), която е адаптирана към целите на проучването. Тя 

съдържа 29 въпроса (затворени), които имат за цел определяне нивото на 

стрес при изследвания контингент. Въпросите имат за цел да изяснят 

преживяването на стресорни събития и ситуации през изминалите 12 месеца. 

За всеки положителен отговор се дават определен брой точки.  Въпросите са 

разделени в три категории според тежестта на стесорните събития и се 

оценяват съответно с 3, 4 и 5 т. Резултатът може да варира от 0 до 117 точки. 

Интерпретация на резултата: 

 Малък брой точки (от 0 до 15) – ниско ниво на стрес и тревожност; 

 Среден брой точки ( от 16 до 40) – средно ниво на стрес и тревожност; 

 Висок брой точки (от 41 до 117) – високо ниво на стрес и тревожност. 

 

1.2. 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:       

А. Описателни методи и методи за оценка:   

1. Вариационен анализ - стандартно отклонение, минимум, максимум и 

размах; 

2. Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови), който 

включва абсолютни честоти, относителни честоти (в проценти), 

кумулативни относителни честоти (в проценти); 

3. Графични изображения;        

Б. Методи за проверка на хипотези:               

1. Параметрични:                
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1.1. T-тест за две независими извадки (Independent Samples T-Test) – 

проверка за равенство на две средни.    

2. Непараметрични методи:  

2.1. Методи на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и Шапиро-Уйлк 

(Shapiro-Wilk) – проверка за нормалност на разпределението на 

количествена променлива; 

2.2.  Метод на Ман-Уйтни (Mann-Witney) – сравняване на средни стойности 

в две групи на една количествена променлива, когато 

разпределението не е нормално;  

2.3. Метод на Kruskal -Walis H – сравняване на средни стойности на три и 

повече групи на една количествена променлива, когато 

разпределението не е нормално; 

2.4. Метод хи-квадрат (Chi-square test) или точен тест на Фишер (Fisher’s 

exact test) – търсене на връзка между две качествени променливи; 

2.5. Медианен тест – сравняване на медианите в две групи на една 

количествена променлива.              

3. Регресионен анализ:   

3.1. Логистичен регресионен анализ – зависимост на дихотомна 

променлива и множество независими променливи, които могат да са 

качествени или количествени;  

3.2. Бинарен логистичен регресионен анализ – за количествена оценка на 

факторите при дихотомен изход и изчисляване вероятностите за тези 

изходи. 

         

Използваното от нас критично ниво на значимост е α = 0,05. Съответната 

нулева хипотеза се отхвърля когато Р стойността (Р-value) е по-малка от α.          

За обработка на данните от проучването, свързано с разработката на 

дисертационния труд, е използвана версията на SPSS – 23,0. 

Проучването е одобрено със Становище на Комисията по Научна 

етика към Медицински Университет – Пловдив (Изх. № Р – 1231/ 26.04.2018г.). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Честота на предтерминното раждане 

 

Фиг.№ 1 Честота (%) на ПТР за период от 10 г. (2006-2015г.) 

       Най-висока честота на предтерминни раждания се наблюдава през 2011г. 

– 13,09%, а най-ниска 2006г. – 8,26% (фиг. 1; фиг. 2). Прави впечатление, че в 

последните години тя е относително постоянна, а процентът на недоносеност 

остава сравнително висок. Средната честота на недоносеност е 11,06%. 

 

Фиг.№ 2 Процентно разпределение на новородените (доносени/недоносени) 
за периода 2006-2015г. 

       През последните три години се наблюдава намаление на честотата на 

предтерминно родените с 3-та и 4-та степен на недоносеност и повишаване на 
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честотата на недоносените с 1-ва и 2-ра степен (фиг. 3). Открива се 

увеличение в крайната и умерената недоносеност между 32 и 37 г.с. 

 

 

Фиг.№ 3  Динамика на степените на недоносеност по години 

       Ясно се вижда, че процентите варират, но остават относително 

постоянни. По-големи вариации се наблюдават при 4-та степен на 

недоносеност от 1,71% (през 2009г.) до 14,95% (през 2012г) . 

Табл.№ 1  Мъртвородени (антенатално и интранатално) за изследвания 
период 

 Мъртвородени 

 
Година 

Раждания Доносени Недоносени 

(общ брой) бр. % бр. % 

2006г. 2288 5 21,73% 18 78,26% 

2007г. 2299 6 27,27% 16 72,72% 

2008г. 2290 6 31,57% 13 68,42% 

2009г. 2466 9 28,12% 23 71,87% 

2010г. 2303 5 20,83% 19 79,16% 

2011г. 2207 9 20% 36 80% 

2012г. 1993 6 14,63% 35 85,36% 

2013г. 1957 7 25% 21 75% 

2014г. 2077 3 27,27% 8 72,72% 

2015г. 2094 3 17,64% 14 82,35% 

 

На табл. 1 е представена мъртвата раждаемост за изследвания 

десетгодишен период. Средния процент на мъртвородените недоносени от 

общия брой мъртвородени  е 76,58%. 
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 Изследвана бе и перинаталната смъртност в промили (؉), по години. За 

изследвани десетгодишен период средната перинатална смъртност в АГ 

клиника на УМБАЛ „Св. Георги” е 17,65 ؉ (табл. 2). Тя е по-висока от средната 

за страната – 10,74؉ (табл.3).  

Табл.№ 2  Перинатална смъртност в брой и промили (؉), в АГ клиника към 
УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД, гр. Пловдив по години 

Перинатална смъртност 

Година 
Раждания  
(общ брой) 

Мъртвородени 
(анте -  и 

интранатално) 

Постнатално до 6-
ти ден 

 ؉ 

2006г. 2288 23 12 15,29؉ 

2007г. 2299 22 12 14,78؉ 

2008г. 2290 19 9 12,22؉ 

2009г. 2466 32 11 17,43؉ 

2010г. 2303 24 11 15,19؉ 

2011г. 2207 45 26 32,17؉ 

2012г. 1993 41 5 23,08؉ 

2013г. 1957 28 15 21,97؉ 

2014г. 2077 11 13 11,55؉ 

2015г. 2094 17 10 12,89؉ 

 

Табл.№  3  Перинатална смъртност в брой и промили общо за страната 
(НСИ) 

Перинатална смъртност 

Година 
Раждания  
(общ брой) 

Мъртвородени 
(анте -  и 

интранатално) 

Постнатално до 6-
ти ден 

 ؉ 

2006г. 74495 517 286 10,77؉ 

2007г. 75915 566 267 10,97؉ 

2008г. 78283 571 254 10,53؉ 

2009г. 81572 616 306 11.30؉ 

2010г. 76105 592 274 11,38؉ 

2011г. 71402 556 279 11,69؉ 

2012г. 69678 557 206 10,95؉ 

2013г. 67061 483 207 10,29؉ 

2014г. 68083 498 211 10,41؉ 

2015г. 66370 420 183 9,08؉ 

 

47,40 % от перинаталната смъртност (спрямо всички мъртвородени и 

загинали до 6 – я ден недоносени) е на новородени, родени с III – та и IV – та 

степен на недоносеност,  т.е. VLBW и ELBW. 
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2. Социо – демографска характеристика на родилките 

2.1. Възраст на майката 

 

       В I-я етап (Проучване 1) на комбинираното епидемиологично медико-

социално ретроспективно проучване  за тригодишен период от 1.01.2013г. до 

31.12.2015г., бяха обхванати 531 жени с предтерминно раждане. Средната 

възраст на изследвания контингент е 27,54 г., минимална - 14г., а максимална  -  

51г.Пациентките в извадката бяха условно разделени на шест възрастови 

групи. Най-голям е делът на жените във възрастовата група 26-30 г. – 24,1 %. 

Почти идентичен е  процентът във възрастовите групи 21-25 г. (23,7%) и 31-35 г. 

(23,5%) (фиг.4). 

 

 

Фиг.№ 4 Разпределение на родилките по възрастови групи 

       През II-я етап (Проучване 2) се проведе ретроспективно проучване от 

типа „случай-контрола“ върху 240 бременни жени и техните новородени, 

разпределени в две групи: 

I - ва група „случаи” (ПТР – предтерминно раждане) – 120 пациентки родили 

предтерминно и техните новородени.  

II - ра група „контролна” „ (РТ – раждане на термин) -  120 пациентки с 

раждане на термин и техните новородени. 

При анализа на възрастовата структура, прави впечатление разликата в 

процентното разпределение между изследваните групи. Средната възраст на 

пациентките в двете групи е 27,98. За предтермината група средната възраст е 

до 20 г от 21-25 г от 26-30 г от 31-35 г от 36-40 г над 40 г 
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27,38 години,а в контролната е 28,59 години.Наблюдава се съществена разлика 

между двете средни на групата с РТ и групата с ПТР (р = 0,04). В същото време 

се потвърди, че няма съществена разлика между двете средни на ПТР в двата 

етапа на проучването (р = 0,78). 

Значителен е относителният дял на родилките във възрастовата група до 

20г., като при първото проучване е 16,4%, а при второто в групата на ПТР – 

15,0%, и 5,8% в контролната група. Тревожен е високият процент на ПТР при 

адолесцентни родилки. Две трети (72,0%) от децата, родени от майки на 

възраст до 20 г., са преждевременно родени, срещу 28,0% родени на термин. 

Адолесцентната възраст се явява рискова за ПТР (p = 0,04; r = 0,13), OR = 2,28; 

95% Cl (0,98 – 5,35).  

