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1. МУЛТИВИТАМИННИ И МУЛТИМИНЕРАЛНИ ПРЕПАРАТИ ПРИ НОРМАЛНО 

ПРОТИЧАЩА БРЕМЕННОСТ- ЕФЕКТ ВЪРХУ ПЛОДА И РАЖДАНЕТО . Акуш.и 

гинекол. 2002,3,3-6. Димитров А., К.Кръстева,А.Николов, 

М.Цанкова,С.Нашар.СБАЛАГ“Майчин дом“-МУ-София. Резюме.  

Целта на настоящото проспективно изследване е да установим влиянието на 

неоснователното вземане на Materna® по време на нормална бременност върху някои 

параметри на плода и начина на раждане. Материалът обхваща 98 Жени, вземали Materna 

по време на бременността и 27 случая, които не са приемали никакви медикаменти. 

Критерии за включване са: нормално развиваща се бременност и раждане след навърщване 

на 37-ма седмица на бременността. Резултатите показват, че част от бременните приемат 

Materna между 3 и 5 месеца. Приемане на Materna води до достоверно увеличение в 

сравнение с контролната група на: BPD - 96.5 и съответно 94.4 мм, на circumferential 

frontooccipitalis -35.1 и 33.9 съответно и на ръста -51.1 и 50.2. На ангажирания в 

наблюдението екип направи впечатление увеличената твърдост на черепните кости и 

намалената или липсваща конфигурация на главата при раждането на голяма част от 

плодовете на Жени, вземали Materna. В заключение моЖе да се приеме, че 

неиндицираното приемане на мултивитамини и мултиминерали при нормална бременност 

има за последствия увеличение на обиколката на главата и намаление на 

конфигурационните й възможности, поради което раждането се удълЖава и се увеличава 

честотата на ЦС и оперативните вагинални раждания. 

SUPLEMENTAL MULTIVITAMIN AND MULTIMINERAL PREPARATIONS DURING 

NORMAL PREGNANCY- EFFECT ON A FETUS AND DELIVERY. Dimitrov 

A,K.Krusteva,A.Nikolov, M.Tsankova,S.Nashar. University hospital “Maichin dom” – Sofia . 

abstract:The aim of this prospective study is to assess the effect of non indicated supplementation 

with Materna during normal pregnancy on some parameters of the neonate and the process of 

delivery. The material includes 98 women who had been taking Materna during the pregnancy 

and 27 cases without any medications. The criteria for inclusion are: normally progressing 

clinically and paraclinically pregnancy and delivery after completing 37th w.g. (95% confident 

interval 39.0-40.5). RESULT: Most of the pregnant women take Materna for 3 to 5 months (95% 

CI) during pregnancy. The supplementation with Materna lead to increase of the BIP from the 

control group of 94.4 mm to 96.5; the occipitofrontal circumference from 33.9 to 35.1 and the 

high of the neonate from 50.2 to 51.1 respectively. The impression of the obstetricians engage in 

the study is that the scull bones are more solid and the molding of the head after the delivery is 

very small or even missing. CONCLUSION: Unjustified supplementation of normal pregnancy 

with multivitamins and multiminerals lead to increase in the occipitofrontal circumference and to 

the decrease of the molding capacity of the fetal head wherefore the labor prolongs and the rate of 

CS and the operative vaginal deliveries increase. 



Index Keywords:mineral, vitamin; article, body height, cephalometry, cesarean 

section, chemically induced disorder, clinical trial, comparative study, diet supplementation, drug 

effect, female, fetomaternal transfusion, human, labor 

complication, metabolism, newborn, pregnancy, prenatal care, prospective study; Body 

Height, Cephalometry, Cesarean Section, Dietary Supplements, Female, Humans, Infant, 

Newborn, Maternal-Fetal Exchange, Minerals, Obstetric Labor 

Complications, Pregnancy, Prenatal Care, Prospective Studies, Vitamins 

 

2. ПРОУЧВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА PROPESS ЗА УЗРЯВАНЕ НА 

НЕБЛАГОПРИЯТНАТА МАТОЧНА ШИЙКА ПРИ ИНДУКЦИЯ НА РАЖДАНЕТО 

ПО МЕДИЦИНСКИ ИНДИКАЦИИ. . Акуш.и гинекол. 2003,3,5-9. Николов А., 

А.Димитров,  К.Кръстева,С.Нашар.СБАЛАГ“Майчин дом“-МУ-София. Резюме 

Целта на проучването е да се проследи и оцени действието на Propess за узряване на 

неблагоприятната маточна шиика при индукция на раждането по медицински индикации. 

Включени са 70 бременни, разделени в две групи - 36, на които е поставен вагинален песар 

Propess, и 34 с контролен песар. Проследяват се промените в маточната шийка, 

индуциране на маточна активност, настъпване на раждане, състояние на плода и 

странични ефекти. В групата с приложен Propess - 9 от бременните са родили до 12 часа от 

поставянето на песара, при 7 е отчетено подобрение на пелвик скора над 6, а при 11 - 

повишение на пелвик скора с 3 пункта за 12 часа. В контролната група няма регистрирано 

раждане до дванадесетия час, при 2 бременни има подобрение на пелвик скора над 6 и 

само при 5 е отчетено увеличение на пелвик скора с 3 пункта. Има регистриран един 

случай на хиперстимулация. Липсват други странични ефекти. 

STUDY OF THE EFFECT OF PROPESS FOR RIPENING OF THE UNFAVORABLE 

CERVIX FOR THE INDUCTION OF LABOR DUE TO MEDICAL INDICATIONS. Nikolov 

A., A.Dimitrov, K.Krusteva, S.Nashar. University hospital “Maichin dom” – Sofia . Abstract: 

The purpose of this study is to proceed and estimate the effect of Propess for cervical ripening for 

induction of labor due to medical indications. Seventy pregnant women are included divided in 

two groups-36 of them with vaginally applicated Propess and the other 34 are at the control 

group. Changes in the cervix, induction of uterine activity, labor, status of the fetus and the side 

effects are proceeded. In the group with vaginally applicated Propess 9 of the patients gave birth 

till the twelfth hour from the application of the pessar. The Bishop score increased over 6 points 

in 7 of them and increased by 3 points in 11 of the cases within 12 hours. In the control group no 

delivery is registered till the twelfth hour, in two of the cases there is an increase of the Bishop 

score over 6 points and only in 5 of the cases is estimated an increase of the Bishop score with 3 

points. There is one case of uterine hyperstimulation. There was no other side effects. 

Index Keywords 

oxytocic agent, prostaglandin E2; adult, article, clinical trial, comparative study, controlled 

clinical trial, controlled study, drug effect, female, human, intravaginal drug administration, labor 



induction, methodology, pregnancy, pregnancy outcome, time, uterine cervix, uterine cervix 

ripening, uterus contraction; Administration, Intravaginal, Adult, Cervical Ripening, Cervix  

 

3. ИНВОЛУЦИЯ НА МАТКАТА СПОРЕД НАЧИНА НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ. 

Акуш. и гинекол. 2007. 9. 14-18. Димитров А., А. Николов, С. Нашар, М. Михова, Е. 

Павлова, К. Кръстева. СБАЛАГ "Майчин дом" – МУ – София Резюме. Цел: Да се 

определят и сравнят абсолютните стойности на височината на фундуса на матката и 

темповете на маточна инволуция при вагинално раждане, цезарово сечение и повторно 

цезарово сечение. Материал: В проучването са включени 150 жени разделени в 3 групи по 

50 жени според начина на родоразрешение. В трите групи са определени абсолютните 

стойности на височината на фундуса на матката (SFD) и темпа на инволуция в сантиметри, 

като са сравнявани според своят паритет и срок на бременността. Измерването на S-FD се 

извършва ежедневно, като започва от втория ден след раждането и завършва на 5-ти ден 

при родилите вагинално и на 7-и ден при родилите, чрез ЦС. Резултати: Инволуцията на 

матката при първескини и прематурни вагинални раждания започва от по-ниски стойности 

на S-FD, отколкото при мултипари и доносени бременности. Темповете на инволуция при 

първескини и при доносени бременности равномерно и постепенно се повишават в 

първите дни след раждането (от 0,95 до 1,6 см/ден), докато при раждали този процес 

започва след 4-ти ден след раждането, а при оперативно родоразрешение и прематурни 

раждания темповете на инволуция са неравномерни и забавени. Изводи: при вагинално 

раждане наличието на прематуритет и макрозомия на плода забавя темповете на 

намаляване височината на фундуса на матката. При раждане с ЦС инволуцията е забавена 

и има неравномерен характер, като тази особеност се засилва с увеличаване поредността 

на ЦС. 

PUERPERAL UTERINE INVOLUTION ACCORDING TO THE METHOD OF DELIVERY 

Dimitrov A., А.Nikolov, S.Nashar, М.Мihova, Е.Pavlova, К.Кrasteva University hospital 

“Maichin dom” – Sofia Abstract. The aim of the study is to determine and estimate the absolute 

values of the distance between the symphysis pubis and the uterine fundus (S-FD) and the rate of 

uterine involution according to the method of delivery. Material: 150 women included in this 

prospective study are divided into 3 groups of 50 women with vaginal delivery, caesarean section 

and recaesarean section. The absolute values of the distance S-FD and the rate of uterine 

involution were determined in cm and estimated according to their parity and the gestational age. 

The measurement of the S-FD was daily performed from the second day till the 5th day for the 

vaginal deliveries and till the 7th day for the caesarean sections. Results: The uterine involution 

in primiparous and premature vaginal deliveries starts from lower values of the SFD than in the 

multiparous and in cases of term delivery. The rate of uterine involution in primiparous increases 

gradually in the earliest day after delivery (from 0,95 to 1,6 сm per day), while in multiparous 

this increasing starts after the 4th day. When caesarean section is performed and in the cases of 

preterm delivery the rates of uterine involution are delayed and uneven. Conclusions: in cases of 

vaginal delivery the availability of prematurity and macrosomia of the fetus delays the rates of 



the uterine involution. The uterine involution after cesarean section is slower and unsteady, which 

is more conscious in re-sections. 

 

4. ЛЕЧЕНИЕ НА ВАГИНАЛНИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА 

БРЕМЕННОСТ СЪС SUMAMED. Акуш. и гинекол. 2008. 3. 7-11. Николов А, Е.Шопова, 

С.Нашар, А. Димитров СБАЛАГ "Майчин дом" – МУ - София Резюме: Целта на 

настоящото проучване е да установи ефективността от лечението на ендогенни 

бактериални инфекции на влагалището при бременни в трети триместър със Sumamed. 

Материал и методи: Проведено е лечение със Sumamed (Аzithromycin, 3 дни по 500 mg. 

