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РЕЗЮМЕТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ И 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

             

 

1.Сандева М., Благоприятното въздействие на водното раждане върху раждащата и 

новороденото, Акуш.гинекол. 2007; 46(4):33-35. 

 

Резюме: Раждането във вода е известно от дълбока древност и придобива все по-голяма 

популярност през последните години. Раждането във вода прави възможни две неща: плавното 

преминаване на плода от околоплодните води с телесна температура през стоплената вода във 

ваната към по-студения въздух и освен това осигурява на раждащата жена отпускащо чувство 

преьз последната фаза на раждането. Съществуват множество критики към ражданията във вода, 

но те са основани на недостатъчно познаване за феталната физиология и респираторна адаптация 

на новороденото.  При направеното от нас проучване, за периода  април – септември 2007 г., не 

бяха регистрирани съществени отклонения от нормалния механизъм на раждане, адаптацията на 

новороденото или плацентарния период. Всички новородени бяха с оптимален АПГАР. Не бяха 

наблюдавани масивни ацидози. Кръвотечения в плацентарния и ранния постплацентарен период 

също не бяха наблюдавани. 

На базата на проучената литература и получените собствени резултати може да се направи 

извода, че няма данни за завишена заболеваемост и смъртност на новородените и родилките при 

водните раждания.  

 

1. Sandeva M., The beneficial effect of obstetric delivery in water for the mother and the newborn, 

Akusherstvo i ginekologiia, 2007; 46(4):33-35. 

 

Abstract: Water birth has been known since ancient times and has become increasingly popular in 

recent years. Water birth makes two things possible: the smooth passage of the fetus from amniotic fluid 

with body temperature through the warm water in the bath to the colder air and provides the woman 

giving birth with a relaxing feeling during the last phase of childbirth. There are many criticisms of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19708197
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water births, but they are based on insufficient knowledge of fetal physiology and respiratory adaptation 

of the newborn. In our study, for the period April - September 2007, no significant deviations from the 

normal mechanism of birth, adaptation of the newborn or placental period were registered. All 

newborns had optimal APGAR. No massive acidosis was observed. Bleeding in the placental and early 

postplacental period was also not observed. 

Based on the studied literature and the obtained own results, it can be concluded that there are no data 

on increased morbidity and mortality of newborns and parturients in water births. 

 

2.Атанасова М., Сандева М. Приложение на Pregnyl в първия триместър на бременността, 

Акуш.гинекол. 2009; 48(2): 50-53. 

 

Резюме: Редица проучвания показват, че около 80% от спонтанните аборти са ранни, т.е.  до 12 

г.с., а близо 70% от тях се дължат на хромозомни аномалии. Използването на 

високочувствителни тестове за оценка на ЧХГ сочат, че до 30% от бременностите се губят в 

периода – от времето между имплантацията и 6 г.с. 

Цел: Целта на настоящото проучване е да представи данните от лечението с препарата Pregnyl 

на пациентки в първото тримесечие на бременността и изхода от него. 

Материал и методи: Извърши се проспективно наблюдателно проучване на 28 пациентки, 

лекувани с препарата Pregnyl 5000Е за интрамускулно приложение, в АГ- клиника към УМБАЛ 

„Св. Георги” – Пловдив, за периода  - май 2007 г. – януари 2009 г. 

Резултати: От 28 пациентки, 26 раждат на термин, живи и здрави новородени. При две от 

пациентките, бременността завършва със спонтанен аборт, съответно в 8 и в 10 г.с. Пациентката 

със спонтанен аборт в 10 г.с. забременява отново и провежда курс на лечение с Прегнил от 

началото на бременността. В резултат на това ражда здраво новородено на термин. 

Заключение: Приложението на ЧХГ при жени със спонтанни аборти и поликистозни яйчници 

повлиява благоприятно изхода на бременността. При нетретираните с ЧХГ се наблюдават аборти 

в 44% от случаите. При лекуваните жени този процент е едва 10%. Прегнил замества собствения 

дефектен хормон и спомага за доизносване на бременността. 
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2. Atanassova M., Sandeva M., Application of Pregnyl during the first trimester of the pregnancy, 

Akusherstvo i ginekologiia, 2009; 48(2): 50-53. 

 

Abstract: A number of studies show that about 80% of miscarriages are early,  up to 12 g.s., and nearly 

70% of them are due to chromosomal abnormalities. The use of highly sensitive tests to assess hCG 

shows that up to 30% of pregnancies are lost between the time between implantation and 6 g. weeks. 

Aim: The aim of the present study was to present data from the treatment with Pregnyl in patients in the 

first trimester of pregnancy and it
’
s outcome. 

Material and methods: A prospective observational study was performed on 28 patients treated with 

the preparation Pregnyl 5000E for i.m. in the Obstetrics and Gynecology Clinic at the University 

Hospital “St. Georgi ”- Plovdiv, for the period - May 2007 - January 2009. 

Results: Of the 28 patients, 26 gave birth on term, live and healthy newborns. In two of the patients, the 

pregnancy ended in miscarriage at 8 and 10 weeks, respectively. The patient with a miscarriage at 10 

g.w. became pregnant again and underwent a course of treatment with Pregnil from the beginning of 

pregnancy. As a result, she gives birth to a healthy newborn at term. 

Conclusion: The use of hCG in women with miscarriages and polycystic ovaries has a beneficial effect 

on the outcome of pregnancy. Abortions were observed in 44% of those not treated with hCG. In treated 

women this percentage is only 10%. Pregnil replaces it’s own defective hormone and helps to end the 

pregnancy. 

 

3.Сандева М., Учикова Е., Димитракова Е., Амалиев Г., Медико-социални аспекти на аборта по 

желание , Акуш.гинекол. 2016; 55(1):45-50. 

 

Резюме: Проблемът за аборта представлява един от най-големите морални дебати, на нашата 

епоха. Допустимостта на аборта е била спорен въпрос на цялата човешка история и той се е 

решавал в зависимост от моралните, религиозните и социално-икономическите условия на 

различните общества. Абортите имат подчертана медико-социална значимост. Те са една от най-

честите причини за вторичен стерилитет и оказват неблагоприятно влияние върху последващите 

бременности и раждания. България заема едно от първите места сред страните с най-висок брой 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20380103
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аборти, в това число и среден брой аборти на една жена. В продължение на повече от три 

десетилетия абортите като абсолютен брой превишават броя на ражданията. Повечето от 

половината аборти са на жени във възрастовата група 20-29г., подчертана е и тенденцията за 

увеличаване на абортите на момичетата от 15 до 19г. Тези факти очертават сериозен проблем, 

свързан не само с намаляване на броя на ражданията, но и с всички последствия за увреждане на 

детеродната способност на жените след направен аборт. Ранните раждания, както и абортите са 

последица от неадекватното сексуално поведение и слаба култура и крият немалък риск за 

здравето на младите жени. 

Въпреки позитивните промени от последните години, въпреки отделни образователни и медийни 

кампании, насочени към промоция на здраве и рекламиране на модерна контрацепция, се налага 

изводът за необходимостта от  адекватни форми на здравно, в т.ч. сексуално възпитание в 

училище. Сексуалното образование и възпитание в тийнейджърска възраст следва да бъде 

елемент от общото здравно възпитание на учениците, насочено към формиране на здравословни 

навици, комуникативни умения и отговорно поведение. 

