
Най-общо причините за тези 

патологични състояния етиологич-

но могат да бъдат разделени на 

възпалителни заболявания, имунни 

заболявания и травми. 

Диагнозата се поставя чрез 

гинекологичен преглед, микробио-

логично изследване, колпоскопско 

изследване, хистологично изслед-

ване. Терапията включва проти-

вовъзпалителни, противогъбични 

средства, имуностимулатори и 

хирургично лечение. 

Тъй като заболяванията на различ-

ните части на женските полови 

органи са много разнообразни и 

различни, те ще бъдат разгледани 

поотделно.

П
редставляват пато-
логично състояние на 
женските полови орга-

ни, предизвикани от раз-
лични причинители. Освен 
че носят дискомфорт на 
жената, могат да доведат 
до сериозни заболявания, ако 
останат нелекувани.
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I. ВУЛВИТ

1. Инфекциозен

В 90% от случаите, причината за 

инфекциозния вулвит е Candida 

albicans. Клиничната характерис-

тика се изразява с повърхностно 

зачервяване на вулвата, силно 

изразен сърбеж и папулозно-пус-

тулозен обрив. Много често се 

получава разраняване на кожата 

поради изразения сърбеж. 

Диагностиката

При преглед – жълто течение на 

бучки и възелчета (като пресечено 

мляко) и силно изразена болезне-

ност при допир. Диагнозата се 

поставя с доказване на псевдо-

мицел, левкоцити или културелно 

изследване с доказване на наличие 

на Candida albicans. 

Лечение: при случайно появяваща 

се кандида – локална терапия, 

при персистираща кандида ос-

вен локалната терапия се дават 

препарати per os, също така се 

предписва и лечение на партньора. 

При хроничната Candida (появява-

ща се 4 или повече пъти годишно) 

терапията продължава 6 месеца с 

противогъбични препарати. 

2. Вулвит, причинен от 
А-стрептококи

Много характерен и почти единствен 

в детска възраст. Ако бъде доказан 

при възрастни, за да се предпазят 

от сепсис, лечението трябва да бъде 

адекватно. 

Клиничната картина се изразява в 

силна пареща болка и зачервяване на 

вулвата. Диагнозата се поставя при 

преглед, като е много характерен 

мътният флуор (причинен от многото 

левкоцити) и културелно изследване за 

доказване на причинителя. Терапията 

включва аzythromicin, clindamycin, цефа-

лоспорини и др. 

3. Вулвит, причинен от S.aureus

Характерното за него е, че е нужна 

входна врата за инфектирането (кожни 

придатъци, рани). Най-често това е 

възпаление на космените фоликули. При 

множествената фурунколоза малките 

абсцеси могат да се обединят в голям 

абсцес. 

Клиниката се изразява в пареща болка 

и наличие на видими изменения по 

космените фоликули. Диагнозата се 

поставя след културелно изследване, 

терапията включва локален антисеп-

тик (певизон, йод-повидон, хирургично 

лечение при нужда). 
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4. Вулвит, причинен от HPV 
инфекции – кондиломи. 

Предизвиква се най-често от HPV 

6,11 и засяга около 1% от жените. 

Могат да бъдат плоски или остро-

върхи кондиломи. 

Клинично се характеризират като 

кожни образувания с кератидни изме-

нения по върха и с различна големи-

на (от грахово зърно до малина и 

по-големи, ако не бъдат лекувани). Не 

предизвикват болка. 

Диагнозата се поставя от клинична 

картина, хистология, ДНК анализ. 

Терапията зависи от големината на 

кондиломите – в 60% от случаите 

може да настъпи спонтанна ремисия. 

По-големите могат да бъдат премах-

нати с лазер, електрокоагулация или 

с течен азот. 

5. Бартолинит

Възпаление на бартолиновата жлеза 

с образуване на абсцес, диагнозата 

не е трудна, лечението е хирургично. 

6. Алергичен вулвит

Диференциалната диагноза е из-

ключително трудна, може да бъде 

поставена чрез биопсия – терапи-

ята обикновено не води до трайно 

излекуване. 