р.о.) на 34 бременни в трети триместър с междинно състояние на влагалищната екосистема 

(score по Nugent I между 4-6) и умерен до масов растеж на стрептококи групи А и В, алфа-

хемолитични стрептококи и S.aureus. Първа група - 19 19 бременни с данни за 

рецидивираща вагинална инфекция в последните 6 месеца и с клиника на колпит към 

момента на проучването. Втора група - 15 бременни без клинични оплаквания. Резултати и 

обсъждане: При културелното аеробно изследване изолирахме умерен до масов растеж на 

стрептококи гр. А при две пациентки от втора група. Стрептококи гр. В изолирахме при 19 

бременни - 11 от първа и 8 от втора група., S.aureus при 9 – 6 от първа и 3 от втора група. 

Алфа-хемолитични стрептококи при 4 бременни – 2 от първа и две от втора група. 

Изолираните щамове показаха in vitro чувствителност към Sumamed. Контролен преглед и 

микробиологично изследване се направиха след 14 дни при 26 жени (14 от първа и 12 от 

втора група). При 12 пациентки от първа група ( 85,7 % ) се отчете липса на клинични 

оплаквания при нормална микроскопска (score по Nugent N между 0-3) и културелна 

находка. При две бременни се прояви кандидоза. От втора група при 10 пациентки (83,5%) 

се отчете нормална находка, 2 (16,5%) останаха без съществена промяна на междинното 

състояние. Не се установи инфекция на новородените или развитие на ендометрит. 

Sumamed показа много добър ефект при стрептококови и стафилококови инфекции на 

влагалището, като прилагането му води както до негативиране на клиничните оплаквания 

(при първа група), така и до саниране на родовите пътища. Ключови думи: Sumamed, 

Azithromycin, бременност, ендогенни инфекции.  

APPLICATION OF SUMAMED IN TREATMENT OF BACTERIAL VAGINAL 

INFECTIONS DURING PREGNANCY. Nikolov A., E. Shopova, S.Nashar, A. Dimitrov 

University Hospital of Obstetrics and Gynecology, “Maichin dom”, Medical University, Sofia 

Summary: Objective: To study the efficacy of Sumamed in cases of endogenous bacterial vaginal 

infections during third trimester of pregnancy. Materials and methods: 34 women in last trimester 

of pregnancy with Streptococcus group B, Streptococcus group A, alpha hemolytic Streptococci, 

S. aureus infections and intermediate state of vaginal ecosystem (Nugent score 4-6) were treated 

with Sumamed (Аzithromycin, 500 mg. р.о. for 3 days). Patients were separated in two groups. 

First group included 19 women with symptomatic and microbiologically proven recurrent vaginal 

infection during last 6 months. Second group included 15 symptom free pregnant women, in 



whom, pathogenic bacteria were found on vaginal swab and culture. Results and discussion: 

Culture revealed 2 cases of Streptococcus group A infection in the second study group. 

Streptococcus group B was isolated in 19 patients- 11 group 1 and 8- group 2. S. aureus was 

found in 6 patients from group 1 and 3 patients from group 2. Alpha hemolytic streptococci were 

cultured in 4 cases- 2 from group 1 and 2 from group 2. Isolated microorganisms showed in vitro 

sensibility toward Sumamed. After treatment completion, control swab and culture was 

performed in 26 cases (14 group 1 and12 group 2 patients). In group 1 in12 (85,7%) patients no 

pathological microorganisms were cultured, Nugent scores were between 0-3 and no subjective 

symptoms were reported. 2 (14,3%) patients had Candida infection. In the second group 10 

patients (83,5%) had normal vaginal microbiology, 2(16,5%) remained with intermediate vaginal 

microflora state. No newborn infections and cases of endometritis were found in both study 

groups. Sumamed is 20 an efficacious treatment in cases of streptococcal and staphylococcal 

vaginal infections during pregnancy. Application of Sumamed results in alleviation of clinical 

symptoms and in sanitation of birth canal. Key words: Sumamed, Azithromycin, pregnancy, 

endogenous infections. 

 

5. АХОНДРОПЛАЗИЯ НА ПЛОДА – АНТЕНАТАЛНА ДИАГНОЗА НА ДВА 

СЛУЧАЯ.  Акуш. и гинекол. 2008. 4. 40-43. Николов А., Д. Марков, С. Нашар. СБАЛАГ 

"Майчин дом" – МУ - София Резюме. Ахондроплазията е рядка автозомно доминантна 

скелетна дисплазия, асоциирана с ризомелична микромелия и характерен лицев 

дисморфизъм. Пренаталната диагностика на ахондроплазията е възможна след 20 г.с. при 

добро познаване на основните й ехографски особености. Представяме два случая на 

антенатално диагностицирана ахондроплазия на плода във втори триместър на 

бременността. Ключови думи: ахондроплазия, ултразвуково изследване, пренатална 

диагноза  

FETAL ACHONDROPLASIA – ANTENATAL DIAGNOSIS OF TWO CASES Nikolov A, 

Markov D, Nashar S. University Hospital of Obstetrics and Gynecology „Maichin dom” 

Abstract. Achondroplasia is a rare autosomal dominant skeletal dysplasia associated with 

rhizomelic micromelia and facial dysmorphism. Prenatal diagnosis of achondroplasia is possible 

after 20 weeks of gestation when its main characteristic features can be easily recognized on 

ultrasound. We present two cases of achondroplasia diagnosed in the second trimester of 

pregnancy. Key words: achondroplasia, ultrasound, prenatal diagnosis 

 

 

 

 



6. ЧЕСТОТА И ИНДИКАЦИИ НА ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ ЧРЕЗ ВАКУУМ 

ЕКСТРАКЦИЯ. Акуш. и гинекол. 2009,1,3-10 Николов А., С. Нашар, Е. Павлова, А. 

Димитров СБАЛАГ "Майчин дом" - МУ – София Резюме: Цел: Установяване честотата на 

вакуумекстракциите (ВЕ), определяне съвременните индикации за прилагането му и 

тяхната честота. Материал и методи: Проучването включва 44109 раждания станали за 14 

годишен период. Анализирани са проспективно и ретроспективно 1197 приложени ВЕ. 

Eкстракциите на плода са извършени с вакуумна тракционна система включваща мека 

силиконова пелота тип Ameda – Egnell и електричиска вакумна помпа Atmos . Отчитаме 

четири основни индикации за извършване на ВЕ: Остра фетална асфиксия , родова 

слабост, задържане главата на плода в една и съща плоскост на таза и облекчаване периода 

на изгонване. Резултати: Общата честотата на ВЕ спрямо общия брой на ражданията за 

този четиринайсет годишен период е 2,71% и тя показва тенденция към покачване от 2% в 

началото на разглеждания период до 5% в края му. Най-честа е индикацията асфиксия на 

плода, тя е причина за налагане на ВЕ в 37,08% от случаите. Втора по честота е 

индикацията родова слабост - 31,42%. Следваща по честота е индикацията задържане на 

главата в една плоскост на таза при 25,31%. Облекчаване на раждането се наложило при 

5,48%. В разглежданият период вакуумстимулацията, като индикация26 за ВЕ се е 

наложила само в 0,71%. Изводи: Вакуумекстракцията отново има място в съвременното 

асистирано влагалищно родоразрешение при глава във флексионно положение. ВЕ не 

следва да се прилага при седалищно предлежание. Съвременните индикации за ВЕ са: от 

страна на майката: родова слабост и облекчаване периода на изгонване и от страна на 

плода: фетална асфиксия и задържане на главата в една плоскост на таза. Острата 

асфиксия е водещата индикация, но с тенденция за изравняване/изоставане в сравнение с 

родовата слабост и задържането на главата. Вакуумстимулацията отпада като индикация 

за налагане на ВЕ. Ключови думи: бременност, раждане, вакуум екстракция 

 FREQUENCY AND INDICATION FOR VACUUM EXTRACTOR DELIVERY Nikolov A., 

S. Nashar, E. Pavlova, A. Dimitrov University hospital “Maichin dom”- Sofia Summary: The aim 

of the study is to analyze the frequency of the vacuum extraction delivery (VE) and the 

contemporary indications for its use and their frequency. The study included 44,109 births 

occurred for 14 years period. This clinical trial is prospective and retrospective on 1197 applied 

VE. The extraction of the fetus was performed by soft cup silicone vacuum extractor type Ameda 

- Egnell and electric vacuum pump Atmos. We find 4 main indications for VE: acute fetal 

distress, failure of labor forces, arrest of descent and need to avoid voluntary maternal expulsive 

efforts. Results: the frequency of the VE in the 14 years period was 2,71% with an increasing 

temps from 2% in the beginning of the period and 5% by its end. The most common indication 

for VE in 37,08% is acute fetal distress followed by the labor weakness in 31,42% of the cases. 

The arrest of descent of the fetal head is indication in 25,31% of the applied VE. The need to 

avoid voluntary maternal expulsive efforts was indication for VE in 5,48% of the cases. The 

vacuum stimulation was an indication only in 0,71% of the cases. Conclusion: VE is a useful 

method nowadays in assisted vaginal delivery. VE should not be used in breech presentation. The 



contemporary indications for VE are: maternal indications (failure of labor forces and need to 

avoid voluntary maternal expulsive efforts) and fetal indications (acute fetal distress and arrest of 

descent). The acute fetal distress is the leading indication, but with tendency of equalization / 

decreasing compared to failure of labor forces and the arrest of descent. Vacuum stimulation is 

no more an indication for VE. Key words: pregnancy, delivery, vacuum extraction 

 

7. ТИХА РУПТУРА НА МАТКАТА СЛЕД ШЕСТ БРЕМЕННОСТИ СЪС СЕРКЛАЖ. 

Акуш. и гинекол. 2009,3,44-46. Нашар С., А.Димитров, Св.Славов, А.Николов СБАЛАГ 

"Майчин дом" - МУ - София Резюме: Цикатриксиалната маточна руптура е най-честата 

причина за разкъсване на матката, поради зачестилите операции върху матката като 

миомектомии, ЦС, пластики и др. Представяме случай на тиха руптура при многораждала 

със седем бременности, от които 6 със серклаж. Многобройните серклажи са довели до 

изменения (лацерации) в шийката, които са налагали последващите серклажи да се 

поставят по-високо и найвероятно в истмичната част. В наблюдавания случай руптурата 

започва от долната истмична част и се комбинира с руптура на пикочния мехур, което е 

най-честото усложнение на маточната руптура. В заключение смятаме, че след 

няколкократни бременности с профилактични серклажи трябва да се проверява 

внимателно целостта на шийката и истмичната част и внимателно да се обсъди начина на 

родоразрешение.  

SCAR UTERINE RUPTURE AFTER 6 PREGNANCIES WITH CERCLAGE Nashar S., A. 

Dimitrov, Sv. Slavov, A. Nikolov30 Abstract: The scar uterine rupture is the most common 

reason for uterine rupture, because of the increased frequency of the myomectomia, cesarean 

sections and others. We present a case of a scar rupture in multiparous woman with seventh 

pregnancy, six of them with cer- clage. The numerous cerclages has caused changes (lacerations) 

in the cervix, which made necessary each next cerclage to be placed higher and probably in the 

uterine isthmus. In our case the rupture started in the lower uterine segment and is combined with 

rupture of the bladder, which is the most common complication of the uterine rupture. We 

conclude that in cases with several cerclages the status of the uterus and the cervix should be 

evaluated very carefully and the way of delivery should be discussed. 