 

3. Sandeva M., Uchikova E., Dimitrakova E., Amaliev G., Medical and social aspects of interruption of 

the pregnancy, Akusherstvo i ginekologiia, 2016; 55(1):45-50. 

 

Abstract: The problem of abortion is one of the greatest moral debates of our time. The admissibility of 

abortion has been a contentious issue throughout human history and has been decided according to the 

moral, religious and socio-economic conditions of different societies. Abortions have a strong medical 

and social significance. They are one of the most common causes of secondary infertility and adversely 

affect subsequent pregnancies and births. Bulgaria ranks one of the first countries with the highest 

number of abortions, including the average number of abortions per woman. For more than three 

decades, abortions have exceeded the number of births in absolute terms. Most of the half of abortions 

are of women in the age group 20-29, the tendency to increase the abortions of girls from 15 to 19 is 

emphasized. These facts outline a serious problem related not only to the reduction in the number of 

births, but also to all the consequences for the impairment of women's reproductive capacity after an 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27514131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27514131


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

КАТЕДРА „АКУШЕРСКИ ГРИЖИ“ 
4002 Пловдив, бул. В. Априлов 15а  

ГЛ. АС. МИЛЕНА ГАНЧЕВА САНДЕВА, ДМ 
КОНКУРС АД „ДОЦЕНТ“ 

abortion. Early births as well as abortions are a consequence of inappropriate sexual behavior and poor 

culture and pose a significant risk to the health of young women. 

Despite the positive changes of recent years, despite separate educational and media campaigns aimed 

at health promotion and advertising of modern contraception, it is necessary to conclude that there is a 

need for adequate forms of health, incl. sex education at school. Sex education and upbringing in 

adolescence should be an element of the general health education of students, aimed at the formation of 

healthy habits, communication skills and responsible behavior. 

 

4.Сандева М., Анализ на честотата на предтерминното раждане в АГ клиника към УМБАЛ „Св. 

Георги” – ЕАД гр. Пловдив, за тригодишен период, Сборник научни съобщения от конкурсна 

сесия „Наука и младост” 2016; 169-73. 

 

Резюме: 

Въведение: Предтерминното раждане (ПТР) остава  неразрешен проблем  независимо от 

напредъка на перинаталната медицина и въвеждането на нови методи и техники на 

продължителна дихателна реанимация през последните десетилетия. Независимо от 

значителният напредък на перинатaлните грижи в последните двадесет години, в развитите 

страни  има тенденция към постепенно и непрекъснато нарастване на честотата на 

предтерминните раждания. 

Цел: Да се определи честотата и най-често срещаните причини при предтерминните раждания. 

Материали и методи: Извършено е ретроспективно проучване за тригодишен период от 

1.01.2013г. -31.12.2015г.проведено върху 531 жени с ПТР на средна възраст 27,54 г.При всяка 

пациентка са проследени данните от следните изследвания : ПКК, биохимия, урина – седимент, 

микробиологично изследване на влагалищен секрет и урина. Взети са предвид социално-

демографски и данни за придружаващи заболявания, матуритет, посещения в ЖК и начина на 

родоразрешение. 

Резултати: За изследвания период , на територията на АГ Клиника към УМБАЛ „Св. Георги” – 

гр. Пловдив са станали 6031 раждания, от които 632 са предтерминни т.е. 10,48%. 
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Най- често срещаните усложнения по време на бременност  завършила с ПТР са: анемия – 60,1%, 

екстрагенитална инфекция  - 45,0% от случаите, безсимптомната бактериурия – 45,0% и 

вагинална инфекция в 32,0%. Откри се статистически значима връзка между начина на 

родоразрешение и степентта на недоносеност (Asymp.sig.= 0.002). 

Изводи: Въпреки въвеждането на нови техники и методи, честотата на ПТР остава висока.  

Възможностите за превенция на ПТР  трябва да се насочат към откриване и лечение на най-често 

срещаните усложнения по време на бременност и създаване на комплексен терапевтичен 

алгоритъм за поведение при преждевременните раждания с цел намаляване на честотата им.  

 

 

4.Sandeva M., Analysis of the frequency of preterm birth in the Obstetrics and Gynecology Clinic at 

the University Hospital "St. Georgi ”-  Plovdiv, for a period of three years, Collection of scientific 

communications from the competition session“ Science and Youth ”2016; 169-73. 

 

Abstract: 

Introduction: Premature birth (PTB) remains unresolved problem regardless of progress in perinatal 

medicine and the introduction of new methods and techniques of prolonged respiratory resuscitation in 

recent decades. Notwithstanding the significant progress perinatal care in the last twenty years in 

developed countries tend to be gradual and continuous increase in the incidence of premature births. 

Aim: To determine the frequency and the most common causes in premature births. Materials and 

Methods: There has been a retrospective study over three years from 1.01.2013g. -31.12.2015g. 

conducted on 531 women with an average age RTD taken into account. In 27.54 each patient were 

followed data from the following studies: the CBC, biochemistry, urine - sediment, microbiological 

testing of vaginal secretions and urine. Taken into account socio-demographic data and comorbidities, 

maturity, visits to AC and method of delivery.  

Results: Research period in the territory of Gynecological Clinic at the University Hospital "St. George 

"- Plovdiv became 6031 births, of which 632 are premature (10.48%). The most common complications 

during pregnancy ended in PB are: anemia - 60.1%, extragenital infection - 45.0% of cases, 

asymptomatic bacteriuria - 45.0% and vaginal infection in 32.0%. It found a statistically significant 

relationship between mode of delivery and degree of prematurity.  
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Conclusions: Despite the introduction of new techniques and methods, the frequency of the PTB 

remains high. The opportunities for prevention of PTB should be directed to the detection and treatment 

of the most common complications during and the creation of complex therapeutic algorithm behavior 

in PTB to reduce the frequency. 

 

5. Сандева М., Учикова Е., Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане, 

Акушерство и гинекология, 2016; 55(2):27-33. 

 

Резюме: Предтерминното раждане (ПТР) остава  неразрешен проблем въпреки напредъка на 

перинаталната медицина и въвеждането на нови методи и техники на продължителна дихателна 

реанимация през последните десетилетия. Предтерминното  раждане е причина за 70%  

от неонаталната смъртност и за 50% от дългосрочните  неврологични  усложнения при 

новородените, голяма част от които инвалидизиращи. Независимо от значителният напредък на 

перинатaлните грижи в последните двадесет години, в развитите страни се очертава тенденция 

към постепенно и непрекъснато нарастване на предтерминните раждания. ПТР е не само 

медицински, но и социален проблем. Въпреки усилията на научното и практично акушерство и 

съвременната токолитична терапия, честотата на преждевременните раждания през последното 

десетилетие не намалява. Причините за преждевременно раждане са мултифакторни и варират в 

зависимост от гестационната възраст, генетични  фактори и фактори на околната среда. 

Дългосрочните последици от преждевременно раждане носят след себе си не само икономически 

но и социални проблеми. В много развиващи се страни, предтерминното  раждане е важна 

причина за инвалидност. Клиничните проучвания в последните години са насочени към 

създаване на комплексен терапевтичен алгоритъм за поведение при преждевременните раждания 

с цел намаляване на честотата им, особено за родените с тегло под 1000g. 