II. КОЛПИТ 
Представлява възпалителни проме-

ни на влагалището, които могат 

да бъдат причинени от различни 

причинители. 

1. Кандидозен колпит

Може да бъде причинен от 

Candida albicans или non-albicans. 

Характеризира се със силно зачер-
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АКТУАЛНО

вяване на входа на влагалището, 

съдържимото е с жълтеникаво-бял 

плътен цвят, плътна консистенция, 

изразен сърбеж. 

Диагнозата се поставя чрез ми-

кроскопски препарат и културелно 

изследване, терапията е противогъ-

бична локално и per os.  

2. Трихомонален колпит

Един от най-често срещаните, при-

чинителят е Trichomonas vag. 

Клиниката се характеризира с леко 

парене и дразнене на входа на вла-

галището и вулвата, течението е с 

различна характеристика, понякога 

жълто, понякога зеленикаво, лепкаво. 

Влагалищната лигавица е петнисто 

зачервена. Диагнозата се поставя 

на микроскопски препарат, виждат 

се много левкоцити и трихомони. 

Терапията е с метронидазолови 

препарати. 

3. Колпит от А-стрептококи

Характеризира се с дифузно зачер-

вяване на влагалището, секретът 

не е увеличен, има жълтеникав цвят 

с много левкоцити. Диагнозата се 

поставя с културелно изследване, 

терапията е макролиди, клиндамицин, 

цефалоспорини. 

4. Атрофичен колпит

Характерен за възрастната група 

жени, причинява се от хормонален 

недостиг, епителът е зачервен, 

тънък, лесно раним, изпитва се болка 

при докосване.

Диагнозата: на микроскопски препа-

рат се виждат парабазални клетки. 

Терапията е локално третиране с 

естрогени. 

5. Бактериална вагиноза

Много често срещано състояние, 

което понякога се лекува безпред-

метно с противогъбични и други пре-

парати, които обикновено не водят 

до добри резултати. Представлява 

масивно нарушение на вагиналната 

флора със силно намалени или липсва-

щи лактобацили. 

Клиниката се изразява със засилено 

течение без миризма и дразнене, 

диагнозата се поставя след микро-

биологично изследване на влага-

лищния секрет. Ако няма данни за 

възпалителен процес, терапията 

е лактобацили – 1 или 2 курса. 

III. ЦЕРВИЦИТ 
Представлява възпаление на цер-

викалния канал, което се предиз-

виква най-често от: Chlamydia 

trachomatis, А-стрептококи, 

гонококи и вируси. При наличие на 

други микроорганизми, те най-

често са колонизирани вторично. 

Докато порциото на маточната 

шийка е със многослоен плосък 

епител, който е добре защитен, 

то цервикалният канал е с едно-

слоен епител, който представлява 

добра „врата“ за болестните 

причинители. Травмите, манипула-

циите на шийката и др. спомагат 

за инфекциите.  

Едни от главните причинители 

на цервицита са хламидиите. Те 

се разполагат вътреклетъчно, 

размножават се бавно, инфекция-

та протича бавно. Характерното 

за тях е, че специфични антигени 

не се екскренират и имунната 

система не може да ги елиминира. 

Вирусните инфекции, оставени 

нелекувани, може да асцендират 

до тръбите и да предизвикат се-

риозно възпаление на вътрешните 

полови органи. Гонококите, които 

са по-редки, могат да бъдат 

безсимптомни. 

Клиниката се характеризира със 

зачервен цервикс, жълтеникаво, 

лепкаво течение, липсват болки. 

При асцендиране на инфекцията, 

особено при гонококите, болките 

са много силни. 

Терапията е насочена срещу 

причинителя. 

Хламидия – доксициклин, сумамед. 

Гонококи – цефалиспорини, 

амоксицилин. 

А-стрептококи – пеницилин за 10 

дни. 

Вирусни инфекции – ацикловир за 

5 дни. MP
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