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Въведение  

Делът на многоплодните бременности в България бележи трикратно нарастване 

през последните 20 години и все повече допринася за перинаталната неонатална и 

майчина заболеваемост и смъртност. Този ръст до голяма степен се дължи на отлагане 

на репродуктивните планове за по-късна възраст и на нарастващото приложение на 

асистираните репродуктивни технологии (АРТ). Двуплодните бременности имат 

повишен риск от спонтанен аборт, хромозомни заболявания, структурни дефекти, 

анемия, преждевременно раждане, интраутеринна растежна ретардация, прееклампсия. 

Жени, бременни с двуплодна бременност трябва да бъдат проследени от опитен 

мултидисциплинарен екип, както и насочени в референтни центрове за консултация и 

родоразрешение. 
 

 

 

Този протокол цели да маркира поведението при проследяване на двуплодни 

бременности 
 

 

 

 

Датиране на двуплодна бременност  

Определянето на срока на бременността при двуплодна бременност се 

извършва чрез ехографско измерване на парието сакралният размер 

(CRL) на двата плода и бременността се причислява към съответната 

Клас 

I 

Ниво 

А 
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гестационна седмица по размера на по-големия близнак 

Определянето на срока на бременността по CRL трябва да се предприеме 

при размер на плода между 45 и 84 мм. След  този срок датирането на 

бременността се осъществява по измерване на обиколката на главата 

(НС) на по-големия близнак 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Определянето на срока на бременността при двуплодна бременност, 

възникнала чрез асистирана репродукция е по-точен предвид 

известените данни за ден на овулацията и/или ден на ембрио трансфера 

Клас 

I 

Ниво 

А 

 

Класификация  

Класификация: 

Двуплодните бременности се класифицират според зиготността и според 

хориалността, като последната има по-голяма тежест от клинична гледна точка. 

 

Приблизително 70–80% от спонтанно настъпилите двуплодни бременности са 

бихориални и около 20–30% са монохориални. 1/7 от бихориалните близнаци са 

монозиготни. 

От монохориалните близнаци 99% са биамниални, а оставащият 1% се разделя 

между моноамниалните в по-голямата част и по изключение сиамските близнаци. 

Приложението на АРТ може да промени тези съотношения в полза на дизиготните 

бременности. 

Двуплодните монохориални бременности се манифестират с по-голяма честота 

на усложненията в сравнение с бихориалните двуплодни бременности, като 

смъртността при първите е 2–3 пъти по-висока. 

Двуплодна 
бременност 

дизиготна  
2/3 

монозиготна  
1/3 

Бихориална-
биамниална 

Сиамски  
близнаци 

Монохориална 
моноамниална 

Монохориална-
биамниална 
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Съдовите комуникации при монохориатите могат да бъдат изразени в различна 

степен, но винаги са налице и с това обуславят повишения риск в сравнение с 

бихориалната плацентация. 

Изчислено е, че около 1/3 от двуплодните монохориални бременности се 

усложняват и поради това определянето на хориалността в първи триместър е 

решаващо за по-нататъшното проследяване. 
 

 

Ехографска диагноза на хориалността  

Двуплодните монохориални бременности се манифестират с по-голяма честота 

на усложненията в сравнение с бихориалните двуплодни бременности, като 

смъртността при първите е 2–3 пъти по-висока. 

Съдовите комуникации при монохориатите могат да бъдат изразени в различна 

степен, но винаги са налице и с това обуславят повишения риск в сравнение с 

бихориалната плацентация. 

Изчислено е, че около 1/3 от двуплодните монохориални бременности се 

усложняват и поради това определянето на хориалността в първи триместър е 

решаващо за по-нататъшното проследяване. 

Ехографски признаци за определяне на хориалността  

Най-достоверно и технически лесно е определянето на хориалността 

преди 15 г.с.  

До тогава ехографските белези имат чувствителност и специфичност, 

близки до 100%. 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Ехографска характеристика на бихориалната бременност преди 11 г.с. 

2 амниотични сака, 2 жълтъчни вехурчета, 2 хориални пластинки 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Ехографска характеристика на бихориалната бременност 11-15 г.с. 

λ-образен признак 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Ехографска характеристика на бихориалната бременност след 15 г.с. 

Разлика в пола на двата плода 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Ехографска характеристика на монохориалната бременност преди 11 

г.с. 

2 амниотични сака, 2 жълтъчни мехурчета, 1 екстрацеломна кухина 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Ехографска характеристика на монохориалната бременност 11-15 г.с. 

Т-образен признак 

Клас 

I 

Ниво 

А 

Ехографска характеристика на монохориалната бременност след 15 

г.с. 

Еднакъв пол на двата плода 

Клас 

I 

Ниво 

А 
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Ехографските признаци за определяне на амниалността 

Една монохориална бременност е биамниална, докато не се докаже, че 

не се касае за ранен ФФТС и анхидрамнионът в единия гестационен сак 

не създава погрешно впечатление на липса на амниотична преграда 

(честота на ФФТС 12%, честота на моноамниални монохориални 

бременности 1%) 

Клас 

I 

Ниво 

А 

 

Скрининг за хромозомни аномалии  

Комбинираният Биохимичен Скрининг в първи триместър се осъществява 

между 11+0 и 13+6 г.с. (CRL 45–84 mm) и се основава на характеристики на майката, на 

биохимични маркери в майчината кръв (PAPP-A и свободен β-hCG) и на маркери от 

ехографското изследване на плода (нухална транслуценция, носна кост, кръвоток през 

трикуспидалната клапа и кръвоток в дуктус венозус). Използването на биохимичните 

маркери свободен bHCG и PAPP A подобряват чувствителността на теста, като 

есенциално за въвеждането им е установената вече хориалност на двуплодната 

бременност.   

Биохимичният скрининг във втори триместър се изчислява се на базата на 

свободна β-hCG, AFP, μE3 и inhibin A в комбинация с майчината възраст, когато 

проследяването  на бременността е започнало след 14 г.с. (CRL>84 mm). За 

предпочитане да се реализира между 15–18 г.с. и не по-късно от 21 г.с. 

Чувствителността на този метод е 50% и на практика не се провежда като рутинен 

скрининг тест.  

Свободна фетална ДНК в майчината кръв 

Изследването на фетална ДНК при двуплодни бременности е по-трудно поради 

факта, че двуплодната бременност в повечето случаи е дизиготна, т.е. само един от 

плодовете е по-вероятно да има анеуплоидия. Феталната фракция от двата плода участва 

във формиране на крайният резултат от теста.  Ако плодъът е с анеуплоидия и има 

фетална фракция под 4%, то крайният резултат може да се маскира само от феталната 

фракция на здравия плод, и това да доведе до фалшиво отрицателен резултат. Други 

фактори като теглото на майката и според някои научни проучвания и от метода на 

концепция, водят до същия ефект, т.е. при ин витро бременности на майки с висок BMI, 

шансът да няма анализиран резултат е около 5%, независимо дали бременността е 

афектирана или не от тризомии. 

Изчисляването на риска за тризомии чрез Комбинирания 

Биохимичен Скрининг в първи триместър не се извършва чрез 

удвояване на нивото на изследваните хормони само защото 

бременността е двуплодна 

Има разлика при оценка на двата биохимични компонента при 

монохориална и бихориална двуплодна бременност. 

