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СЪКРАЩЕНИЯ

HP(+) Lactobacillus spp. – водороден пероксид произвеждащи 
лактобацили

HP(–) Lactobacillus spp. – водороден пероксид непроизвеждащи 
лактобацили

neg. Lactobacillus spp. – липса на лактобацили
КА – кръвен агар
ХК – хемокултура
TMB – тетраметилбензидин
GBS – S.agalactiae група В стрептококи
GAS – S.pyogenes група А стрептококи
BV – бактериална вагиноза
CV – цитолитична вагиноза
AV – аеробен вагинит
NV – неспецифичен вагинит
I a – нормален лактобациларен микробиом
I b – лактобациларен микробиом с цитолиза
II a – междинен микробиом без BV видове
II b – междинен микробиом с BV видове
МФИ – майчино-фетална инфекция
BV морфотипове микроорганизми – характерни за бактериална 

вагиноза Gardnerella/Bd и Mobiluncus
non BV морфотипове микроорганизми – коки, стрептококи, 

бактерии, различни от характерните за бактериална 
вагиноза

ек : leuc – съотношение епителни клетки : левкоцити
5 > –  5 и повече , < –  5 и по-малко
Sn – чувствителност  
Sp – специфичност 
PPV– позитивна предсказваща стойност 
NPV– негативна предсказваща стойност 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Млечно киселите бактерии са описани от Дьодерлайн през 
1892 г. като преобладаващи във влагалището на здравите жени в 
репродуктивна възраст. По–късно са обособени в род Lactobacillus 
spp. У нас вагиналните лактобацили са малко изследвани. 

Интерес представлява разглеждането им в две направления 
– като микроорганизми с протективна роля и като микроскоп-
ски показател при оценка състоянието на влагалищния микро-
биом.

Освен типичните Грам-положителни прави бактерии, във вла-
галищните натривки се наблюдават и нехарактерни морфотипо-
ве.

Малко се знае и за фенотипната характеристика на влагалищ-
ните лактобацили при българските жени.

Ние правим проучване на микроскопската, културелна и 
биохимична характеристика на щамове лактобацили изоли-
рани от здрави жени в репродуктивна възраст. 

В последните години в световната литература се подчертава 
значимостта на щамовете лактобацили произвеждащи водороден 
пероксид. Както е известно водородният пероксид е токсичен за 
редица патогенни и условно патогенни микроорганизми.

Апробираме модифицирана среда за определяне произвеж-
дането на водороден пероксид от лактобацили, с цел подобря-
ване визуализацията на положителните щамове.

Влагалището е отворена система за микроби “нашествени-
ци“– сексуално преносими, ендогенни (от червата и кожата) и ек-
зогенни (придобити във връзка с лечебни интервенции). Развива 
се клинично проявена инфекция (колпит) или безсимптомно но-
сителство на патогенни и потенциално патогенни микробни ви-
дове.

Ние разглеждаме позицията на водороден пероксид про-
извеждащите лактобацили – отбранителна, позиция на не-
утралитeт или абдикиране, при жени с клинични данни за 
възпалителен процес на влагалището и при здрави.
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По време на бременност освен клинично проявените ваги-
нални инфекции и безсимптомното носителство на определени 
микробни видове може да предизвика интраамниална инфекция, 
преждевременно пукане на околоплодния мехур и преждевремен-
но раждане, послеродов ендометрит. За новороденото влагалище-
то е част от родовите пътища и източник на микроорганизми при-
чинители на неонатална пневмония и сепсис. 

Небременни жени с предстоящи вагинални манипулации и 
операции са застрашени от развитие на ендогенна ранева инфек-
ция, пелвеоперитонит.

Проучваме етиологията на ранните неонатални сепсиси 
за период от 10 години. Определяме честота на изолиране на 
основните причинители при различните картини на влагали-
щен микробиом и наличие на HP(+) Lactobacillus spp.

Основен елемент на микробиологичното изследване на влага-
лищно съдържимо е микроскопската оценка. Съществуват редица 
схеми за определяне състоянието на вагиналния микробиом в ре-
продуктивна възраст. При всички основен показател е наличието 
на морфотипове лактобацили. Като златен стандарт за диагности-
циране на бактериална вагиноза е приета микроскопската оценка 
по Nugent. У нас се определя степен влагалищна чистота, в която 
не са включени достъпни за оценка критерии. Не се съпоставят 
микроскопските и културелни находки.

За целите на ежедневната диагностична и профилактич-
на дейност модифицираме схемите за микроскопска оценка 
с включване на допълнителни показатели и определяме пет 
картини на влагалищен микробиом. Правим съпоставки меж-
ду микроскопските и културелни находки и предлагаме схеми 
за оценка състоянието на влагалищния микробиом при жени 
в репродуктивна възраст.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Цел на дисертационния труд е чрез апробиране и адаптиране 
методи за културелно и микроскопско количествено проучване да 
оцени значението на водороден пероксид произвеждащите HP(+) 
Lactobacillus spp. за състоянието на влагалищния микробиом при 
жени във фертилна възраст.

Задачи:
1. Проучване микроскопската, културелна и биохимична харак-

теристика на щамове лактобацили изолирани от здрави жени. 
2. Адаптиране среда за отчитане произвеждането на водороден 

пероксид от вагинални щамове Lactobacillus spр.
3. Модифициране схемите за микроскопска оценка. HP(+) 

Lactobacillus spр. при предложените от нас състояния на вла-
галищен микробиом.

4. Проучване етиологията на ранните неонатални сепсиси при 
предтерминно родени деца за период от 10 години. HP(+) 
Lactobacillus spp. и честота на доказване на основните причи-
нители при различните микробиоми.

5. Проучване диагностичните възможности на микроскопско-
то изследване сравнено с културелни методи при определяне 
етиологията на колпита. HP(+) Lactobacillus spр. при видовете 
колпит.

6. Анализ и съпоставка на микроскопските и културелни находки 
при здрави и при жени с колпит. Предлагане схеми за диагно-
стика и микробиологична оценка състоянието на влагалищния 
микробиом при жени в репродуктивна възраст. 
.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Клинични материали

Проучването е проведено в Клинична микробиология на СБА-
ЛАГ „Майчин дом” ЕАД – София, за периода 2005 – 2015 г.

Включени са 2 444 жени във фертилна възраст от 18 до 45 го-
дини, разделени в две групи:

I-ва група 688 здрави жени, 494 бременни на термин и 194 не-
бременни

II-ра група 1 756 жени с клинични данни за възпалителен про-
цес на влагалището (колпит), 1 309 небременни и 447 бременни в 
различни срокове 

 Изследван е материал от заден влагалищен свод, взет с обик-
новен тампон за микроскопски препарат и с транспортна среда на 
Stuart за посявки. 

На 6 958 предтерминно родени деца е изследвана хемокулту-
ра, като част от скрининг за майчино–фетална инфекция.

Хранителни среди и диагностикуми 

1. Среди за култивиране на Lactobacillus spp. – MRS агар, MRS 
булъон (Merck), Brucella агар (BD).

2. Среди за доказване произвеждането на водороден пероксид от 
Lactobacillus spp. с база Brucella агар (BD), MRS агар със су-
плементи (Merck, Oxoid).

3. Тестове за идентификационна система API CH 50 (Bio Merieux) 
за определяне на Lactobacillus spp.