 

8. ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ С НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ НА МАТКАТА В ДОЛНИЯ 

МАТОЧЕН СЕГМЕНТ. Акуш. и гинекол. 2009,3,3-9. Николов А., С. Нашар, Я. Янкова, 

Н. Яръкова, А. Димитров СБАЛАГ "Майчин дом" – МУ - София Резюме: Целта на 

настоящото проучване е да анализира прилагането на надлъжния разрез на матката в 

долния маточен сегмент при извършване на Цезарово сечение. Материал и методи: 

Проучването включва 89 бременни, родоразрешени чрез Цезарово сечение. Основна група 

от 40 жени с надлъжен разрез в долния утеринен сегмент (с предварителна идея, но 

окончателно взето решение при огледа на матката интраоперативно) и контролна група от 



49 жени с напречен разрез в долния маточен сегмент със затруднения/усложнения при 

екстракцията на плода (30 с допълнителни разкъсвания на матката и 19 с извършване на 

допълнителен „Т”-образен разрез). Средният срок на бременността в основнaта група е 32 

г.с. (26- 39 г.с.) и 31 г.с. в контролната (27 - 39 г.с.). Резултати: Надлъжен разрез на матката 

в 57,5% е извършен при недоносеност и липса на анатомично пространство за напречен 

разрез (несформиран долен утеринен сегмент), в 25% от случаите причината е напречно 

положение на плода и останалите случаи са свързани със затруднен технически достъп, не 

позволяващ истмикотрансверзален достъп (миома превия, аномалии на матката, изразени 

венозни плексуси, плацента превия, сраствания на оментума). Средната продължителност 

за извършване на Цезаровото сечение в основната група е 66 мин. срещу 74 мин. в 

контролната (p< 0.05) и съответно Апгар скор на 5-та мин. е 7 срещу 6. Изводи: 

Надлъжният разрез на матката в долния маточен сегмент, извършен при несформиран 

долен утеринен сегмент, напречно положение на плода и в случаи със затруднен 

технически достъп предоставя възможност за по-малко интраоперативни разкъсвания, по-

малка кръвозагуба, по-малко малка травматичност за плода с по-добри показатели за 

новороденото. Ключови думи: цезарово сечение,надлъжен разрез на матката, долен 

утеринен сегмент 

CAESAREAN SECTION BY VERTICAL INCISION OF LOWER UTERINE SEGMENT 

Nikolov A., S. Nashar, I. Iankova, N. Yarakova, A. Dimitrov University hospital “Maichin dom”- 

Sofia 29 Summary: Objectives: The aim of the study is to analyze the use of vertical incision of 

the lower uterine segment when performing Caesarean section (CS). Material and methods. The 

study includes 89 pregnant women who delivered by CS. The main group includes 40 cases with 

vertical incision in lower uterine segment (preliminary intention, but final decision made during 

surgery) and controls – 49 cases with transversal incision of lower uterus segment with 

difficulties/complications of fetus extraction (30 with uterine lacerations and 19 with T-form 

incision). The mean gestational age in the main group is 32 g.w. (range 26-39) vs 31 in control 

group (27-39). Resulds. Vertical incision of the uterus is performed in 57,5% due to prematurity 

and lack of enough space for transversal incision ( lower uterine segment not yet formed), in 25 

% the cause is situs transverses of the foetus and the rest of the cases are related with technical 

difficulties in isthmicotransversal approach (myoma praevia, anomalies of the uterus, adhesions 

of the omentum). C.S. is performed for mean 66 min. in the main group vs 74 min. with controls 

(p less than0,05). Time to extraction of the foetus is less than a minute in the main group vs more 

than a minute with controls. No lacerations are found with vertical incision of uterus. Blood loss 

in main group is 664ml, vs 884ml in control group (p less than0,05). Mean values of pH from 

umbilical artery of the newborn is 7,257 in main group vs 7,19 in the control group, resp. Apgar 

scores at 5th minute is 7 vs 6. Conclusions:  vertical incision of lower uterine segment before the 

formation of the latterq with situs transversus of the foetus and difficult approach renders the 

option for less lacerations intra operationem, less birth trauma with better final outcome for the 

newborn. Key words: Caesarian section, vertical incision, lower uterine segment. 

 



9.ИЗОЛИРАНА ДЯСНА АОРТНА ДЪГА С ДИВЕРТИКУЛ НА KOMMERELLl – 

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОЗА ЗРЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕМПОРАЛНА 

ОБРАЗНА КОРЕЛАЦИЯ (STIC). Акуш. и гинек. 2010, 1, 55-58. Марков Д., А.Николов, 

Е.Павлова, А.Димитров, С.Нашар, П.Марков. СБАЛАГ "Майчин дом" - МУ - София 

Резюме. Изолираната дясна аортна дъга е рядка вродена сърдечна малформация, която 

често пъти се установява едва след раждането. Представяме случай на дясна аортна дъга с 

васкуларен ринг и дивертикул на Kommerell, диагностицирана пренатално в 21 

гестационна седмица (г.с.) чрез триизмерна ехография и пространствено-темпорална 

образна корелация (STIC). Обсъждат се клиничното значение, диагнозата, 

диференциалната диагноза и акушерското поведение в подобни случаи. Ключови думи: 

изолирана дясна аортна дъга, дивертикул на Kommerell, вродени сърдечни аномалии, 

ултразвуково изследване, пренатална диагноза.  

ISOLATED RIGHT AORTIC ARCH WITH DIVERTICULUM OF KOMMERELL – 

PRENATAL DIAGNOSIS WITH SPATIO-TEMPORAL IMAGE CORRELATION (STIC) 

Markov D, Nikolov A, Pavlova Е, Dimitrov A, Nashar S, Markov P. University Hospital of 

Obstetrics and Gynecology “Maichin dom”, Sofia Abstract. Isolated right aortic arch is a rare 

congenital cardiac malformation which is often diagnosed only after birth. We present a case of 

isolated right aortic arch with а vascular ring and diverticulum of Kommerell diagnosed 

prenatally at 21 weeks of gestation (w.g.) with three-dimensional ultrasound and spatio-temporal 

image correlation (STIC). The clinical implications, prenatal diagnosis, differential diagnosis and 

perinatal management in such cases are discussed. Key words: isolated right aortic arch, 

diverticulum of Kommerell, congenital heart disease, ultrasound, prenatal diagnosis. 

 

10. ЧЕСТОТА И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЖДАНИЯТА ПРИ МНОГОПЛОДНА 

БРЕМЕННОСТ Акуш. и гинек. 2011, 6, 10-14 Николов А., И. Петрова, С. Нашар, П. 

Марков СБАЛАГ ” Майчин дом” - МУ - София Резюме. Цел Да се установи честотата и 

тенденцията на ражданията на многоплодна бременност. Материал и методи. 

Изследването е проспективно и ретроспективно и включва 51162 раждания за 16 годишен 

период, от тях 960 двуплодни бременности, 39 триплодни и 1 четириплодна бременност. 

Резултати. Броят на ражданията при многоплодна бременност през 1994 год. е 44, а през 

2009 год. 152. Честотата на ражданията при многоплодната бременност нараства от 1.18 % 

в началото на периода на 3.95% в края му. Съответно честотата на двуплодната 

бременност нараства от 1.18 % на 3.62 %, а на триплодната от 0.06 % на 0.34 %. 

Двуплодните бременности се покачват три пъти, а триплодните шест пъти. При 

двуплодните бременности от началото на изследвания период до 2005 год. съществува 

тенденция за плавно покачване на честотата им, като от 2006 год. настъпва рязко и 

стръмно увеличение. Тенденцията за раждания при триплодните бременности показва 

относително постоянни величини от 1996 до 2006 год., а от 2007 год. настъпва също 

прогресивно покачване. Изводи. Установява се значително увеличение честотата на 



раждане при многоплодна бременност, като това се отнася както за двуплодната, така и за 

триплодната бременности. Наблюдава се непрекъсната тенденция за покачване, като 

отначало тази тенденция е с плавен характер, а в последните години се наблюдава стръмно 

покачване. Въпросът за увеличаване честотата на многоплодните бременности и всички 

проблеми произтичащи от това, трябва да са обект на следващи проучвания и дискусии. 

Ключови думи: многоплодна бременност, честота, акушерство.  

FREQUENCY OF MULTIPLE PREGNANCY Nikolov A., I. Petrova, S. Nashar, P. Markov 

University hospital “Maichin dom”- Sofia Abstract: Оbjectives. The aim of this research was to 

find out the frequency and tendency of multiple pregnancy. Study design. Тhere are used 

retrospective and prospective comparative analysis. The study includes 51162 births, 960 twins, 

39 triplets and 1 quadruplets. Results. The number of multiple pregnancy in 1994 was 44, but in 

2009 it was 152. The frequency of twins increased from 1.18% in the beginning of the observed 

period to 3.62% in the end of the period. The frequency of triplets chanced from 0.06% to 0.34%. 

We determined that the number of twins increased 3 times and the number of triplets – 6 times. In 

the beginning of the researched period in 2005, the frequency of twin pregnancy shows a 

tendency of smooth increase, while form 2006 there is a significant and rapid increase. The 

frequency of the triplet’s births shows relative stability from 1996 till 2006, while from 2007 till 

now there is a progressive increase in it too.58 Conclusions. There is a significant increase in the 

frequency of the multiple preganancies, observed in twins as well as in triplets. There is a stable 

tendency of increasing, which has the following characteristics : smooth growth in the beginning 

of the period and rapid expand in the last years. The problem of the increasing frequency of the 

multiple pregnancies and the following up complications must be the aim of our future research 

and discussion. Key words: multiple pregnancy, frequency, obstetrics 

 

11. СПОНТАНЕН ПНЕВМОТОРАКС ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ Акуш. и гинек. 

2011, 6, 43-48. Николов А., Марков П., Нашар С. СБАЛАГ "Майчин дом" - МУ - София 59 

Резюме. Авторите представят случай на спонтанен пневмоторакс при бременна жена, 

диагностициран и третиран двукратно през бременността й, която се износва до термин и е 

родоразрешена чрез Цезарово сечение. Спонтанният пневмоторакс е изключително рядко 

усложнение при бременни жени. Състоянието е полиетилогично и в повечето случаи се 

открива предхождаща бронхо-пулмонална патология. Спонтанен пневмоторакс може да 

възникне във всеки момент от протичането на бременността. Бързото разпознаване и 

ранната диагноза на това състояние са от съществено значение за предотвратяване на 

някои възможни, по-тежки компликации на бременността. В диагностичен и терапевтичен 

план, поведението при бременни жени не се различава съществено от това при 

небременни. Родоразрешението при такива пациентки може да се осъществи както per 

viasnaturales, с облекчаване периода на изгонване, така и с Цезарово сечение, в зависимост 

от тежестта и състоянието на това усложнение. Ключови думи: спонтанен пневмоторакс, 

бременност, раждане  



SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX DURING PREGNANCY Nikolov A, Markov P, Nashar 

S University hospital “Maichin Dom”- Sofia Abstract: Authors present a case of spontaneous 

pneumothorax, which developed twice during the pregnancy of a lady, who delivered at term by a 

Cesarian section. Spontaneous pneumothorax is an extremely rare complication in pregnancy. 