Клас I Ниво А 

При бихориална двуплодна бременност майчино обусловеният 

риск за хромозомни заболявания е един и същ, както при 

Клас I Ниво А 
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едноплодна бременност 

Рискът поне един фетус да бъде с анеуплоидия е два пъти повече 

в сравнение с едноплодната бременност 

Комбинираният Биохимичен Скрининг в първи триместър при 

бихориална биамниална двуплодна бременност има 

чувствителност на теста от около 90%. 

Клас I Ниво А 

Бихориалната двуплодна бременност е дизиготна и респективно 

се отчита риск за всеки фетус поотделно. 

 Комбинираният Биохимичен Скрининг в първи триместър ще има 

фалшиво положителен резултат (ФПР) от 3% за всеки плод и 

6% за цялата бременност 

Клас I Ниво А 

При монозиготната двуплодна бременност рискът за хромозомни 

заболявания засяга и двата плода 

Рискът е както при едноплодна бременност, предвид 

конкордността на двата плода за фетален кариотип 

Клас I Ниво А 

При монохориалните близнаци ултразвуковото измерване на 

нухалната транслуценция (НТ) сигнализира не само за 

анеуплоидии. 

То е ранен белег за пресказване на фето-фетален трансфузионен 

синдром (ФФТС) 

Клас I Ниво А 

Дискордантност в измерената НТ >20% се среща при коло 13% 

от монохориалните бременности 

Това увеличава риска за тризомии от Комбинирания Биохимичен 

Скрининг в първи триместър и увеличава фалшиво 

положителния резултат за цялата бременност на 9% 

Клас I Ниво А 

За изчисляване на Комбинирания Биохимичен риск за 

монохориалната бременност се взема средната стойност от 

измерването на нухалната транслуценция на двата плода  

Клас I Ниво А 

За три- и повече плодни бременности рискът за тризомии се 

изчислява на базата на нухалната транслуценция+майчината 

възраст 

Клас I Ниво А 

При установяване на синдрома на изчезващия близнак с един 

развиващ се фетус и втори фетус без сърдечна дейност или дори 

само наличие на празен гестационен сак, използването на 

биохимичните параметри за определяне на риска е както при 

едноплодна бременност, ако неразвиващият се фетус е с парието 

сакрален размер (CRL) <9 г.с. 

Клас I Ниво А 

При установяване на синдрома на изчезващия близнак с един 

развиващ се фетус и втори фетус без сърдечна дейност или дори 

само наличие на празен гестационен сак, провеждането на 

скрининг е само на базата на майчина възраст и ултразвукова 

находка, ако неразвиващият се фетус е с парието сакрален 

Клас I Ниво А 
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размер (CRL) >9 г.с. 

Биохимичният скрининг във втори триместър не е приложим за 

бременности с повече от 2 плода 

Клас I Ниво А 

Свободна фетална ДНК в майчината кръв: високо чувствителен 

за монозиготни двуплодни бременности..  

Клас I Ниво А 

Свободна фетална ДНК в майчината кръв: не се препоръчва 

при бременности със синдром на изчезващият близнак 

Клас 

III  

Ниво В 

Свободна фетална ДНК в майчината кръв: чувствителност при 

бихориална двуплодна бременност : 

- Т 21:  чувствителност 98.2% , ФПР 0.05% 

- Т 13: чувствителност 66.7% , ФПР 0.19% 

- Т18: чувствителност 88.9% , ФПР 0.05% 

Клас 

IIа 

Ниво В 

 

Ехографски маркери във втори триместър 

Ехографски маркери за хромозомни аномалии във втори 

триместър не са валидирани за многоплодни бременности 

Клас I Ниво А 

За многоплодни бременности не е валидирано преизчислението на 

риска от комбинирания тест в първи триместър при ехографски 

маркери за хромозомни аномалии във втори триместър 

Но голяма част от отделенията по майчино-фетална медицина 

използват протокола за преизчисление на риска при едноплодни 

бременности 

Клас I Ниво А 

 

Инвазивна диагностика при двуплодна бременност  

Индикациите за инвазивна диагностика при двуплодна бременност се припокриват с 

тези при едноплодна бременност, но риска от проведена процедура: плацентоцентеза 

11-14+6 г.с или амниоцентеза след 16 г.с. е по-висок. FIGO препоръчва с предимство 

извършването на плацентоцентеза като диагностичен инвазивен тест при бихориална 

двуплодна бременност. Основание за това е, че при извършване на селективна 

редукция, тя е с по-благоприятен изход в първи триместър: риск от спонтанен аборт 7% 

срещу 14%. 

Плацентоцентеза: 11-14+6 г.с. 

- Риск от спонтанен аборт 2%  за двуплодна бременност. 

- Няма разлика в риска от спонтанен аборт при 

трансабдоминален или трансвагинален подход 

- Няма разлика в риска  от спонтанен аборт при едно или две 

пункционни места за извършване на процедурата. 

Клас I Ниво B 
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Амниоцентеза след 16 +0 г.с. 

- Риск от спонтанен аборт 1.5-2%  за двуплодна бременност. 

- Няма разлика в риска  от спонтанен аборт при едно или две 

пункционни места за извършване на процедурата. 

Клас I Ниво B 

 

Триплодна бременност  

 

Двуплодна монохориална бременност  

В сравнение с двуплодните бременности, триплодната 

бременност се характеризира с още по-голям риск от 

усложнения като: предтерминното раждане, прееклампсия (20–

45% от тези бременности), диабет, анемия, холестаза на 

бременността, постпартални хеморагии, Цезарово сечение, 

плацента превия, а също и нарушения на растежа на плодовете 

Клас I Ниво А 

Със  спонтанно предтерминно раждане преди навършени 34 г.с. 

завършват 70-100% от триплодните бременности  

плодове с тегло под 2500 г  се раждат в 95%  

плодове с тегло под 1500 г се раждат в 35%  

Клас I Ниво А 

Не съществуват профилактични мерки, които да намалят дела на 

предтерминните раждания при триплодните бременности, 

каквито са серклажът и приложението на прогестерон за 

едноплодните 

Клас I Ниво А 

Скринингът за предтерминно раждане чрез измерване дължината 

на маточната шийка също не е валидно 

 съществуват проучвания, които използват дължина на 

маточната шийка от 25 мм в 19–22 г.с. като гранична за 

определяне на риска от предтерминно раждане преди 28–32 

г.с. 

 тази стойност на дължината на маточната шийка, заедно с 

пробата за фетален фибронектин, може да се използва за 

установяване на симптомните бременности с повишен риск 

от прематурно раждане и така да се набележи моментът на 

започване на кортикостероидна профилактика на 

белодробната зрялост 

Клас 

IIb 

Ниво В 

Ехографски изследвания: Няма установена честота на прегледите, 

нито интервал между тях 

Клас I Ниво А 

Родоразрешаване  

 в 34–36 г.с. 