4. Среди за аеробни посявки - кръвен агар, Мак Конки агар, 
Сабуро агар, обикновен бульон (Бул-Био НЦЗПБ), бульон на 
Todd Hewitt (Liofilchem), транспортна среда на Stuart (Бул-Био 
НЦЗПБ, BD, Bio Merieux, Copan)



8

5. Аглутиниращи серуми за определяне на бета хемолитични  
стрептококи групи А и В, на S.aureus (Bio Merieux, Oxoid, 
Thermo scientific)

6. Карти и китове за системите Crystal (BD), API, Vitek 2 (Bio 
Merieux) за идентификация на Грам-положителни и Грам-от-
рицателни видове микроорганизми .

7. Среди за култивиране на T.vaginalis. (TV4 Бул Био НЦЗПБ), 
(CAT broth Copan)

8. Китове за идентификация, количествено определяне и чувст-
вителност към антибактериални препарати на урогенитални 
микоплазми. (Mycoplazma IST 2 Bio Merieux), (Mycoplasma 
system plus Liofilchem)

9. Пликове за създаване на микроаерофилни и анаеробни условия. 
(Gas Pak ana BD), (Gen bag anaer, Gen bag CO� Bio Merieux)

10.  Педиатрични хемокултури Bactec (BD 9050). 
11. Кит за оцветяване по Грам. (Бул Био – НЦЗПБ)

Микробиологична характеристика на вагинални лактоба-
цили изолирани от здрави жени

За определяне морфологичната, културелна и биохимична 
характеристика на вагиналните лактобацили е изследван влага-
лищен материал на 176 здрави жени. Като селективни среди за 
култивиране на млечно кисели бактерии са използвани MRS агар 
и булъон. Направени са посявки на MRS, Brucella с 5 % (v/v) кръв, 
кръвен агар и са култивирани при аеробни, микроаерофилни и 
анаеробни условия за 24–72 часа. Посявките са оценени полуко-
личествено. Описани са видовете колонии по размери, консистен-
ция, цвят, ръбове, хемолиза.

Определена е морфологичната характеристика на лактобаци-
лите в директен микроскопски препарат и от култура. На Грам-
положителните бактерии с морфология на лактобацили е опре-
делена каталаза, оксидаза, подвижност, продукция на индол и 
сяроводород. 
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Отрицателните щамове са диференцирани с идентификаци-
онната система API CH 50 (bio Merieux). Използван е референ-
тен щам L.acidophilus ATCC 4356. Отчитането е извършено с 
API web. 

Определяне продукция на водороден пероксид от щамове 
лактобацили с апробиране на модифицирана среда

За определяне продукцията на водороден пероксид е използван 
тетраметилбензидин – плюс агар (ТМВ – plus agar). Апробираме 
модифицирана среда с добавяне разтвор на глюкоза. Качестве-
ното доказване наличието на водороден пероксид се основава на 
окисление и промяна цвета на хромогена добавен в базата на ага-
ровата среда. Ние използваме тетраметилбензидин, който перо-
сидазата оксидира и променя безцветните колонии продуциращи 
водороден пероксид в сини. Проучените 176 щама лактобацили 
са посяти върху двете изпитвани среди едновременно и са култи-
вирани при еднакви анаеробни условия за 48 часа. Колониите на 
лактобацилите са безцветни. След излагане на атмосферен възух 
за 15–30 минути колониите на продуциращите водороден перок-
сид се оцветяват в син цвят. Сравняваме двете среди по растеж на 
щамовете и по интензитет на оцветяване на позитивните.

Оценка на влагалищен материал по микроскопски пока-
затели 

За целите на проучването е разработен фиш с включени ми-
кроскопски и културелни показатели.

Фиш за микробиологична оценка състоянието на влага-
лищния микробиом 

I. Микроскопски показатели 
а/ Оценка по Nugent 
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Таблица 1. Микроскопска оценка на вагинален микробиом  
по Nugent

0-1 N нормална, 4-6 I междинна, > = 7 BV бактериална ваги-
ноза

b/ класификация по Hay/Ison 
Grade 0: епителни клетки, няма лактобацили , не се свързва с 

BV 
Grade 1 (N): преобладават морфотиповете лактобацили
Grade 2 (I): смесена флора с лактобацили, но и морфотипове 

Gardnerella или Mobiluncus.
Grade 3 (BV): преобладават морфотипове на Gardnerella и или 

Mobiluncus, clue cells, единични или липсват Lactobacilli.
Grade 4(AV) не се свързва с BV, Грам-положителни коки, няма 

Lactobacilli

Таблица 2. Микроскопски оценка на вагинален микробиом  
по Hay/Ison

 1.  Nugent 

Lactobacillus
spp.

score Gardnerella* 
Bacteroides

score Curved
Gram

neg.bacilli

score Sum = N 
score

30 or> 0 0 0 0 0 0 
5-30 1 <1 1 <1 1 3 
1-4 2 1-4 2 

1-4
1 5 

<1 3 5-30 3 5-30 2 8 
0 4 30 or > 4 30 or > 2 10 

 2.  Hay/Ison 

Lactobacillus spp. Gardnerella 

     Gr.1 

  Gr.2 

BV                Gr.3 
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с/ определяне степен влагалищна чистота
I - ва степен – млечно – кисели бактерии и епителни клетки
II - ра степен – млечно– кисели бактери и епителни клетки, 

рядко левкоцити и други бактерии
III - та степен – множество бактерии и левкоцити, рядко млеч-

но– кисели бактерии
IV- та степен – множество левкоцити и бактерии, млечно ки-

сели– бактерии липсват

d/ оценени от нас показатели 
- лактобацили 30 и >, от 5 до 30, от 1 до 4, < 1, (-) neg. 
- BV морфотипове 5 и > и 5 и <
-  non BV морфотипове микроорганизми 5 и > и 5 и < 
- състояние на епителните клетки – запазени, > 50 % лизира-

ни, “clue cells”
- съотношение епителни клетки :левкоцити 10:1 и 1:10
-  наличие на пара и базални клетки отр.. пол..
-  микроскопски Candida елементи  отр.. пол..
-  микроскопски T.vaginalis   . .отр.. пол..

II. Културелни показатели 
a/ отр.(–) за Lactobacillus spp.. . .
HP(+) Lactobacillus spp... единични умерено  масово.
HP(–) Lactobacillus spp.. . единични умерено  масово.
b/ Candida видове albicans, tropicalis, glabrata, famata, krusei
  отр. единични умерено масово 
c/ T.vaginalis   отр. пол..
d/ U.urealyticum/M.hominis отр. пол. 
e/ Грам-положителни аеробни видове 
GBS, GAS, S.аureus, Enterococcus spp., S.viridans     
   отр. единични умерено  масово 
f/ Грам-отрицателни аеробни видове E.coli, Klebsiella spp., 

Enterobacter spp., Proteus spp., Pseudomonas spp.и други /предста-
вени в резултатите като E.coli/

  отр. единични умерено масово 
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Фиксираните микроскопски препарати са оцветени по 
класическата методика на Грам. 

2 444 микроскопски препарата оцветени по Грам са оценени 
по критериите на Nugent, на Hay/Ison, като степен влагалищна 
чистота и по предложените от нас показатели на минимум 20 ми-
кроскопски полета. 