 

Фиг.№ 5 Процентно разпределение по възрастови групи в проучването 
случай – контрола 

С увеличаването на възрастта на майката относителният дял на 

недоносените намалява и преобладават доносените деца, но при майките на 

възраст 31 - 35 г. всяко второ дете е родено преди 37 г.с. (р = 0,02). 

Chi – квадрат анализът показа, че има връзка между възрастта и изхода 

при раждането, т.е. дали то ще е преждевременно или на термин (р = 0,04; r = 

0,22). 
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2.2. Етническа принадлежност 

 

       Според  етническата принадлежност, в I-я етап (Проучване 1) на  

проучването, преобладават  българките - 337 (63.5%); ромки - 138 (26.0%); 

туркини - 52 (9.8%); друг етнос - 4 (0.8%) (табл. 4). Прави впечатление високият 

процент на жените от ромски произход във възрастовата група до 20 г. – 78,4%. 

 

Табл.№ 4 Етническа принадлежност на изследвания контингент 
(Проучване1) 

Етническа 
принадлежност 

Брой 

 ( n ) 

Процент  

( % ) 

 Българка 337 63,5% 

Ромка 138 26,0% 

Туркиня 52 9,8% 

Друг етнос 4 0,8% 

Общо 531 100,0 

 

II-ят етап (Проучване 2), показва отново преобладаваща част на 

българския етнос, но се наблюдава разлика в процентното разпределение на 

ПТР и РТ при ромския и турския етнос, като той е в полза на ПТР, дoкато при 

българките преобладават ражданията на термин (фиг. 6). При ромския етнос 

ПТР се наблюдават в 70,5% от ражданията, а при турския в 63,6%. При жените 

от български произход  преобладават ражданията на термин – 56,6%. 

 

Фиг.№ 6 Процентно разпределение на ПТР и РТ според етническият 
произход 
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Доказа се връзка между етническата принадлежност и раждането на 

недоносено дете (p = 0,005; r =0,23). 

Най-голям процент от родилките, определили социално-битовите 

условия, в които живеят като „лоши” са от ромски етнос – 88%. Аналогична е 

ситуацията при финансовия статус, като  93,2% от ромките съобщават за лошо 

финансово положение. Принадлежността към ромската етническа група се 

явява рисков фактор за преждевременно раждане (p = 0,003; r =0,19). 

Вероятността за раждане на недоносено дете е два пъти по-висока - OR = 2,38; 

95% Cl (1,31 – 4,33).  

 

2.3. Образование, професионален и социален статус на родилките 

 

       Счита се, че образованието на майката корелира с резултатите от 

бременността. При Проучване 1 се установи, че преобладава групата на 

родилките със средно (30,9%) и висше образование (31,3%) (фиг. 7).  

Най-голям процент неграмотни се наблюдава в групата на ромките - 50 

(36.23%), с начално образование са - 42 (30.43%), а с основно - 46 (33.33%). От 

тази етническа група няма родилки със средно или висше образование, а 

95,65% от тях не работят. 

 

Фиг.№ 7 Процентно разпределение на родилките по образование 
(Проучване1) 

При еднофакторния дисперсионен анализ (One-Way ANOVA), равнището 

на значимост F-Prob. е 0.039 и е по-малко от грешката α= 0.05.  
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Фиг.№ 8 Процентно разпределение на образователната степен при 
изследваните групи (Проучване 2) 

       Проучване 2 показа също по-висок процент на родилките със средно и 

висше образование (фиг. 8). Наблюдава се съществена разлика в нивото на 

образование в изследваните групи. В контролната група жените с липсващо или 

ниско образование са едва 13,3 %, докато в групата на ПТР те са 35,0%, което е 

2,6 пъти повече (табл.5). 

Табл.№ 5 Ниво на образование на изследвания контингент (Проучване 2) 

Ниво на образование 

  Контролна група РТ Група на ПТР 

  n % n % 

Липсващо или ниско 16 13.3% 42 35.0% 

Средно или висше  104 86.7% 78 65.0% 

Общо 120 100.0% 120 100.% 

      

       Анализът на резултатите показа, че съществува статистически значима 

връзка между образованието и изхода при раждане (p = 0,0001). Наблюдава се 

значителна корелация между степента на образование и изхода от раждането 

(p = 0,0001; r = 0,30). Нивото на образование се явява рисков фактор за 

раждане на недоносено дете – OR = 3,50;  95% Cl (1,83 - 6,68). Ниското и 

липсващо образование на майката води до 3,5 пъти по-висок риск от 

преждевременно раждане. Наблюдава се статистически значима връзка между 

образованието и гестационната възраст при раждане (p = 0,003; r = 0,52). 
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       Установи се и статистически значима връзка  между образованието, броя 

на бременностите (p = 0,0001; r = 0,23) и наблюдението на бременността от 

специалист  (p = 0,0001; r = 0,45). При 64,7% от жените без образование, 

бременността не е проследена, докато при жените със средно и висше 

образование се наблюдава стриктно проследяване на бременността по 

системата „Майчино здравеопазване” -  съответно при 98,9% при родилките със 

средно и 100% при тези с висше образование.   

  Проучване 1 показва, че професионалният статус е пряко свързан с 

образованието (p = 0,0001). Този резултат се потвърди и при Проучване 2. 

Установи се сигнификантна разлика между двете изследвани групи (p = 0,0001, 

r = 0,60). В контролната група 15,8% от родилките не работят, докато в групата 

на ПТР - неработещите са 40,8% (фиг.9).  

 Анализът на резултатите показва силна връзка между образованието и 

професионалния статус на родилките (p = 0,0001; Cramer’s V = 0,76). 

 Липсата на трудова заетост  се явява рисков фактор за ПТР – OR = 3,66; 

95% Cl (1,99 – 6,75). Вероятността за ПТР при безработни жени се увеличава 

почти четири пъти. 

 

 

Фиг.№ 9 Професионален статус на изследваните групи (Проучване2) 

Прави впечатление и разликата във финансовото положение на двете 

изследвани групи. Само 0,8% от контролната група е определила финансовото 

си положение като „отлично”; като „много добро” посочват 20,8% от 

контролната група и 10% от групата с ПТР; като „добро” – 65% от контролната и 

45% от групата с ПТР; като „лошо” – 13,3% от контролната и три пъти повече от 
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групата на родилките с ПТР (43,3%); като „много лошо” са определили 1,7% от 

групата на ПТР. Наблюдава се сигнификантна разлика между изследваните 

групи (p = 0,0001; r = 0,34). 

Табл.№ 6 Честотно разпределение на изследваните групи по факторите – 
образование, трудова заетост, финансов статус и социално – битови 

условия 

    Контролна група (РТ) Група случай (ПТР) 

p r     n % n % 

Образование 

Неграмотна 2 1,70% 15 12,50% 

0,0001 0,30 

Начално 4 3,30% 11 9,20% 

Основно 10 8,30% 16 13,30% 

Средно 45 37,50% 47 39,20% 

Висше 59 49,20% 31 25,80% 

    
    

    

Трудова заетост 
Не 19 15,80% 49 40,80% 

0,0001 0,27 
Да 101 84,20% 71 59,20% 

    
    

    

Финансов статус 

Много лошо о 0% 2 1,70% 

0,0001 0,34 

Лошо 16 13,30% 52 43,30% 

Добро 78 65% 54 45% 

Много добро 25 20,80% 12 10% 

Отлично 1 0,80% 0 0% 

    
    

    

Социално – 
битови  условия 
на живот 

Много лошо 0 0% 1 0,80% 

0,0001 0,37 

Лошо 4 3,30% 21 17,50% 

Добро 46 38,30% 71 59,20% 

Много добро 64 53,30% 27 22,50% 

Отлично 6 5% 0 0% 

 

При анализа на данните от пряката анонимна анкета прави впечатление, 

че образованието, професионалния статус, финансовото положение и 

социално-битовите условия са зависими променливи, и са свързани с изхода 

при раждането (табл. 6). 17,5% от жените с ПТР съобщават, че живеят в лоши 

социално-битови условия, докато в контролната група те са едва 3,3%. 

 

2.4. Местоживеене и семеен статус 

 Местоживеене на родилките 

      Смята се, че местоживеенето оказва влияние върху редица социално -

икономически и поведенчески фактори. В анализираната извадка преобладава 
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местоживеенето в градовете. При Проучване 1 две трети от родилките  живеят 

в градовете – 74%, а 26% от тях в селата.  

 

Фиг.№ 10 Местоживеене на изследваните групи (Проучване 2) 

Съотношението е аналогично и в Проучване 2, като в групата на ПТР 

местоживеенето в градовете е 70% и 30% в селата, а при контролната група е 

77,5% в градовете и 22,5% в селата (фиг. 10). Не се установи сигнификантна 

разлика (p>0,05) между двете изследвани групи  според тяхното местоживеене. 

 

 Семейно положение на майката 

 

Фиг.№11 Семейно положение на предтерминно родилите в Проучване 1 
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       При изследване на семейния статус в Проучване 1 се установи, че 

преобладава делът на неомъжените – 63%, следван от омъжени – 36%, а 1% от 

майките на недоносени деца са разведени (фиг.11). Тъй като проучването е 

ретроспективно и първичната медико-социологическата информация е набрана 

чрез документален метод, няма данни колко от неомъжените жени живеят на 

семейни начала и колко от тях са без партньор.  