 в зависимост от хориалността и амниалността 

Клас I Ниво А 
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Монохориалните бременности са потенциално високорискови, тъй като 1/3 от 

тях се усложняват по някакъв начин (ФФТС, TAPS, TRAP, ИУРП и повишена честота 

на аномалии (3–5-кратно). Серийните контролни изследвания са насочени към 

диагностициране на тези проблеми в хода на бременността. [приложение 1] 

Първи триместър  на бременността.[приложение 1] 

 ранен комбиниран скрининг за хромозомни аномалии и 

структурни дефекти 

 определяне срока на бременността на базата на CRL на по-

големия плод 

  при бременностите след асистирана репродукция не се 

извършва корекция. 

Клас I Ниво А 

Поради повишената честота на тежки малформации при тези 

бременности се препоръчва рутинна ехокардиография в 20–22 

г.с. 

Клас I Ниво А 

Препоръчва се ехографско изследване в: 12, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 

32, 34 г.с. 

Клас I Ниво А 

Финализиране на бременността:  

Монохориална-биамниална: в 34–36 +6 г.с. 

Клас I Ниво А 

Финализиране на бременността: 

Монохориална-моноамниална: в 32–34 г.с. след стимулиране на 

белодробната зрялост в 31–32 г.с.  

Клас I Ниво А 

Препоръчва се по-интензивно проследяване и прегледи веднъж 

седмично или на две седмици, ако се установи  

 дискордантност в НТ или CRL в първи триместър  

 или разлика >20–25% 

 в теглата на плодовете  

 или в количеството на амниотичната течност 

Клас I Ниво А 

След комбинирания скрининг за анеуплоидии в първи триместър 

ехографското проследяване се извършва чрез  

1. биометрия (като минимум трябва да включва обиколка на 

главата, коремна обиколка и дължина на фемур)  

2. изследване с Доплер:  

 индекс на пулсатилност на пъпната артерия (IP aUmb) 

 индекс на пулсатилност (IP) и максимална скорост на 

кръвотока (Vmax) на средномозъчна артерия (МСА)  

 индекс на пулсатилност (IP) в Дуктус венозус (DV) на всеки 

от плодовете 

3. и оценка на амниотичната течност  

4. и пикочните мехури на всеки от плодовете 

при всяко ехографско изследване на монохориална бременност 

Клас I Ниво А 
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Фето-фетален трансфузионен синдром (ФФТС)  

Представлява едно от най-тежките усложнения при монохориатите. 

Честотата на настъпване не е точно определена, тъй като в част от случаите се 

развива в ранните срокове. Приблизително се изчислява на от 1:40 до 1:60 от 

двуплодните бременности, 10–15% от монохориалните-биамниални и 6% от 

моноамниалните. 

Ако започне да се развива преди 20 г.с., смъртността е 100%, а след 21–26 г.с. 

смъртността се изчислява на 80% с неврологични нарушения в около 50%. 

Патофизиологията се основава на наличните съдови анастомози: предимно на 

артерио-венозните и вено-артериалните и в по-малка степен на артерио-

артериалните и вено-венозните. Факторът, който преципитира развитието на ФФТС, 

е епизод на хиповолемия на единия плод (донор) в отговор на дисбаланс на кръвотока 

през плацентарните анастомози, при което реципиентът е подложен на 

хиперволемично натоварване. 

Диагноза: 

Лечение 

В първи триместър  предиктивно значение  има дискордантност 

на NT >15–20% и наличието на обратен кръвоток в Дуктус 

венозус  

Клас I Ниво А 

Все пак диагнозата се поставя по-късно при установяването на 

дискордантност в нивото на амниотичната течност на двата 

амниотични сака по следните критерии: 

 

Реципиент: максимален вертикален джоб околоплодна течност  

 >8 cm преди навършена 20 г.с.  

 или >10 cm след 20 г.с. 

Донор: максимален вертикален джоб околоплодна течност < 2 cm. 

Клас I Ниво А 

* Доплерови промени:  

Реципиент: обратен кръвоток в DV или пулсатилност във V. Umb 

Донор: липсващ/обратен кръвоток в A. Umb 

Клас I Ниво А 

Quintero: стадии в развитието на ФФТС 

стадий поли/олиго 

хидрамнион 

празен 

пикочен 

мехур на 

донора 

Доплерови 

промени 

хидропс фетална 

смърт 

I +     

II + +    

III + + +   

IV + + + +  

V + + + + + 
 

Клас I Ниво А 
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Опциите на поведение са следните: 

 Фетоскопска лазер-аблация на анастомозите. 

 Очаквателно 

 Амниодренаж 

 Септостомия 

 Селективен фетицид 

Избор на лечение е лазер-аблацията на плацентарните 

анастомози чрез фетоскопски достъп. Чрез прекъсване на 

интерфеталните комуникации се възвръща хемодинамичният 

баланс. Постига се най-висока честота на преживяемост на двата 

плода и най-добри перинатални резултати. Преоперативната  

преценка на позицията на плацентата е от основно значение за 

избора на входно отверстие за фетоскопа, за локализиране на 

екватора и за инсерцията на пъпните върви. 

Клас I Ниво А 

Индикация за приложение на метода са  

 Quintero стадий II и по-висок 

 установен в периода между 16 и 26 г.с. 

Клас I Ниво А 

Липсват показания за лечение в Quintero стадий I  

Извършва се оценка на степента на ФФТС в седмичен интервал 

Счита се, че около 50–70% от случаите прогресират до по-тежки 

форми на ФФТС 

Клас I Ниво А 

Резултати от лазер-коагулацията:  

 преживяемост на поне единия плод в 75–90%  

 и честота на тежки неврологични усложнения през първата 

година от живота от около 2-3% 

Клас I Ниво А 

Резултати от амниодренаж: 

 преживяемост на поне единия плод в 50% от случаите  

 и тежки неврологични усложнения на една годишна 

възраст в до 40% от третираните 

Клас I Ниво А 

Селективен фетоцид може да се счита за лечение на избор в 

следните случаи:  

1. единият от плодовете манифестира несъвместима с 

живота аномалия 

2. след неуспех на лазер-аблацията на плацентарните 

анастомози 

3. напреднал стадий по Quintero със сърдечна недостатъчност 

на реципиента и/или голяма разлика в теглата на двата 

плода с насложена върху ФФТС, селективна ИУРП. 

Клас I Ниво А 

Селективен фетоцид се извършва на плода с по-лоша прогноза 

(няма проучвания, които да демонстрират по-лоша прогноза в 

зависимост от това дали плодът е донор или реципиент) или в 

случай с еднакво тежко състояние на двата плода. 

Клас I Ниво А 
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Селективна ИУРП  (интраутеринна ретардация на плода)  

Представлява развитие на ИУРП само на един от плодовете поради 

асиметрично разпределение на плацентата. В някои случаи това усложнение е 

придружено от ФФТС (ФФТС с насложена ИУРП) и по-рядко от TAPS, чиято 

манифестация е по-характерна след лазер-аблация, извършена по повод на ФФТС. 

Тази нозологична единица се изявява с особености в протичането, което налага 

класифициране, различно от това на ИУРП при едноплодни бременности. 

Диагноза: 

Фетицид се предприема според техническата достъпност 

посредством коагулация с биполярна щипка на пъпната връв, лазер 

на пъпната връв или радиофреквентна аблация. 

Диагнозата се поставя след установяване на изчислено тегло на 

единия от плодовете под персентил 10, което обикновено е 

свързано с дискордантност между теглата на двата плода ≥25%. 