Ключови думи: предтерминно раждане, недоносени, перинатална смъртност,медико-социални 

аспекти 
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5. Sandeva M., Uchikova E., Frequency and medical social aspects premature birth, Akusherstvo i 

ginekologiia, 2016;  55 (2), 27-33 

 

Abstract: Premature birth (PTB) remains an unresolved problem, despite progress in prenatal medicine 

and the introduction of new methods and techniques of prolonged respiratory resuscitation in recent 

decades. Premature birth is the cause of 70% of neonatal mortality and 50% of long-term neurological 

complications in newborns, many of whom debilitating. Notwithstanding the significant progress 

prenatal care in the last twenty years in developed countries is a trend towards a gradual and continuous 

increase in premature births. PTB is not only medical but also social problem. Despite the efforts of the 

scientific and practical obstetrics and modern tocolytic therapy, the rate of premature births in the last 

decade reduced. The causes of preterm birth are multifactorial and vary depending on gestational age, 

genetic factors and environmental factors. The long-term consequences of premature birth bear behind 

not only economic but also social problems. In many developing countries, premature birth is a major 

cause of disability. Clinical studies in recent years have been aimed at creating a comprehensive 

therapeutic algorithm behavior in premature births in order to reduce their frequency, especially for 

those born weighing less than 1000g. 

Key words: premature birth, prematurity, prenatal mortality, medical and social aspects. 

 

6. Сандева М., Учикова Е., Парахулева Н., Честота на предтерминното раждане при жени с 

цервиковагинална инфекция, Акушерство и гинекология 2016; 55(1):14-18. 

 

Резюме: Предтерминното раждане (ПТР)  се среща в 5% до 18% от ражданията в света. Родените 

преждевременно деца са изложени на повишен риск от смърт, значителни неонатални 

усложнения, дълготрайни неблагоприятни последствия за здравето и развитието. Причината за 

спонтанно предтерминно раждане е често неизвестна, но  се счита че вътрематочна инфекция е  

причина  в до 40%  от случаите. Най-вероятния път  за развитие на  вътрематочна инфекция е  

налична цервиковагинална инфекция (ЦВИ).  Инфекция на половите пътища е по-често срещана 

при жени със спонтанни недоносени раждания в по-ниска гестационна възраст.  Извърши се 

ретроспективно проучване на 70 бременни жени и техните новородени. В групата с 
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предтерминно раждане беше отчетен висок процент на ЦВИ – 37.14%, докато в контролната 

група този процент е 17.14% . Получените резултати показват  повишена честотата на ЦВИ в 

групата на ПТР повече от два пъти. Необходима е ефективна превенция и лечение на ЦВИ по 

време на бременност. Своевременното откриване на отклоненията от нормалната вагинална 

микрофлора и правилния терапевтичен подход биха намалили съществуващите рискове от ПТР и 

инфекциозни усложнения при новородените. 

Ключови думи: предтерминно раждане, недоносени, цервиковагинална инфекция, 

преждевременно пукане на околоплодния мехур. 

 

6. Sandeva M., Parahuleva N., Uchikova E., Frequency of preterm birth in women with cervical 

vaginal infections, Akusherstvo i ginekologiia 2016; 55(1):14-18. 

 

Abstract: Premature birth (PTB) occurs in 5% to 18% of births in the world. Children born prematurely 

are at increased risk of death, major neonatal complications, long-term adverse consequences for health 

and development. The cause of spontaneous preterm birth is often unknown, but it is believed that 

intrauterine infection is implicated in 40% of cases. The most likely route to intrauterine infection is 

ascending infection of the genital tract. Infection of the genital tract is more common in women with 

spontaneous preterm births in lower gestational age. s performed a retrospective research of 70 pregnant 

women and their newborns. In the group with preterm birth was reported high percentage of CVI - 

37.14%, while in the control group this percentage is 17.14%. The results showed the increase in the 

incidence of CVI group of PTB more than twice. There is a need an effective prevention and treatment 

of CVI during pregnancy. The timely detection of deviations from normal vaginal microflora and the 

correct therapeutic approach would reduce the risks of PTB and infectious complications in newborns. 

Key words: premature birth, premature, cervico-vaginal infection, premature cracking of membranes. 
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7. Парахулева Н., Младенова М., Керезиев Б., Иванчева Х., Сандева М., Учикова Е.  Септичен 

постпартален сакроилиит – описание на клиничен случай и преглед на литература,   

Акуш.гинекол. 2016; 55(5): 58-60. 

 

Резюме: Честотата на септичния постпартен сакроилит е ниска, описаните в литературата случаи 

са по-малко от 20.  

Клиничен случай: Касае се за момиче на 17 години и 9 месеца, преведена в АГ клиника към 

УМБАЛ „Свети Георги“ 10 дни след нормално вагинално раждане, с оплаквания от фебрилитет 

и инвалидизираща  болка в лявата глутеална област. Streptococcus pyogenes бе изолиран,  както в 

посявка на лохиален секрет, така и в изследваната хемокултура. Получените данни от 

извършената магнитно резонансна томография потвърдиха наличието на двустранен сакроилиит 

в остър стадии на развитие. Пациентката бе подложена на общо 6 седмична антибиотична 

терапия. 

Заключение:  Навременното диагностициране  на състоянието е предизвикателна поради свойте 

неспецифични клинични прояви. Септичният сакроилиит трябва да се резглежда в 

диференциално диагностичен план при всички жени в пуерпериума, представящи се  с 

инвалидизираща хълбочна болка и токсоинфекциозен синдром.  

Ключови думи: постпартален сакроилиит, септичен сакроилиит. 

 

7. Parahuleva N., Mladenova M., Kereziev B.,  Ivancheva H.,  Sandeva M.,  Uchikova  E., Post-partum 

septic sacroiliitis-case report and review, Akusherstvo i ginekologiia 2016; 55(5): 58-60. 

Abstract: The incidence of septic postpartum sacroilitis is low, described in the literature cases are less 

than 20 in number. 

Clinical case: It is about a girl 17 years and 9 months, transported to OG Clinic at University Hospital 

"St. George" 10 days after a normal vaginal delivery, with complaints of fever and debilitating hip pain 

in left gluteal area. Streptococcus pyogenes was isolated as in the culture of lochial secretions, as well 

as in the tested blood culture. The data obtained from completed development. The patient was 

subjected to a total of 6 weeks of antibiotic therapy.  

https://europepmc.org/article/med/29790717
https://europepmc.org/article/med/29790717
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Conclusion: Timely diagnosis of the condition is challenging because of its nonspecific clinical 

manifestations. Septic sacroilitis should be considered in the differential diagnosis when all women in 

puerperium, presenting with disablina hip pain and fever. 

Key words: postpartum sacroiliitis, septic sacroilitis. 

 

 

8.Сандева М., Учикова Е., Рискови фактори за предтерминно раждане, Акушерство и 

гинекология, 2017г.;56(1): 8-13. 

 

Резюме: 

Въведение: Търсенето на причините довели до преждевременно раждане е имало ограничен 

успех. Основните причини за преждевременно раждане са многобройни. Те могат  да включват 

индивидуални  поведенчески и психосоциални фактори, характеристики на общността, 

експозиции в околната среда, медицински състояния, лечение на безплодие, биологични и 

генетични  фактори. 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се отдиференцират най-често срещаните медицински, 

инфекциозни и социо - демографски фактори като вероятни причини за настъпване на 

преждевременно раждане. 