При Проучване 2 се установи, че по-голямата част от родилките в групата 

с ПТР са несемейни – 62,5 %, като от тях 19,2% са без постоянен партньор, 

42,5% живеят на семейни начала,  0,8% са разведени, а само 37,5% са 

омъжени. Прави впечатление, че в контролната група повече от половината 

родилки са омъжени – 58,3%,  неомъжените са – 41,6%, като от тях 7,5% са без 

постоянен партньор, 33,3% живеят на семейни начала и 0,8% са разведени 

(фиг.12). 

 

Фиг.№ 12 Семеен статус на изследваните групи (Проучване 2) 

Анализът на резултатите показа  сигнификантна разлика между двете 

групи  според брачното състояние на родилките (p = 0,005; r = 0,23) и по-висок 

риск за преждевременно раждане сред несемейните жени. 

С непараметричния анализ с теста на Kruskal -Walis H се потвърди, че 

семейното положение на майката оказва влияние, както върху гестационната 

възраст на плода (sig.p = 0,005), така и върху теглото при раждане (sig.p = 

0,0001). Рискът за раждане на недоносено дете сред несемейните жени е два 

пъти по-висок OR=2,33;  95% CI (1,39 - 3,91) в сравнение със семейните. 
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3. Фактори, свързани с начина на живот на майкатa, водещи до раждане на 

недоносено дете 

 

 Тютюнопушене    

Тютюнопушенето се счита за силен предиктор при преждевременно 

раждане. В настоящото изследване бе установена статистически значима 

връзка между тютюнопушенето и раждането на недоносено дете (p= 0,0001; r= 

0,32). Почти три пъти е по-висока честотата на преждевременно раждане при  

пушачките по време на бременността – 49,2%, в сравнение с майките пушачки 

от контролната група – 17,5% (фиг. 13).  

 

Фиг.№ 13 Разпределение на родилките, според тютюнопушенето по време 
на бременност 

Прави впечатление изключително високият процент на тютюнопушене 

сред бременните жени. Тревожен е фактът, че в  групата на ПТР почти 

половината от родилките са пушили по време на бременността. Резултатите от 

проучването показват, че тютюнопушенето се явява рисков фактор за раждане 

на недоносено дете, като вероятността за това е почти три пъти по-висока в 

сравнение с непушачките (OR=2,81; 95% CI (1,83 - 4,31). 

При линейния регресионен анализ се отчете връзка между броя 

изпушени цигари на ден и гестационната възраст при раждане (Multipe R = 

0,337). С увеличаване на броя изпушени цигари намалява  гестационната 

възраст при раждане (Sig. F = 0,002; Sig.T = 0,0001).  
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Връзката между тютюнопушенето и гестационната възраст се потвърди и 

с непараметричния дисперсионен анализ (Mann-Whitney Test), където sig.p = 

0,0001. Тютюнопушенето оказва влияние и върху теглото при раждане (sig.p = 

0,001). 

Доказа се корелационна зависимост  между броя на изпушените цигари и 

степента на недоносеност (Sig. F = 0,030; Sig.T = 0,0001). 

 

 Употреба на алкохол и наркотични вещества  

       Редица наблюдателни проучвания са установили връзка между 

консумацията на алкохол при майката и различни неблагоприятни последици 

при раждането. За употреба на алкохол съобщават 13,3% от групата с ПТР и  

3,3% от контролната група. Жените, системно употребявали алкохол по време 

на бременността, са родили в по-ниска гестационна възраст – Mean = 34,2± 

3,63 (фиг. 14). Доказа се сигнификантна разлика в гестационната възраст  

между жените, системно употребяващи алкохол и тези, които не са 

употребявали алкохол по време на бременността (sig. p = 0,0001; SE = 0,249).  

 
Фиг.№ 14 Гестационна възраст на раждане при майки, системно 

употребяващи алкохол 

Установи се статистически значима връзка между приема на алкохол и 

изхода при раждането (p= 0,005; r = 0,18). Резултатите показаха четирикратно 
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повишение на риска от раждане на недоносено дете при майки употребявали 

алкохол по време на бременността (OR=4,00; 95% CI (1,38 – 11,61). 

Само две от родилките са признали за употреба на наркотични средства 

по време на бременността (в групата на ПТР). Не се установи статистически 

значима връзка между приема на наркотични средства и изхода при раждането 

(p>0,05). 

 

 ИТМ и наддаване на тегло по време на бременността 

       При изследване на ИТМ  се установи, че висок процент от родилките и от 

двете изследвани групи са с наднормено тегло и затлъстяване. Интересен е 

фактът, че родилките от контролната група са с по-висок индекс на телесна 

маса  (Mean = 28,92 ± 4,87), отколкото в групата с ПТР (Mean = 26,94 ± 4,84). 

Наблюдава се съществена разлика между двете средни на групата с РТ и 

групата с ПТР (р= 0,0001). Поднормено тегло се наблюдава само при две 

родилки от групата на ПТР (1,7%), при които ИТМ е под 18,5; с нормално тегло 

са 39,2% от преждевременно родилите и 19,2% от родилите на термин; с 

наднормено тегло са съответно – 35% от групата на ПТР и 47,5% от 

контролната група, родилките със затлъстяване са съответно – 24,2%, към 

33,3% при родилите на термин. Не се отчете статистически значима връзка 

между ИТМ и степента на недоносеност (p>0,05).

 

Фиг.№ 15 Наддадени килограми в 
групата на ПТР 

 

Фиг.№ 16 Наддадени килограми в 
контролната група
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По време на бременността, жените от контролната група са качили 

повече килограми, средно – 15,82kg.±6,25, отколкото групата с преждевременно 

раждане – 12,79 kg. ± 5,87(фиг.15; фиг.16). Тук също се наблюдава съществена 

разлика между двете средни на групата с РТ и групата с ПТР ( р= 0,0001). 

Въпреки че не се откри връзка между ИТМ, преди и по време на 

бременността,  и риска от преждевременно раждане, се установи, че не ИТМ, а 

наддаването на тегло по време на бременността е фактор, свързан с ПТР. 

Оказа се, че неадекватното наддаване на тегло, под 6 кг., се явява 

рисков фактор за ПТР (OR=13,00; 95% CI (1,72 – 97,81). От друга страна, 

наддаването на повече от 15 кг., също увеличава вероятността за недоносено 

раждане с  2,4 пъти (OR=2,40;  95% CI (1,34 – 4,28). 

 

 

 Насилие по време на бременността 

       Емоционалното и физическото насилие често се свързват с 

неблагоприятен изход при раждането.  

 

 

 

Фиг.№ 17 Насилие в семейството при изследваните групи 

Тревожен е фактът, че 15% от преждевременно родилите и 13% от родилите на 

термин съобщават за оказано психическо насилие; за физическо насилие 

съобщават 14,2% от групата на ПТР и 4,2% от контролната група. За 

комбинирано насилие (физическо и психическо) съобщават само две родилки 
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(1,7%) от групата на случаите (фиг.17). Установи се статистически значима 

връзка между насилието в семейството  и изхода при раждане (p = 0,012; r 

=0,15). 
 

 Пренатален стрес и ПТР 

       Редица проучвания се опитват да изяснят механизмите на влияние на 

стреса върху неблагоприятните резултати при раждане. В проучването бе 

включена  анкетна карта, разработена възоснова на Викторина на стреса и 

адаптирана за целите на проучването. С помощта на тази анкета бе изчислено 

нивото на стрес при родилките.  

Резултатите отчетоха, че нивото на стрес в групата на преждевременно 

родилите е по-високо.  Едва 5,8% от тях са с ниско ниво на стрес, средно ниво 

на стрес се наблюдава при 49,2%, а при 45% нивото на стрес е високо. При 

контролната група резултатите са съответно – 38,3% от анкетираните родили 

на термин са с ниско ниво на стрес, със средно са 50,8%, а с високо - 10,8% 

(фиг. 18). 

 

 
 

Фиг.№ 18 Ниво на стрес при изследваните групи 

       Откри се статистически значима връзка между нивото на стрес и изхода 

при раждане (p = 0,0001; r = 0,43). Колкото по-високо е нивото на хроничния 

стрес, толкова по-ниска е гестационната възраст при раждане (табл. 7). 
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Табл.№ 7  Ниво на стрес и герстационна възраст при раждане 

Ниво на 
стрес 

Средна 
/Mean/ 

Стандартно 
отклонение 

/ Х±SD/ 

Стандартна 
грешка  
/ Х±SE/ 

Минимум Максимум 

Ниско 38,42 2,492 0,342 28 40 

Средно 36,21 3,608 0,331 26 40 

Високо 34,46 3,853 0,467 26 40 

При линейния регресионен анализ се отчете връзка между нивото на 

стрес при родилките  и гестационната възраст при раждане (Multipe R = 0,375). 

Връзката между двете променливи е обратно пропорционална, т.е. с 

повишаване нивото на стрес, намалява гестационната възраст при раждане 

(Sig. F = 0,0001; Sig.T = 0,0001). Високото ниво на стрес се оказва рисков 

фактор за ПТР, като вероятността за това се повишава над четири пъти 

(OR=4,23;  95% CI (2,44 – 7,33) (p = 0,0001; r = 0,36). 

 
4. Репродуктивна анамнеза на майката и връзката й с раждане на 

недоносено дете 

 

 Поредност на бременността и интервал между бременностите 

       При анализа на резултатите в Проучване 1 бе установено, че 

преобладават родилките с първа бременност – 44,8%, следвани от тези с втора  

– 27,9%, с трета – 13,7% и с четвърта и повече – 13,6% (фиг. 19).  