The etiology of this condition is variable and previous broncho-pulmonary pathology is often 

found. Spontaneous pneumothorax may occur in any time during the pregnancy period. Early 

detection and prompt diagnosis of this condition are important for the prevention of some severe 

complications. The diagnostic and therapeutic methods used in pregnancy do not differ 

essentially to those used in non-pregnant patients. Delivery in such women can be performed per 

viasnaturales, with effortless bearing period, as well as per a Cesarian section, according to the 

severity and current condition of this complication. Key words: Spontaneous pneumothorax, 

pregnancy, delivery 

 

12. ФРАКТУРА НА КЛАВИКУЛАТА ПРИ НОВОРОДЕНИ - ОПИТ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ. Акуш. и гинекол.2011, 7, 4-8. 

Николов А., Г. Велева, С. Нашар, П. Марков, Б. Слънчева, Н. Яръкова. СБАЛАГ "Майчин 

дом" - МУ- София Резюме: Най-честата костна фрактура на новороденото е тази на 

клавикулата – честота 0.2-3.5% от всички раждания според различни литературни 

източници. Като причина за това перинатално усложнение най-често се определя теглото 

на плода и техниката на водене на раждането. Цел на проучването е установяване на 

прогностични фактори за фрактура на клавикулата независимо от начина на 

родоразрешение. Материал и методи: проучването е ретроспективно за периода януари 

2005 до юни 2010 год. и включва 38 новородени с фрактура на клавикулата при спонтанни 

и оперативни вагинални раждания, както и при цезарови сечения. Изследвани са 

следните60 показатели: възраст, паритет и тегло на майката, тегло и ръст на плода, срок на 

бременността, опит на водещия раждането. Резултати: Честотата на фрактура на 

клавикулата за периода на проучването е 0.26%, изчислено към общият брой раждания. 

Осем фрактури са на новородени чрез цезарово сечение, 6 чрез вакуумекстракция и 24 при 

нормални вагинални раждания предимно с епизиотомии. Средното тегло на новородените 

с фрактури е 3767 гр. 3 от фрактурите са придружени с пареза на плексус брахиалис, а 2 са 

на фона на раменна дистокия. Изводи: Не се установи статистически значима 

прогностична стойност на повечето от изследваните показатели. Фрактурата на 

клавикулата е усложение най-често зависещо от теглото на плода и техниката на водене на 

раждането без да е следствие на раменната дистокия. Ключови думи: фрактура на 

клавикула, раменна дистокия, тегло на плода.  

FRACTURE OF CLAVICLE IN NEWBORNS, AN ATTEMPT TO MAKE PROGNOSTIC 

FACTORS Nikolov A., G. Veleva, S. Nashar, P.Markov Summary: The most common bone 

fracture of the newborn is that of the clavicle - frequency 0.2-3.5% of all births, according to 

various literature sources. The most common cause of this complication perinatally determining 



the weight of the newborn and the skills of those who manage second stage of labour. Purpose of 

the study was the establishment of prognostic factors for fracture of the clavicle regardless of the 

way of delivery. Material and methods: The study was retrospective for the period January 2005 

to June 2010 and includes 38 infants with fracture of the clavicle in spontaneous and operative 

vaginal deliveries , as well as caesarean sections. There were examined the following factors: 

age, parity and maternal weight, fetal weigh and length duration of pregnancy, experience of 

managing labour. Results: The incidence of fracture of the clavicle during the study was 0.26%, 

calculated to the total number of births. Eight fractures are of newborn delivered by caesarean 

section, 6 by vacuum extractor and 24 by normal vaginal deliveries with episiotomy mostly. The 

average weight of infants with fractures was 3767 gr 3 fractures are accompanied by brachial 

plexus paresis, and 2 were complicated with shoulder dystocia. Conclusions: It was not found 

statistically significant prognostic value of most of the indicators studied. Fracture of the clavicle 

most often dependent on the weight of the newborn and the technique of managing labour 

without the consequence of shoulder dystocia. Keywords: clavicle fracture, shoulder dystocia, 

fetal weight. 

13. ЧЕСТОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ ЧРЕЗ 

ЕКСТРАКЦИЯ НА ПЛОДА С ФОРЦЕПС. Акуш. и гинекол. 2011, 4, 3-11 Николов А., 

С. Нашар, Е. Павлова, М. Атанасова, А. Димитров СБАЛАГ "Майчин дом" - МУ – София 

Резюме: Цел: Установяване честотата на оперативните влагалищни раждания чрез 

екстракция на плода с форцепс, на степента на доносеност на новородените, при които е 

приложен, определяне вида на налаганите форцепси. Материал и методи: В проучването са 

включени 672 раждания, завършили чрез екстракция на плода с форцепс за периода 1994-

2008 година в СБАЛАГ „Майчин дом” София. Общият брой на ражданията е 47130, от 

които 32 924 са станали per vias naturalis. Възраста на раждащите е от 13 до 42 години. 

Изследването е проспективно и ретроспективно. Резултати: 49 Честотата на екстракция с 

форцепс спрямо общия брой раждания за периода е 1.43%, като се вижда следната 

тенденция – в първите години от проучвaния период 1994-1995 е над 2% от общия брой 

раждания, след което 1996-2003 год. се колебае между 1 и 2%, след 2004 год. спада под 1 

%. Отбелязва се леко и постепенно намаляване честотата на оперативно вагинално 

раждане чрез форцепс. Честота на екстракция с форцепс спрямо влагалищните раждания е 

2.04% за целия период, като в началото е 3.5%, след което спада между 2.5 и 2% за 

периода 1995-2003 год., а след 2004 год. е между 1 и 2%. В 94.80% от случаите 

екстракцията с форцепс е извършена при доносени плодове и в 5.20% при недоносени. 

Съответно 3.78% при недоносени I-ва степен, 1.10% недоносени II-ра степен и в 0.31% при 

недоносени III-та степен. В 74,65% от случаите е налаган изходящ форцепс и в 25.35% 

налагания форцепс е бил кос. Изводи: Форцепсът остава едно незаменимо средство за 

оперативно вагинално завършване на раждането, като съществува тенденцията за намалява 

приложението му. При недоносените плодове екстракцията с форцепс остава единственият 

метод за влагалищно оперативно родоразрешение. Понастоящем се използват изходящ и 

кос форцепс, с леко изразена тенденция към намаляване честотата на косите форцепси за 



сметка увеличаване приложението на изходящите форцепси. Ключови думи: бременност, 

раждане, екстракция на плода с форцепс FREQUENCY AND CHARACTERISTICS FOR 

FORCEPS DELIVERY Nikolov A., S. Nashar, E. Pavlova, A. Dimitrov University hospital 

“Maichin dom”- Sofia Summary: Aim: To establish the frequency of forceps extraction, 

detemining the type of the forceps imposed to the weight of the newborns. Material and methods: 

In the study are included 627 deliveries with forceps for the period 199402008 in the University 

hospital Maichin dom, Sofia. The total number of deliveries for this fiftheen period is 47130.The 

age of the women is between 13 and 42 years. The study is prospective and retrospective. 

Results: The data shown in the study summarize our experience in the University hospital in 

Sofia. The frequency of forceps extraction compared to te total number of deliveries for this 

period is 1.43%, but there is a tendency of decrease – at the begining of the period the incidence 

was 2%, then in 1996-2003 varies between 1 and 2%, and after 2004 decreases below 1%. There 

is slowly and gradually decrease of the incidence in operative vaginal deliveries. Conclusion: Our 

experience compared to the literature shows decrease of the use of forceps extraction. Key words: 

pregnancy, delivery, forceps delivery – extraction  

 

14. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕПАРАТА CIKATRIDINA SPRAY ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

ЗАРАСТВАНЕТО НА ЕПИЗИОТОМИИ И ПЕРИНЕАЛНИ РАЗКЪСВАНИЯ. Акуш. и 

гинекол. 2011, 3, 20-25. С.Нашар, А.Николов, М.Атанасова, Т.Гарнизов СБАЛАГ “Майчин 

дом” - МУ - София Резюме: Епизиотомията е най-честата хирургична интервенция по 

време на раждането. Препарата Cikatridina spray позволява третиране на тази първично 

контаминирана хирургична рана и подпомага първичното й зарастване. Целта на 

проучването е да се установи ефективността на Cikatridina spray за подпомагане 

зарастването на епизиотомии, както и на спонтанни перинеални разкъсвания. Материал и 

методи: Включени са 90 жени родили спонтанно или след оперативно вагинално раждане с 

епизиотомия или със спонтанно инкомплетно перинеално разкъсване третирани с 

Cikatridina spray. Контролна група от 90 жени е използвана за сравняване на 

ефективността. Отчитано е състоянието на раната на 1-ви, 3ти , 5и и 30и ден след 

раждането, като се проследява наличие на: зачервяване, оток, болка, ексудация, 

епителизация, отворена рана. Проследено е заздравяване на епизиотомии при жени след 

нормално раждане и след оперативно вагинално раждане с контролна група. Сравнено е 

действието на Cikatridina spray при спонтанни разкъсвания на перинеума и епизиотомии. 

Резултати: Симптомите на зачервяване, оток и болка в групата третирана с Cikatridina 

spray след нормално раждане отзвучават на 3ти постпартален ден в 100% от случаите. 

Същите симптоми след оперативно вагинално раждане персистират в средно 9% от жените 

и отшумяват на 5ти ден. При сравнение на третирани с Cikatridina spray пациентки с 

перинеални руптури и контролна група установяваме 100% липса на отчитани симптоми в 

изследваната група в сравнение с контролната при която зачервяванеи оток персистират в 

20%, а 85,7% епителизация се установява едва на 5 постпартален ден. Установява се 1 

отворена епизиотомия на пациентка от контролна група след оперативно вагинално 



раждане епителизирала на 26 ден. Изводи: Препарата Cikatridina spray ефективно 

отстранява симптоми на48 зачервяване, оток и болка независимо от вида на перинеалната 

травма и начина на родоразрешение. Наблюдава се по-ранна епителизация след използване 

на препарата. Отворените и инфектирани перинеални рани се третират с конвенционални 

средства.  

EFFICIENCY Of CIKATRIDINA SPRAY FOR HEALING OF EPISIOTOMY AND 

PERINEAL RUPTUR S.Nashar, A.Nikolov, M.Atanasova, T.Garnizov University hospital 

“Maichin dom”- Sofia Episiotomy is the most common surgical intervention during childbirth. 