Материали и методи: Извърши се ретроспективно проучване, проведено в АГ клиника към 

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив, за период от осем месеца (01.01.2016 – 31.08.2016г.). 

Изследвани бяха 200 бременни жени и техните новородени. Пациентките бяха разделени в две 

групи: I група – предтерминно раждащи жени – 100 пациентки; II група – раждащи на термин ( 

навършена 37г.с.) – 100 пациентки. 

Резултати и обсъждане: Прави впечатление факта, че нивото на образование е  в контролната 

група е по-високо. Рискът от преждевременно раждане е свързан с професията и образованието. 

При анализ на данните от  пряката анонимна анкета прави впечатление , че пациентките в 

групата с ПТР живеят в по-лоши социално-битови условия и 44% от тях са определили 

финансовото си положение като лошо.Това потвърждава твърдението , че рискът от 

преждевременно раждане е свързан с лошия социално– икономически статус.Значими рискови 
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фактори,  като съпътстващи заболявания, липса на пренатални грижи, както и неблагоприятно 

поведение (тютюнопушене и употреба на алкохол), са по-чести при жени с по-нисък социално-

икономически статус. 

Заключение: Резултатите от нашето проучване потвърждават данните от научната литература, 

че социално-икономическите фактори и начина на живот са силно свързани с преждевременното 

раждане. Причините за ПТР са мултифакторни и варират в зависимост от гестационната възраст, 

генетичните  фактори и факторите на околната среда. 

Ранното идентифициране и коригиране на поведенческите, общомедицинските и инфекциозните 

рискови фактори и идентифицирането на жени с висок риск от ПТР ще допринесе за 

намаляването на недоносената  раждаемост. 

 

8.Sandeva M., Uchikova E., Risk faktors for premature birth, Akusherstvo i ginekologiia, 2017.;56(1): 

8-13. 

 

Abstract: 

Introduction: The search for the causes that led to premature birth has had limited success. The main 

causes of premature birth are numerous. These may include individual behavioral and psychosocial 

factors, community characteristics, environmental exposures, medical conditions, infertility treatment, 

biological and genetic factors. 

Aim: The aim of the present study is to differentiate the most common medical, infectious and socio - 

demographic factors as probable causes of preterm birth. 

Materials and methods: A retrospective study was conducted in the Obstetrics and Gynecology Clinic 

at the University Hospital “St. Georgi ”- Plovdiv, for a period of eight months (01.01.2016 - 

31.08.2016). Two hundred pregnant women and their newborns were studied. The patients were divided 

into two groups: Group I - preterm women - 100 patients; Group II - giving birth on term (37 years old) 

- 100 patients. 

Results and discussion: It is noteworthy that the level of education in the control group is higher. The 

risk of premature birth is related to the profession and education. When analyzing the data from the 

direct anonymous survey, it is noticeable that the patients in the group with PTB live in poorer social 
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and living conditions and 44% of them have defined their financial situation as bad. This confirms the 

statement that the risk of premature birth is associated with poor socio-economic status. Significant risk 

factors, such as comorbidities, lack of prenatal care, and adverse behavior (smoking and alcohol use), 

are more common in women with lower socioeconomic status. 

Conclusion: The results of our study confirm the data from the scientific literature that socio-economic 

factors and lifestyle are strongly associated with premature birth. The causes of PTB are multifactorial 

and vary depending on gestational age, genetic factors and environmental factors. 

Early identification and correction of behavioral, general medical and infectious risk factors and the 

identification of women at high risk of PTB will contribute to the reduction of premature births. 

 

 

9. Сандева М., Учикова Е., Фактори, свързани с начина на живот на майката, водещи до раждане 

на недоносено дете. Акушерство и гинекология, 2017; 56(8): 8-20. 

 

Резюме: Преждевременно раждане е основна тежест за общественото здраве, чиито 

разпространение продължава да расте. Търсенето на причините довели до преждевременно 

раждане е имало ограничен успех, без да са отдиференцирани силни, модифициращи се 

детерминанти  до този момент. Основните причини за преждевременно раждане са многобройни. 

Те могат  да включват индивидуални,  поведенчески и психосоциални фактори, характеристики 

на общността, експозиции в околната среда, медицински състояния, лечение на безплодие, 

биологични и генетични  фактори. Известно е, че някои фактори свързани с начина на живот 

могат да повлияят изхода при раждане. Извърши се ретроспективно рандомизирано проучване от 

типа „случай-контрол“ върху 240 бременни жени и техните новородени. Резултатите от 

проучването показват, че тютюнопушенето и употребата на алкохол по време на бременността се 

явяват рисков фактор за раждане на недоносено дете. Не се отчете статистически значима връзка 

между ИТМ и степента на недоносеност (p>0,05), което потвърждава извода, че преди  

бременността ИТМ има малка или никаква връзка с риска от преждевременно раждане. 

Установи се статистически значима връзка между насилието в семейството  и изхода при 
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раждане (p = 0,012; r =0,15), както и между нивото на стрес и изхода при раждане (p = 0,0001; r = 

0,43). 

Ключови думи: предтерминно раждане, недоносеност, поведенчески рискови фактори, начин на 

живот. 

 

9. Sandeva M., Uchikova E., Factors related to the life of the mother, which leads to the birth of the 

uncertained child, Akusherstvo i ginekologiia, 2017; 56(8): 8-20. 

 

Abstract: Premature birth is a basic weight on public health, the spread of which continues to grow. 

Demand for the causes that led to premature birth has been limited, with no strong, modifiable 

determinants until now. The main causes of premature birth are numerous. These may include 

individual, behavioral and psychosocial factors, community characteristics, environmental exposures, 

medical conditions, infertility treatment, biological and genetic factors.  It is known that some lifestyle 

factors may affect the outcome at birth. It was done retrospectively randomized, case-control research of 

240 pregnant women and their newborns. The results of the research show that smoking and alcohol use 

during pregnancy are a risk factor for the birth of a premature child. There was no statistically 

significant relationship between BMI and the rate of prematurity (p>0.05), which confirms the 

conclusion that pre-pregnancy BMI has little or no connection with the risk of premature birth. There 

was a statistically significant correlation between family violence and exit at birth  (p = 0.012; r = 0.15), 

as well as between stress level and exit at birth (p = 0.0001; r = 0.43). 

Key words: premature birth, prematurity, behavioral risk factors, lifestyle. 

 

10. Сандева М., Кузманов Б., Репродуктивни нагласи и поведение на студентите от специалност 

„акушерка" към МУ – Пловдив, Сборник научни съобщения „Наука и младост”, МУ – Пловдив, 

2018; 62-67. 

 

Резюме: 

Въведение: Значителното намаление на раждаемостта, което наблюдаваме у нас през 

последните десетилетия, в немалка степен се дължи и на новата сексуална култура и на т.нар. 
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нов репродуктивен морал. Главна роля в семейното планиране и сформирането на правилни 

репродуктивни нагласи и убеждения играе акушерката. Това ни мотивира да изследваме 

репродуктивните нагласи и сексуално поведение на бъдещите специалисти в тази област. 