 

Фиг.№ 19 Честотно разпределение на родилките по поредност на 
бременността (Проучване 1) 
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Не се установи статистически значима връзка между поредността на 

бременността,  гестационната възраст и степента на недоносеност (p>0,05).  

При Проучване 2 се установи статистически значима връзка между 

поредността на бременността и изхода при раждането (p=0,006; r= 0,23). 

Наблюдава се повишен процент на ПРТ при групата на жените с първо раждане 

- 47,5%. При поредност на бременността четвърта и повече се наблюдава 

увеличение на предтерминните раждания с 2,6 пъти в сравнение с контролната 

група –  8,3%, група на ПТР – 21,7% (фиг. 20). 

 

Фиг.№ 20 Процентно разпределение на поредната бременност при 
изследваните групи 

Доказа се статистически значима връзка между поредност на 

бременността и гестационна възраст при раждане. Непараметричният 

десперсионен анализ (Kruskal-Walis H) показа, че поредността на бременността 

оказва влияние, както върху гестационната възраст при раждане (sig.p = 0,001), 

така и върху теглото на новороденото  (sig.p = 0,008). 

       Установи се статистически значима връзка между броя на бременностите 

и образователния статус на родилките (p = 0,001; r = 0,22). При жените с ниско 

или липсващо образование се наблюдава повече от два пъти по-висок дял на 

родилките с поредна бременност трета и повече – 42,4%, докато в групата на 

жените със средно и висше образование, родилките с три и повече 

бременности са 19,3%. 
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 Откри се и статистически значима връзка между етноса и поредността на 

бременността (p = 0,03; r = 0,19), като най-висок дял с поредност на 

бременността (над три), са жените от ромски произход – 40,9%.  

       По отношение на интервала между бременностите, прави впечатление, 

че 19,85% (n =26) от жените са с твърде кратък интервал между бременностите 

(до 6 месеца). 84,61% (n =22) от тях са в групата на предтерминно родилите. 

Процентните съотношения в изследваните групи са представени на фиг. 21 и 

фиг. 22. 

 

Фиг.№ 21 Интервал между 
бременностите в ПТР група 

 

Фиг.№ 22 Интервал между 
бременностите в контролната 

група

При изследване на OR шансовете можем да заключим, че краткият 

интервал между бременностите (до 6 месеца) се явява рисков фактор за ПТР (p 

= 0,0001; r = 0,34).  Вероятността за преждевременно раждане нараства повече 

от осем пъти при тези случаи (OR=8,58; 95% CI (2,75 – 26,71). 

 

 Аборт и ПТР 

       При Проучване 1 се установи, че от 531 родилки с ПТР, 169 (31,8%) са 

имали предходна бременност, завършила с аборт. Отчетени са видът и броят 

на абортите - по медицински показания, Ab. spontaneous, interuptio (фиг. 23). 

Доказа се статистически значима връзка между предходна бременност, 

завършила с аборт и гестационната възраст при раждане. Непараметричният 
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десперсионен анализ (Mann Whitney) показа, че репродуктивната анамнеза за 

аборт в предходна бременност оказва влияние, както  върху гестационната 

възраст при раждане (sig.p = 0,001), така и върху теглото при раждане (sig.p < 

0,0001). 

 

Фиг.№ 23 Видове и брой извършени аборти (Проучване1) 

При Проучване 2 за предходни аборти съобщават 22,5% от контролната 

и 33,3% от групата на случаите с ПТР. Не се установи статистически значима 

разлика  между изследваните групи (p>0,05). 

 

 Предходно предтерминно раждане 

       При изследване на репродуктивната анамнеза на родилките се установи, 

че 27,5% от групата на случаите съобщават за предходно преждевременно 

раждане,  докато в контролната група този процент е едва 1,7% (фиг.24).  

 

Фиг.№ 24 Анамнеза за предходно ПТР при изследваните групи 
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Откри се статистически значима разлика между двете изследвани групи 

(p < 0,0001; r = 0,34). Резултатите от непараметричния дисперсионен анализ, 

показаха, че предходното ПТР оказва влияние върху гестационната възраст и 

теглото на новороденото при следващо раждане (sig.p < 0,0001). 

Резултатите от бинарния логистичен регресионен анализ показаха 

статистически значима връзка между анамнезата за предходно ПТР и 

преждевременно раждане при настоящата бременност (sig.p < 0,0001). 

Вероятността за раждане на недоносено дете при жените, имали предходно 

ПТР, е висока (OR=16,50; 95% CI (4,05 – 67,22). Отчита се 16 пъти по-висока 

вероятност за преждевременно раждане при жени, имали предходно такова. 

 

 Наблюдение на бременността 

       При анализ на резултатите от Проучване 1 се установи, че при 18,27% от 

родилките бременността не е наблюдавана от специалист. При тези жени 

липсват рутинните изследвания по време на бременност. Установи се 

статистически значима разлика между средната гестационната възраст при 

раждане между родилките, при които е проследена бременността и тези, при 

които не е (p<0,0001). Резултатите при Проучване 2 са аналогични - средната 

гестационна възраст при раждане на жените с наблюдавана бременност е 36,5 

± 3,6, докато при родилките, чиято бременност не е проследена, средната 

гестационна възраст е по-ниска – 33,0 ± 3,3 (фиг.25). Разликата между двете 

средни на изследваните групи е статистически значима (p<0,0001). 

       Наблюдава се разлика и в степента на недоносеност при родилките с 

проследена и непроследена бременност.      

       Установи се значителна разлика в процентното отношение на родилките 

с непроследена бременност при изследваните групи. В групата с 

преждевременно раждане непроследена е бременността на 15,8% от 

родилките и едва при 0,8% от контролната група. Липсата на пренатални грижи 

се явява рисков фактор за неблагоприятен изход при раждането (p < 0,0001; r = 

0,26). Вероятността за раждане на недоносено новородено е 22 пъти по-висока 

при жени с непроследена бременност (OR=22,38; 95% CI (2,94 – 170,15). 
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Фиг.№ 25 Гестационна възраст при раждане според проследяването на 
бременността 

Откри се сигнификантна връзка между образованието и решението за 

това дали бременността да бъде наблюдавана (p = 0,0001; r = 0,54). 

От друга страна, намерението за бременност е тясно свързано с последващото 

й стриктно наблюдение. В много проучвания, нежеланата бременност се счита 

за рисков фактор за преждевременно раждане по ред причини. В направеното 

проучване 10,8% от жените с ПТР и  3,3% от контролната група  са определили 

настоящата си бременност като нежелана. На 70,6% от тези жени 

бременността не е проследена. Верифицира се твърдението, че нежеланата 

бременност се явява рисков фактор за раждане на недоносено дете (p = 0,024; 

r = 0,15). Вероятността за ПТР е три пъти по-висока при жени с нежелана 

бременност (OR=3,52;  95% CI (1,11 – 11,13). 

 

 Начин на родоразрешение 

Отчете се висок процент на родоразрешение чрез цезарово сечение. В 

Проучване 1 - 308 (58%) от родилките с ПТР са родоразрешени оперативно 

(s.c.), a 223 (42%) са родили през естествените родови пътища. Доказа се 

сигнификантна връзка между възрастта на родилките и начина на 
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родоразрешение (p = 0,0001; r = 0,24). С напредване на възрастта се 

наблюдава  повишаване на честотата на цезаровото сечение (табл. 8; фиг. 

26). 

Табл.№ 8 Родоразрешение по възрастови групи 

  Начин на родоразрешение 

  P.N. S.C. 

  N % N % 

до 20 г. 56 25,1% 32 10,4% 

21-25г. 63 28,3% 63 20,5% 

26-30г. 44 19,7% 84 27,3% 

31-35г. 39 17,5% 86 27,9% 

36-40г. 20 9,0% 37 12,0% 

над 40г. 1 0,4% 6 1,9% 

Общо 223 100% 308 100% 

 

Доказа се статистически значима връзка между начина на 

родоразрешение,  гестационната възраст при раждане (sig.p = 0,006), степента 

на недоносеност (sig.p = 0,003) и теглото на новороденото (sig.p = 0,006). 

 

Фиг.№ 26 Начин на родоразрешение по възрастови групи 

       В Проучване 2 се отчете сигнификантна разлика (p = 0,0001; r = 0,39) 

относно начина на родоразрешение в изследваните групи (РТ и ПТР). В групата 

с ПТР, чрез цезарово сечение са родоразрешени 70,8% от родилките, а в 

контролната група те са едва 29,2%. Това се обяснява с факта, че редица 

фактори повлияват начина на родоразрешение при ПТР, основно с наличието 
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на допълнителни рискове, свързани със състоянието на майката и/или на 

плода. 

 
Фиг.№ 27 Начин на родоразрешение според степента на недоносеност 

Ясно се вижда, че степента на недоносеност повлиява решението за 

начина на родоразрешение (фиг. 27). Най-висок процент на ЦС се наблюдава 

при втора степен на недоносеност – 80,6% и при четвърта степен – 80%. Не 

само наличието на допълнителни рискови фактори може да обясни високата 

честота на ЦС при преждевременно раждане. Тук трябва да се имат впредвид 

както възрастта, така и обективното състояние на бременната и плода. Трябва 

да бъдат отчетени и предпочитанията на пациентката, без наличието на 

достоверни индикации, както и свръх диагностиката и „презастраховането” на 

медицинските специалисти, с цел избягване на допълнителни усложнения. 

