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ВАГИНАЛНО ТЕЧЕНИЕ 
В ДЕТСКА ВЪзрАСТ 

д-р Светлана Лекова
Работи като акушер-гинеколог в МБАЛ „Света София” от 2006 г. Притежава европейски сер-
тификат I-во ниво „Оперативна лапароскопия в гинекологията”. Квалифицирана е в областта на 
ехографската диагностика в акушерството и гинекологията, диагностиката и поведението при 
застрашен плод, колпоскопията, диагностичната и офис хистероскопията, детско-юношеската 
гинекология и гинекологичната ендокринология. Член е на Българската асоциация по ултразвук в 
акушерството и гинекологията (БАУАГ).

Една от най-честите причини да потър-

сите консултация с акушер-гинеколог за 

Вашата дъщеря е появата на вагинално 

течение. Важно е да се знае, че може да 

се наложи АГ преглед във всички периоди 

на детството: неонатален, латентен 

(до навършването на 8 г.) и пубертетен.

1. През неонаталния период, който е от 

раждането до 4-въртата седмица, може 

да се наблюдава слузесто течение или 

дори генитално кървене, подобно на мен-

струация. 

Това се дължи на майчините хормони, кои-

то са преминали в бебето преди ражда-

нето. Кървенето не е обилно и спира за 

няколко дни. Това не трябва да тревожи 

младите майки, защото се счита за нор-

мална, макар и рядка проява.

2. Латентният период е от 4-въртата 

седмица след раждането до 8-годишна 

възраст. Най-честите гинекологични про-

блеми на момиченцата в тази възраст са 

възпалителните заболявания на влагали-

щето и вулвата. 

Възможно е децата да се оплакват от 

сърбеж или парене при уриниране, а при 

оглед от родител, може да се установи 

течение или зачервяване на външните по-

лови органи. 

Причините могат да са свързани с анато-

мо-физиологичните особености на дет-

ските гениталии и намалената им био-

логична защита, които способстват за 

развитието на различна микробна флора. 

Към възможните причини могат да се 

добавят и грешки в хигиената, особено 

при разстройство на детето или чревни 
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инфекции. Пикочните инфекции също мо-

гат да доведат до възпаление на полови-

те органи (вулвовагинит), макар и рядко, 

и най-вече ако има анатомични промени, 

отклоняващи урината към влагалището. 

Ако детето страда от чревни парази-

ти, най-често острици, то е възможно 

яйцата на паразита да бъдат пренесени 

чрез разчесване от перианалната област 

към вулвата. В този случай се правят 

специфични лабораторни тестове със 

скоч-лента. Препоръчва се те да са три-

кратни. При доказването на паразита, 

лечението се предписва от педиатър.

инфекции на дихателните пътища също 

могат да бъдат пренесени чрез ръцете 

на децата от носа и устата към вулва-

та. Попадането на чуждо тяло във влага-

лището на малкото момиче може да ста-

не случайно (при игра) или детето само 

да го е поставило вътре. 

Това може да са дребни елементи от иг-

рачки, например части от мозайка и др. 

В тези случаи се появява обилно кърва-

во-гноевидно течение с лоша миризма. 

Необходимо е да се направи преглед 

и да се вземе секрет за микроби-

ологично изследване при всички 

случаи на възпалителни промени по 

вулвата на детето или наличието 

на генитално течение. 

Самата процедура по вземане на секрет 

от влагалището (особено между 2 и 6 г.) 

е по-безпроблемна, ако момиченцето е 

предразположено и се чувства спокойно 

в кабинета. Затова ние отделяме доста-

тъчно време да поговорим с детето и се 

опитваме то да разбере, че ще огледаме 

„болното” място и че много внимателно 

ще вземем секрет за изследване, като 

няма да има болка. 

От изключител-

но значение е 

поддържането 

на лична 

хигиена. 
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Предварително показваме тупфера, с 

който се взема пробата. Той е малък 

и прилича на клечка за уши. от полза 

са и разговорите на майката с детето, 

преди да дойдат в кабинета. Малката 

пациентка трябва да е мотивирана за 

прегледа и да знае, че няма да й се слу-

чи нищо лошо.

Лечението на вулвовагинита в ранна 

възраст е съобразено с резултата от 

микробиологичното изследване. Въз-

можно е да включва обливане или по-

чистване на външните полови органи с 

антисептични разтвори, локално при-

ложение на антибиотични кремове или 

използването на хормонални такива. 

При някои от случаите се налага ин-

травагинално приложение на специални 

фармацевтични форми. Възможно е ле-

чението да бъде комплексно и с назна-

чаването на антибиотик, който се при-

ема през устата. Що се касае до случаи 

на чуждо тяло във влагалището, то 

трябва да бъде извадено под анестезия. 

от изключително значение е поддържа-

нето на лична хигиена. 

Специалистите акушер-гинеколози да-

ваме насоки за поддържането на пра-

вилна хигиена:

• измиване на гениталиите отпред и 

назад.

• избърсване след дефекация (изхожда-

не) пак отпред и назад, като ръчичката 

се държи отзад. 

• Честа смяна на бельото.

• Подсушаване на гениталиите.

• използване на интимни лосиони, кои-

то не съдържат парфюми и сапун.

3. В пубертетна възраст вагиналните 

течения обикновено са предизвикани от 

специфични причинители. Сред тях са 

Candida, Gardnerella, Trichomonas и др. 

В тази възраст вулвовагинитите про-

тичат по начин, подобен на този в зря-

ла възраст. Това е така, защото при 

девойките започва производството на 

естрогени от яйчниците и настъпва 

естрогенизация на вулвата и не само. 

Така гениталиите са много по-мал-

ко податливи на описаните дотук не-

специфични инфекции, характерни за 

малките деца. В тази възраст винаги 

имаме предвид, че може момичето да е 

започнало полов живот. 

При тийнейджърките поставянето на 

диагнозата и лечението е подобно на 

това при възрастните пациентки, като 

се съобразяваме с индивидуалните осо-

бености и гинекологичния статус на 

девойката. Посетете ни! 

За съвременния 
родител, който 
умело трябва да 
„жонглира“ между 
практичното и 

модерното.

За да може да взема 
решения, с каквито е 

изпълнена всяка минута 
от ежедневието на 

родителя.  
И те да бъдат 
информирани. 

За да бъде 
едновременно верен 
на традицията и в 

крак с новото.
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