Цел: Целта на настоящата работа е проучване на репродуктивните нагласи и поведение на 

студентите от специалност „Акушерка” към МУ – Пловдив. 

Материали и методи: Проучването е проведено като моментно през м. февруари 2018г. Обект 

на наблюдение са всички студентки от специалност „Акушерка” на МУ – Пловдив. 

Резултати: Най-висок е процента на желаещите да имат две деца – 43,24%, следвани от 

студентите с намерението за едно дете – 29,73%, a желание за три деца са изразили – 24,32%. 

Средната възраст за започване на полов живот в нашата извадка е 16,85±0,31. 

Предпочитания контрацептивен метод за предпазване от нежелана бременност е презерватива- 

59,52% .  

Постоянното местожителство е фактор оказващ влияние относно взимането на решение за 

извършване на аборт по желание при изследваните лица (p= 0,01; r=0,45). 

Изводи:По голяма част от анкетираните са планирали броя на децата си.  

Възрастта за започване на полов живот е повлияна от фактора етническа принадлежност. 

1/3 от анкетираните са имали рисково сексуално поведение. 

Най-често използваните средства и методи на контрацепция са презерватив, противозачатъчни 

таблетки и прекъсване на половия акт. 

Постоянното местожителство и семейното положение са фактори оказващи влияние относно 

взимането на решение за извършване на аборт по желание. 

 

10.Sandeva M., Kuzmanov B., Reproductive attitudes and behavior of students majoring in "midwife" 

at the Medical University – Plovdiv, Collection of scientific communications from the competition 

session“ Science and Youth ” 2018; 62-67. 

 

Abstract: 

Introduction: The significant decrease in the birth rate that we have seen in recent decades is also due 

to the new sexual culture and the so-called new reproductive morality. The midwife plays a major role 
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in family planning and the formation of proper reproductive attitudes and beliefs. This motivates us to 

investigate the reproductive attitudes and sexual behavior of future professionals in this field. 

Aim: The aim of the present work is to study the reproductive attitudes and behaviors of the students of 

the specialty " Midwife" at the Medical University - Plovdiv. 

Materials and Methods: The research was conducted as a momentary survey in February 2018. Object 

of observation are all students of specialty " Midwife ". 

Results: Highest is the percentage of those willing to have two children - 43.24%, followed by students 

with the intention of one child - 29.73%, and a desire for three children expressed - 24.32%. The 

average age for starting a sexual life in our sample is 16.85 ± 0.31. 

The preferred contraceptive method to prevent unwanted pregnancy is a condom (59.52%). 

Permanent domicile is a factor influencing the decision to commit an abortion if desired (p = 0.01; r = 

0.45). 

Conclusions: A large number of respondents have planned the number of their children. 

The age for starting a sex life is influenced by the ethnicity factor. 

1/3 of respondents had risky sexual behavior. 

The most commonly used methods of contraception are condom, birth control pills and interruption of 

sexual intercourse. 

Permanent residence and marital status are factors influencing the decision to commit an abortion as 

desired. 

 

11. Mihaylova A.,Gueorguiev S.,Parahuleva N., Karaslavova E., Sandeva M., Petkova-Gueorguieva E., 

Ivanova S., Ivanov K., Uchicova E. Frequency of hyaline membrane disease in preterm infants after 

prenatal corticosteroid prophylaxis, Biomedical Research (India) (2018) 29(6). 

 

Abstract: Premature birth is a serious medical, social and economic problem. Its consequences are 

multiple health complications leading to high neonatal mortality worldwide. Respiratory insufficiency 

and surfactant deficiency significantly increase the risk of developing Hyaline Membrane Disease 

(HMD) and other forms of Respiratory Distress (RDS). These are the most common causes of death in 

premature babies. In prenatal and neonatal medicine, new and adaptive prophylaxis is being 
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implemented to reduce the risk of death of premature babies and reduce the development of health 

complications. The goal of effective corticosteroid prophylaxis is to reduce mortality, reduce 

complications in prenatal new-borns, and shorten their stay in neonatal and intensive units respectively. 

A retrospective study of 167 preterm infants was conducted, of which 89 (53.3%) had prophylaxis with 

dexamethasone. In 25 (15%) of preterm infants, there was a Hyaline Membrane Disease (HMD) and 

101 (60.5%) developed other forms of Respiratory Distress Syndrome (RDS). The results obtained 

show that the incidence of HMD in preterm infants is mediated by the early gestational age and 

advanced age of the mother, and decreased by corticosteroid therapy. 

Key words: Premature birth, Hyaline membrane disease, Preterm infants, Corticosteroid prophylaxis 

 

11. Михайлова А., Георгиев С., Парахулева Н., Караславова Е., Сандева М., Петкова-Георгиева 

Е., Иванова С., Иванов К., Учикова Е. Честота на заболяванията от хиалинно мембрана болест 

при недоносени деца след пренатална кортикостероидна профилактика, Биомедицински 

изследвания (Индия) (2018) 29 (6). 

 

Резюме: Преждевременното раждане е сериозен медицински, социален и икономически 

проблем. Последиците от него са множество здравни усложнения, водещи до висока неонатална 

смъртност в световен мащаб. Респираторна недостатъчност и дефицит на сърфактант значително 

повишават риска от развитие на хиалинно мембранна болест (ХМБ) и други форми на 

респираторен дистрес (RDS). Това са най-честите причини за смърт при недоносени деца. В 

пренаталната и неонаталната медицина се прилага нова и адаптивна профилактика за намаляване 

на риска от смърт на недоносени деца и намаляване на развитието на здравословни усложнения. 

Целта на ефективната кортикостероидна профилактика е намаляване на смъртността, намаляване 

на усложненията при преждевременно новородените и съкращаване на престоя им съответно в 

неонатални и интензивни отделения. Проведено е ретроспективно проучване на 167 недоносени 

деца, като на 89 (53,3%) е била проведена профилактика с дексаметазон. При 25 (15%) 

недоносени деца се наблюдава хиалинно мембранна болест (ХМБ), а 101 (60,5%) са развили 

други форми на респираторен дистрес синдром (РДС). Получените резултати показват, че 
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честотата на ХМБ при недоносени деца се медиира от ранната гестационна възраст и 

напредналата възраст на майката и намалява при прилагане на кортикостероидната терапия. 

Ключови думи: Преждевременно раждане, хиалинно мембранна болест, недоносени деца, 

кортикостероидна профилактика. 

 

12. Сандева М., Учикова Е., Репродуктивна анамнеза на майката и връзката й с раждането на 

недоносено дете, Акушерство и гинекология 2018; 57(2): 18-25. 

 

Резюме: Независимо от значителният напредък на пренатaлните грижи в последните  години, се 

очертава тенденция към постепенно и непрекъснато нарастване на предтерминните раждания 

дори и в развитите страни.Търсенето на причините довели до преждевременно раждане е имало 

ограничен успех, без да са отдиференцирани силни, модифициращи се детерминанти  до този 

момент. Основните причини за преждевременно раждане са многобройни. Те могат  да включват 

индивидуални,  поведенчески и психосоциални фактори, характеристики на общността, 

експозиции в околната среда, медицински състояния, лечение на безплодие, биологични и 

генетични  фактори. Етиологията на преждевременно раждане не е напълно изяснена, но е 

известно, че е многофакторна. Редица проучвания наблюдават връзка между особеностите в 

репродуктивната анамнеза на майката и риска от раждане на недоносено дете, като броя на 

бременносттите, броя на ражданията и късия интервал между бременностите. 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се извърши анализ на  репродуктивната анамнеза  на 

майката и връзката й с раждане на недоносено дете.  