Cikatridina spray allows treatment of this primary contaminated surgical wound and assist its 

primary healing. The aim of this study is to determine the effectiveness of aid healing of 

episiotomy, and spontaneous perineal ruptures after normal and operative vaginal delivery. 

Material and methods: The study included 90 women after spontaneous or operative vaginal 

delivery with episiotomy or a spontaneous perineal rupture treated with Cikatridina spray. 

Control group of 90 women was used to compare the efficency. The status of the wound was 

determined on the first, third, fifth and 30th day after birth, according to presence of the 

following symptoms: redness, swelling, pain, exudation, epithelization, open wound. Results: 

Symptoms of redness, swelling and pain in the group treated with Cikatridina spray after normal 

birth resolved on the third postpartum day in 100% of cases. Same symptoms after operative 

vaginal birth persist in average 9% of women and resolved on the 5th day. When comparing 

treated patients with Cikatridina spray with perineal ruptures and the control group in 100% were 

reported no symptoms in the study group compared with the control group where the redness, 

swelling persist in 20% and 85.7% epithelization is showing at 5 postpartum day. There was one 

open episiotomy of a patient from a control group after operative vaginal birth healed in 26 days. 

Conclusions: Cikatridina spray effectively eliminates symptoms of redness, swelling and pain 

regardless of perineal trauma and the method of delivery. There is an earlier epithelization after 

using the Cikatridina spray . Open and infected perineal wounds are treated with conventional 

medicines .  

 

15. ИНДИКАЦИИ ЗА ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ НА ПЛОДА С 

ФОРЦЕПС. Акуш. и гинекол. 2011, 5, 3-12 Николов А., С. Нашар, М. Атанасова, А. 

Димитров СБАЛАГ "Майчин дом" - МУ - София Резюме: Цел на проучването е да се 

установят прилаганите индикации за оперативно вагинално раждание, чрез екстракция на 

плода с форцепс в съвременното акушерство.Материал и методи: Проучването е 

проспективно и ретроспективно и включва 672 раждания, завършили чрез екстракция на 

плода с форцепс за периода 1994-2008 година в СБАЛАГ „Майчин дом” София. 

Eкстракциите на плода са извършени с форцепсите на Simpson и Kielland при спазване на 

съответните индикации и при наличие на необходимите условия, независимо от 

гестационният срок на бременноста. Резултати: Водеща причина за налагане на форцепс е 

асфиксията на плода (78,1%) и за 15 годишен период установяваме, че тя е трайно водеща 



индикация за налагане на форцепс в съвременното акушерство. Втора по честота 

индикация е задържане на главата на плода в една и съща плоскост на таза (23,6%), като за 

разглеждания период честотата варира и рядко е основна индикация. Родовата слабост 

отчетена, като неефективни маточни контракции и/или напъни има средна честота 16,7% и 

през годините показва тенденция към намаляване. Следва облекчаване периода на 

изгонване с 8,5%, като в 50% се налага главно при сърдечно-съдови заболявания на 

раждащата. Неправилно главично предлежание има честота 7,7% и има тенденция към 

повишение, вероятно във връзка с по-честото прилагане на епидурални аналгезии. 

Индикациите прееклампсия-еклампсия е описана в 1,3% от случаите, следвана от 

генитално кървене с 1,9% и пролапса на пъпна връв с 0,6, те са по-скоро инцидентни. 

Предлагаме нов ред за систематизиране на индикациите. Изводи: Асфиксията на плода е 

най-честата и водеща индикация за екстракция на плода с форцепс. Индикациите родовата 

слабост и задържане на главата на плода са в естествена последователна взаимовръзка и 

водят до протрахиране на раждането. Налице е тенденция за намаляване приложението на 

индикациите родова слабост и задържане на главата на плода. В определени критични 

състояния, при съответните акушерски ситуации екстракцията на плода с форцепс при 

генитално кръвотечение (абрупцио на плацентата), пролапс на пъпната връв и еклампсия 

остава единственият начин за бързо вагинално родоразрешение. Индикациите облекчаване 

периода на изгонване се налагат най-често поради сърдечно съдови заболявания. Ключови 

думи: бременност, раждане, екстракция на плода с форцепс, индикации INDICATIONS 

FOR VAGINAL DELIVERY WITH FORCEPS APPLICATION Nikolov A., S. Nashar, M. 

Atanasova, A. Dimitrov University hospital “Maichin dom”- Sofia Summary: The aim of the 

study was to establish indications for operative vaginal delivery by extraction of the fetus with 

forceps in modern obstetrics. Material and methods: This is a retro- and prospective study which 

includes 672 forceps deliveries in the period of 1994-2008 52 in Maternity hospital Sofia. 

Simpson and Kielland were used for extractions subject to appropriate indications and conditions, 

regardless of the gestational week of pregnancy. Results: The most frequent indication for 

forceps application is fetal asphyxia (78.1%) and considering the frequency for 15 years it is the 

permanent, leading indication for forceps in modern obstetrics. Arrest of the head in the same 

plane of the pelvis was the indication in 23.6% of the cases it varies and is rarely primary through 

the 15 year period. Ineffective uterine contractions and / or pushes (16.7%) tends to decrease its 

frequency. Avoiding maternal efforts in the second stage of labor (8.5%) and in 50% of the cases 

was indicated for women with cardiovascular diseases. Malpositions (7.7%) increases through the 

years probably secondary to epidural analgesia. Indication preeclampsia-eclampsia is described in 

1.3% of cases, followed by genital bleeding by 1.9% and prolapse of the umbilical cord by 0.6% 

and they are more incidentally reasons for application of forceps. Conclusion: Asphyxia of the 

fetus is the most common and a leading indication for extraction of the fetus with forceps. 

Ineffective uterine contractions and the arrest of the head in the same plane of the pelvis are 

consistent in their occurrence and lead to prolonged labor. In certain critical conditions (genital 

bleeding, prolapse of the umbilical cord and eclampsia) extraction of the fetus with forceps 



remains the only way for fast vaginal delivery. Key words: pregnancy, delivery, forceps delivery 

– extraction, indications 

16. МЕТОД НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ И НЕОНАТАЛНА СМЪРТ ПРИ 

ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ ≤ 32 Г.С. Акуш. и гинекол. 2011, 4, 12-17. Я. Янкова , 

А. Димитров, А. Николов, С. Нашар, Л. Вакрилова, А. Мъсева, Т. Гарнизов СБАЛАГ 

“Майчин Дом” - МУ -София. Резюме: Целта на настоящото проучване е да се определи 

зависимостта на неонаталната смърт от метода на родоразрешение ≤ 32 г.с. Материал и 

методи: Проспективно проучване за периода 2006 - 2010 г. Включени са 238 едноплодни 

бременностти, завършили с раждане от 25 г.с. - 32 г.с. вкл., на недоносени с тегло от 10-ти 

до 90-ти персантил. Според начина на раждане и предлежанието на плода новородените са 

разделени в следните групи: главично предлежание - partus normalis (PN) и Sectio Cesarea 

(SC) и седалищно предлежание - PN и SC. Резултати: За разглежданият период, в първите 

28 дни постпартум са починали 42 (17,7%) и са преживели 196 (82,3%) недоносени. 

Статистически значима разлика в честота на смърт при раждане с ЦС и per vias naturales 

(25% и 16,5%; р > 0,05) не установихме при главично предлежание. За разлика, при 

сакрално предлежание, вагиналното раждане ≤32 г.с. повишава повече от двукратно 

неонаталната смърт в сравнение с абдоминално родоразрешение (20% и 7,7%; р < 0,05). 

Неблагоприятният изход при ЦС се оказа силно повлиян от предлежанието на плода - 

трикратно по-висок дял на починалите родени в главично в сравнение със седалищно 

предлежание (25% с/у 7,7%; р < 0,05), резултат на по-висока честота на абсолютните 

индикации (68,1% и 43,2%; р< 0,05) при presentatio capitis. Заключение: Неонаталната 

смъртност при недоносени еутрофични плодове в главично предлежание е независима от 

метода на родоразрешение, но нараства двукратно при вагинално раждане в седалищно 

предлежание. Преживяемостта при ЦС е зависима, както от предлежанието на плода, така 

и от състоянията налагащи извършването му.  

NEONATAL DEAD AND METHOD OF DELIVERY ≤ 32 WEEKS OF GESTATION. Y. 

Yankova, A. Dimitrov, A. Nikolov, S. Nashar, L. Vakrilova, A.Maseva, T. Garnizov University 

hospital “Maichin dom”- Sofia Summary: The purpose of this study is to determine the 

dependence of neonatal dead by method of delivery at prematurity. Material and methods: 

Prospective study on 238 single births from 25-32 g.w. According to the method of delivery and 

fetal presentation newborns are divided into the following groups: vertex presentation - vaginal 

birth (PN) and Cesarean section (SC) and breech presentation - PN and SC. Results: For the 

period, in the first 28 days after birth died 42 (17,7%) infants and 196 (82,3%) were survivors. 

Depending on the mode of birth statistically significant difference in the incidence of death after 

birth is not found in vertex presenting newborns (25% CS vs. 16,5% PN; р > 0.05). Unlike in 

breech presenting fetuses, vaginal birth ≤ 32 weeks increases more than twofold neonatal dead 

compared with CS (20% vs. 7,7%; р < 0.05). Unfavourable outcome in CS is strongly associated 

with fetal presentation – three times higher neonatal dead in vertex presenting group (25% vs. 7, 

7 %; р < 0.05), as a result of higher incidence of absolute fetal indications (68,1% vs. 43,2%; р< 

0.05). Conclusion: The way of birth doesn`t affect the frequency of dead within the first 28 days 



of life in vertex presenting fetuses. Vaginal breech delivery is a risk factor for unfavourable 

neonatal outcome ≤ 32w.g. Survival in CS is dependent on both fetal presentation and obstetric 

complications, requiring operation. 51 48.  

 

17. ВЛИЯНИЕ НА ПЕЛВИК СКОРА НА БИШОП ВЪРХУ ИЗХОДА НА 

РАЖДАНЕТО ПРИ БРЕМЕННОСТ ≤32 г.с. Акуш. и гинекол. 2012, 1, 3-8. Янкова, Я., 

А. Николов, С. Нашар СБАЛАГ “Майчин дом” - МУ - София Абстракт: Целта на 

настоящото проучване е да се установи взаимовръзката между ранните промени в Бишоп 

скор и последващият метод на родоразрешение ≤ 32 г.с. Материал и методика: 

Проспективно поручване за периода 2006 - 2010 г., в което са включени 235 пациентки, 

които отговарят на следните критерии: 1) едноплодна бременност; 2) гестационен срок ≤ 

32 г.с.; 3) новородени с тегло съответно за срока на бременността; 4) живораждане. 