Клас I Ниво А 

Характерна особеност на тази патология, която произтича от:   

1. повишената смъртност на плода, който е с нормално 

тегло  

2. в около 25% от случаите на смърт плода с ниско тегло, 

3. както и от тежките неврологични усложнения на оцелелия 

плод, които се срещат в 25–45% от случаите. 

Клас I Ниво А 

При монохориалните бременности различаваме три типа ИУРП: 

тип Doppler на 

пъпна артерия 

Прогноза Еволюция 

I Нормален Добра Като цяло добра, рядко 

прогресираща до тежки 

форми.  

Усложнения у нормалния 

плод < 5% 

II Липсващ или 

обратен краен 

диастолен 

кръвоток 

постоянно 

Лоша, но 

предвидима 

Интраутеринно влошаване на 

състоянието в 90%. 

Прогресивно изменение на 

Доплеровите индекси на 

пулсатилност на пъпната 

артерия и на DV.  

Усложнения у нормалния 

плод <5% 

Клас I Ниво А 
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TAPS  (Twin Anemia-polycytemia Sequence) синдром на анемия -

полицитемия при близнаци   

III Липсващ или 

обратен 

диастолен 

кръвоток 

интермитентно 

Лоша, 

непредвидима 

Не се наблюдава класическото 

влошаване на състоянието, 

характерно за ИУРП. 

Неочаквана смърт на 

ретардиралия плод в 15% и 

усложнения при нормалния 

плод в 20% 
 

Лечение и поведение при ИУРП тип I 

 Очаквателно поведение с контролни ехографии на 7–

15 дни. 

 Родоразрешение се предприема след 32 г.с. по повод: 

 влошаване на Доплеровите показатели  

 и/или спиране на растежа на ретардиралия плод  

Клас I Ниво А 

Лечение и поведение при ИУРП тип II 

 Съществува повишен риск от интраутеринна смърт 

 Стриктно ежеседмично проследяване 

 Ако <28 г.с. и се установи тежко влошаване на 

Доплеровите показатели, планиране на оклузия на пъпна 

връв/или лазер-аблация на анастомозите 

 Ако >28 г.с. и се установи тежко влошаване на 

Доплеровите показатели, планиране на стимулация на 

белодробната зрялост с кортикостероиди и родоразрешаване 

Клас I Ниво А 

Лечение и поведение при ИУРП тип III 

      Много трудна за менажиране 

Настъпването на интраутеринна смърт е НЕПРЕДВИДИМО 

 Поведението е очаквателно  

 след стимулация на белодробната зрялост с 

кортикостероиди  

 родоразрешаване в 30–32 г.с. 

 Лазер-аблация на анастомозите 

 Ако < 22 г.с. се извършва оклузия на пъпна връв   

Клас I Ниво А 

Синдромът на анемия -полицитемия при близнаци   

(TAPS) , както и ФФТС, се дължи на наличието на съдови 

анастомози в плацентата на монохориалната бременност 

Клас I Ниво А 

TAPS се характеризира със 

1. значителна дискордантност в нивата на хемоглобин на 

двата близнака 

Клас I Ниво А 
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Диагноза: 

Може да се постави антенатално или постнатално 

 

2. при която няма дискордантност в нивата на 

амниотичните течности на двата плода 

Спонтанно настъпва в около 5% от монохориалните бременности. 

Най-тежки обаче са формите, които се развиват след лазер-

аблация по повод на ФФТС и докладваната в тези случаи честота 

на TAPS достига 9% 

Клас I Ниво А 

Пренаталната диагноза се основава на измерване максималната 

скорост на кръвотока в средномозъчната артерия (MCA Vmax) 

на всеки от плодовете  като се наблюдава:  

при донора 

MCA Vmax > 1.5 MoM (повишената върхова систолна скорост на 

a. cerebri media предполага анемия на плода)   

при реципиента   

MCA Vmax < 1.0 MoM (лекото намаление на максималната 

скорост предполага полицитемия)  

Клас I Ниво А 

Антенатална класификация на TAPS: Клас I Ниво А 

СТАДИЙ 1 V Max >1.5 MoM донор, V Max <1.0 MoM реципиент 

СТАДИЙ 2 V Max >1.7 MoM донор, V Max <0.8 MoM реципиент 

СТАДИЙ 3 СТАДИЙ 1 + Изменения в Доплеровото изследване * 

*Липсващ или обратен краен диастолен кръвоток в пъпна артерия, 

пулсации в пъпната вена и/или обратен кръвоток или увеличен 

пулсатилен индекс в Дуктус венозус 

СТАДИЙ 4 Хидропс на донора 

СТАДИЙ 5 Смърт на единия плод след поставена диагноза TAPS 

Постнаталната диагноза се основава на диагностициране на 

анемия на донора и полицитемия на реципиента с: 

1. разлика в хемоглобина >8g/dl  

            (Hb(донор)<11 g/dl и Hb(реципиент)>20 g/dl) 

2. ретикулоцитоза  >1.7 

3. демонстриране на плацентарни анастомози с лумен < 1 

mm 

Клас I Ниво А 

Постнатална класификация на TAPS според разликата в 

хемоглобина между двата плода  

СТАДИЙ 1 Hb > 8 g/dl 

Клас I Ниво А 
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Поведение 

Перинаталните заболеваемост  и смъртност не са добре известни за TAPS поради 

хетерогенността на заболяването. 

Съществуват различни терапевтични подходи, сред които: 1) очаквателно 

поведение; 2) финализиране на бременността; 3) интраутеринно кръвопреливане; 4) 

фетоскопска лазер-аблация на анастомозите по съдовия екватор. 

 

TRAP  (Twin Reversed Arterial Perfusion sequence) синдром на обратна 

артериална перфузия при близнаци  

TRAP sequence е най-тежката форма на трансфузионен синдром, описана при 

монохориалната многоплодна бременност и се среща с честота от около 1% от 

монозиготните бременности.  

СТАДИЙ 2  Hb > 11  g/dl 

СТАДИЙ 3 Hb > 14  g/dl 

СТАДИЙ 4 Hb > 17 g/dl 

СТАДИЙ 5 Hb > 20 g/dl 

Приема се, че спонтанната форма на TAPS и ятрогенната такава, 

предизвикана след лазер-аблация по повод ФФТС, са показания за 

(повторно) приложение на лазер-аблация на съдовия екватор на 

плацентата, което се оказва технически много по-трудно поради 

липсата на хидрамнион в амниотичния сак на реципиента и 

невъзможността да се установят анастомозите, които причиняват 

заболяването 

Клас 

IIb 

Ниво В 

Предлага се и експектативно поведение в началните стадии (1 и 

2) със серийно ехографско проследяване всеки 1–2 седмици до 

достигане на фетална жизнеспособност и финализиране на 

бременността 

Клас 

IIb 

Ниво В 

Характеризира се с 

 фетална маса от растящ, тежко увреден и малформативен 

плод без сърдечна структура, наречен акардиак близнак, 

който може да показва движения, но няма собствена 

сърдечна функция 

 и нормално развит ко-близнак, наречен помпащ, 

осигуряващ перфузията на кръв към този т.нар. паразит 

Клас I Ниво А 

Ангиогенезата и съдовата комуникация между двата близнака 

стоят в основата на развитие на усложненията при помпащия 

близнак: 

 интраутеринна смърт  

Клас I Ниво А 
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Дискордантни малформации (засягащи само единия плод)  

Определя се като наличие на малформация, засягаща само единия близнак, при 

което патофизиологията на процеса е неизвестна. 