Резултати: В нашето проучване се установи статистически значима връзка между поредността 

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

Отчете се 16 пъти по-висока вероятност за преждевременно раждане при жени имали предходно 

такова (OR=16,50 95% CI (4,05 – 67,22).  

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). 

Ключови думи: предтерминно раждане, недоносеност, репродуктивна анамнеза, рискови 

фактори. 
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12. Sandeva M., Uchikova E., Мother
’
 s reproductive history and its relationship with prematurely born 

child, Akusherstvo i ginekologiia, 2018; 57(2): 18-25. 

 

Abstract: Despite the significant progress of perinatal care in recent years, there has been a tendency 

towards a gradual and continuous increase in premature births even in developed countries. Demand for 

the causes that led to premature birth has been limited, with no strong, modifiable determinants until 

now. The main causes of premature birth are numerous. These may include individual, behavioral and 

psychosocial factors, community characteristics, environmental exposures, medical conditions, 

infertility treatment, biological and genetic factors. The etiology of premature birth is not fully 

understood, but is known to be multifactorial. A number of studies have observed a link between 

peculiarities in the mother's reproductive history and the risk of childbirth, such as the number of 

pregnancies, the number of births, and the short intervals between pregnancies. 

Aim: The aim of this research is to analyze the mother's reproductive history and relationship with 

prematurely born child. 

Results: Our research  found a statistically significant relationship between pregnancy and the outcome 

at birth (p = 0.006; r = 0.23). 

Reported a 16-fold higher probability of premature birth was reported in women who had a previous 

one (OR = 16.50 95% CI (4.05 - 67.22)). 

The probability of prematurity is 22 times higher in women with unprotected pregnancies (OR = 22.38 

95% CI (2.94 - 170.15)). 

Key words: premature birth, prematurity, reproductive history, risk factors. 

 

13. Туфкова С., Паскалева Д., Сандева М., Алкохолна интоксикация и ензимни антиоксиданти, 

Обща медицина, 2019; vol. XXI; № 62019:14-17. 

 

Резюме: Ензимните антиоксиданти играят основна роля за формирането на вътреклетъчния 

антиоксидантен капацитет. Те неутрализират и елиминират директно токсичните реактивни 

метаболити на кислорода.  
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Цел: Изследване на ензимните антиоксиданти – SOD и GPx, при пациенти с остра алкохолна 

интоксикация.  

Материал и методи: Проучването е проспективно, лонгитудинално върху 33-ма пациенти със 

среднотежка и тежка степен на остро отравяне с алкохол (n = 33) и „контрола” (n = 35). 

Клиничнолабораторните изследвания са извършени по определени стандарти на клиничната 

лаборатория.  

Резултати: Установяват се данни за статистически значимо понижение на ензимната 

антиоксидантна активност на SOD (р < 0,001) и GPx (p < 0,05) при острите алкохолни отравяния, 

без те да корелират с тежестта на интоксикацията (р > 0,05).  

Заключение: Надежден маркер за комплексна оценка на антиоксидантната система при хора е 

проследяването на „специфичен пакет“ от антиоксидантни показатели и внимателната им 

интерпретация.  

Ключови думи: ензимни антиоксиданти, антиоксидантен статус и остри алкохолни отравяния. 

 

13. Tufkova S., Paskaleva D., Sandeva М., Аlcohol intoxication and enzymatic antioxidants, Obshta 

med. 2019; vol. XXI; № 62019:14-17. 

 

Abstract: The enzymatic antioxidants play a major role in the formation of internal tolerance of 

antioxidant capacity. They neutralize and eliminate directly the toxic reactive metabolites of oxygen. 

Aim: Study of enzymatic antioxidants – SOD and GPx, in patients with acute alcohol intoxication. 

Material and Methods: The study is prospective longitudinal of 33 patients, with moderate and severe 

acute alcohol poisoning (n = 33) and a control group (n = 35). Clinical-laboratory tests have been 

performed according to the certain standards of clinical laboratory.  

Results: Data was established on statistically signifi cant decrease of the enzymatic antioxidant activity 

of SOD (р < 0,001) and GPx (p < 0,05) in acute alcohol intoxication, without them correlating with the 

severity of the intoxication.  

Conclusion: A reliable marker for the complex evaluation of the antioxidant system in humans, is the 

tracking of a “specific set” of antioxidant indicators and their careful interpretation.  

Key words: enzymatic antioxidants, antioxidant status and acute alcohol poisoning. 



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

КАТЕДРА „АКУШЕРСКИ ГРИЖИ“ 
4002 Пловдив, бул. В. Априлов 15а  

ГЛ. АС. МИЛЕНА ГАНЧЕВА САНДЕВА, ДМ 
КОНКУРС АД „ДОЦЕНТ“ 

14. Sandeva M., Tufkova S., Ketev K., Paskaleva D., Evaluating the effectiveness of simulation 

training in obstetrics and gynecology, pediatrics and emergency medicine, Folia Med (Plovdiv), 2019, 

61(4):601-7. 

 

Abstract: Simulation training in medicine is a powerful tool for acquiring knowledge and practical 

skills in an environment close to the real world. Decreasing training opportunities directly on the patient 

tend to introduce simulations close to the real hospital environment without compromising the patient’s 

safety.  

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of simulation training in MSTC at 

Medical University - Plovdiv. 

A prospective observational descriptive study was performed at the MSTC MU-Plovdiv within 

September 2017 - March 2019. 245 respondents who participated in one or more practical simulation 

trainings were surveyed. 

The results of the study showed an improvement in the knowledge, skills and attitudes of the 

trainees. By increasing the number of visits, the self-esteem and confidence in performing the 

manipulation also increases, knowledge and technical performance significantly improve and mistakes 

are reduced. 

Simulation training in medicine is effective and useful. It has its place in the curriculum for students and 

is a good tool for acquiring knowledge, skills and techniques in postgraduate education. 

Key words: simulation training, efficiency, medical education, debriefing, self-assessment 

  

14. Сандева М., Туфкова С.,  Кетев К., Паскалева Д., Оценка на ефективността на 

симулационното обучение по акушерство и гинекология, педиатрия и спешна медицина, Фолиа 

медика, 2019, 61(4):601-7. 

 

Резюме: Симулационното обучение в медицината е мощен инструмент за придобиване на 

знания и практически умения в среда близка до реалната. Намаляващите възможности за 

обучение директно върху пациента, налагат тенденция за въвеждането на симулации близки до 

реалната болнична среда без това да компрометира безопасността на пациента. 
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Целта на настоящото проучване е да се направи оценка на ефективността на 

симулационното обучение в МСТЦ към МУ - Пловдив. 

Извърши се проспективно наблюдателно описателно проучване, проведено в МСТЦ към 

МУ-Пловдив за периода септември 2017 – март 2019г. Изследвани са 245 респондента, участвали 

в едно или повече практични симулационни обучения. 

