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Вагиналните 
инфекции

и защо киселото 
мляко е полезно?

Д-р Десислава Въргулева, дипломиран лекар на Медицински 
Университет – София през 2015 година с отличен успех. От 
2016 година продължава обучението си като специализант 
по акушерство и гинекология в МБАЛ „Света София“

Най-честата причина, водеща 
жената при акушер-гинеко-
лог, е вагиналната инфекция, 
по-известна в общ мащаб 
като „бяло течение”. 
Почти няма жена, която поне 
веднъж в живота си да не се 
срещне с неприятните симп-
томи на това заболяване.

Признаците на една та-
кава инфекция включват:
• засилено вагинално тече-

ние с променен вид (цвят, 

консистенция);

• неприятна миризма;

• сърбеж, дискомфорт в ге-

ниталната област.

Наличието на 
дори един от 

тези симптоми е 
сигнал, че жената 
трябва да потърси 

специализирана 
помощ в лицето на 
акушер-гинеколог.
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Защо, защо, защо... 
Първият въпрос, който чува лекaрят при 

установяването на такава инфекция е: 

Защо? Каква е причината да се получи?

Влагалището е среда на обитание на 

голям брой различни микроорганизми. 

Основният от тях, който се грижи за 

нормалното му функциониране, е от вида 

Lactobacillus. Той регулира киселинността 

във влагалището и не позволява на други 

микроорганизми, представляващи запла-

ха, да се размножат до степен, предизви-

кваща инфекция. 

Здравото влагалище 
не е лишено от секрет. 

Нормалното вагинално съдържaние е с 

белезникав цвят, без миризма. Количе-

ството му е няколко милилитра, като ва-

рира в различните етапи от менструал-

ния цикъл, увеличавайки се в дните около 

овулация.

Факторите, които благоприятстват по-

явата на влагалищна инфекция са много, 

а основният механизъм, по който дейст-

ват, е намаляване количеството на до-

брите микроорганизми – лактобацилите.

Основните рискови фактори са:
 незащитени полови контакти;

 недобра или неправилна лична хигиена;

 бременност;

 прием на медикаменти (основно анти-

биотици или високодозирани противоза-

чатъчни);

 басейни, джакузита, вани;

 диабет.
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Видове инфекции   
Най-основно вагиналните инфекции би-

ват гъбични и бактериални.

Гъбичните инфекции протичат със сър-

беж, зачервяване на външните полови ор-

гани, течение с вид на пресечено мляко, 

а бактериалните по-често с неприятна 

миризма и течение с жълто-зелен цвят. 

От тях в днешно време най-често сре-

щана е така наречената бактериална ва-

гиноза, която се дължи на дисбаланс във 

влагалището и намаляване количеството 

на лактобацилите.

За съжаление, голяма част от жените 

опитват самолечение на влагалищните 

инфекции, базирайки се именно на тези 

познати симптоми. Но в редица случаи 

има комбинация между различни причини-

тели, както и нетипично протичане на 

някои инфекции. 

Това налага изследването на бялото те-

чение от лекар и задължителното му ми-

кроскопско изследване, което често се 

пропуска. Само така имаме възможност 

за пълна диагноза и адекватно лечение.

Не бива да се забравя, че лечението 

включва не само отстраняване на болес-

тотворния причинител, но и възстановя-

ването на нормалната влагалищна среда. 

При неизпълнение на това условие, неми-

нуемо се увеличава делът на повтарящи-

те се инфекции.  
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предварителна регистрация
на тел. 0896 64 33 34 и в нашия сайт

PARK CENTER SOFIA, 
Бул. АрСенАлСКИ 2

06.04.2017 четвъртък Раждане

13.04.2017 четвъртък Първи грижи

20.04.2017 четвъртък Кърмене

22.04.2017 събота Практическа лекция

27.04.2017 четвъртък Бебето у дома

10:30 ч.

Как да се предпазим от влагалищ-
ните инфекции?
 Поддържане на добра лична хигиена, из-

бягване на ароматизирани и изсушаващи 

средства за измиване;

 Профилактичен гинекологичен преглед – 

веднъж годишно;

 Прием на качествено кисело мляко – ма-

кар и да звучи несериозно, това е един 

от изпитаните методи за подържане на 

високо ниво на лактобацилите.

Разгледаните до момента инфекции зася-

гат само женския организъм – те нямат 

отношение към половия партньор. 

За съжаление, друга голяма група са т.

нар. полово предавани инфекции, които 

засягат и двамата партньори. 

Най-често срещаните от тях са: 

 хламидия; 

 гонорея;

 трихомониаза;

 микоплазмени и уреаплазмени инфекции;

 човешки папилома вирус (HPV). 

Те протичат безсимптомно при мъжете, 

както и при голяма част от жените. Това 

налага целенасоченото им търсене чрез 

специализирани изследвания, тъй като 

последствията от тях могат да бъдат 

твърде сериозни: стерилитет, тазово-

възпалителна болест (засяга органите 

в малкия таз – матка, яйчници, маточни 

тръби), а HPV може да доведе до рак на 

маточната шийка.

В обобщение, можем да кажем, че голямо-

то разнообразие от причинители и симп-

томи при вагиналните инфекции изисква 

сътрудничество между жената и лекаря, 

добра профилактика, адекватни изследва-

ния, навременно и адекватно лечение при 

наличен проблем. 
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