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РЕЗЮМЕ
Лактобацилите са описани за първи път от А. Дьодерлайн през 1892 г. Те са важен показател за вагинално здраве. През последните две десетилетия се появиха съобщения
за ролята им и като урогенитални патогени. Филаментозни лактобацили (Leptothrix) причиняват влагалищна лактобацилоза (ВЛБ), но литературните данни за патогенезатa и
епидемиологията на това състояние са оскъдни. Цел: Да се проучат епидемиологични особености на ВЛБ при пациентки на специализирани амбулатории в доболничната
медицинска помощ (ДБМП). Материали и методи: В период от 2012 до 2016 г. са изследвани общо 3374 влагалищни секрети от 2867 небременни пациентки с влагалищен
флуор (ВФ) и/или друга влагалищна симптоматика и 507 бременни. Използват се клинични, микробиологични, епидемиологични и статистически методи. Резултати и
обсъждане: Относителният дял на вагиналните инфекции (ВИ) в специализираната ДБМП е: бактериална вагиноза - 36,04%, вулвовагинална кандидоза - 27.53%, аеробен
вагинит - 11.77%, цитолитична вагиноза - 8.06%, трихомониаза и други цервиковагинални инфекции - 7.38%, ВЛБ - 4.89% и атрофичен вагинит - 4.33%. Средната възраст при
жени с ВЛБ е 33.22 г. (n=158). Има статистически значима връзка между показателя възраст и ВЛБ, с пик между 21 и 30 г. (р>0.05). Установява се по-високо ниво на
превалиране на ВЛБ през зимата (37.80%), в сравнение с останалите сезони (р>0,05). Заключение: Комплексното микробиологично изследване е от решаващо значение
за диагностиката на ВИ. Проучването показва високи нива на превалиране на бактериална вагиноза и вагинална кандидоза в специализираната ДБМП, но също така и
значително разнообразие от причини за абнормен влагалищен флуор при тези пациентки. На всеки сто симптоматични жени, пет са с ВЛБ. Ключови думи: влагалищна
лактобацилоза, епидемиология, вагинална инфекция.

ЦЕЛ

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Да се проучат епидемиологични, възрастови и сезонни особености на ВЛБ при пациентки
на акушеро-гинекологични амбулатории в ДБМП.

В период от 2012 до 2016 г. са
изследвани общо 3374 влагалищни
секрети от две подгрупи жени: 2867
небременни с влагалищен флуор и/или
друга генитална симптоматика и 507
бременни. Използват се клинични,
микробиологични, епидемиологични и
статистически методи.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Най-често срещаните ВИ при
амбулаторни пациентки в
специализираната ДБМП са: бактериална
вагиноза - 36,04%, вулвовагинална
кандидоза - 27.53%, аеробен вагинит 11.77%, цитолитична вагиноза - 8.06%,
трихомониаза и други цервиковагинални
инфекции - 7.38%, ВЛБ - 4.89% и
атрофичен вагинит - 4.33%;

Средната възраст при жени с ВЛБ е 33.22
г. (n=158). Установява се статистически
значима връзка между възрастта на
пациентката и ВЛБ, с пик на превалиране
във възрастовата група от 21 до 30 г.
(р>0.05);

Установява се по-високо ниво на
превалиране на ВЛБ през зимата
(37.80%), в сравнение с останалите
годишни сезони (р>0,05).

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микробиологичното изследване е решаващо за точната диагноза при жени с
вагинални оплаквания и дава адекватен отговор за причините на влагалищната
инфекция. Проучването потвърждава водещата роля на бактериалната вагиноза
и вагиналната кандидоза при пациентки на специализираната ДБМП, но показва
и разнообразието от причини за абнормен влагалищен флуор. При пет, от сто
изследвани жени, причината за патологичен влагалищен флуор е влагалищната
лактобацилоза.
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