Поставя се в около 5% от монохориалните бременности с относителен риск (RR) 

3 спрямо едноплодните бременности и засягащи само единия плод в 80% от случаите. 

Лечението може да бъде щадящо (запазване на двата плода) или интрафетална 

лазер коагулация в първи триместър или  оклузия на пъпната връв на засегнатия плод 

във втори триместър или прекъсване на цялата бременност. 

 

Моноамниална двуплодна бременност  

Честотата ѝ е 1:10 000 бременности, засягайки 1–5% от монозиготите. 

 или сърдечна недостатъчност  

Усложнения при TRAP sequence без лечение 

 спонтанно преждевременно раждане – 75% 

 перинаталната смъртност – над 50% 

Клас I Ниво А 

Усложнения при TRAP sequence след приложено лечение 

 оцеляване на нормалния плод в 80%  

 с риск за неврологично увреждане от 2-3%  

 и риск от прематуритет поради ППОМ: 5–15% 

Клас I Ниво А 

Диагнозата се постава чрез ехографско цветно картиране и 

използването на пулс доплер велосиметрия: 

 идентифициране на кръвотока 

 характеристиката на обратен артериален кръвоток при 

акардиачния близнак 

Клас I Ниво А 

Лечение 

 интрафетална лазер коагулация на съдовете на акардиачния 

близнак – в първи триместър на бременността 

 радиофреквентна аблация, биполярна коагулация, 

ендоскопска лазер аблация на пъпната връв – след 16 г.с.  

(при моноамниалните бременности изборът на пъпна връв 

трябва да бъде много прецизен поради риска от 

преплитане) 

Клас I Ниво А 

Най-често  

 пъпните върви на двата плода са близко прикрепени една 

до друга (на отстояние 1–6 сm) 

Клас I Ниво А 
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Бихориална двуплодна бременност  

 като инсерцията е най-често централна 

Усложнения, характерни за моноамниотите: 

 ФФТС –  2–6%  

 преплитане на пъпните върви  

              интермитентната компресия между двете пъпни    

              вървиможе да предизвика 

 неврологични увреждания в двата плода 

 а така също и фетална смърт 

 перинатална смъртност: изчислява се на 15–20% 

 малформации – до 28%  

    (многократно надвишаваща тази при биамниалните) 

Клас I Ниво А 

Смърт на единия плод 

Възприета е честотата за това усложнение при монохориални-

биамниални бременности да е повече от 30%. 

Клас 

IIb 

Ниво С 

Ехографско проследяване: 12, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32 г.с. 
Клас I Ниво А 

Белези за интермитентна компресия:  

в пъпната вена може да се установи кръвоток с повишена 

скорост както и наличие на инцизури на пъпните артерии 

Клас I Ниво А 

Много важно е диференциално диагностично да се отхвърлят 

възможностите за: 1) ранен стадий на ФФТС; 2) псевдоамниална 

монохориална-моноамниална бременнос, при което 

интерфеталната мембрана е прекъсната в резултат на инвазивно 

изследване или в редки случаи – спонтанно, с което се увеличават 

перинаталните заболяваемост  и смъртност и за двата плода 

Клас I Ниво А 

Родоразрешаване 

 след кортикостероидна стимулация на белодробната 

зрялост в 31–32 г.с. 

 финализиране в 32–34 г.с. 

Клас I Ниво А 

Родоразрешаване 

 монохориалната-моноамниална бременност е 

АБСОЛЮТНА ИДИКАЦИЯ за родоразрешаване чрез 

елективно Цезарово сечение  

 няма достатъчно доказателства относно точния момент за 

финализиране на бременността 

Клас I Ниво А 

Първи триместър  на бременността.[приложение 2] 

 ранен комбиниран скрининг за хромозомни аномалии и 

структурни дефекти 

 определяне срока на бременността на базата на CRL на по-

Клас I Ниво А 
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големия плод 

  при бременностите след асистирана репродукция не се 

извършва корекция. 

Усложнения 

 недоизносване – водещо място 

 ИУРП 

 по-висока честота отколкото при едноплодните 

бременности – в около 10% 

обикновено засяга само единия плод 

Клас I Ниво А 

Ехографски прегледи: 12, 20, 28, 32 и 36 г.с. Клас I Ниво А 

Ехографската оценка е както при едноплодните бременности и 

включва  

 биометрии на двата плода (НС, АС, FL) и оценка на   

изчисленото тегло на плода (ИТП) 

 и Доплерово изследване (A Umb. IP, MCA IP+V Max +/- DV 

IP) 

 както и оценка на околоплодната течност 

Клас I Ниво А 

Проследяване на бихориална бременност с ИУРП 

 контролно 

изследване 

срок на 

родоразрешение  

метод на 

родоразрешение 

ИТП  

<10 персентил  

+     

а.umbilicalis PI  

нормално 

всеки 

2седмици 

39 г.с. вагинално 

ИТП  

<3 персентил  

+     

а.umbilicalis PI  

нормално 

веднъж 

седмично 

37 г.с. вагинално 

ИТП  

<10 персентил  

+     

CPR  

<5 персентил  

веднъж 

седмично 

37 г.с. вагинално 

ИТП  

<10 персентил  

+     

а.umbilicalis 

обратен краен  

диастолен 

кръвен ток 

веднъж на 

2–3 дни 

34 г.с. Цезарово 

сечение 

Клас I Ниво А 
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Предтерминно раждане при двуплодни бременности  

Предтерминното раждане допринася в по-голяма степен за заболяваемост и 

смъртността при двуплодните бременности в сравнение с едноплодните.  

ИТП  

<10 персентил  

+     

МСА  PI 

<5 персентил 

веднъж на 

2–3 дни 

34 г.с. Цезарово 

сечение 

ИТП 

<10 персентил 

+  

други 

критерии за 

тежест* 

на 12–72 

часа 

30 г.с. Цезарово 

сечение 

* Олигоамнион, NST с намалена вариабилност, обратен кръвоток в 

пъпна артерия, пулсации в пъпната вена, IP Ductus venosus >95 

персентил 

При ИУРП с дискордантност в изчислените тегла на плодовете 

(ИТП) над 20–25% преди навършени 30 г.с., поведението трябва 

да се индивидуализира 

Клас I Ниво А 

Родоразрешаване при коткордантност на плодовете в 37–39 г.с. Клас I Ниво А 

Средният гестационен срок при раждане за двуплодните 

бременности е 36 седмици  

Клас I Ниво А 

Честотата на предтерминно раждане при двуплодните бременности  

преди навършени 37 г.с. – 60%  

преди 32 г.с. – 12% 

Клас I Ниво А 

тегло при раждане под 2500 грама – 56%  

тегло под 1500 грама – около 10% 

Клас I Ниво А 

Тестовете за предвиждане на предтерминното раждане са с 

много ниска предиктивна стойност  

 феталният фибронектин не е показан за асимптомни 

бременни, макар че би бил полезен в случаите със 

заплашващо предтерминно раждане 

Клас II Ниво b 

Измерването на маточната шийка между 20 и 24 г.с.  