Микроскопски T.vaginalis се определи по характерната мор-
фология на клетката – крушовидна или ладиевидна форма и ядро 
лежащо в широката част.(Фиг.1)

Микроскопски положителни за Candida са препаратите с на-
блюдавани бластоспори и мицели.(Фиг.2) 

Фиг.1. T.vaginalis  Фиг.2. Candida инфекция
(http://www.practicalscience.com/tvag8.jpg) (http://en.microdigitalworld.ru/imgs/way_b.jpg) 

.
Определено е количественото наличие на морфотипове 

Lactobacillus spp. (30 и >, от 5 до 30, от 1 до 4, < 1, (-) лактобацили) 
как се съчетават с доказването на HP(+) Lactobacillus spp., със със-
тоянието на епителните клетки и съотношението им с левкоцити, 
с наличието на 5 > BV и non BV морфотипове микроорганизми.

Поради възможността за прецизно количествено определяне 
на отчитаните микроскопски показатели е направена оценка по 
Nugent.

При различните оценки 0-1-2-3 (нормални), 4-5-6 (междинни) 
и 7 и над 7 (бактериална вагинозa), ние проучваме предложените 
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от нас показатели и групираме находките в пет микроскопски 
картини на влагалищен микробиом.

Оценка на влагалищен материал по културелни показатели 

Влагалищните материали са посяти на MRS агар и култивира-
ни при микроаерофилни условия за 48 часа. Посявки са направе-
ни и на кръвен, Мак Конки, Сабуро агар, обикновен и бульон на 
Todd Hewitt. Полуколичествено е определено наличието на про-
учените аеробни видове микроорганизми. Изолираните лактоба-
цили са диференцирани до род Lactobacillus spp. с биохимично 
изследване (API CH 50, Vitek 2 Bio Merieux), Crystal (BD). Про-
дукцията на водороден пероксид е определена с модифицирана-
та среда TMB plus agar с глюкоза 2% (w/v). Проучените аеробни 
микроорганизми са видово диференцирани с аглутинационни и 
биохимични тестове. За културелното изследване на T.vaginalis са 
използвани средите TV4 (Бул Био НЦЗПБ) и CAT broth (Copan). 
M.hominis и U.urealyticum са определени с идентификационните 
системи Mycoplazma IST 2 (Bio Merieux) и Mycoplasma system 
plus (Liofilchem).

Микробиологично изследване на педиатрични хемокултури 

Като част от скрининг за майчино – фетална инфекция са из-
следвани    6 958 хемокултури на предтерминно родени деца. Със 
затворена система веднага след раждането е взета 1 мл. кръв в 
педиатрична хемокултура. Култивирани са в апарат Bactec (BD). 
Позитивните хемокултури след сигнал на апарата са изследвани с 
микроскопски препарат по Грам и посявки на кръвен, Мак Конки, 
Шедлер агар. Изолираните микроорганизми са видово определе-
ни с аглутинационни и биохимични тестове.
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Статистически методи

За статистическа обработка на данните е използван статис-
тически пакет SPSS за изчисляване на критерий χ2 във вариант 
Fisher’s Exact Test – статистически значими са сравнените стой-
ности на проучените показатели при  P < 0,05. Използвани са гра-
фичен и честотен анализ на получените резултати.

Определени са позитивната (PPV) и негативна (NPV) пред-
сказваща стойност, чувствителността (Sn) и специфичността (Sp) 
на микроскопското изследване при определяне етиологията на 
колпита.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Морфологична, културелна и биохимична характеристи-
ка на 176 щама лактобацили изолирани от здрави жени. 

Морфологична характеристика 

За определяне микроскопската, културелна и биохимична ха-
рактеристика на вагиналните лактобацили е изследван влагали-
щен материал на 176 здрави жени. Направени са посявки на MRS 
агар и са култивирани при аеробни, микроаерофилни и анаеробни 
условия за 24–72 часа. Във всички проучени случаи се изолира 
по един щам притежаващ основните характеристики на млечно 
кисели бактерии от род Lactobacillus: Грам-положителни бакте-
рии, неподвижни, с отрицателни тестове за каталаза, оксидаза, 
продукция на индол и сяроводород. Данните от определените би-
охимични профили с API CH 50(Bio Merieux) потвърдиха отна-
сянето на всичките 176 щама към род Lactobacillus spp. Съгласно 
способността да усвояват конкретни захари те условно се отнасят 
към видовете: L. crispatus (112), L. acidophilus (35), L. fermentum 
(11), L. Salivarius (10), L.paracasei (5) и L. rhamnosus (3).

L.crispatus, L.acidophilus, L.fermentum показаха сходна микро-
скопска характеристика - прави бактерии, разположени по-често 
във верижки, както в директен препарат от влагалищно съдър-
жимо, така и в препарат от колонии. Отнесените към видовете 
L. salivarius и L.rhamnosus са с изразен полиморфизъм -от много 
дълги и извити до къси бактерии разположени също във вериж-
ки. Къси бактерии и кокобактерии са L.paracasei. Вариабилни и 
с нехарактерна микроморфологична характеристика са 10,2 % от 
изолираните щамове. 
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Културелна характеристика 

На кръвен и MRS агар след 48 ч. култивиране при аеробни 
условия, колониите на L.crispatus, L.acidophilus и L.fermentum са 
с размери 0,5-1mm. L.paracasei, L.salivarius и L.rhamnosus не рас-
тат или растат оскъдно. На MRS агар при микроаерофилни усло-
вия след 48 часа колониите на L.crispatus и L.fermentum са сиво-
бели, с гладки ръбове. Мукозни са колониите на L.acidophilus..
L.paracasei и L.rhamnosus растат с неравни, сухи, сиво – бели 
колонии. L.salivarius расте най-оскъдно от всички изолати с без-
цветни, росевидни 0,5мм колонии.

Култивирането при микрооерофилни условия на MRS агар е 
оптимално за изолираните от нас видове лактобацили. 

Биохимична характеристика

По микро и макроморфология лактобацилите не се диферен-
цират от другите Грам-положителни неспорообразуващи анаероб-
ни бактерии. Основно различие е растеж само при анаеробни ус-
ловия за Bifidobacterium spp., Eubacterium spp., Propionibacterium 
spp., Actinomyces spp. С отчетените 49 биохимични теста вклю-
чени в системата API CH 50, проучените от нас лактобацили се 
диференцират като шест вида. Щамовете са с вариабилна биохи-
мична характеристика. При изследваните от нас 176 здрави жени 
се определят следните лактобацили представени на Фиг.3.

Фиг. 3. Вагинални лактобацили изолирани от здрави жени 

L. crispatus
63%L. acidophilus

20%

L. fermentum
6%

L. salivarius
6%

L. paracasei
3% L. rhamnosus

2%
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Изолираните лактобацили са характеризирани с класически 
подход-комбиниране на морфологична характеристика с биохи-
мичен профил. Направени са микроморфологична (директен и 
препарат от култура) и макроморфологична (особености на коло-
ниите на селективни и неселективни агарови хранителни среди) 
характеристики.

Културелното и биохимично изследване на вагиналните млеч-
но кисели бактерии дава отговор на въпроса, бактериите наблю-
давани в директен микроскопски препарат лактобацили ли са? 
Така се избягват неправилни насоки при оценка състоянието на 
влагалищния микробиом при здрави и при жени с клинични данни 
за възпалителен процес на влагалището.

Модифицирана среда за доказване произвеждане на водо-
роден пероксид от вагинални щамове Lactobacillus spр. 

Основавайки се на нормалния биохимизъм на здравото влага-
лище, се опитахме да предложим на изолираните от нас щамове 
лактобацили близка по състав агарова среда. Към ТМВ – plus agar 
добавяхме концентрации 0,5-1-2-5% (w/v) разтвор на глюкоза и 
апробирахме растежа на референтен щам продуциращ водороден 
пероксид L.acidophilus ATCC 4356. При паралелните посявки на 
ТМВ – plus agar и на среда с добавена глюкоза отчетливо подо-
брен растеж и подобрено оцветяване се отчете при концентрация 
от 2%(w/v). (Фиг.4/2,3,4).