Резултатите от проучването показаха подобрение на знанията, уменията и нагласите при 

обучаваните. С повишаване броя на посещенията  расте самооценката и увереността при 

изпълнение на манипулацията, като съществено  се подобряват знанията, техническото 

изпълнение и намалява допускането на грешки. Симулационното обучение в медицината е 

ефективно и полезно.  То има своето място в учебните програми за студенти и е добър 

инструмент за придобиване на знания, умения и техники в следипломното образование. 

Ключови думи: симулационно обучение, ефективност, медицинско образование, дебрифинг, 

самооценка 

 

 

15. Учиков П., Мерджанова-Гаргова Я., Михайлова А., Сандева М., Оценка на влиянието на 

менструалните фактори при жени с недребнолкетъчен белодробен рак, Сборник научни 

съобщения „Наука и младост”, МУ – Пловдив, 2020; 61-65. 

 

Резюме: 

Въведение:  Карциномът на белия дроб заема първо място по смъртност от всички онкологични 

заболявания в световен мащаб с приблизително 1.8 милиона смъртни случаи годишно. През 

последните години се установяват междуполови различия по отношение на хистологичния 

вариант на тумора и преживяемостта. Усилено се дискутира ролята на менструалните фактори в 

карциногенезата на белия дроб.  

Mатериал и методи:   Проведено е ретроспективно и проспективно проучване от типа „случай-

контрола“ в клиниката по „Гръдно-коремна хирургия” на УМБАЛ”Св. Георги” – Пловдив,  върху 

90 жени, непушачки, разпределени в две групи: „Случаи” –  49 жени с НДБР и „контроли” –  41 

жени. 
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Резултати: Средната възраст при жените с НДБР е 65,90 ± 12,02, като най- младата жена е на 37 

г. , а най- възрастната  на 87 г. При изследване на възрастта на появата на менархе не се доказа 

статистически значима разлика между двете групи (p > 0,05). Установи се сигнификантна 

разлика в средната възраст на настъпване на менопауза  при изследваните групи ( p< 0,0001). 

При жените с НДБР менопаузата е настъпила на 46,59±7,91г., а при контролната група на 49,78± 

5,19г. 

Изводи: Не се установява връзка  между възрастта на настъпване на менархе и риска от развитие 

на НДБР. Настъпването на менопауза под 50 г., се явява рисков фактор за развитие на 

белодробен карцином. 

Ключови думи: карцином на белия дроб, тютюнопушене, репродукция 

 

15. Uchikov P., Merdzhanova-Gargova Y., Mihaylova A.,  Sandeva M., Evaluation of the Effects of 

Menstrual Factors in Women with Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC), Collection of scientific 

communications from the competition session“ Science and Youth ” , 2020; 61-65. 

 

Abstract: 

Introduction: Lung cancer is ranked first in all cancer deaths world-wide, with approximately 1.8 

million deaths annually. In recent years, gender differences in the histological variability of the tumor 

and the survival rates have been established. The role of the menstrual factors in  the  tumor’s  

carcinogenesis  is  extensively  discussed.   

Methods:  A  retrospective and prospective case-control study has been conducted at the Clinic of 

Thoracoabdominal Surgery in “St. George University Hospital“ – Plovdiv, on 90 women, all non-

smokers, divided into two groups: “Cases“ – 49 women with NSCLC аnd “controls” – 41 women. 

Results: The mean age of women with NSCLC is 65.90 ± 12.02, with the youngest woman being 37 

years old, and the oldest – 87. When examining the age of onset of menarche, no statistically significant 

dif-ference has been found between the two groups (p > 0.05). Significant difference  was  found  in  the  

mean  age  of  menopause  in  the  study  groups.  

Conclusions: No association was found between  the age of onset of menarche and  the risk of 

NSCLC. . The onset of menopause below 50 years is a risk factor for the development of lung cancer. 
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Key words: Lung cancer, smoking, reproduction. 

   

16. Sandeva M., Uchikov P., Analysis of pathology in premature infants in Obstetric and gynecology 

clinic at University Hospital "St. George" Plovdiv for the period 2013 – 2015, Folia Med (Plovdiv), 

(под печат). 

 

Аbstract:  

Introduction: Premature birth is currently one of the most important prenatal problems because of its 

association with significant morbidity and mortality at the beginning of life worldwide. Advances in 

prenatal medicine over the past decades have led to a significant improvement in neonatal survival in 

risk groups of newborns. Children of gestational age 22-25 g.w. represent the greatest medical, social 

and ethical dilemma in neonatology. Most of these newborns need intensive care to survive, and most 

babies born from 28 to 32 gestational weeks require special care. Born 34 to 36 weeks also experience 

elevated levels of short-term morbidity associated with premature birth, such as respiratory distress 

syndrome (RDS) and intraventricular hemorrhage (IVH) than their peers born at term. 

Aim: The purpose of this study is to perform a morbidity analysis during the neonatal period in 

premature babies. 

Materials and methods: A retrospective triennial study was conducted on 598 premature newborns.  

Results: The results of the study show high morbidity among the premature. The most frequent reasons 

for admission in the neonatal intensive care are the other forms of respiratory distress syndrome (45%). 

Respiratory distress syndrome (RDS) was observed in 23.41% of the prematurity, 10.7% of them were 

with another pathology, and 20.9% of premature neonates were without complications in the neonatal 

period. There is a significant difference in the diagnosis of newborns after birth (p-0.0001; r-0.58), the 

most complications in the neonatal period have the newborns with RDS. 

Key words: preterm birth, prematurity, morbidity, RDS. 
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16.Сандева М., Учиков П., Анализ на патологията при преждевременно родени в АГ клиника на 

УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив за периода 2013-2015г., Фолиа медика (Пловдив), (под печат). 

 

Резюме: 

Въведение: Преждевременното раждане понастоящем е един от най-важните пренатални 

проблеми поради асоциацията му със значителна заболеваемост и смъртност в началото на 

живота в световен мащаб. Напредъкът в пренаталната медицина през последните десетилетия 

доведе до значително подобряване на преживяемостта  при рискови групи от новородени. 

Новородените, родени в  22-25 г.с. представляват най-голямата медицинска, социална и етична 

дилема в неонатологията. Повечето от тези новородени се нуждаят от интензивни грижи, за да 

оцелеят, а повечето бебета, родени от 28 до 32 гестационни седмици, се нуждаят от специални 

грижи. Родените от 34 до 36 седмици също изпитват повишени нива на краткосрочна 

заболеваемост, свързана с преждевременно раждане, като респираторен дистрес синдром (РДС) 

и интравентрикуларен кръвоизлив (ИВК), отколкото техните връстници, родени на термин. 

Цел: Целта на това проучване е да се извърши анализ на заболеваемост през неонаталния период 

при недоносени деца. 

Материали и методи: Проведено е ретроспективно тригодишно проучване върху 598 

недоносени новородени. 

Резултати: Резултатите от проучването показват висока заболеваемост сред недоносените. Най-

честите причини за прием в неонатологично интензивно отделение са другите форми на 

респираторен дистрес синдром (45%). Респираторен дистрес синдром (РДС) се наблюдава при 

23,41% от недоносените, 10,7% от тях са с друга патология, а 20,9% от недоносените новородени 

са без усложнения в неонаталния период. Има значителна разлика в диагнозата на новородените 

след раждането (p-0,0001; r-0,58), като най-много усложнения в неонаталния период се 

наблюдават при новородените с РДС. 