 може да прогнозира предтерминно раждане у асимптомни 

бременни 

 при бременни със симптоматика измерване на дължината 

на маточната шийка може да може да послужи като 

критерий за индуциране на белодробната зрялост с 

кортикостероиди 

Клас I Ниво А 

Дължина от  25 mm на маточната шийка при рутинен преглед в Клас II Ниво B 
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Родоразрешение на двуплодни бременности 

 

Триплодна бременност  

20 г.с. може да бъде индикация за заместващо лечение с 

прогестерон 

 микронизирон прогестерон 

 вагинална употреба 

 400 мг/24 ч. 

Понастоящем няма превантивни средства с доказана сигурна 

ефикасност за превенция на предтерминно раждане при 

многоплодни бременности, каквито се  прилагат при 

едноплодните бременности: профилактичен серклаж, поддържащи 

токолитици или цервикален песар  

Клас I Ниво A 

Кортикостероидната профилактика на белодробната зрялост при 

заплашващо предтерминно раждане се прилага със същите 

индикации при едноплодни бременности 

Клас I Ниво В 

Лечението с токолитици и употребата на магнезиев сулфат като 

НЕВРОПРОТЕКТОР са със същите показания и назначение, както 

при ендоплодна бременност 

Клас I Ниво А 

Главично-главично предлежание  

Вагинално раждане, ако няма противопоказания 

Клас I Ниво А 

Главично-седалищно/трансверзално предлежание 

 ИТП<1500 г или < 32 г.с. 

 Цезарово сечение, за да се намали риска за втория 

плод  

 ИТП >1500 г или > 32 г.с.  

 Вагинално с комбинирано верзио-екстракция на 

втори плод при трансверзално положение 

 Цезарово сечение, ако вторият  плод е с по-голямо ИТП 

и голяма дискордантност между двата плода 

Клас I Ниво А 

Седалищно/Главично 

Седалищно /Трансверзално предлежание  
Цезарово сечение 

Клас I Ниво А 

В сравнение с двуплодните бременности, триплодната 

бременност се характеризира с по-голям риск от усложнения 

като: предтерминното раждане, прееклампсия (20–45% от тези 

бременности), диабет, анемия, холестаза на бременността, 

постпартални хеморагии, Цезарово сечение, плацента превия, а 

също и нарушения на растежа на плодовете 

Клас I Ниво А 

Със  спонтанно предтерминно раждане преди навършени 34 г.с. 

завършват 70-100% от триплодните бременности  

плодове с тегло под 2500 г  се раждат в 95%  

Клас I Ниво А 
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Многоплодна бременност: селективен фетоцид/фетална редукция  

Многоплодните бременности се характеризират с това, че перинаталните и 

неонатални резултати са толкова по-лоши, колкото по-голям е броят на плодовете. 

Неонаталната и постнатална смъртност на 100 новородени според броя плодове 

на една бременност е следната: 

Бременности 

Ранна детска 

смъртност (до 

навършена 1 год.) 

Неонатална 

смъртност (от 

раждането до 28 

дни) 

Постнатална 

смъртност (от ден 

29 до 1-годишна 

възраст) 

Едноплодни 11.2 7.8 3.4 

Двуплодни 66.4 55.8 10.5 

Триплодни 190.4 168.8 21.6 

 

Най-добрата стратегия е ограничаването на броят на трансферираните ембриони 

след асистирана репродукция или прекратяване на циклите/инсеминациите, когато 

овариалният отговор на стимулацията поставя повишен риск от многоплодие. 

плодове с тегло под 1500 г се раждат в 35%  

Не съществуват профилактични мерки, които да намалят дела на 

предтерминните раждания при триплодните бременности, 

каквито са серклажът и приложението на прогестерон за 

едноплодните 

Клас I Ниво А 

Скринингът за предтерминно раждане чрез измерване дължината 

на маточната шийка също не е валидно 

 съществуват проучвания, които използват дължина на 

маточната шийка от 25 мм в 19–22 г.с. като гранична за 

определяне на риска от предтерминно раждане преди 28–32 

г.с. 

 тази стойност на дължината на маточната шийка, заедно с 

пробата за фетален фибронектин, може да се използва за 

установяване на симптомните бременности с повишен риск 

от прематурно раждане и така да се набележи моментът на 

започване на кортикостероидна профилактика на 

белодробната зрялост 

Клас 

IIb 

Ниво В 

Ехографски изследвания: Няма установена честота на прегледите, 

нито интервал между тях 

Клас I Ниво А 

Родоразрешаване  

 в 34–36 г.с. 

 в зависимост от хориалността и амниалността 

Клас I Ниво А 
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Феталната редукция има за цел да намали проблемите, които поставя 

многоплодието, а селективният фетоцид цели да избегне оцеляването на плода с 

тежка малформация.  

 

Резултатите от феталната редукция са следните: 

Феталната редукция подобрява цялостната прогноза за 

бременността като я превръща в двуплодна или едноплодна  

според FIGO  процедурата е показана при над три плода 

Клас I Ниво А 

Фетална редукция   е  най-добре да се извърши между 11 и 16 г.с. 

 технически по-просто е  

 може да се извърши инвазивно изследване, което да насочи 

кой от плодовете да бъде редуциран   

 и болшинството от спонтанните  аборти настъпват преди 10 

г.с. 

Клас I Ниво А 

Феталната редукция  при бихориална двуплодна бременност  

При провеждане в 11-14+6 г.с. :  

 риск от спонтанен аборт  в 12 г.с. - 5% 

 риск от преждевременно раждане <33г.с. - 6% 

След 14+6 г.с. 

 риск от спонтанен аборт в 20 г.с. -15% 

 риск от преждевременно раждане <33г.с. - 20% 

Клас I Ниво А 

Конвенционалният метод на редукция е  интракардиално 

инжектиране на калиев хлорид  

Клас I Ниво А 

Само при  бихориалната триплодна бременност, метод на 

редукция на един от еднояйчните близнаци е чрез интрафетална 

лазер аблация/оклузия на пъпна връв до бихориални близнаци 

Клас I Ниво А 

Фетална редукция при двуплодна бременност се предприема при 

дискордантност между двата плода по отношение на кариотип, 

структурен дефект или аномалия водеща до неврологично 

изоставане 

Клас I Ниво А 

Благоприятно е да се извърши ранен селективен фетоцид при  

известни  случаи, когато ехографската диагноза се поставя в първи 

триместър на бременността (като аненцефалията с развитие на 

хидрамнион и риск от предтерминно раждане)  

Клас I Ниво А 

Няма достатъчно проучвания, които да определят най-

подходящия момент за извършването му след диагностициране 

на малформацията на единия плод след 20 г.с. 

Клас 

IIb 

Ниво В 

Фетоцид при монохориална бременност : 

първи триместър: интрафетална лазевр аблация – риск от загуба 

на коблизнака се оценява до близио 50%. 

втори триместър: оклузия на пъпна връв – риск от спонтанен 

аборт 20%, риск от неврологично засягане до 10%. 