Резултати: При приемане в болничното заведение установихме съществена разлика в 

средните стойности на скора при родилите per vias е 6,64т. срещу 2,85т. при ЦС и 

незначителна промяна в оценката по Bishop от хоспитализацията до вземане на решение за 

ЦС 3,6т. При скор ≤ 5 т. резултатите ни показаха трикратно повишаване на честота на 

абдоминалното родоразрешение (53,1% срещу 17,1%). Заключение: Промените в Bishop 

score в случаите с необратимо предтерминно раждане следствие на спонтанна родова 

дейност или предтермино изтичане на окололоплодните води предопределят метода на 

родоразрешение ≤ 32 г.с. 

 BISHOP SCORE AND OUTCOME OF LABOR IN PREGNANCY ≤ 32 WEEKS OF 

GESTATION. Yankova, Y., A. Nikolov, S. Nashar University obstetrics and gynecology hospital 

“Maichin dom”- Sofia Abstract: The purpose of this study was to find correlation between early 

changes in Bishop score and the subsequent method of delivery ≤ 32 g.w. Material and Methods: 

A prospective study for five years period (2006 - 2010) included 235 patients who met the 

following criteria: 1) single birth; 2) gestational period ≤ 32 weeks; 3) appropriate for gestational 

age; 4) livebirths. Results: At admission to hospital we found a significant difference in mean 66 

Bishop score between those delivered vaginally (6.64 p.) and by Cesarean section (2.85 p.) and 

minor changes in Bishop during the time from hospitalization to decision point for CS (3.6 p.). In 

cases with score ≤ 5 p. our results showed threefold increased incidence of abdominal delivery 

(53.1% vs. 17.1%). Conclusion: Changes in Bishop score at admission to hospital in cases of 

irreversible preterm birth due to spontaneous uterine activity or PROM determine the method of 

delivery ≤ 32 weeks. 

 

 

 

 



18. CRIB II И МЕТОД НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПРИ НЕДОНОСЕНИ С МНОГО 

НИСКО И ЕКСТРЕМНО НИСКО ТЕГЛО Акуш. и гинекол. 2012, 3, 3-8.69 Я. Янкова, 

А. Николов, С. Нашар, Л. Вакрилова СБАЛАГ "Майчин дом" – МУ - София Резюме: CRIB 

II скор се използва като инструмент за определяне на риска от смърт и тежка 

заболеваемост в неонаталния период. Неговата прогностична стойност се основава на 

теглото при раждане, срокът на бременността, полът, най-ниските стойности на ВЕ (basis 

excess) в първия час oт живота и температурата, при приемане в неонатологичното 

интензивно отделение. Целта на настоящото проспективно проучване за периода 2006 - 

2010 г. е да се определи влиянието на метода на родоразрешение ≤ 32 г.с. върху 

стойностите на CRIB II (Clinical Risk Index for Babies II). Материал и методи: Включени са 

162 раждания с плод в главично предлежание, от които 115 (71%) завършили вагинално и 

47 (29%) с цезарово сечение. Обратно пропоционалната зависимост на CRIB II от 

продължителността на бременността и теглото на недоносеното, наложи сравняване на 

метода на родоразрешение в следните подгрупи: 25 - 26 г.с., 27 - 28 г.с., 29 - 30 г.с. и 31 - 

32 г.с. и при тегло 500 - 750 гр., 751 - 900 гр., 901 - 1000 гр., 1001 - 1250 гр. и 1251 - 1500 

гр. Резултати: Средните стойности на скора при децата родени по нормален механизъм са 

14,08 т. в 25 - 26 г.с., 10,54 т. в 27 - 28 г.с., 6.90 т. в 29 - 30 г.с. и 5 т. в 31 - 32 г.с. В същите 

срокове на бременността CRIB II при раждане с цезарово сечение е 13,6 т., 10,58 т., 7,85 т. 

и 5 т. В посочените гестационни срокове не се установи статистически значима разлика в 

средната скорова оценка в зависимост от начина на раждане. Резултатите останаха почти 

без промяна, след отчитане на теглото на децата в избраните от нас подгрупи. Заключение: 

Рискът от лош перинатален изход, оценен с CRIB II скор, е независим от метода на 

родоразрешение. Ключови думи: метод на родоразрешение, недоносени с много ниско и 

екстремно тегло,  

CRIB II CRIB II SCORE AND METHOD OF DELIVERY FOR VERY LOW AND 

EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT INFANTS Y. Yankova, A. Nikolov, S. Nashar, L. 

Vakrilova University Hospital of Obstetrics and Gynecology, „Maichin dom’’, Sofia Abstract: 

The purpose of this study is to determine the influence of method of delivery on CRIB II score in 

preterm infants born in vertex presentation ≤ 32 weeks of gestation. Material and Methods: 

Prospective study over five years period (2006 - 2010) that includes 162 cases. 115 (71%) of 

patients are delivered vaginally and 47 (29%) with cesarean section. CRIB II score is used as a 

tool for measuring the risk of neonatal dead and severe morbidity in neonatal period. It`s 

predictive value is based on the birth weight, gestation weeks, gender, the lowest values of BE 

(base excess) in the first hour of life and the temperature at acceptance in neonatal intensive care 

unit. There is a reciprocal dependence between CRIB II, 70 duration of pregnancy and birth 

weight. This requires a comparison of vaginal birth and Cesarean section in the following 

subgroups: 25 - 26 weeks, 27 - 28 weeks, 29 - 30 weeks and 31- 32 weeks and weight 500 - 750 

g., 751 - 900 g., 901 - 1000 g., 1001 - 1250 g. and 1251 - 1500 g. Results: Mean score values for 

vaginal births are 14.08 p. (points) at 25-26 weeks, 10.54 p. at 27-28 weeks, 6.90 p. at 29-30 

weeks and 5 p. at 31-32 weeks. In the same periods of pregnancy mean CRIB II in Cesarean 



section deliveries are 13,6 p., 10,58 p., 7,85 p. and 5 p. Significant statistical difference is not 

found between groups. Results remained almost unchanged after adjusting for birth weight in 

vaginal and cesarean births. Conclusion: The risk of poor perinatal outcome assessed by CRIB II 

is independent of the method of delivery but strongly influenced by the duration of pregnancy 

and birth weight. Key words: Method of delivery, very low and extremely low birth weight 

infants, CRIB II score 

 

19.СЛУЧАЙ НА ЦЕРВИКАЛНА МИОМА И БРЕМЕННОСТ. . Акуш.и гинекол. 

2012,3, ,55-59. Димитров А., Б.Фръндева,,С.Нашар, С.Славов. СБАЛАГ“Майчин дом“-МУ-

София. Резюме: Представен е случай на бременна в mlVII с преждевременно пукнат 

околоплоден мехур и миомен възел във влагалището с диаметър 10,5см. Шийката се 

установи издигната зад симфизата с добре очертан oreficium externum canalis cervicalis  и 

разширение 1,5см. Родоразреши се, чрез ЦС. Направи се миомектомия, при която се 

установи, че миомният възел е прирастнал към ректума и е пробил задния свод на 

влагалището. Възстанови се целостта на задния влагалищен свод и задната стена на 

шийката. Постоперативен период- гладък. 

A CASE OF CERVICAL MYOMA AND PREGNANCY. Dimitrov A., B.Frundeva, S.Nashar, 

S.Slavov. Abstract: We are presenting a case of woman in 31 gestational week of her pregnancy 

with prematurely ruptured membrances  and 10,5cm myoma in the vagina. The cervix was 

elevated with well-defined external orifice, dilated to 10,5cm. C-section with myomectomy was 

performed. The myoma had penetrated in the vagina with a lot of adhesions to the rectum and 

cavum Douglasi. The vaginal vault and the posterior cervical wall were  restored with  single 

sutures. Smooth postoperative period. 

 

20. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ В МАТКАТА НА ПЛАЦЕНТА АКРЕТА 

СЛЕД ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ (ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ И ПРЕГЛЕД НА 

ЛИТЕРАТУРАТА). . Акуш.и гинекол. 2015,3, ,34-40. Нашар С., В.Димитрова,В.Златков, 

Б.Фръндева, А. Димитров. СБАЛАГ“Майчин дом“-МУ-София. Резюме: 

В статията е представен случай на продължително задържана в матката placenta accreta 

след вагинално раждане. Пациентката е 20 годишна, с два предхождащи аборта по 

желание, която постъпва в районна болница, един ден след ВТР с нерегулярни маточни 

контракции и белези на фетално страдание от кардиотокографския запис. При повторен 

НСТ няколко часа по-късно не се установяват ДСТ. Започват спонтанно родилни 

контракции и се ражда мъртър, хипотрофичен плод. Аплицира се Метергин за отделяне на 

плацентата и се извършват няколко опита по Креде за нейното израждане, включително и 

под анестезия. Поради силен спазъм на маточната шийка опитите за мануална и 

инструментална екстракция на плацентата са неуспешни. Поради липса на активно 

кървене от матката се предприема консервативно поведение, включващо непрекъсната 



инфузия на контрахиращи матката средства, двойна антибиотична профилактика, 

наблюдение на жизнените функции и параклиничните показатели. На третият ден след 

раждането, поради субфебрилитет, пациентката се изпраща в университетска болница 

„Майчин дом“. При постъпването състоянието на родилката е добро въпреки, че е 

субфебрилна, няма генитално кървене, шийката е добре оформена, няма разкритие. 

Субфебрилитетът се задържа, въпреки антибиотичното лечение, налице са повишени 

стойности на CRP (51,9mg/l). Поради съмнение за ендометрит на 8-я ден след раждането се 

пристъпва към инструментална екстракция на плацентата при оперативна готовност за 

тотална хистеректомия в случай на обилно кървене. Инструменталната екстракция се 

отдава трудно, като плацентата се изважда на части. Кървенето по време на манипулацията 

е оскъдно. Постоперативният период протича гладко и пациентката е изписана на петия 

ден след интервенцията. Направен е преглед на литературата, в която се третира 

акушерското поведение при задържана placenta accrete  след вагинално раждане. Описани 

са възможни терапевтични подходи, техните предимства и усложнения. 

Prolonged retained placenta accrete in the uterus after  vaginal delivery (a case report and review 

of literature) S.Nashar, Dimitrova V.,Zlatkov V., Frundeva B., Dimitrov A. Abstract: A case of 

prolonged retention in the uterus of placenta accrete after vaginal delivery is reported in the 

paper. The patient was 20 years old, G-3, P-0 with two pregnancy termination on request. She 

was admitted to the obstetric department of a regional hospital one day after the EDD, with 

irregular contractions and nonreassuring CTG. A few hours later intrauterine fetal demise 

occurred. Spontaneous labor commenced and a stillborn growth retarded fetus was delivered. 

Methergin was administered during the third stage of labor. 

But the placenta was not separated even after repeated Crede maneuvers, the last one under 

anesthesia. Since cervical spasm was present, the attempts for manual or instrumental separation 

of the placenta were unsuccessful. There was no genital bleeding, so further conservative 

approach was followed including continuous IV infusion of uterotonics, combined antibiotic 

therapy, close observation of the vital signs and the laboratory indicators. Three days after 

delivery the patient was transferred to a University Hospital because of subfebrile temperature. 