Чисти култури на изолираните и определени 176 щама лакто-
бацили са посяти на тетраметилбензидин – плюс агар (ТМВ – plus 
agar) и на ТМВ – plus agar с добавена глюкоза 2% (w/v). Култиви-
рани са на 37оС при еднакви анаеробни условия за 48 часа. 
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Фиг.4. Посявки на 
L.acidophilus ATCC 4356 
върху Brucella agar (1), 
TMB plus agar (2), TMB 
agar глюкоза 1% (3), TMB 
agar 2 % глюкоза (4)

На Brucella агар колониите на лактобацилите са безцветни. 
(Фиг.4/1) След излагане на атмосферен въздух за 15– 30 минути, 
колониите на продуциращите водороден пероксид лактобацили се 
оцветяват в синьо. Върху ТМВ – plus agar произвеждат водороден 
пероксид 161(91,4%) от проучените щамове лактобацили. На мо-
дифицираната от нас среда са позитивни 170(96,6%) щама. Ста-
тистически значими са отчетените различия между апробираните 
среди.(P=0,04) Сравнени са двете среди по растеж на щамовете и 
по интензитет на оцветяване на позитивните. Установи се еднакъв 
и подобрен растеж без статистически значима зависимост.(P=0,9) 
Не произвеждат водороден пероксид и върху двете изпитвани сре-
ди шест щама (3,4%) – L.fermentum (1), L.paracasei (2), L.salivarius 
(1), L.rhamnosus (2). 

С апробираната обогатена среда TMB plus agar с глюкоза 
2% (w/v) се постигна оптимизиране на растежа и интензитета 
на оцветяване за произвеждащите водороден пероксид щамове 
лактобацили. Използваме средата в последващото проучване на 
влагалищния микробиом при изследваните жени.
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Модифициране схемите за микроскопска оценка и опреде-
ляне HP(+) Lactobacillus spр. при предложените от нас микро-
скопски картини

Сравнителен анализ на микроскопските схеми за оценка на 
влагалищен микробиом

За нормалните по Nugent 1 131 микроскопски препарата оцен-
ката съвпада с тази по Hay/Ison при 1 011(89,4%). За определени-
те като междинни 330 оценката съвпада с тази по Hay/Ison едва 
в 64 (19,4%) случая и показва множество вариации ( Gr.0 -15,8%, 
AV-56,9%, неопределени 7,9%). Картина на бактериална вагиноза 
е определена по Nugent за 983 от изследваните и съвпада с оцен-
ката по Hay/Ison в 963(97,9%) случая.

От проучените 2 444 микроскопски препарата 1 604 (65,6%) 
остават неопределени като степен влагалищна чистота.

Определяне количествата лактобацили на микроскопско 
поле и изолирането на HP(+) Lactobacillus spp.

При 30 и > лактобацили на микроскопско поле, водороден пе-
роксид продуциращи щамове се отчитат при 91% от изследвани-
те. При наличие на 5–30 лактобацили на поле, HP(+) Lactobacillus 
spр. се изолират при 76% от изследваните. С отчитането на < от 
5 лактобацили на поле , HP(+) щамовете рязко намаляват на 25%, 
като при < 1 щамове продуциращи водороден пероксид не се 
изолират.(Фиг.5)
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Фиг.5. HP(+) Lactobacillus spp. при количествено отчетени  
морфотипове млечно кисели бактерии на микроскопско поле

Определяне количествата лактобацили на микроскопско 
поле и състоянието на епителните клетки, съотношението 
им с левкоцити, наличие на BV и non BV морфотипове микро-
организми 

При 30 и > Lactobacillus spp. на микроскопско поле епител-
ните клетки са запазени в 51,8% от изследваните. Не се наблю-
дават „clue cells”. С редуциране на лактофлората се отчитат в 
нарастващ процент „clue cells” – от 6,3% при 5–30 лактобацили 
на поле до 75,1% при липса на лактобацили в микроскопския 
препарат.(Фиг.6)
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 Фиг.6. Състояние на епителните клетки при количествено опреде-
лени лактобацили на микроскопско поле

Незрели клетки (пара и базални) се отчитат в най-висок 
процент при по-малко от 5 лактобацили на микроскопско поле 
(28,1%).(Фиг.7)

 Фиг.7. Съотношение епителни клетки: левкоцити, наличие на 
пара и базални клетки при количествено отчетени лактобацили
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При отчетени 30 и повече лактобацили на микроскопско поле 
не се отчита наличие на 5 > BV и non-BV морфотипове микро-
организми. С редуциране на лактобацилите до 5 и по-малко на 
микроскопско поле зачестява отчитането на двата типа микроор-
ганизми. (Фиг.8)

Фиг. 8. BV и non BV морфотипове микроорганизми  
при количествено определени лактобацили

.
Статистически значими са различията между стойностите на 

проследените показатели при 30 > Lactobacillus spp. и при 5 – 30 
Lactobacillus spp. на микроскопско поле.(Р<0,0001) 

Като гранични стойности при микроскопското изследване 
приемаме 5 > и 5 < лактобацили на поле. Обобщени данни са 
представени на Табл.3 и Фиг.9.
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Таблица 3. HP(+) Lactobacillus spp. и други проследени микроскоп-
ски показатели при 5 > и 5 < лактобацили на микроскопско поле 
(брой/%)

При проучената зависимост между микроскопското наличие 
на 5 > и 5 < лактобацили на поле и проучените от нас показатели 
се установяват статистически значими различия.(Р<0,0001)

Фиг.9. HP(+) Lactobacillus spp. и микроскопски показатели  
при 5 > и 5 < лактобацили на микроскопско поле

Проучваме как се съчетават използваните от нас допълнител-
ни микроскопски показатели при определените по Nugent като 
нормални, междинни и бактериална вагиноза. Разграничаваме 
пет микроскопски картини на влагалищен микробиом. (Табл.4)
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Лактобациларни микробиоми определяме при 5 и > 
Lactobacillus spp. и отсъствие на BV и non BV морфотипове ми-
кроорганизми.

нормален лактобациларен микробиом I-a при запазени епи-
телни клетки

лактобациларен микробиом с цитолиза I-b при наличие на 
повече от 50% лизирани епителни клетки

За междинните микробиоми са характерни 5 и < Lactobacillus 
spp., съчетани в различна степен с белези на възпаление и нали-
чие на non BV морфотипове микроорганизми.

междинен микробиом IIa – не се отчитат BV характерни 
морфотипове

междинен микробиом IIв – с наличие на BV характерни мор-
фотипове

За микроскопската картина на бактериална вагиноза са ха-
рактерни 

5 и < Lactobacillus spp., 5 и > BV морфотипове микроорганиз-
мии, запазени и тип „clue cells” епителни клетки и съотношение 
с левкоцити 10:1.

Фиг.10. Микробиоми определени по Nugent и по приетата от нас 
класификация 
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От оценените по критерийте на Nugent като нормални 1 131 
микроскопски препарата, 1011 определяме като лактобациларни 
микробиоми I a и I b (89,4%) (Фиг.10) С използваните показатели 
120(10,6%) микроскопски препарата ние определяме като меж-
динни II a (без BV). 