Интерес представлява фактът, че родоразрешението чрез цезарово 

сечение при предходно раждане, също може да повлияе резултатите при 

следваща бременност. На n= 30 от изследваните, предходната бременност е 

завършила с  цезарово сечение. От тях 70% (n = 21) са в групата на случаите с 

ПТР, а 30% (n = 9) са в контролната група. При сравнителен анализ се отчете 

сигнификантна разлика в гестационната възраст при раждане (sig.p < 0,0001). 
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Средната гестационна възраст при раждане на жените с предходно ЦС е по- 

ниска (Mean-34,79±3,72) в сравнение с тези, при които предходното раждане е 

завършило по вагинален път (Mean-36,68±3,86). Отчете се статистически 

значима връзка между предходното родоразрешение чрез цезарово сечение и 

изхода при следващо раждане (p = 0,006; r = 0,23). Наблюдава се 2,5 пъти 

повишаване на вероятността за ПТР, (OR=2,51;  95% CI (1,25 – 5,08). 

 
 

5. Медицински фактори и хронични заболявания 

5.1. Хронични заболявания 

      Етиологията на преждевременно раждане е хетерогенна и  свързана с 

различни  рискови фактори.  Хроничните заболявания на майката често се 

свързват с преждевременно раждане. При изследвания контингент бе отчетено 

влиянието на четири от най-често срещаните хронични заболявания, 

повлияващи неблагоприятно бременността. При Проучване 1 се установи, че 

4,1% от родилките с ПТР са с нарушения във функцията на щитовидната жлеза, 

4,3% са с диагностициран диабет, 25,2% са с усложнена хипертония и 

прееклампсия, а 60,1% са с анемичен синдром (фиг. 28).  20 % (n - 106) от 

жените  са с две или повече хронични заболявания. 

 

 

Фиг.№ 28 Процентно разпределение на родилките с хронични заболявания 
(Проучване 1) 
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       При Проучване 2 се отчетоха следните резултати – с нарушения във 

функцията на щитовидната жлеза са 3,8% от родилките,  с диабет – 2,1%, с 

усложнена хипертония и прееклампсия – 16,3% , а с анемичен синдром -  

51,2%. Тук 12,9% (n-31) от родилките са с две или повече хронични 

заболявания, като 90,3% от тях са в групата на случаите, а 9,7% в контролната 

група. 

 Нарушения във функцията на щитовидната жлеза 

       Отклоненията в тиреоидната функция на майката се отразяват 

неблагоприятно върху бременността и плода. Предотвратяването на хипер- и 

хипотиреоидизма по време на бременност са от особено значение за 

благоприятен изход при раждане. Отчете се нисък процент на родилките с 

тиреоидни нарушения, в Проучване 1 – 4,1% и 3,8% в Проучване 2. Не бяха 

открити съществени разлики в теглото и ръста на новородените в изследваните 

групи (p>0,05). Това най-вероятно се дължи на малкия брой  жени с тиреоидни 

нарушения. Данните от проучването показват, че отклоненията в тиреоидната 

функция не се явяват рисков фактор за ПТР. 

 Диабет 

       Диабетът е често срещано хронично заболяване, което повлиява 

отрицателно резултатите от бременността. В Проучване 1 с диагностициран 

диабет са 4,3% (n - 23) от родилките. Установи се статистически значима 

разлика между средната гестационната възраст, теглото и ръста на 

новородените при раждане, родени от майки с диабет и новородените от 

родилки без диабет (p = 0,0001). Статистически значима разлика се установи и 

при стойностите на Apgar score, отчетени на първа и на пета минута (p= 

0,0001). При новородените, родени от майки с диабет, са отчетени по-ниски 

стойности на APGAR. 

       В Проучване 2 с диагностициран диабет са едва 5 (2,1%) от родилките, 

като 4 от тях са в групата с ПТР и една е в контролната група. Резултатите са 

идентични с тези на Проучване 1. Установи се статистически значима разлика 

при  изследваните групи спрямо гестационната възраст ( p= 0,0001), теглото на 

новороденото (p = 0,001), ръста  (p = 0,003), както и при стойностите на APGAR 
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на първа и пета минута (p = 0,0001). При съотношение на шансовете обаче не 

бе доказана сигнификантност (p > 0,05), т.е.  диабетът не се явява рисков 

фактор за раждане на недоносено дете. 

 

 Хипертония и прееклампсия 

       Анализът на резултатите при Проучване 1 показа, че 134 (25,2%) от 

родилките с ПТР са с прееклампсия (фиг. 29).  Доказа се статистически 

значима връзка между наличието на прееклампсия  и гестационната възраст 

при раждане. Непараметричният дисперсионен анализ (Mann Whitney) показа, 

че прееклампсията оказва влияние, както  върху гестационната възраст при 

раждане (sig.p = 0,01), теглото (sig.p < 0,0001), така и върху ръста на 

новородените (sig.p = 0,001). 85,1% от пациентките с прееклампсия са 

родоразрешени по оперативен абдоминален път. Доказа се статистически 

значима връзка между наличието на прееклампсия и начина на 

родоразрешение (p < 0,0001; r = 0,30).  

 

 

Фиг.№ 29 Процентно разпределение на родилките с усложнена хипертония и 
прееклампсия (Проучване 1) 

       При Проучване 2 с усложнена хипертония и прееклампсия са 39 (16,3%) 

от родилките, като 34 от тях са родили преждевременно, a 5 са родили на 

термин. При линейния регресионен анализ се отчете връзка между наличието 

на прееклампсия и гестационната възраст при раждане (Multipe R = 0,245). 

Наличието на прееклампсия води до намаляване на  гестационната възраст 
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при раждане(Sig. F = 0,0001; Sig.T = 0,0001). Такава връзка бе отчетена и при 

степените на недоносеност (Multipe R = 0,263; Sig. F = 0,0001; Sig.T = 0,0001) 

(фиг. 30). Прееклампсията по време на бременност води и до по-ниско тегло на 

новороденото. Резултатите от непараметричния дисперсионен анализ 

показаха, че прееклампсията по време на бременност оказва влияние върху 

гестационната възраст и теглото на новороденото при раждане (sig.p < 0,0001).  

Най-голям процент на жени с прееклампсия се наблюдава във възрастовата 

група от 31- 35 години (30,8%). Интересен е фактът, че 69,2% от жените с 

прееклампсия са със средно или по-високо образование, както и, че 92,3% от 

тях са били изложени на средно или високо ниво на стрес. Тези резултати се 

явяват в подкрепа на  твърдението, че бременността, усложнена с 

прееклампсия, се явява рисков фактор за раждане на недоносено дете (p = 

0,0001; r = 0,31). Вероятността за ПТР е около 7 пъти по-висока при жени с 

прееклампсия по време на бременност (OR=6,80; 95% CI (2,75 – 16,79). 

 

 
 

Фиг.№ 30 Степен на недоносеност при бременност с и без прееклампсия 
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 Анемия 
 
       Анемията е едно от най-честите, съпътстващи бременността, 

заболявания. В извършеното проучване, са взети впредвид основните критерии 

(според СЗО) за диагностициране на анемичен синдром: 

 Концентрация на Hb (хемоглобин) < 110 g/l 

 Брой на Er (червени кръвни телца) < 3,5.1012/l 

 Ht (хематокрит) < 0,33 

При Проучване 1 бе отчетен висок процент на анемичен синдром при 

предтерминно родилите – 319 (60,1%). Средната стойност на Hb (Хемоглобин) 

при жените с анемия в извадката е 98,17 ± 7,56 g/l, като най-ниската стойност е 

67 g/l (фиг. 31). 

Не се установи статистически значима разлика между изследваните 

групи спрямо гестационната възраст, теглото на новороденото при раждане, 

ръста, както и при стойностите на APGAR на първа и пета минута (p > 0,05 ). 

 
Фиг.№ 31 Стойности на Hb в групата с анемичен синдром 

       В Проучване 2 с анемичен синдром са 51,2% от родилките, като 85 

(69,1%) са от групата на случаите с ПТР и 38 (30,9%) са родилки от контролната 

група с РТ (фиг. 32). 
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Фиг.№ 32 Честотно разпределение на родилките с анемия в изследваните 
групи 

Анализът на резултатите показа, че има връзка между анемията и 

раждането на недоносено дете (p = 0,0001; r = 0,37). Вероятността за ПТР при 

жени с анемия е 2,2 пъти по-висока. Анемията се явява рисков фактор за 

преждевременно раждане (OR=2,23; 95% CI (1,68–2,98). 

Установи се статистически значима връзка между анемията и гестационната 

възраст на новородените, теглото при раждане (p = 0,0001)  и степента на 

недоносеност (p = 0,0001; r = 0,39). Процентното разпределение по степен на 

недоносеност на новородените, родени от майки с или без  анемия по време на 

бременността.  

Установи се статистически значима връзка между анемията по време на 

бременност и състоянието на новороденото  (p = 0,001; r = 0,26). В групата на 

родилките с анемичен синдром, вътреутробно са загинали три от плодовете, а 

десет от тях са загинали след раждането. 

 

5.2. Инфекциозни причини 

 Цервико – вагинална инфекция (ЦВИ) 

      Много проучвания доказват, че  инфекциите по време на бременност са 

силно свързани с преждевременното  раждане. ЦВИ е считана за силен 

предиктор при ПТР. В Проучване 1 – 181 (34,1%) от родилките са с вагинална 

инфекция. Изолирани са 14 вида причинители на ЦВИ (фиг. 33), като с най- 
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голяма честота са E. coli (19,9%), Candida albicans (19,3%), B-hemolytic 

streptococcus (15,5%), Staphylococus aureus (12,2%).  