Клас 

IIb 

Ниво В 
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Начален № плодове 

Честота на загубите, ако се 

редуцира до двуплодна 

бременност (%) 

Честота на загубите, 

ако се редуцира до  

едноплодна (%) 

5 или повече 12.1 Неизвестна 

4 5.8 4 

3 4.5 6.1 

2 – 2.1 

   
 

Най честата триплодна бременност, подлежаща на редукция е трихориална/ 

триамниална, последвана от  бихориална/триамниална., като  

Опции на поведение  с рискове и ползи: 
 

Трихориална 

триамниална 
Аборт < 24 г.с. 

Предтерминно 

раждане < 32 г.с. 

Редукция – 3 до 2 7% 13% 

Редукция – 3 до 1 10% 8% 

3 плода – не се 

редуцира 
3% 35% 

 
 

Бихориална 

триамниалана  
Аборт < 24 г.с. 

Предтерминно 

раждане < 32 г.с. 

Редукция – 3 до 2 13% 23% 

Редукция – 3 до 1 18% 9% 

3 плода – не се 

редуцира 
9% 

 

38% 

Интрафетална 

Лазер аблация 
3% 7% 

 

Усложнения ,  дължащи се на многоплодността  

Предтерминно раждане 

Това е най-характерното за многоплодните бременности усложнение, което 

допринася в значителна степен за увеличението на перинаталната заболяваемост и 

смъртност. 

Честотата на предтерминното раждане при многоплодните бременности е 

повишена в сравнение с едноплодните. Относителният риск за предтерминно раждане 

при двуплодните бременности е 5.4, а за триплодните -  9.4. 

С нарастване на броя на плодовете намалява гестационният срок на настъпване 

на раждането. Средната гестационна възраст на раждане за двуплодните, триплодните, 

четириплодните и петплодните бременности е 37.0, 32, 30.7 и 28.5 седмици 

респективно, както може да се види на следната таблица: 

Гестационна 

възраст 

Дву- 

плодни 

Три- 

плодни 

Четири- 

плодни 

Пет- или 

повече 

плодни 

Едно 

плодни 
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% Раждания <32 г.с. 11.6 38.5 56.5 89.1 1.6 

% Раждания <37 г.с. 58.9 93.1 92.2 95.7 10.6 

Средна гест. възр. 

при раждане (SD) 

35.3 

(3.6) 

32 

(3.9) 

30.7 

(3.9) 

28.5 

(4.3) 

38.7 

(2.4) 

% тегло<1500 g 10.1 36.1 59.9 82.2 1.1 

% тегло<2500 g 57 94.6 98.6 93.3 6.4 

Средно тегло (SD) 
2330 

(628) 

1666 

(567) 

1371 

(489) 

1253 

(806) 

3296 

(561) 
 

Нарушения в растежа на плодовете 

Феталният растеж при многоплодните бременности не се различава много от 

наблюдавания при едноплодните бременности. Без съмнение публикуваните серии 

показват известно забавяне на растежа след 30 г.с. при неусложнените двуплодни 

бременности в сравнение с едноплодните. 

Растежните криви на многоплодните бременности са слабо използвани в 

прогнозата на перинаталното поведение, поради което се препоръчва да се използват 

растежни криви за едноплодни бременности. 

1. Интраутеринна ретардация на плода и малък за гестационната възраст плод 

В сравнение с едноплодните бременности, при многоплодните по-често се 

наблюдава изоставане на растежа. 

Поради повишения риск от предтерминно раждане средното тегло при 

раждането на тези новородени е по-ниско отколкото наблюдаваното при едноплодните 

бременности. Изоставането на феталния растеж е лош прогностичен белег, има по-

голямо значение, отколкото при единичните бременности и проследяването трябва да 

бъде по-интензивно. 

2. Дискордантен растеж 

Дискордантността на растежа между плодовете при многоплодна бременност 

е свързана с повишен риск от интраутеринна и перинатална заболяваемост и 

смъртност. 

Понастоящем няма консенсус относно размера на дискордантността между 

теглата на плодовете, който да се цитира като достоверен от клинична гледна точка 

критерий, макар че в болшинството от публикуваните серии се използва 20-25% 

разлика между теглата на двата плода. 

Перинаталната смъртност на по-малкия плод на всеки 1000 живородени е 

изчислена по следния начин според дискордантността между теглата на двата плода (в 

%): 

 1–5%: 3.8/1000 

 15–19%: 5.6/1000 

 20–25%: 8.5/1000 

 25–30%: 18.4/1000 

 ≥30%: 43.4/1000 

Честотата на малките за гестационния срок и на плодовете с интраутеринна 

ретардация е повишена при двуплодните бременности с по-голяма дискордантност на 

растежа (60 спрямо 5%). 
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Американският колеж по акушерство и гинекология определя като 

изоставане феталния растеж при многоплодните бременности независимо от 

хориалността, изчисление на феталното тегло под 10 персентил според растежните 

криви за едноплодни бременности или дискордантност от 20%. 

Перинатална/неонатална смъртност 

Перинаталната и неонатална смъртност при многоплодните бременности са 

повишени поради по-високия риск от предтерминно раждане и преобладаващите 

нарушения на растежа, по-голямата честота на вродени аномалии и усложнения на 

раждането (перинаталната смъртност на втория плод при раждане per vias naturalеs 

след 36 г.с. е също повишена поради риска от пролапс на пъпна връв, абрупцио и 

дистокия). 

Нарушения в неврологичното развитие  

При популационни сравнителни проучвания на резултатите от едноплодни и 

многоплодни бременности се установяват по-лоши резултати в психомоторното 

развитие за близнаците, без да може да се уточни дали преобладаващата причина е 

предтерминното раждане, нарушенията в растежа или самата многоплодност. 

Специфични за монохориалните бременности усложнения: 

1 – ФФТС (Фето-фетален трансфузионен синдром) 

2 – TAPS (Twin anemia-policitemia sequence) 

3 – Селективна ИУРП (Селективна интраутеринна ретардация) 

4 – ТRAP sequence (Twin Reversed Arterial Perfusion sequence) и други малформа-

ции, засягащи само единия от плодовете. 

Смърт на един от плодовете 

Честотата на загуба на единия плод при двуплодни бременности е 2.5-5%, 

като многократно по-голям дял имат монохориалните в сравнение с бихориалните 

двуплодни бременности (20% спрямо 2.5%). При ФФТС рискът от загуба на цялата 

бременност е по-голям, когато реципиентът загине пръв. 

 Синдром на изчезващия близнак: възниква след смърт на единия плод в първи 

триместър. Прогнозата за живия плод е обикновено добра, макар напоследък да се 

утвърждава хипотезата за повишена честота на неврологичните нарушения и 

церебрална парализа на оцелелия близнак след ранна загуба на единия плод. 

 Смърт на единия близнак във втори и трети триместър. Смъртта на единия 

плод след 20 г.с. се среща при около 2.5-5% от двуплодните и триплодните 

бременности, респективно.  

 Колкото по-късно настъпи смъртта на единия плод, толкова по-често 

оцелява другият плод, като след 37 г.с. те оцеляват в до около 98% от случаите.  