Оценените като междинни по Nugent 330 препарата също са 
междинни по предложената от нас класификация (100%). Межди-
нен микробиом II a (без BV видове) се определи при 240(72,7%) 
случая. Междинен микробиом II в (с BV видове) при 90(27,3%) 
случая.

От оценените по Nugent като бактериална вагиноза 983 ми-
кроскопски препарата, 143(14,5%) ние определяме като межди-
нен микробиом (с BV видове) и 840(85,5%) като бактериална ва-
гиноза. 

Проучване етиологията на ранните неонатални сепсиси 
при предтерминно родени деца за период от 10 години.

Позитивни са хемокултурите на 126(1,8%) новородени недо-
носени деца. Ежегодно се доказват S.viridans. Стрептококи гр.В 
и ентерококи показват устойчиво присъствие през годините. При 
S.aureus се отбеляза спад. Макар и като единични случаи през по-
следните години се доказват Грам-отрицателни аеробни причини-
тели. При 10 деца (0,14%) се доказа L.monocytogenes. Тези случаи 
са 7,9% от позитивните хемокултури на деца родени предтермин-
но поради хранителна токсико–инфекция на майките.

В останалите 116(92,1%) случая на ранен неонатален сепсис 
причинителите са с произход родовите пътища. (Фиг.11)
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Фиг.11. Причинители на ранен неонатален сепсис 

HP/+/ Lactobacillus spp. и честота на доказване на основни-
те причинители при различните микробиоми.

Данните за изолираните Грам-положителни аеробни видове 
микроорганизми при петте микроскопски картини на влагалищен 
микробиом са представени на Фиг.12.
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 Фиг.12. Грам-положителни видове при пет микробиома

Стрептококи група В (GBS) се изолират при всички микро-
скопски картини на влагалищен микробиом, с най-висока честота 
при IIb микробиом. 

При доказване на S.pyogenes не се изолират лактобацили про-
дуциращи водороден пероксид.

S.viridans не се изолират при лактобациларни микробиоми. С 
най-висока честота S.viridans се изолират при BV- 21,9%. 

Ентерококи се изолират при всички микроскопски картини. 
S.aureus се изолира в единични случай при липса на възпали-

телен процес - 1,6% при I a микробиом и в 2,1 % при BV.
На Фиг.13 са представени данни за изолираните Грам-отри-

цателни аеробни видове, кандида видове и урогенитални микоп-
лазми при изследваните от нас жени.
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Фиг.13. Грам-отрицателни аеробни видове, кандида  
и урогенитални микоплазми при пет микробиома

E.coli и други Грам-отрицателни аеробни видове микроор-
ганизми се изолират със сходна честота при лактобациларните 
микробиоми – 4,2 % и 4,3% от изследваните. С редуциране на 
лактофлората зачестява доказването на Грам-отрицателни видове 
микроорганизми . 

Candida видове се доказват при всички микроскопски картини 
на влагалищен микробиом. С най-висока честота при нормален 
лактобациларен микробиом 51,7%. M.hominis се доказа с най-
висока честота при BV. U.urealyticum не се доказа при нормален 
лактобациларен микробиом. 

Проучените видове микроорганизми се изолират при всич-
ки микроскопски картини на влагалищен микробиом, както при 
жени с възпалителен процес, така и като здраво носителство.

Статистически значими са проучените зависимости между на-
личието на HP(+) Lactobacillus spp.,HP(–) и neg. за Lactobacillus 
spp. и изолирането на стрептококи група В, ентерококи, S.viridans, 
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BV характерни морфотипове микроорганизми, урогенитални ми-
коплазми, кандида видове и Грам-отрицателни аеробни видове. 
(P<0,0001)

Не се установи статистическа значимост за S.pyogenes (GAS 
P=0,3) и S.aureus (P=0,53). (Табл.5)

Таблица 5. Лактобацили и проучените видове 
микроорганизми(брой/%)

Отсъствието на HP(+) Lactobacillus spp. се свърза с висок риск 
от вагинална колонизация с най-честите причинители на ранен 
неонатален сепсис S.viridans и S.agalactiae.

Проучване диагностичните възможности на микроскоп-
ското изследване сравнено с културелни методи при опреде-
ляне етиологията на колпита. HP(+) Lactobacillus spр. при ви-
довете колпит.

Според предложената от нас микроскопска класификация на 
влагалищен микробиом проучените 1 756 случая на колпит имат 
следната характеристика. (Фиг.14)

 5. ( /%)

HP(+)

Lactobacillus spp.

988

HP(-)

Lactobacillus spp.

407

neg.

Lactobacillus spp.  

1049

S.agalactiae  258 18/6,9%/ 95/36,8%/ 145/56,3%/ 

S.pyogenes                 2 0 1/50%/ 1/50%/ 

Enterococcus spp. 376 100/26,6%/ 110/29,3%/ 166/44,1%/ 

S.viridans               237 15/6,3%/ 71/29,9%/ 151/63,8%/ 

S.aureus                   89 31/34,8%/ 17/19,1%/ 41/46,1%/ 

E.coli                      238 35/14,7%/ 85/35,7%/ 118/49,6%/ 

M.hominis                83 4/4,8%/ 10/12,1%/ 69/83,1%/ 

U.urealyticum  70 19/27,1%/ 25/35,7%/ 26/37,2%/ 

Candida spp.          643 350/54,4%/ 235/36,5%/ 58/9,1%/ 

BV-

1073

84/7,8%/ 180/16,8%/ 809/75,4%/ 
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Фиг.14. Микроскопски картини на влагалищен микробиом  
при клинични данни за колпит

С оценка на използваните критерии, диагнозата на колпита 
се определи микроскопски като картина на бактериална вагиноза 
при 48% (840).

С лактобациларен микробиом I a са 211(12%) от изследваните 
жени. Микроскопски се доказа кандида инфекция при 33,6%(71). 
Културелното изследване определи етиологичен причинител на 
колпита видове Candida spp..

Лактобациларен микробиом с цитолиза Iв се определи при 
194(11%) от изследваните. (Фиг.15)

Фиг.15. Етиологични причинители на колпит при лактобациларен 
микробиом с цитолиза
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С микроскопскопското изследване се диагностицира кандида 
инфекция при 109(59,2%) случая. Културелно се доказват Candida.
видове при 184(94%) случая. В един случай културелно се уста-
нови T.vaginalis (1%).

При девет случая съотношението епителни клетки:левкоцити 
е 10:1. Не се установяват специфични причинители. Не се изоли-
рат и другите проучени микроорганизми. Във всички случаи се 
отчете масов растеж на HP(+) Lactobacillus spp. Състоянието се 
определи като цитолитична вагиноза. Микроскопската картина е 
насочваща.

С междинен микробиом IIa /без BV/ са 304(17%) жени с колпит 
(Фиг.16) Микроскопското изследване за наличие елементи на кан-
дида е положително при 21 жени (6,9%). Културелно при 95(31%) 
се изолират кандида видове. Микроскопски се доказа T.vaginalis 
при 19 жени, културелно при 23(8%). 

В 186 случая с нарушен микробиом IIa, липсват микроскопски 
и културелно лактобацили. Изолират се различни аеробни видове 
микроорганизми. В 162(88%) случая се отчита цитолиза и съот-
ношение 1:10 с левкоцити. Наблюдават се пара и базални клетки 
при 41 (22%) от изследваните. Тези случаи се определиха като 
аеробен вагинит(AV). Микроскопската картина е насочваща.