 
Фиг.№ 33  Изолирани причинители на ЦВИ (Проучване 1) 

       Интересен е фактът, че при 77 (14,5%) от родилките липсват данни от 

микробиологични изследвания на вагинален и цервикален секрет. При 60 

(77,9%) от тях, това се обяснява с факта, че бременността им не е била 

проследена от специалист.  

При сравнителен анализ на двете изследвани групи (с и без ЦВИ) бе 

открита сигнификантна разлика в средната гестационна възраст (p = 0,002)  и 

теглото при раждане (p = 0,04), (табл. 9). Не се доказа статистически значима 

връзка между ЦВИ и цервикалната недостатъчност ( p > 0,05). 

Табл.№ 9  Сравнителен анализ на новородените при изследваните групи 

  
ЦВИ на 

майката Х±SD  
Липса на ЦВИ 

Х±SD  P 

Гестационна възраст 33,20 ± 2,96 33,61 ± 2,57 0,002 

Тегло при раждане 1908,4 ± 493,6 1956,5 ± 478,4 0,04 

Ръст в см. 42,64 ± 3,98 43,00 ± 3,91 NS 

Apgar 1 min. 7,11± 1,84 7,19 ± 1,91 NS 

Apgar 5 min. 9,01 ± 1,17 9,06 ± 1,05 NS 
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При Проучване 2 ЦВИ е отчетена при 76 (31,7%) от пациентките, като 25 

(32,9%) от тях са в контролната група и 51 (67,1%) от групата на случаите с 

ПТР.  

 
Фиг.№ 34 Изолирани причинители на ЦВИ (Проучване 2)  

ЦВИ представлява рисков фактор за преждевременно раждане ( p = 

0,0001; r = 0,23). Вероятността за раждане на недоносено новородено е два 

пъти по-висока при наличие на вагинална инфекция при майката (OR=2,04; 95% 

CI (1,36 – 3,06).  

Интерес представлява фактът, че при всички пациентки от контролната 

група е проведено лечение на изолирания причинител, докато в групата на ПТР 

е проведено лечение само на половината от жените – 26 (51%). Проведеното 

лечение на ЦВИ се явява протективен фактор при ПТР (p = 0,0001; r = 0,44), 

(OR=0,51; 95% CI (0,39 – 0,66). 

С най-голяма честота при Проучване 2 са Candida albicans – 27,6%, 

Gardnerela vaginalis – 19,7% и E. coli – 14,5% и т.н. (фиг. 34). Непараметричният 

десперсионен анализ (Mann-WhitneyTest) показа, че ЦВИ оказва влияние 

както  върху гестационната възраст при раждане (sig.p = 0,001), теглото (sig.p = 

0,003), така и върху ръста на новородените (sig.p = 0,004). 
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 Безсимптомна бактериурия (ББ) 

       Безсимптомната бактериурия често съпътства бременността по редица 

обясними причини. Измененията, които настъпват в майчиния организъм и по-

специално във физиологията и анатомията на отделителната система, 

предразполагат безсимптомната бактериурия да прогресира в изявена 

симптоматична инфекция. Освен това се наблюдава разширение на пикочните 

пътища и застой на урината. За това допринасят хормонални (прогестеронът 

потиска перисталтиката на уретерите), както и механични фактори (с 

нарастването на матката се притиска основно десният уретер). Повишено е 

отделянето на хранителни вещества за бактериите - като глюкоза, 

аминокиселини и др., и при наличието на застой на урината това 

благоприятства размножаването им в пикочните пътища.                             

В Проучване 1 ББ се наблюдава при 83 (15,6%) от родилките. Изолирани 

са шест основни причинителя на безсимптомна бактериурия (фиг.35), като с 

най-голяма честота са E. coli – 37,8 %, Staphylococcus aureus – 23,2%, B- 

hemolytic streptococcus – 17,1% и Enterococcus fecalis – 10,1%. При 157 (29,6%) 

от пациенките липсват данни от микробиологични изследвания на урина през 

бременността. 

 

 
Фиг.№ 35 Изолирани причинители на ББ (Проучване 1) 
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        При сравнителен анализ на двете изследвани групи (с и без ББ) бе 

открита сигнификантна разлика в средната гестационна възраст (p = 0,03), 

теглото при раждане (p = 0,0001) и ръста в сантиметри (p = 0,0001), на 

новородените (табл. 10). 

Табл.№ 10 Сравнителен анализ на новородените при изследваните групи 

  
ББ на майката 

Х±SD 
Липса на ББ 

Х±SD P 

Гестационна възраст 33,26 ± 2,83 33,51 ± 2,69 0,03 

Тегло при раждане 1853,2 ± 538,6 1955,8 ± 472,2 0,0001 

Ръст в см. 41,92 ± 4,70 43,05 ± 3,77 0,0001 

Apgar 1 min. 7,13 ± 1,82 7,17 ± 1,90 NS 

Apgar 5 min. 9,05 ± 0,95 9,04 ± 1,11 NS 

 

       В Проучване 2 ББ се отчете при 25 (10,4%) от пациентките, като 3 (12%) 

от тях са в контролната група, а 22 (88%) са в групата на случаите с ПТР. При 

27 пациентки липсват данни от микробиологични изследвания на урината по 

време на бременността - 9 (33,3%) от тях са в контролната група, а 18 (66,7%) 

от групата на случаите. Тук с най-висока честота  на ББ са E. coli – в 44%, 

Staphylococcus aureus – 24% и B- hemolytic streptococcus – 20% (фиг.36). 

 
Фиг.№ 36 Изолирани причинители на ББ (Проучване 2) 
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       В настоящото проучване ББ се явява рисков фактор за преждевременно 

раждане (p = 0,0001; r =  0,25), като вероятността за ПТР е 7 пъти по-висока при 

наличие на ББ (OR=7,33; 95% CI (2,25 – 23,85). 

 

 Други инфекции на майката 

       При Проучване 1 бяха отчетени данните от серологичните изследвания 

на бременните.  При 12 (2,3 %) от родилките се наблюдава HbsAg (+), две от 

пациентките са позитивни за HIV (+) носителство, две са с положителни проби 

за Hepatitis C и други две с Waserman (+). 

       При Проучване 2 с положителни серологични изследвания са три (1,3%) 

пациентки, като две от тях са HbsAg (+) и една е с Hepatitis E. Поради малкия 

брой на случаите, не бе отчетена сигнификантност. 

 
 

Фиг.№ 37  Гестационна възраст на новородените според наличието или 
липсата на екстрагенитална инфекция при майката 

Интересен е фактът, че 52 (21,7%) от родилките съобщават за прекарана 

екстрагенитална инфекция по време на бременността, като 46 (88,5%) от тях са 

от групата с ПТР и едва 6 (11,5%) от родилите на термин. Екстрагениталната 



48 
 

инфекция по време на бременност се явява рисков фактор за преждевременно 

раждане (p = 0,0001; r =  0,37). Вероятността за раждане на недоносено дете е 

почти осем пъти по-висока при наличие на екстрагенитална инфекция по време 

на бременност (OR=7,66; 95% CI (3,40 – 17,27). 

Непараметричният десперсионен анализ (Mann-WhitneyTest) показа, че 

екстрагениталната инфекция,  оказва влияние както  върху гестационната 

възраст при раждане (sig.p = 0,0001) (фиг. 37), теглото (sig.p = 0,0001), така и 

върху ръста на новородените  (sig.p = 0,0001). 

 

5.3. Други усложнения по време на бременността 

 

       Изследваха се и други усложнения по време на бременността, свързани 

пряко или непряко с нея. При Проучване 1 се отчете, че при 37 (7%) от жените е 

наблюдавана цервикална инсуфициенция, УЗИ данни за плацентарна 

инсуфициенция се наблюдават при 96 (18,1%), преждевременно отлепяне на 

плацентата (ablatio/abruptio pl.) – 31 (5,8%), ниско прикрепена плацента (pl. 

prаevia) – 13 (2,4%). Сравнителен и непараметричен анализ на изследваните 

групи е представен на табл.11. Токолитична терапия е проведена при 252 

(47,5%) от родилките с ПТР.  

 

 

Табл.№ 11 Усложнения по време на бременността и влиянието им върху 
новородените (Проучване 1) 

 

  

Цервикална 
инсуфициенция 

на майката         
Х±SD 

Липса на 
Цервикална 

инсуфициенция 
Х±SD 

P 
Mann-

Whitney Test                  
P 

Гестационна 
възраст 32,05 ± 3,29 33,58 ± 2,63 0,0001 0,001 

Тегло при раждане 1695,68 ± 516,38 1959,84 ± 476,16 0,0001 0,001 

Ръст в см. 41,16 ± 4,36 43,02 ± 3,87 0,0001 0,0001 

Apgar 1 min. 6,37 ± 1,95 7,23 ± 1,87 0,0001 0,001 

Apgar 5 min. 8,52 ±1,42 9,08 ± 1,06 0,0001 0,009 
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Плацентарна 
инсуфициенция 

на майката         
Х±SD 

Липса на 
Плацентарна 

инсуфициенция 
Х±SD 

P 
Mann-

Whitney Test                  
P 

Гестационна 
възраст 33,04 ± 2,97 33,56 ± 2,65 0,0001 NS 

Тегло при раждане 1744,50 ± 515,94 1979,50 ± 467,84 0,0001 0,0001 

Ръст в см. 41,66 ± 4,37 43,12 ± 3,80 0,0001 0,001 

Apgar 1 min. 6,77 ± 2,13 7,24 ± 1,83 0,0001 NS 

Apgar 5 min. 8,92 ± 1,09 9,07 ± 1,09 0,006 NS 

  