 Ако единият плод загине между 20 и 26 г.с., в зависимост от хориалността се 

наблюдават следните резултати: 

Двуплодна бременност 

(%) 
Монохориална Бихориална 
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Смърт на единия плод 15 3 

Предтерминно раждане 68 54 

Мозъчни аномалии, 

видими с ехография 
34 16 

Психомоторно изоставане 26 2 

 

Заболеваемостта на оцелелия близнак, която произхожда от 

интраутеринната смърт на другия, е по-висока при монохориалните бременности 

във втори и началото на трети триместър поради механизми на хипотензия, анемия 

и исхемия на оставащия плод, при което се освобождават тромбопластини и настъпва 

емболизация през съдовите анастомози в плацентата. 

 

Церебрална парализа 

Рискът от церебрална парализа е повишен при многоплодните бременности 

поради по-ниското тегло при раждане, прематуритета, съдовите анастомози при 

монохориалните бременности, повишената честота на вродените аномалии при 

антенаталната загуба на единия близнак и патология на пъпната връв (преплитане на 

пъпните върви). 

Майчини усложнения 

Бихориална двуплодна бременност :  

 определя се гестационният срок, в който е загинал единият 

плод  

 ултразвуков преглед на останалия оцелял близнак (доплер 

велосиметрия, оценка количество околоплодна течност, 

измерване на фетално тегло, оценка на дължина на маточна 

шийка, трансвагинално) 

 проследява се на 4 седмичен интервал  

 риск от неврологично усложнение – 5% 

 родоразрешение както при едноплодна бременност 

Клас I Ниво А 

Монохориална двуплодна бременност  

 според гестационната седмица, в която възниква смъртта на 

единият плод, се определя родоразрешение или 

интраутеринно кръвопреливане. 

 ако бременността продължи, то ЯМР след 4 седмици се 

препоръчва за оценка на фаталният мозък 

 риск от неврологично усложнение 20% 

 прекъсване на бременността при данни за мозъчна 

исхемия от ЯМР 

 при нормална находка от ЯМР, родоразрешение в 36 г.с. 

Клас I Ниво А 
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Най-тежкото усложнение при двуплодната бременност засягащо майката 

и плодовете е развитието на прееклампсията. Риска от ПЕ при Бихориална 

двуплодна бременност е 8.1% , а при монохориална двуплодна бременност е 6.0%, 

или двуплоднта бременост има риск от развитие на ПЕ 9 пъти повече, отколкото 

едноплодната. 

Установен е също и удължен болничен престой (х6), а също и по-висок риск от 

тромбоемболия след раждане. 

 

Приложение 1: Определяне на визитите и извършваните в тях медицински грижи при 

бременна жена с неусложнена монохориална, биамниална двуплодна бременност. 

< 10 г.с. Първи преглед в женска консултация за установяване на развиваща се 

бременност. Лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, урина). 

11-13 г.с. Първи триместър: 1. датиране на бременността 2. Определяне на хориалност 3. 

Провеждане на комбиниран скрининг за хромозомни анеуплоидии. 

16 г.с. Женска консултация. АГ специалист. Насочване на бременната към специалист 

майчино-фетална медицина. 

УЗИ: скрининг за фето-фетален трансфузеонен синдром (ФФТС) 

18 г.с. УЗИ: фетална анатомия, фетална биометрия, скрининг за ФФТС 

20 г.с. Женска консултация. Лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, урина). 

УЗИ: Фетална морфология (19-23г.с), доплер велосиметрия, скрининг за 

фето-фетален трансфузионен синдром, дължина на маточната шийка 

измерена чрез трансвагинална ехография. Оценка плацента. 

22 г.с. УЗИ: Фетална анатомия, фетална биометрия, доплер велосиметрия, 

скрининг за фето-фетален трансфузионен синдром. 

24 г.с. Женска консултация. Ако е необходимо, да се обсъди профилактика за 

желязодефицитна анемия.  

УЗИ: Фетална анатомия, фетална биометрия, доплер велосиметрия, 

скрининг за белези на фето-фетален трансфузионен синдром. 

26 г.с. УЗИ: Фетална анатомия, фетална биометрия, доплер велосиметрия, скриниг 

за фето-фетален трансфузионен синдром или анемия/полицитемия 

28 г.с. Женска консултация. Лабораторни изследвания. Приложение на anti-D 

гамаглобулин, ако пациента е Rh (-) отр. 

УЗИ: Фетална биометрия, доплер велосиметрия, скрининг за фето-фетален 

трансфузионен сиднром или анемия/полицитемия. Оценка на дължина на 

маточна шийка чрез трансвагинална ехография. 

30 г.с. Женска консултация. Планиране на раждането. АГ специалист. 
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УЗИ: Фетална биометрия, доплер велосиметрия, скрининг за фето-фетален 

трансфузионен сиднром. 

32 г.с. Женска консултация. Планиране на раждането.  

УЗИ: Фетална биометрия, доплер велосиметрия, скрининг за фето-фетален 

трансфузионен сиднром или  анемия/полицитемия. Оценка на 

разположението на плацентата спрямо цервикалният канал. Оценка на 

дължина на маточна шийка чрез трансвагинална ехография. 

34 г.с. Женска консултация. Лабораторни изследвания. Определяне начина на 

родоразрешение. Предложи елективно родоразрешение до 36+6г.с след 

извършване на кортикостероидна профилактика. 

УЗИ: Фетална биометрия, доплер велосиметрия, провери за белези на фето-

фетален трансфузионен сиднром или анемия/полицитемия. 

 

Приложение 2: Определяне на визитите и извършваните в тях медицински грижи при 

бременна жена с неусложнена бихориална, биамниална двуплодна бременност. 

 

< 10 г.с. Първи преглед в женска консултация за установяване на ранна развиваща се 

бременност. 

11-13 г.с. Първи триместър: датиране на бременността, определяне на хориалност. 

Провеждане на комбиниран скрининг за хромозомни анеуплоидии. 

16 г.с. Женска консултация. АГ специалист. Насочване на пациента към специалист 

майчино-фетална медицина. 

20 г.с. Женска консултация. Лабораторни изследвания – ПКК.  

УЗИ: Фетална морфология (19-23г.с); измерване дължината на маточната 

шийка чрез трансвагинална ехография. Оценка на плацента. 

24 г.с. Женска консултация. Ако е необходимо, да се обсъди профилактика за 

желязодефицитна анемия.  

УЗИ: фетална биометрия, оценка количество околоплодна течност. 

28 г.с. Женска консултация. Лабораторни изследвания. Приложение на anti-D 

гамаглобулин, ако пациента е Rh (-) отр. 

УЗИ: Фетална биометрия + доплер велосиметрия. Оценка на дължина на 

маточна шийка чрез трансвагинална ехография. 

30 г.с. Женска консултация. Планиране на раждането. 

32 г.с. УЗИ: Оценка състоянието на двата плода. Фетална биометрия + фето-

плцентарна доплер велосиметрия; околоплодна течност, положение на 
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плацентата  

34 г.с. Женска консултация. Лабораторни изследвания. 

36 г.с. Женска консултация. Определяне начина на родоразрешение. Предложи 

елективно родоразрешение след 37г.с. 

УЗИ: Фетална биометрия + доплер велосиметрия. 
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