Фиг.16. Етиология на колпита при нарушен микробиом II a  
без BV видове

Междинен микробиом IIb (с BV видове) се определи при 207 
(12%) жени с колпит.(Фиг.17) Микроскопски се диагностицира кан-
дида при 31(14,9%) случая, с посявки при 65(31%) жени. Микро-
скопски се доказа T.vaginalis при 43, културелно при 57(28%) жени.
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 В 85 случая на нарушен микробиом IIв не се наблюдават и из-
олират кандида и трихомони. Отчитат се 5 > non BV морфотипове 
микроорганизми, цитолиза и съотношение 1:10 с левкоцити. При 
76(89%) се наблюдават и „clue cells”. Отчита се наличие на пара и 
базални клетки при 18(21%) случая. При културелното изследва-
не се отчита масов и умерен растеж на различни аеробни видове 
микроорганизми. Според микроскопската и културелна находка 
тези състояния се определиха като неспецифичен вагинит причи-
нен от асоциации на аеробни и анаеробни видове микроорганиз-
ми. Микроскопската картина е насочваща.

Фиг.17. Етиология на колпита при нарушен микробиом II в  
с BV видове

Определи се наличието на HP(+) Lactobacillus spp. при ви-
довете колпит.

 Фиг.18. Лактобацили и бактериална вагиноза

HP(+) Lactobacillus spp.се изолират при 32 /3,8%/ жени с BV 
колпит. (Фиг.18) При 105(12,5%) случая BV видовете се съчетават 
с HP(-) Lactobacillus spp. Липсват лактобацили при 703 (83,7%) от 
изследваните с бактериална вагиноза.
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 Фиг.19. Проучени видове микроорганизми и бактериална вагиноза

Колпит причинен от BV видове се съпътства с най-висока 
честота от колонизация на влагалището със S.viridans и E.coli..
(Фиг.19) 

Определи се микроскопското състояние на влагалищния мик-
робиом и наличието на HP(+) Lactobacillus spp. при кандида 
инфекция.(Фиг.20) 

Фиг.20. Влагалищни микробиоми и кандида инфекция

Candida видове се установяват при 591(33,6%) от изследвани-
те и при всички микроскопски картини на влагалищен микроби-
ом. В 36(6%) случая се доказват в смесена инфекция с бактериал-
на вагиноза.

Микроскопски се наблюдават елементи на кандида при 
246(41,6%) от изследваните.
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Фиг.21.Микроскопски и културелно доказана Candida инфекция 
при различните микробиоми

Микроскопското изследване е позитивно в най-висок процент 
при лактобациларен микробиом с цитолиза.(Фиг.21) 

 HP(+) Lactobacillus spp. се доказват при 324(54,8%) жени с 
кандида колпит. (Фиг.22) При 211(35,7%) случая видовете канди-
да се съчетават с HP(–) Lactobacillus spp. Липсват лактобацили 
при 9,5% (56) от изследваните с кандида колпит. (Фиг.22) 

Фиг .22. Лактобацили и кандида инфекция

При 268 жени кандида инфекцията не се съпътства с изолира-
не на проучените видове. 

При 323 (54,6%) се изолират проучените видове микроорга-
низми. 
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Фиг.23 Проучени видове микроорганизми при кандида колпит

Колпит причинен от Candida видове се съпътства с най-висока 
честота от колонизация на влагалището с ентерококи и анаеробни 
видове микроорганизми. (Фиг.23) 

Определи се микроскопското състояние на влагалищен мик-
робиом и наличието на HP(+) Lactobacillus spp. при T.vaginalis 
инфекция. (Фиг.24) 

Фиг.24. Влагалищни микробиоми и T.vaginalis инфекция

T.vaginalis като етиологичен причинител на колпит се доказа 
при 4,6% (81) от изследваните. В 62(76,5%) случая микроскоп-
ското изследване е положително. При останалите 19(23,5%) жени 
T.vaginalis се установи с културелното изследване. T.vaginalis не 
се доказа при липса на левкоцити - лактобациларен микробиом 
Ia и микроскопски данни за бактериална вагиноза. При 73(90%) 
се отчитат > 50% лизирани епителни клетки, при 67(83%) повече 

0

50

100

150

200

M.hominis S.viridans U.urealyticum S.aureus E.coli GBS BV Enterococcus
spp.

Candida spp. 323

b
71%

a
28%0%

b
1%

BV
0%



37

от 5 non BV видове, при 60(74%) базални и парабазални клетки и 
при 46(57%) „clue cells”. 

Фиг.25. Микроскопски и културелно доказана T.vaginalis  
инфекция при различните микробиоми

Микроскопското изследване установи T.vaginalis в най-висок 
процент при нарушен микробиом с BV видове.(Фиг.25) 

HP(+) Lactobacillus spp. се доказват при 2 (2,5%) жени с 
T.vaginalis колпит.

При 51(62,9%) случая на T.vaginalis инфекция се изолират лак-
тобацили непродуциращи водороден пероксид. При 28 (34,6%) 
липсват лактобацили. (Фиг.26)

Фиг.26. Лактобацили и T.vaginalis инфекция

При всички случаи на колпит причинен от T.vaginalis кул-
турелното изследване отчита асоциации на проучените видове 
микроорганизми.(Фиг.27)

0
20
40

60

I a 211 I b 194 II a 304 II b 207 BV 840

0
10
20
30
40
50
60

HP/+/Lactobacillus HP/-/Lactobacillus neg.Lactobacillus

T.vaginalis 81



38

Фиг. 27. Проучени видове микроорганизми при T.vaginalis колпит

Колпит причинен от T.vaginalis се съпътства с най-висока чес-
тота от колонизация на влагалището с анаеробни видове и стре-
птококи група B.

Аеробна инфекция е причина за колпит при 186 от проу-
чените случаи. Микроскопски се определи картина на нарушен 
микробиом IIа (без BV видове). Не се установяват микроскопски 
и културелно както T.vaginalis и кандида, така и лактобацили. 
Проучените аеробни видове микроорганизми се изолират като 
умерен и масов растеж. (Фиг.28)

Фиг. 28. Проучени видове микроорганизми при аеробен колпит

Тези случаи определихме като аеробна инфекция на влагали-
щето (AV), причинена с най-висока честота от ентерококи и стре-
птококи група В.
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Неспецифична инфекция е причина за колпит при 85 от 
проучените случаи. Микроскопски се определи нарушен микро-
биом IIb (с BVвидове).

Фиг.29. Проучени видове микроорганизми при неспецифичен 
колпит

Случайте са отрицателни микроскопски и културелно както за 
T.vaginalis и кандида видове, така и за лактобацили. При култу-
релното изследване се отчита масов и умерен растеж на проучени-
те аеробни видове микроорганизми. Определяме тези състояния 
като неспецифичен вагинит причинен от асоциации на аеробни и 
анаеробни видове микроорганизми. С най-висока честота се изо-
лират стрептококи група В и ентерококи. (Фиг.29)

Статистическият анализ на получените резултати от микро-
скопското изследване при диагностициране на T.vaginalis показа 
- чувствителност 76,5% и специфичност 100%
- поз.предсказваща стойност 100%, нег.предсказваща стойност 

98 %

При микроскопското диагностициране на кандида инфекция / 
вкл. смесена с BV/ резултатите показват 
- чувствителност 41 % и специфичност 100%
- поз.предсказваща стойност 100%, нег.предсказваща стойност 

77 %
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На базата на микроскопското и културелно изследване се опре-
дели следната етиологична характеристика на колпита при из-
следваните от нас 1 756 жени (Фиг.30)

Фиг.30. Етиология на колпита при изследваните от нас жени

При нормален лактобациларен микробиом не се наблюдава 
T.vaginalis.