Аблация на 
плацентата Х±SD 

Липса на 
плацентарна 

аблация Х±SD 
P 

Mann-
Whitney Test                  

P 

Гестационна 
възраст 32,32 ± 3,00 33,54 ±2,68 0,0001 0,01 

Тегло при раждане 1640,29 ± 528,04 1958,51 ± 475,41 0,0001 0,0001 

Ръст в см. 40,38 ± 4,76 43,03 ± 3,83 0,0001 0,0001 

Apgar 1 min. 6,15 ± 2,19 7,22 ± 1,85 0,0001 0,002 

Apgar 5 min. 8,48 ± 1,28 9,07 ± 1,08 0,0001 0,01 

  

Плацента превия            
Х±SD 

Липса на 
плацента превия 

Х±SD 
P 

Mann-
Whitney Test                  

P 

Гестационна 
възраст 32,77 ± 1,73 33,49 ± 2,73 0,0001 0,05 

Тегло при раждане 1742,31 ± 405,11 1944,96 ± 484,62 0,0001 0,04 

Ръст в см. 42,46 ± 3,01 42,89 ± 3,95 0,008 NS 

Apgar 1 min. 6,38 ± 1,50 7,18 ± 1,89 0,0001 0,02 

Apgar 5 min. 8,71 ± 0,75 9,05 ± 1,10 0,0001 NS 

 

Извърши се сравнителен анализ между новородените на майки с 

проведена токолитична терапия и тези, без проведена такава (табл.12). 

Интересен е фактът, че новородените  в групата на жените с проведена 

токолитична терапия са с по-ниски показатели, отколкото при тези с 

непроведена такава. 

При Проучване 2 за здравословни проблеми по време на бременността 

са споделили 97 (40,4%) от родилките, като 79 (81,4%) са от групата на 

случаите и едва 18 (18,6%) са от контролната група. Здравословните проблеми 
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по време на бременност са свързани с раждане на недоносено дете (p = 0,0001; 

r = 0,46). Те се явяват рисков фактор за ПТР (OR=4,38; 95% CI (2,81 – 6,84). 

Табл.№ 12 Сравнителен анализ на новородените с или липса на проведена 

токолитична терапия 

  

Проведена 
токолитична 

терапия        
Х±SD 

Липса на 
токолитична 

терапия         
Х±SD 

P 

Гестационна възраст 32,59 ± 2,90 34,25 ± 2,27 0,0001 

Тегло при раждане 1790,46 ±497,60 2072,96 ± 430,22 0,0001 

Ръст в см. 41,80 ± 4,22 43,84 ± 3,40 0,0001 

Apgar 1 min. 6,95 ± 1,83 7,34 ± 1,92 0,0001 

Apgar 5 min. 8,85 ± 1,17 9,21 ± 0,99 0,0001 

 

При 8 (3,3%) от жените е наблюдавана цервикална инсуфициенция, като само 

една от тях е в контролната група. Резултатите  показаха, че цервикалната 

инсуфициенция се явява рисков фактор за преждевременно раждане (p = 0,03; 

r = 0,13), като вероятността за това е 7 пъти по-висока (OR=7,00; 95% CI (0,88 – 

56,02). УЗИ данни за плацентарна инсуфициенция се наблюдават при 39 

(16,3%). Тя също се явява рисков фактор за ПТР (p = 0,0001; r = 0,31), 

(OR=6,80; 95% CI (2,75 – 16,79). Преждевременно отлепяне на плацентата 

(ablatio pl.) – 10 (4,2%) се наблюдава само в групата на случаите и OR не може 

да бъде изчислен ( p = 0,001; r = 0,20). Ниско прикрепена плацента (pl. prаevia) 

се наблюдава при 7 (2,9%) пациентки, като 71,4% от тях са от групата на 

случаите и 28,6% от контролната група. Не се установи статистически значима 

връзка между ниско прикрепената плацента и ПТР (p > 0,05).  

 

6. Рискови и протективни фактори за ПТР 

 

Анализът на резултатите даде възможност за обособяване на две групи от 

фактори за ПТР – рискови и протективни. 

 Рискови фактори за ПТР 

      В табл. 13 са представени идентифицираните  рискови фактори за раждане 

на недоносено дете, от които:  
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Табл.№ 13 Рискови фактори за ПТР 

№ Фактор OR Cl r p 

Фактори, свързани със социо - демогравските характеристики на майките 

1. Възраст под 20г. 2,28 0,98 - 5,35     0,13      0,04 

3. Ромски етнос 
2,38 

1,31 – 4,33 0,19 0,003 

5. Ниско/ липсващо ниво на образование 3,50 1,83 - 6,68     0,24      0,0001 

6. Семеен статус - неомъжена 2,33 1,39 - 3,91     0,20      0,001 

7. Липса на трудова заетост  3,66 1,99 - 6,75     0,26      0,0001 

9. Влошен финансов статус  5,31 2,81 - 10,06     0,32      0,0001 

10. Лоши социално - битови условия  6,51 2,17 - 19,53     0,23      0,0001 

Фактори, свързани със стила и начина на живот на майките 

1. Тютюнопушене  2,81 1,83 - 4,31     0,31      0,0001 

2. Употреба на алкохол  4,00  1,37 - 11,61      0,18      0,005 

5. 
Тегло наддадено през бременността - 
до 6 кг. 13,00 1,72 - 97,81     0,20      0,001 

6. 
Тегло наддадено през бременността  - 
над 15 кг. 2,40 1,34 – 4,28 0,19 0,003 

7. Високо ниво на стрес 4,23 2,44 – 7,33     0,36 0,0001 

8. Насилие в семейството  1,76 1,09 - 2,82     0,15      0,01 

 
Фактори, свързани с акушерската анамнеза на майката 

3. 
Скъсен интервал между 
бременностите (до 6 месеца) 8,58 2,75 – 26,71     0,34      0,0001 

4. Предходно ПТР  16,50 4,05 - 67,22     0,34      0,0001 

5. Липса на пренатални грижи 22,38 2,94 - 170,15     0,26      0,0001 

6. Нежелана бременност  3,52 1,11 - 11,13     0,14      0,02 

7. ППОМ  2,00 1,37 - 2,91     0,23      0,0001 

8. Многоплодна бременност 14,00 1,87 - 104,79     0,21      0,001 

9. Начин на родоразрешение – S.C. 2,42 1,79 – 3,28     0,38      0,0001 

10. Предишно родоразрешение, чрез S.C. 2,51 1,25 – 5,08 0,23 0,006 

 
Фактори, свързано със здравния статус на майката 

1. Придружаващи заболявания 2,92 1,68 – 5,08     0,25      0,0001 

2. 
Здравословни проблеми по време на 
бременността 4,38 2,81 – 6,84     0,46      0,0001 

5. Прееклампсия  6,80 2,75 – 16,79     0,31      0,0001 

6. Анемия 2,23 1,67 – 2,98     0,36      0,0001 

7. ЦВИ  2,04 1,35 – 3,06     0,22      0,0001 

8. ББ  7,33 2,25 – 23,85     0,25      0,0001 

9. Цервикална инсуфициенция  7,00 0,87 – 56,02     0,13      0,03 

10.  Плацентарна инсуфициенция  6,80 2,75 – 16,79     0,31      0,0001 

11. Екстрагенитална инфекция  7,66 3,40 – 17,27     0,37      0,0001 
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 Фактори, свързани със социо – демографските характеристики на 

майката – от проучените 10 фактора в тази група, значими са 7  – 

възраст на майката под 20 г.; ромски етнос; ниско или липсващо ниво на 

образование; семеен статус – неомъжена; професионален статус – 

безработна; влошен финансов статус и лоши социално-битови условия. 

 Фактори, свързани със стила и начина на живот на майката – от 

проучените 8 фактора, свързани със стила и начина на живот на майката, 

6 са значими в т.ч. тютюнопушене; употреба на алкохол; наддаване на 

тегло по време на бременността до 6 кг.; наддаване на тегло по време на 

бременността над 15 кг.; наличие на средно и високо ниво на стрес, както 

и насилие в семейството, оказвано по време на бременността 

 Фактори, свързани с акушерската анамнеза на майката – проучени са 

13 фактора, свързани с акушерската анамнеза на майката. Повишаващи 

вероятността за раждане на недоносено дете са 8 от тях – предходно 

ПТР; непроследяване на бременността от специалист; нежелана 

бременност; ППОМ; многоплодна бременност, родоразрешение чрез s.c. 

и предишно родоразрешение  чрез s.c. 

 Фактори, свързани със здравния статус на майката – проучени са 12 

фактора, като от тях значими за ПТР са 9.  

Установените фактори с протективен ефект върху ПТР са представени на 

табл. 14. 

 Фактори, свързани със социо – демографските характеристики на 

майката – пет фактора оказват протективен ефект върху ПТР – високо 

ниво на образование; жени със сключен брак; професионална 

ангажираност; добър финансов статус и добри социално-битови условия 

на живот. 

 Фактори, свързани със стила и начина на живот на майката – като 

протективни са идентифицирани четири фактора – липсата на 

тютюнопушене; липса на алкохолна употреба по време на бременността; 

ниското ниво на стрес и наличие на подкрепа в семейството. 

 Фактори, свързани с акушерската анамнеза на майката – шест от 

факторите са с протективен ефект – липса на предходно ПТР; интервал 

между бременностите над 7 месеца; наблюдение на бременността от 
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специалист; липса на ППОМ; наличие на едноплодна бременност и 

раждане по вагинален път. 