Her general condition on admission, although subfebrile, was good, there was no genital 

bleeding, the cervix was closed. The subfebrile temperatrure persisted despite antibiotic 

treatment; CRP was elevated (51,9 mg/l.). Because of suspicion for endomyometritis, on day 8th 

after delivery instrumental extraction of the placenta was undertaken with preparedness for 

hysterectomy in case of need. Although the procedure was difficult, with the placenta being 

extracted in parts, bleeding was scarce. The post operative period was uneventful and the patient 

was discharged from hospital five days after the intervention. A review of literature on the 

obstetric management of cases with retained placenta accreta after vaginal delivery is presented. 

The existing therapeutic options are discussed including their advantages and complications. 

 



21. TЕГЛО ПРИ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕТО И НАДДАВАНЕ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА - 

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОЛНИЧНО БАЗИРАНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ 

БРЕМЕННИ Я.Христова, В. Димитрова, С. Нашар, М. Атанасова, А.Николов. Акуш. и 

гинекол. 2017,10,11-18. СБАЛАГ “Майчин дом" ЕАД, София; Медицински университет - 

София. РЕЗЮМЕ Увод: Наднорменото тегло, затлъстяването и прекомерното наддаване на 

тегло са рисков фактор за усложнения на бременността, раждането и следродовия период, 

както и за усложнения при плода и новороденото. Цел на проучването: Да се изследва 

изходното тегло при забременяване при български бременни и наддаването на тегло през 

бременността. Материал и методи: Беше проведено ретроспективно, болнично базирано 

проучване в СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, София. При 860 бременни с едноплодна 

бременност, родили след 37 г.с., бяха оценени общо и за отделни възрастови подгрупи 

средното изходно тегло (ИТ) при забременяването, индексът на телесна маса (ИТМ), 

процентът бременни с наднормено тегло и със затлъстяване. Възрастовите подгрупи бяха: 

под 25 г. (18% от изследваните), 26-30 г. (36.8%), 31-35 г. (31%), 36- 40 г. (14.2%). Оценено 

беше и наддаването на тегло в зависимост от възрастта и изходния ИТМ. Данните за 

теглото при забременяването и при раждането, ръста и възрастта бяха взети от от история 

на раждането. Използвани бяха методи на дискриптивната статистика. Резултати: 

Средното ИТ при забременяването за цялата група беше 61.9 кг, а средният ИТМ - 22.5 

kg/m2. В подгрупите съответните показатели бяха: под 25 г. - 58.6 кг и 21.9 kg/m2, 26-30 г. 

- 61.8 кг и 22.2 kg/m2, 31-35 г. - 63.3 кг и 22.8 kg/m2, 36-40 г. 65.3 кг и 23.2 kg/m2. 

Процентът на случаите с наднормено тегло при забременяването за цялата изследвана 

група беше 14.2%, а със затлъстяване - 7.2% За подгрупите съответните цифри бяха както 

следва: под 25 г. - 11% и 5.2%,, 26-30 г. - 14.2% и 7%, 31-35 г. - 16.5 и 7.1%, 36-40 г - 13.1% 

и 10.7%. Средното наддаване на тегло за цялата група беше 14.8 кг или 25% спрямо ИТ. В 

подгрупите съответните показатели бяха: под 25 г. -14.8 кг/25.8%, 26-30 г. - 15.6кг/26.2 %, 

31-35 г. - 14.5кг/24.3%, 36-40 г. -13.7 кг/22.6%. Бременните с нисък ИТМ бяха наддали 

средно с 26% спрямо ИТ, тези с нормален ИТМ - с 32%, тези с наднормено тегло -с 16.4%, 

а тези със затлъстяване -с 12.7%. С повече от 30% спрямо ИТ бяха наддали 30.7% от 

изследваните.  Изводи: С напредването на възрастта изходното тегло, ИТМ и 

относителният дял на жените с наднормено тегло и затлъстяване при забременяването 

нарастват. Наддаването на тегло е по-изразено при бременните под 30 г. и при тези с ИТМ 

<25. Значителен процент от жените * наддават прекомерно на тегло през бременността.  

BODY MASS AT THE BEGINNING OF PREGNANCY AND WEIGHT GAIN - RESULTS 

FROM A HOSPITAL BASED STUDY AMONG BULGARIAN WOMEN Hristova lana, 

Violeta Dimitrova, Suzana Nashar, Maria Atanasova, Assen Nikolov. University Obstetrics and 

Gynecology Hospital “ Maichin Dorn” , Sofia; Medical University - Sofia. ABSTRACT 

Introduction: Overweight, obesity and excessive weight gain are hsk factors for complications 

during pregnancy, labor/delivery and the puerperium, as well as for fetal and neonatal problems. 

Aim of the study: To evaluate the initial body weight at the onset of pregnancy and the weight 

gain during pregnancy in a cohort of Bulgarian women. Materials and methods: The study was 



retrospective, hospital based one. It was conducted at the University Obstetrics and Gynecology 

Hospital “Maichin Dorn”, Sofia. In 860 singleton term pregnancies (delivery after 37 w.g.) the 

following parameters were analyzed for the entire group and for different age groups: mean body 

weight (BW) and BMI at the beginning o f pregnancy and proportion of women who were 

overweight or obese. The age groups were as follows: below 25 years (18% of the enrolled 

subjects), 26-30 y. (36.8%), 31-35 y. (31%>), and 36-40 y. (14.2%)). Weight gain in relation to 

age and initial BMI was assessed too. Data about height and initial and final BW were obtained 

from patients’ charts. Descriptive statistics was applied to express results. Results: The mean 

body weight (BW) at the beginning o f pregnancy for the entire group was 61.9 kg, and the 

starting BMI - 22.5 kg/m2. In the age subgroups these parameters were as follows: below 25 y. - 

58.6 kg and 21.9 kg/m2, 26-30y.. - 61.8 kg and 22.2 kg/m2, 31-35y. - 63.3 kg and 22.8 kg/m2, 

36-40y. - 65.3 kg and 23.2 kg/m2. In the age subgroups the corresponding figures were as 

follows: below 25 y. - 11%0 and 5.2%>, 26-30 y. - 14.2% and 7%, 31-35 y. - 16.5%o and 7.1%>, 

36-40 y - 13.1%> and 10.7%,. 14.2 %, of the women were overweight while 7.2% were obese. 

The mean weight gain for the entire group was 14.8 kg or 25% from the initial BW. In the age 

subgroups the corresponding figures were: below 25 y. - 14.8kg/25.8%o, 26-30 y. - 15.6 kg/26.2 

%,, 31-35 y. - 14.5 kg/24.3%,, 36-40 y. - 13.7 kg/22.6%,. Underweight pregnant women had 

gained on the average 26% compared to their initial BW, the ones with normal BMI - 32%,, the 

overweight ones - 16.4%,, and the ones with obesity - 12.7%. In 30.7% o f the patients weight 

gain was more than 30%, compared to the initial body weight. Conclusions: As age advances, 

initial BW, BMI and the percentage of overweight and obese pregnant women increase. Weight 

gain is more pronounced in women below the age o f 30 and with BMI <25. In a significant 

proportion o f cases weight gain during pregnancy is excessive. 

 

22. АКУШЕРСКИ ИЗХОД СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИТЕ НА 

МАТОЧНАТА ШИЙКА Велева Г., Николов А., Нашар С.Акуш. и гинекол. 2017,4,22-29 

Катедра по Акушерство и гинекология, Медицински Университет-София, Ръководител 

катедра: проф. А.Николов Обзор Ракът на маточната шийка (PMLLI) в световен мащаб е 

третият по честота рак при жените 9гп\ и седмият по честота при цялото население. С 

помощта на цитологични скринингови програми име ефективно се установяват и 

премахват преканцерози на РМШ. Предраковите изменения на вн шийката се срещат 

предимно при жени в репродуктивна възраст с най-висока честота . МногоosoАкушерство 

и гинекология - Брой 4, 2017 23 от тези жени все още не са реализирали репродуктивните 

си планове и лечението на тези цервикални изменения може да има сериозни 

репродуктивни последици. Този обзор ще обобщи част от публикуваната литература по 

отношение на различните видове терапия на преканцерозите на маточната шийка и риска 

от спонтанни аборти и преждевременни раждания при последващи бременности и дава 

някои терапевтични препоръки по отношение терапията на преканцерозите. Ключови 

думи. Преканцерози на маточната шийка, ексцизионна терапия, спонтанни аборти, 

преждевременни раждания. OBSTETRIC OUTCOMES AFTER CONSERVATIVE 



TREATMENT FOR INTRAEPITHELIAL OR EARLY INVASIVE CERVICAL LESIONS 

Veleva G., N ikolov A, Nashar S. Conservative methods to treat cervical intraepithelial neoplasia 

and microinvasive cervical cancer are commonly used in young women because of the advent of 

effective screening programmes. Cervical precancerous lesions are encountered modt commonly 

among women of reproductive age; a peak incidence occurs among young women.. These 

women who are treated for cervical intraepithelial neoplasia are of reproductive age although the 

disorder can take place in much younger women. That treatment should be effective is 

paramount, but it should also have minimum adverse effects on future fertility and pregnancy 

outcomes. - This review will summarize a part of the published literature regarding the effects of 

excision therapies of the uterine cervix and the risk of a preterm delivery (PTD) in future 

pregnancies and provide some reasonable treatment recommendations for women with cervical 

dysplasia. Key words: Cervical precancerous lesions, excision therapy, preterm deliveries. 

 

23. РАЖДАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ HA ПРЕКАНЦЕР03И HA МАТОЧНАТА ШИЙКА-

РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПУКНАТ 0К0Л0ПЛ0ДЕН МЕХУР И НАЧИН НА 

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ Велева Г., Николов А., Нашар С., Атанасова М., Карамишева В., 

Златков Г. Акуш и гинекол 2017,5,10-16. СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД София , изп. 

директор доц. д-р Иван Костов Катедра по акушерство и гинекология, МУ- София , 

ръководител проф. д-р А. Николов Абстракт Цел: Да установим акушерските усложнения 

в частност риск от преждевременно пукнат околплоден мехур, продължителност на 

раждане, родов травматизъм и състояние на новороденото при бременност, настъпила след 

следните манипулации на МШ: СКС, LEEP и ДТК. Метод: Проучването е ретро- и 

проспективно за периода 2012 - април 2017, проведено в болница СБАЛАГ "М. дом” 

София. Проучихме 254 жени, на които е извършено диатермкоагулация (ДТК), loop 

electrosurgical excision procedure (LEEP), класическо конизацио (cold knife conization СКС) 

родоразрешени след 24 г.с. За контролна група използвахме жени без извършвана 

манипулация на маточна шийка (МШ). Изследвани параметри бяха предтерминно раждане 

(ПР).  Резултати: Най-голям процент на ППОМ има в групата на СКС, най-често изолиран 

инфекциозен агент при ППОМ е Candida albicans. Най-голям процент (18.2%) на 

новородени с екстремно ниско тегло има в групата на LEEP. Рискът за повишен 

неонатален морбидитет, сравнен с контролата е сигнификантен в групата на СКС -

относителен риск за Апгар <7 на 1ва мин. е 1.96 Cl 1.32-2.89, p<0.001; Апгар <7 на 5 мин.- 

RR4.53, Cl 1,73-11.85, p=0.002. Продължителността на вагиналното раждане, сравнено с 

контролите е удължено значително и в трите групи, честотата на разкъсвания на МШ в 

хода на вагинално раждане е по-ниска в групите след манипулация, сравнено с контролата. 