В 33,6% случая микроскопски се диагностицира кандида ин-
фекция.

При лактобациларен микробиом с цитолиза също не се наблю-
дава T.vaginalis.

В 56,2 % се диагностицира микроскопски кандида.
При междинен микробиом (без BV видове) в 13,2 % микро-

скопски се определя етиологията на колпита – 6,3 % T.vaginalis, 
6,9% кандида инфекция.

Микроскопски се установи причинител на колпита при 35,7% 
от случайте с нарушен микробиом с BV видове - 20,8 % T.vaginalis, 
14,9% кандида.

При картина на бактериална вагиноза не се наблюдава 
Т.vaginalis, в 1,6% инфекцията е смесена с кандида.

При BV, T.vaginalis, Candida колпит се отчитат или липсват 
лактобацили.

При аеробен и при неспецифичен вагинит не се установяват 
микроскопски и културелно лактобацили. (Фиг.31)
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Фиг.31. HP/+/ Lactobacillus spp. при видовете колпит

При T.vaginalis инфекция HP(+) Lactobacillus spp. се установя-
ват при 2,5% /2/ от изследваните.

При бактериална вагиноза HP(+) Lactobacillus spp се доказват 
при 3,8%/32/от проучените случаи. При кандида колпит HP(+) 
Lactobacillus spp. се изолират в 54,8%/322/ от изследваните. HP(+) 
Lactobacillus spp. се доказват при всички случаи на цитолитична 
вагиноза.

Микроскопското изследване определи специфичната етиоло-
гия на колпита при 1 134 (64,6%) от изследваните жени. При 622 
(35,4%) от изследваните етиологията се определи след анализ на 
приетите микроскопски показатели и с помощта на културелни-
те изследвания.

Анализ и съпоставка на микроскопските и културелни на-
ходки при здрави и при жени с колпит. Предлагане схеми за 
диагностика и оценка на влагалищния микробиом в репро-
дуктивна възраст. 

Проучено е състоянието на влагалищния микробиом при 688 
здрави и 1 756 жени с колпит. 

Фиг.32. Микробиоми при здрави и при жени с колпит
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Според микроскопската оценка при здравите жени преобла-
дават лактобациларни микробиоми 606(88,1%). С междинен мик-
робиом (без BV) видове сa 56 (8,1%) жени. При 26 (3,8%) здрави 
жени се отчита нарушен микробиом с BV видове. (Фиг.32)

При здравите жени не се наблюдават елементи на кандида, 
T.vaginalis и бактериална вагиноза. 

С бактериална вагиноза са 840(47,8%) от изследваните жени с 
колпит. С междинен микробиом IIa са 17,3% , с II b са 11,8%. Лак-
тобациларни микробиоми се определят при 23,1% от изследвани-
те с клинична диагноза колпит. Микроскопска картина на лакто-
бациларен микробиом Ia се определи при 218 здрави и 211 жени 
с колпит. И в двете проучени групи не се изолират S.pyogenes, 
S.viridans и U.urealyticum. При здравите жени не се изолират 
S.aureus и M.hominis. HP(+) Lactobacillus spp. са основен микробен 
вид и при здрави (98,3%) и при жени с колпит (93,8%). Статисти-
чески значима е по-високата честота на доказване на Candida ви-
дове, Enterococcus spp., E.coli. (Р<0,0001) HP(+) Lactobacillus spp..
(Р<0,026),GBS (Р=0,034) при жени с клинични данни за колпит. 

С микроскопска картина на лактобациларен микробиом с ци-
толиза Iв са 388 здрави и 194 жени с колпит. И при здрави и при 
жени с колпит не се изолират S.viridans и M.hominis. При здравите 
жени не се изолират също S.aureus и GAS. Статистически значима 
е по-високата честота на доказване на HP(+) Lactobacillus spp., 
GBS, Enterococcus spp., E.coli (Р<0,0001), U.urealyticum (P=0,045) 
при жени с клинични данни за колпит.

Бременни на термин са 345(88,9%) от изследваните здрави 
жени, при които се изолират самостоятелно HP(+) Lactobacillus 
spp. Засилената цитолиза вероятно е резултат на повишеното ко-
личество гликоген във влагалището, хормоно – зависимо състоя-
ние свързано с бременността. Наблюдаваната в микроскопските 
препарати цитолиза при 43 здрави жени би могла да се дължи 
на носителството на Candida spp., Enterococcus spp., GBS, E.coli, 
U.urealyticum. 

С микроскопска картина на междинен микробиом IIa са 56 
здрави и 304 жени с колпит. При здравите жени с микроскопска 
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картина на междинен микробиом IIa, HP(+) Lactobacillus spp. се 
изолират като единични колонии и умерен растеж в 48,2%, докато 
при жените с колпит едва в 0,9%.(Р<0.0001) 

При тази микроскопска картина не се изолират лактобацили 
при 9/16%/ здрави жени и при 213 (76%) с колпит.(Р<0,0001) При 
нарушен микробиом IIa в групата с колпит се отчитат със статис-
тически значимо по-висока честота незрели клетки (16%). При 
здравите се наблюдават в 3,5% от случайте (Р< 0,011). Статисти-
чески значима е по-високата честота на доказване на S.agalactiae 
и Enterococcus spp.(Р<0,0001)

С микроскопска картина на междинен микробиом IIв са 26 
здрави и 207 жени с колпит. При здравите жени HP(+) Lactobacillus 
spp. се изолират в 76,9%, при тези с колпит в 15,4%.(Р<0,0001) В 
двете групи наблюдаваме 5 и > non BV морфотипове микроорга-
низми, > 50 % цитолиза, “clue cells” и незрели клетки, като при 
изследваните жени с колпит са със статистически значима по-ви-
сока честота.(Р<0,0001) S.agalactiae се изолират със статистиче-
ски по-висока честота при жени с колпит.(P<0.0001)

При изследваните здрави жени с културелните изследвания не 
се доказват T.vaginalis и S.pyogenes.

Всички останали проучени видове микроорганизми се доказ-
ват със статистически значимо по-висока честота при клинич-
ни данни за възпалителен процес на влагалището.

HP(+) Lactobacillus spp. са преобладаващ вид при здрави жени( 
90,6%).

При изследваните с възпалителен процес на влагалището, во-
дороден пероксид продуциращите лактобацили са статистически 
значимо намалени до 20,8%. (Р<0,0001) 

HP(-) Lactobacillus spp. се изолират при 7,8 % от изследваните 
здрави и при 20,1 % от тези с колпит.(Р<0,0001)

В единични случаи при здрави жени не се изолират млечно-
кисели бактерии 11(1,6%). При тези с колпит липсват лактобаци-
ли в 1038 случая (59,1%). (Р<0,0001)

Обобщени данни за изолираните микроорганизми при здрави 
и при жени с колпит са представени на Фиг.33 и 34.
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Фиг.33. Грам-положителни видове микроорганизми, изолирани 
при здрави и при жени с колпит

S.pyogenes не се изолира при здрави жени.

Фиг.34. Урогенитални микоплазми, Грам-отрицателни аеробни 
микроорганизми, BV и Candida видове при здрави и при жени  
с колпит

Проучените микробни видове с доказано етиологично значе-
ние по време на бременност се установяват със статистически 
значимо по–висока честота при жени с колпит.(P<0,0001)

Извършените от нас изследвания за съпътстваща аеробна фло-
ра от видове с доказано етиологично значение за акушерските, 
неонатални и гинекологични инфекции ги установи в различни 
асоциации освен при аеробен и неспецифичен колпит и при всич-
ки случаи на T.vaginalis инфекция.