Ключови думи: преждевременно раждане, недоносеност, заболеваемост, РДС. 
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17.Tufkova S, Paskaleva D, Sandeva M. Acute exogenous intoxications and homocysteine. Folia Med 

(Plovdiv) 2020:62(X):XX-XX. doi: 10.3897/folmed.62.eXXXXX. (под печат)  

 

Abstract: 

Summary: Oxidative stress is an important pathogenetic factor in a number of socially significant 

diseases, including acute exogenous poisoning. Homocysteine is a sulfur-containing amino acid, 

synthesized on the basis of methionine, and plays an important role as an oxidizing agent in the human 

body. As such factor, it was the monitored subject of this study. 

Aim: Tracking the level of homocysteine in acute exogenous poisoning with alcohol, heroin and 

cerebro-toxic drugs. 

Materials and methods: The study is prospective longitudinal of 118 patients with moderate and 

severe acute poisoning with cerebro-toxic drugs (n = 45), alcohol (n = 40), heroin (n = 33) and a 

"control group" (n = 35). Clinical-laboratory tests have been performed according to the certain 

standards of clinical laboratory. Used statistical analysis: alternative and variance analysis, parametric 

methods for hypothesis assessment, nonparametric methods for normal distribution. 

Results and discussion: Results showed that for the three groups of intoxications, the average 

homocysteine levels were higher than those of the control group (р<0,001). The intergroup comparison 

criterion for normal distribution showed that most statistically significant were the changes in patients 

with alcohol intoxication (u=3,39; р<0,001) and heroin intoxication (u=2,00; р<0,001), without them 

correlating with the severity of the poisoning (р>0,05). 

Conclusion: There is an oxidative risk for the course of intoxication with alcohol and narcotics. A 

reliable marker for the complex evaluation of oxidative stress in people, is monitoring the serum level 

of homocysteine and its careful interpretation. 

Key words: homocysteine, oxidative stress and acute exogenous intoxications. 
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17. Туфкова С., Паскалева Д., Сандева М., Остри екзогенни интоксикации и хомоцистеин. 

Фолиа медика (Пловдив), 2020: 62 (X): XX-XX. doi: 10.3897 / фолд.62.eXXXXX. 

 

Резюме: Оксидативният стрес е важен патогенетичен фактор при редица социално значими 

заболявания, включително острото екзогенно отравяне. Хомоцистеинът е съдържаща сяра 

аминокиселина, синтезирана на базата на метионин и играе важна роля като окислител в 

човешкото тяло. Този фактор е предмет на това изследване. 

Цел: Проследяване на нивото на хомоцистеин при остро екзогенно отравяне с алкохол, хероин и 

мозъчно токсични лекарства. 

Материали и методи: Проучването е перспективно надлъжно на 118 пациенти с умерено и 

тежко остро отравяне с мозъчно токсични лекарства (n = 45), алкохол (n = 40), хероин (n = 33) и 

"контролна група" (n = 35). Клинично-лабораторните изследвания са извършени в съответствие с 

определени стандарти на клиничната лаборатория. Използвани статистически анализи: 

алтернативен и дисперсионен анализ, параметрични методи за оценка на хипотези, 

непараметрични методи за нормално разпределение. 

Резултати и обсъждане: Резултатите показват, че за трите групи интоксикации средните нива на 

хомоцистеин са по-високи от тези на контролната група (р <0,001). Критерият за междугрупово 

сравнение за нормално разпределение показа, че най-статистически значими са промените при 

пациенти с алкохолна интоксикация (u = 3,39; р <0,001) и интоксикация с хероин (u = 2,00; р 

<0,001), без те да са в съответствие с тежестта на отравянето (р> 0,05). 

Заключение: Съществува риск от оксидация при протичане на интоксикация с алкохол и 

наркотици. Надежден маркер за комплексната оценка на оксидативния стрес е мониторинг на 

серумното ниво на хомоцистеин и внимателното му тълкуване. 

Ключови думи: хомоцистеин, оксидативен стрес и остри екзогенни интоксикации. 
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Scientific communication: 

Sandeva M., Paskaleva V. Water birth - risk or alternative, Folia Medica, 2015; 57; Suppl.1, 93. 

 

Introduction: Birth  in  water is widely practiced around the world and more popular in our country. 

Previous criticism of births in water are based on assumptions that do not correspond to today's level of 

knowledge of fetal physiology and adaptation of the newborn. 

Aim: The aim of the study is to eliminate the risk for mother and child at birth in water. 

Materials and Methods: The object of this prospective comparative study type of case-control 140 

mothers aged 26-33god. and newly born, divided into two groups: 

Group water birth - 70 number of women who gave birth in bathtub 

Control group - 70 number of women born spontaneously out of the water 

Results: It was found that women who gave birth in water 31.5% were in the bath in less than an hour, 

33.9% -between 1 and 2 hours, ie 2/3 are born after 2. There were differences in the need for pain relief: 

at birth in the water it was 1.1%, while those outside it is 20.1%. Number of episiotomy - 19% in water 

at 38% beyond. 

Fear that due to dilated blood vessels in warm water, bleeding placental period will be more frequent, 

was not justified. 

Fetal parameters in both groups showed no special differences. Comparing Apgar values after the first 

10 minutes is almost identical. In none of the two groups had no infant death or death of a woman in 

labor. 

Conclusion: These data allow to develop the hypothesis that water birth is a good alternative to the 

spontaneous birth out of water and does not lead to additional health risks for mother and infant. 

 

Научно съобщение: 

Сандева М., Паскалева В.,Водно раждане - риск или алтернатива, Фолиа Медика, 2015; 57; 

Suppl.1, 93 

Въведение: Раждането във вода е широко практикувано в цял свят и все по-популярно и у нас. 

Досегашните критики към ражданията във вода почиват на предположения,които не отговарят 

на днешното ниво на познаване на феталната физиология и адаптация на новороденото.  
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Цел: Целта на изследването е да се изключи рискът за майката и детето при раждане във 

вода.  

Материали и методи: Обектът на настоящото проспективно сравнително проучване тип 

случаи-контрол са 140 родилки на възраст 26-33год. и новородените им , разделени в две 

групи: 

Група водно раждане- 70 на брой жени родили във вана 

Контролна група- 70 на брой жени родили спонтанно извън водата 

Резултати: Установи се, че от жените родили във водата 31,5% са били във ваната по-малко от 

час, 33,9%-между 1 и 2 часа т.е.  2/3 са родили след 2 часа. Наблюдаваха се разлики при нуждата 

от обезболяване: при раждащите във водата тя е 1,1% , а при тези извън нея  е 20,1%. Броя на 

епизиотомиите - 19% във водата срещу 38% извън нея. 

Опасението , че поради разширените кръвоносни съдове в топлата вода , кръвоизливите 

през плацентарния период ще бъдат по чести, не се оправда. 

Феталните показатели при двете групи не показват особени различия. Сравняването на 

АПГАР-стойностите след първите 10 минути е почти идентично. При нито една от 

двете групи няма детска смърт или смърт на родилка.  

Заключение: Настоящите данни позволяват да се разработи хипотезата, че водното 

раждане е добра алтернатива на спонтанното раждане извън водата и не води до 

допълнителни рискове за здравето на родилката и новороденото. 

 

 

 

 

 