 

Табл.№ 14 Идентифицирани фактори с протективен ефект върху ПТР 

№ Фактор OR Cl r p 

Фактори, свързани със социо - демографските характеристики на майките 

1. Високо ниво на образование        0,48      0,31 - 0,74     0,24      0,0001 

2. Семеен статус - омъжена        0,64      0,48 - 0,84     0,20      0,001 

3. Професионален статус - работи         0,47      0,31 - 0,71     0,26      0,0001 

4. Добър финансов статус        0,37      0,23 - 0,58     0,32      0,0001 

5. Добри социално - битови условия         0,28      0,11 - 0,70     0,23      0,0001 

Фактори, свързани със стила и начина на живот на майките 

1. Тютюнопушене - не        0,21      0,12 - 0,39     0,31      0,0001 

2. Употреба на алкохол - не        0,22      0,07 - 0,69     0,18      0,005 

3. Ниско ниво на стрес        0,15      0,07 - 0,32     0,36      0,0001 

4. Подкрепа в семейството - да        0,47      0,25 - 0,87     0,15      0,01 

Фактори, свързани с акушерската анамнеза на майката 

1. Предходно ПТР - не        0,04      0,01 - 0,19     0,34      0,0001 

2. 
Интервал между бременностите над 
7 месеца     0,25 0,10 – 0,63     0,34      0,0001 

3. Пренатални грижи        0,09      0,14 - 0,62     0,26      0,0001 

4. ППОМ - не        0,34      0,20 - 0,60     0,23      0,0001 

5. Едноплодна бременност        0,06      0,008 - 0,49     0,21      0,001 

6. Начин на родоразрешение - P.N.        0,17      0,09 - 0,29     0,38      0,0001 

Фактори, свързани със здравния статус на майката 

1. Придружаващи заболявания - не        0,25      0,13 - 0,49     0,25      0,0001 

2. 
Здравословни проблеми по време на 
бременността - не        0,09      0,04 - 0,17     0,46      0,0001 

3. Прееклампсия - не        0,11      0,04 - 0,29     0,31      0,0001 

4. Анемия - не        0,19      0,11 - 0,33     0,36      0,0001 

5. ЦВИ - не        0,35      0,20 - 0,63     0,22      0,0001 

6. Проведена терапия на ЦВИ        0,51      0,39 - 0,66     0,44      0,0001 

7. ББ - не        0,11      0,03 - 0,39     0,25      0,0001 

8. Плацентарна инсуфициенция - не        0,11      0,04 - 0,29     0,31      0,0001 

9. Екстрагенитална инфекция - не        0,08      0,03 - 0,20     0,37      0,0001 

 

 Фактори, свързани със здравния статус на майката – тук протективно 

влияние оказват следните фактори: липса на придружаващи 

заболявания; отсъствие на здравословни проблеми по време на 

бременността; както и отсъствие на прееклампсия, анемия, ЦВИ, ББ, 

плацентарна недостатъчност и екстрагенитална инфекция; протективен 

ефект има и проведената медикаментозна терапия на ЦВИ. 
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Причините за ПТР са мултифакторни и варират в зависимост от 

социо-демографските фактори, факторите на средата, стила и начина 

на живот, репродуктивната анамнеза и придружаващите заболявания. 

Повечето от рисковите фактори са достъпни за профилактика и 

предотвратима причина за ПТР. Това обуславя необходимостта от 

извършване на скрининг за ранно откриване и  обхващане на рисковите 

групи, с цел намаляване на тежестта и усложненията от 

преждевременното раждане. 

Задълбоченият и oбобщен анализ на резултатите от  

проучването, дава възможност за изготвянето на алгоритъм за 

скрининг на пациентките, рискови за ПТР. Въвеждането му би 

позволило ранно диагностициране на пациентки с повишен риск от 

ПТР, като би спомогнало за откриването на потенциални проблеми и 

изготвяне на план за действие при отдиферинциране на  различните 

рискови фактори. Това би дало възможност за оптимално прилагане на 

грижите и намаляване на недоносената раждаемост. 
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V. Алгоритъм за ранно откриване на бременни  с повишен риск от ПТР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранно обхващане на 

бременната по програма 

„Майчино  здравеопазване” 

Анамнеза, обективно 

изследване – 

отдиферинциране на 

РФ 

Задължителен 

пакет изследвания 

Нисък риск Висок риск 

Допълнителни 
изследвания/ 
консултации 

Поведенчески 

РФ 

Придружава

щи/хронични 

заболявания 

Социални/ 

финансови 

затруднения 

Здравно 

възпитание; 

Групи за 

подкрепа за 
справяне  

Социална 

/финансова 

подкрепа 

ССЗ 
Диабет 

Хипертония/преек
лампсия 
Тиреоидни 

нарушения 
Анемия 
Генитални/екстраг

енитални 
инфекции 
 

 

ЖК – регулярни 
прегледи 
УЗИ 
Клинико 
лабораторни 
изследвания 

Задължителен 

пакет+ 

допълнителни 

изследвания и 

консултации 

Безсимптомни 

пациентки 

Пациентки 

със симптоми 

за ПТР 

Стриктно 
наблюдение 

(увеличаване 
броя на 
посещенията 

при 
специалист) 

Домашно 

лечение 

Болнично 

лечение 
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VI. ИЗВОДИ 

1. На фона на намаляващата раждаемост, средната честотата на 

ПТР, за изследвания  десетгодишен период, остава относително 

стабилна - 11,06%. Процентът на мъртвородените недоносени е по-

висок от средния за страната. Средната перинатална смъртност е 

по-висока от средната за страната -17,65 ؉ 

2. Адолесцентната възраст, ниското и липсващо образование, 

липсата на трудова заетост, влошеният финансов статус и 

лошите социално-битови условия на живот повлияват 

отрицателно изхода при раждане и повишават риска от 

преждевременно раждане.  

3. Поведенческите рискови фактори, хроничните стресори и 

насилието в семейството водят до раждане в по-ниски 

гестационни срокове. 

4. Рискови за преждевременно раждане са жени с кратък интервал 

между бременностите (под 6 месеца), анамнеза за предходно 

предтерминно раждане, неадекватни или липсващи пренатални 

грижи, жени с ППОМ и с предходно цезарово сечение. 

5. Прееклампсията, плацентрната и истмикоцервикална 

инсуфициенция, анемията през бременността, както и 

активната ЦВИ, сигнификантно повишават риска от ПТР.  

6. Причините за ПТР са мултифакторни – демографски, социални, 

поведенчески и медицински. От проучените 43 рискови фактори при 

30 са установени статистически значими OR вероятности, в пъти 

повишаващи риска от ПТР.  

7. Анализът на медико-социалните фактори при ПТР показа, че част 

от тях са предотвратими и достъпни за профилактика.  
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VII. ПРИНОСИ 
 

 
Научно – теоретични приноси: 

1. Проведено е ретроспективно, комбинирано епидемиологично медико-

социално проучване на факторите, влияещи върху ПТР. 

2. За първи път у нас се проучва влиянието на стреса върху бременността 

и изхода при раждане.  

 

      Приноси с потвърдителен характер: 

1. Потвърди се мултифакторната етиология на преждевременното раждане. 

2. В дисертационния труд е направен цялостен анализ на рисковите  

фактори за предтерминно раждане, като се потвърди влиянието на 

тридесет от тях. 

       Приноси с приложен характер: 

1. Разработена е анкетна карта за оценка на нивото на стрес при бременни 

жени. 

2. Създаден е  алгоритъм за ранно откриване на бременни пациентки с 

повишен риск от предтерминно раждане. 

3. Формулирани са конкретни препоръки към институциите у нас, с цел 

ограничаване на ПТР и последиците от него върху индивида, 

семейството и обществото. 
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VIII. ПРЕПОРЪКИ 

      За успешна превенция на ПТР и ограничаване на размера на недоносената 

раждаемост, засегнатите семейства и обществото е необходимо да бъдат 

предприети мерки на следните нива: семейство, общество, доболнична помощ, 

болнична помощ и образование. Нашите препоръки са към:  

1. Министерството на образованието за въвеждане на учебна дисциплина 

„Семейно планиране и сексуално здраве“ в училищата, с цел намаляване 

на нежеланите, ненавременни бременности в тийнейджърска възраст и 

същевременно ограничаване на полово-предаваните заболявания.   

 

2. Министерството на здравеопазването за:  

 Създаване на кабинети и практики за обхващане на рисковия за ПТР 

контингент бременни. 

 Достъп до пълен пакет пренатални грижи за всички жени, независимо от 

осигурителния им статус. 

 Ранно обхващане и стриктно проследяване на бременността с включен 

задължителен пакет изследвания, имащи за цел ранното и навременно 

откриване на рискови фактори за ПТР. 

 Повишаване на контрола с цел ограничаване на ЦС при бременни, без 

налични медицински показания.  

 Превантивни мерки на популационно ниво -  индивидуална и групова 

работа с жените с рисков поведенчески модел за ограничаване на 

употребата на тютюневи и алкохолни изделия, както и ограничаване на 

наркозависимостта. 

 

3. Министерство на труда и социалната политика 

 Безвъзмездна финансова и социална подкрепа на нуждаещите се 

бременни и майки на деца до 5г. възраст. 

4. Медицинските университети за:   

 Провеждане на следдипломно обучение на медицинските специалисти за 

актуализиране на знанията по проблемите на ПТР и ранното откриване 

на рисковите фактори. 
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