Обсъждане: Бременността след ексцизионно лечение на преканцерозите на МШ е свързана 

с повишен риск за ПР, ППОМ, удължено вагинално раждане и повишен неонатален 

морбидитет, не се установява повишен родилен травматизъм при вагинално раждане след 

манипулации за лечение на преканцерози на МШ. Ключови думи: цервикалнта 

интраепителиална неоплазия, диатермкоагулация (ДТК), loop electrosurgical excision 



procedure (LEEP), класическо конизацио(со№ knife conization СКС), преждевременно 

пукнат околоплоден мехур(ППОМ), вагинално ражданe.  

PREGNANCY OUTCOMES AFTER TREATMENT FOR CERVICAL INTRAEPITHELIAL 

NEOPLASIAPREMATURE MEMBRANE RUPTURE AND DELIVERY Veleva G., Nikolov 

A., Nashar S., Atanasova M., Karamisheva V., Zlatkov G. Objective: To examine the 

consequences of cervical conisation, LEEP procedure and diatermocoagulation in terms of 

adverse outcome in subsequent pregnancies. Metods: Retro-prospective study for the period 

2012-2017April conducted in hospital "M.dom ", Sofia. We studied 254 women who committed 

loop electrosurgical excision procedure(LEEP), cold knife conization (CKC) and 

diatermocoagulation(DTK).Our aim was to estimate the risk of adverse obstetric outcome, 

specifically premature rupture of membranes, low birth weight, duration of vaginal delivery, 

frequency of cesarean sections. Results: We found out high incidence of premature rupture of 

membranes (PRM) in the group of CKC, Candida albicans is the most often isolated infectious 

agent in PRM. The highest percentage (18.2%) of infants with extremely low weight is in the 

LEEP group. The risk of elevated neonatal morbidity compared to the control was increased in 

the CKC group - the risk ratio for Apgar <7 per 1st minute was  1.96 Cl 1.32-2.89, p<0.001; 

Apgar <7 in 5 min.- RR4.53, Cl 1,73-11.85, p=0.002. 

The duration of vaginal delivery compared to controls was prolonged significantly in all three 

groups, the incidence of trauma of birth canal during vaginal delivery was lower in the groups 

compared to the control. Key words.'cerwca/ intraepithelial neoplasia,diatermcoagulation, loop 

electrosurgical excision procedure (LEEP), cold knife conization (CKC), preterm labour (PTL), 

premature rupture of membranes (PRM), vaginal delivery. 

 

24. РИСК ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЖДАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СЕРКЛАЖА 

ПРИ ЖЕНИ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 

Велева Г., Николов А., Нашар С., Атанасова М., Юнакова М. Акуш. И гинекол. 2017,5,3-9. 

СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД София , изп. директор доц. д-р Иван Костов Катедра по 

акушерство и гинекология, МУ- София , ръководител проф. д-р А. Николов Абстракт Цел: 

Да се установи влиянието на процедурите CKC, LEEP и ДТК върху протичане на 

последваща бременност и ефективноста на серклажа в превенция на преждевременното 

раждане. Метод: Проучването е ретро- и проспективно за периода 2012-април 2017 

проведено в болница СБАЛАГ“Майчин дом“ София. Проучихме 254 жени, на които е 

извършено  диатермокоагулация (ДТК), loop electrosurgical excision procedure (LEEP), 

класическо конизацио (cold knife conisationCKC) родоразрешени след 24г.с., за контролна 

група използвахме предтерминно родили жени, без извършвана манипулация на маточната 

шийка (МШ). Изследвани параметри бяха предтерминно раждане (ПР) преди 37г.с., ниско 

тегло на новороденото,ефективност на серклаж за превенция на ПР. Резултати: рискът за 

ПР при пациентки след лечение на преканцерози на МШ е съответно в групата на СКС е 

3,9 пъти по-голям в сравнение с тези без манипулация (RR3,9;95% доверителен интервале 



от 2,57 до 5,92;z=6,41 p<0,0001), в групата на LEEP процедура релативния риск е 2,54;95% 

доверителен интервал е от 1,4 до 4,6;z=3,06, р=0,002, в групата на ДТК- RR0,98, 

доверителен интервал 0,3 до 3,1,z=0,032, р=0,97. Най-голям риск има при жени след СКС, 

по-малък, но статистически достоверен риск има след LEEP процедура, риск за ПР след 

ДТК е несигнификантен. Установихме повишен риск за раждане на екстремно недоносени 

деца в групата на LEEP процедурата и повишен риск за ПР сед поставяне на серклаж. 

Обсъждане:Лечението на преканцерозите на МШ с метода на класическото конизацио или 

LEEP процедура е свързано със значителен риск за ПР и повишен неонатален морбидитет. 

Поставянето на серклаж при тези жени не подобрява изхода на бременността. Необходима 

е много внимателна преценка при избора на метод за лечение в зависимост от възрастта на 

пациентката и нейните репродуктивни планове. 

Ключови думи: цервикална интраепителиална неоплазия (CIN), диатермокоагулация 

(ДТК), loop electrosurgical excision procedure (LEEP), класическо конизацио (cold knife 

conisationCKC), преждевременно раждане, серклаж 

25. PERINATAL MORBIDITY AND OTHER SEVERE ADVERSE PREGNANCY 

OUTCOMES ASSOCIATED WITH TREATMENT OF CERVICAL 

INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA Galabitza Veleva, Asen Nikolov, Suzana Nashar, 

Konstantsa Neykova, Maria Yunakova∗ (Submitted by Corresponding Member M. Vlaskovska 

on July 31, 2017) Abstract The aim of this paper is to investigate the impact of CKC, LEEP and 

DTC procedures on future pregnancy outcome and the effectiveness of cerclage in the prevention 

of PD. Our investigation was a retro- and a prospective one for the period of 2012-April, 2017 

and was conducted in “Maichin Dom” University Hospital, Sofia. We investigated 254 women 

who underwent a DTC, LEEP, or CKC who delivered after 24 weeks of gestation. We used as a 

control group (CG) pregnant women who underwent a preterm delivery (PD) without any 

preliminary surgical manipulation on the uterine cervix. We studied the following types of 

outcome – preterm delivery (PD) < 37 weeks of gestation, newborn adaptation after delivery and 

necessity of intensive care unit admission, cerclage effectiveneness in the prevention of PD. The 

risk of PD in cases of patients after a treatment of CIN was as follows: in CKC group risk was 3.9 

times higher as compared to the CG (RR 3.9; 95% CI, 2.57–5.92, z = 6.41, p < 0.0001), in the 

group of LEEP procedure RR 2.54; (95% CI, 1.4 to 4.6, p = 0.002), the RR in the group with 

DTC was 0.98 (95% CI, 0.3–3.1, z = 0.032, p = 0.974). We observed a significantly increased 

risk for neonatal morbidity, as compared to the CG, in the group of patients with a previous CKC 

– the risk for an APGAR score < 7 at the 1st min after delivery was (RR1.96, 95%CI, 1.32 to 

2.89, p < 0.001); for an APGAR score < 7 at the 5th min (RR 4.53, 95% CI, 1.73 to 11.85, p = 

0.002). We also found in DOI:10.7546/CRABS.2019.03.16 407our research an increased risk for 

an extremely preterm birth in the group of patients with a preliminary LEEP procedure, as well as 

an elevated risk for PD after a cerclage procedure. Treatment of cervical intraepithelial neoplasia 

by means of CKC or a LEEP procedure is related to an increased risk for PD as well as increased 

neonatal morbidity. Cerclage placement in these cases does not improve the outcome. Caution 

should prevail when considering treatment in young women who may want future pregnancies. 



Key words: cervical intraepithelial neoplasia (CIN), loop electrosurgical excision procedure 

(LEEP), cold knife conization (CKC), diathermocoaguation (DTC), preterm delivery (PD),  
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27. Високорискова бременност. Атанасова М, С.Нашар, П.Марков-. JP news 2018,3, 35-38 

28.EFFECTS OF EPIDURAL ANALGESIA FOR LABOR AND DELIVERY ON 

NEWBORN WELLBEING Assen Nikolov; Mariya Atanasova, Suzana Nashar, Nina 

Yarukova, Stoyan Pevtichev Medical University of Sofia, Faculty of Medicine, Department of 

Obstetrics and Gynecology, University Hospital "Maichin Dom", Delivery Clinic Abstract: 

Epidural anaesthesia is the most efficient method of pain reduction during labor and 

delivery.Objective: The aim of this study was to establish the effects of epidural analgesia for 

labor on newborn well-being. Material and Methods: A study is prospective and retrospective for 

six years period (2007 - 2013), included 735 patients, who met the following criteria: 1) single 

birth; 2) gestational period >36 weeks; 3) live births; 4.) occipital position of fetus; 5.) vaginal 

delivery. Excluding criteria are: 1.) operative vaginal delivery; 2.) Caesarian section. The 

condition of newborn was evaluated in all infants by Apgar score on 1 and 5 minutes and 

umbilical artery blood gases. Results: The weight of infants is 3152 grams, the Apgar score on 

first minute is 8; Apgar score on five minute is 9; the middle pH is 7.312, BE 1.02. Adaptation 

period of all infants is flowed fluently. Conclusion: Epidural analgesia for labor and delivery do 

not affect wellbeing of newborn. 

 

 

29. EFFECTS OF EPIDURAL ANALGESIA ON DURATION AND BLEEDING IN 

THIRD PERIOD OF LABOR Assen Nikolov; Mariya Atanasova (1), Suzana Nashar (1), Nina 

Yarukova (1), Stoyan Pevtichev (1) Medical University of Sofia, Faculty of Medicine, 

Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital "Maichin Dom", Delivery Clinic 

Abstract: Epidural anaesthesia is the most efficient and method of pain reduction during labor 

and delivery.Objective: The aim of this study was to establish the effects of epidural analgesia for 

labor on duration and bleeding in third period of labor. Material and Methods: A study is a 

prospective and retrospective for six years period (2007 - 2013), included 792 patients. We 

applicate 10 UI Oxytocin i.v., after birth of fetus, we measure the duration of third period in 

seconds, in all patients. The bleeding is estimated by subjective and objective methods - the 

number of used gauzes and laboratory study. Results: The mean duration of third period is 3.48 

seconds and the mean blood loss is 380 ml. Conclusion: The epidural analgesia for labor and 

delivery do not affect the duration and blood loss in third period of labor. 