Културелното изследване ги доказа при Candida колпит в 
54,6% и в 35,8% при бактериална вагиноза.

Проучените аеробни видове микроорганизми се изолират при 
55,6% от изследваните жени с колпит. Не се изолират при цитоли-
тична вагиноза.

При изследваните здрави жени в 15,8 % се установи безсимп-
томна колонизация с проучените видове микроорганизми.

0

200

400

GBS GAS S.viridans Enterococcus
spp.

S.aureus

0

500

1000

1500

M.hominis U.urealyticum E.coli Candida spp. BV



45

На Фиг.35 и 36 са представени графично данни за честотата 
на изолиране на основните причинители на ранен неонатален се-
псис при определените от нас видове колпит и при проучените 
здрави жени.

Фиг.35. Причинители на неонатален сепсис 

Фиг.36. Причинители на неонатален сепсис 

При бактериална вагиноза с най-висока честота се изолират 
основните причинители на неонатален сепсис при проучените от 
нас деца – S.viridans. S.agalactiae (GBS) се доказват с най-висока 
честота при аеробен колпит. Enterococcus spp. и S.aureus преобла-
дават при кандида инфекция. 

E.coli (и други Грам отрицателни аеробни видове) се доказват 
с най-висока честота при бактериална вагиноза. 

Етиологията на ранните неонатални сепсиси, изолирането на 
основните причинители при всички картини, както при жени с 
колпит, така и при здрави, доказа необходимост от сравнителен 
микроскопски и културелен анализ на вагиналния микробиом при 
бременни с цел саниране на родовите пътища.

Предлагаме при небременни жени с клинична диагноза кол-
пит да се следва алгоритъма представен на Фиг.37.
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Фиг.37. Схема за диагностика на колпит при небременни жени  
в репродуктивна възраст

Да се определи микроскопската картина на вагинален микро-
биом по предложената от нас класификация. Да се посочи микро-
скопското наличие на Candida и T.vaginalis. При отрицателните да 
се направи културелно изследване. Да се определи вида Candida.
spp. при положителен резултат. При нормален лактобациларен 
микробиом(Ia) отрицателен за Candida и T.vaginalis изследването 
да се прекрати. При лактобациларен микробиом с цитолиза (I b), 
отрицателен микроскопски и културелно за Candida и T.vaginalis 
и съотношение епителни клетки : левкоцити 10:1 да се обсъди 
цитолитична вагиноза (CV). При междинен микробиом (без BV II 
a) отрицателен за Candida и T.vaginalis, с аеробни посявки да се 
определят причинителите на аеробен вагинит (AV). При межди-
нен микробиом (с BV IIb) отрицателен за Candida и T.vaginalis, с 
аеробни посявки да се определят причинителите на неспецифи-
чен колпит(NV).

При бременни жени с клинична диагноза колпит във всич-
ки случаи да се прави културелно изследване, вкл. обогатяваща 
среда за определяне на микроорганизми свързани с неонатални 
инфекции.(фиг.38) Да се предлага насочено лечение за саниране 
на родовите пътища.
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Фиг.38. Схема за диагностика на колпит при бременни жени в 
репродуктивна възраст

При здрави бременни да се определи микроскопски микроби-
ома. Състоянията на силно редуцирана и липсваща лактобацилар-
на флора да се проследяват в края на бременността. При всички 
микробиоми да се търсят насочено с аеробни посявки (вкл.обога-
тяващи) S.agalactiae, S.pyogenes, S.aureus. Да се подчертава необ-
ходимостта от интрапартална антибиотична профилактика.
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ИЗВОДИ. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

1. Характерна и различима е микроскопската характеристика на 
преобладаващите (89,8%) и определени по биохимичен про-
фил лактобацили - L.crispatus, L.acidophilus и L.fermentum, из-
олирани от 176 здрави жени. 

2. Водороден пероксид продуциращи Lactobacillus spp. са до-
миниращи в микробиома на изследваните от нас здрави жени 
(90,6%). При жени с възпалителен процес на влагалището 
HP(+) Lactobacillus spp. са значимо намалени (20,8%). Липс-
ват при аеробен (AV) и неспецифичен вагинит (NV), силно ре-
дуцирани са при бактериална вагиноза (BV 3,8%) и T.vaginalis 
инфекция (2,5%). Доказват се с кандида видове при 54,8% от 
изследваните.

3. Отсъствието на HP(+) Lactobacillus spp. се свърза с висок 
риск от вагинална колонизация с най-честите причинители на 
ранен неонатален сепсис (S.viridans, S.agalactiae).

4. За изолирането на HP(+) Lactobacillus spp. статистически зна-
чими са отчетени 5 и > морфотипа лактобацили на микроскоп-
ско поле.(86% при 5 >  и 8% при 5 < на поле, Р<0,0001)

5. Апробираните от нас микроскопски показатели диференцират 
пет картини на  влагалищен микробиом, включително бакте-
риална вагиноза. Лактобациларен микробиом с цитолиза е на-
сочващ за CV, междинен (без BV) за AV,  междинен (с BV) за 
NV.

6. Микроскопското изследване сравнено с класическото култу-
релно, показа 100% специфичност, 76 % чувствителност за 
T.vaginalis  и 41% за Candida инфекция. Микроскопски се оп-
редели етиологичната диагноза на 65% от изследваните с  кол-
пит. 

7. Изолирането на идентични видове микроорганизми при здра-
ви и при жени с колпит посочи значимостта на клиничното 
състояние при определяне обема на културелните изследва-
ния.



49

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ

Научни приноси оригинални за България

За първи път е направен микроскопски и културелен анализ на 
вагиналния микробиом с определяне на HP(+) Lactobacillus spp. 
при здрави и при жени с колпит в репродуктивна възраст.

Предложен е нов диференциран подход при определяне състо-
янието на вагиналния микробиом с диагностична и профилактич-
на цел, при бременни и небременни жени.

Приноси с научно-приложен и потвърдителен характер

1. Предложени са достъпни културелни и биохимични тестове за  
диференциране на нехарактерни морфологично Грам-положи-
телни бактерии наблюдавани във влагалищни натривки като 
лактобацили.

2. Модифицирана и апробирана е обогатена среда ТМВ – plus 
agar с глюкоза 2%(w/v) за определяне на щамове лактобацили 
продуциращи водороден пероксид. 

3. Потвърди  се протективната роля на HP(+) Lactobacillus spp. 
за нормалното състояние на вагиналния микробиом в репро-
дуктивна възраст.

4. Предложеният от нас микроскопски показател 5 и > морфоти-
пове лактобацили корелира със значими стойности на изолира-
не на HP(+) Lactobacillus spp. При съчетаване с апробираните 
други показатели се определиха пет микроскопски картини на 
влагалищен микробиом, които да заменят неинформативното 
определяне на степен влагалищна чистота. 

5. Доказа се високата диагностична стойност на микроскопското 
изследване при определяне етиологията на колпита в репро-
дуктивна възраст. По предложените микроскопски показатели 
се поставя диагноза на състоянието бактериална вагиноза. Ле-
чение може да се назначи веднага.
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6. Предложени са оригинални схеми за микробиологична оценка 
на влагалищния микробиом по време на бременност с диаг-
ностична и профилактична цел.
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