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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВПГ – вірус простого герпесу 

ВШ – відношення шансів 

ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом 

ІРІ – імунорегуляторний індекс 

ІФА – імуноферментний аналіз 

ІФЛ – імунофлюоресцентний метод 

КУО – колонійутворюючі одиниці 

ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації 

ПЛР – полімеразно ланцюгова реакція  

УЗД – ультразвукове дослідження 

ФА – фагоцитарна активність 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів  

Е2 – естрадіол 

ЕІ – ефекторний індекс 

IL-1β – Інтерлейкін-1β 

IL-4 – Інтерлейкін-4  

IL-6 – Інтерлейкін-6 

IL-8– Інтерлейкін-8 

IL-10 – Інтерлейкін-10  

Іg – імуноглобулін 

sIgA – секреторний імуноглобулін класу А 

TNF-α– фактор некрозу пухлин α   
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ВСТУП 

 

Запальні захворювання статевих органів у дівчат-підлітків, на думку 

Sweet R. L. (2012) та Прилепської В. М., Бебнєвої Т. М. (2013) є складною та 

недостатньо вивченою проблемою із серйозними медичними та соціально-

економічними наслідками у всьому світі. Дані захворювання виникають 

переважно в молодому віці, характеризуються тривалим перебігом, призводять 

до розвитку вираженого больового синдрому, порушень менструального циклу, 

репродуктивної та сексуальної функцій. Наслідком запальних захворювань 

статевих органів часто є безпліддя, різна патологія вагітності, а також 

інвалідізація хворих. (SweetR.L. (2012) СеровВ.Н. (2011, 2014;  Айламазян 

2014;Кулаков 2013; Буданов 2015; SweetGibbs2009). У підлітків нові випадки 

ЗЗОМТ зустрічають з частотою 2,5% у рік [391]. 

Актуальність теми. З огляду на те, що в Україні понад 3 млн жінок 

віком 20-27 років, і лише близько 2,5 млн дівчат віком 10-17 років, стає 

зрозумілим, що охорона репродуктивного здоров’я кожної дівчинки як 

майбутньої матері, є одним із пріоритетних завдань сучасної вітчизняної 

гінекології [20, 61].  У США ЗЗОМТ є причиною 2,5 млн візитів до лікаря, 200 

тисяч госпіталізацій та 100 тисяч хірургічних втручань [339, 398]. 

В умовах економічної нестабільності, падіння народжуваності і високого 

рівня загальної смертності проблеми охорони репродуктивного здоров’я 

населення набувають особливої соціальної значимості [63]. Серйозною 

проблемою у дівчат-підлітків залишаються запальні процеси статевих органів, 

широке розповсюдження яких у світі вивело їх у ранг актуальних проблем 

акушерства і гінекології, що призводять до порушення функцій багатьох 

органів і систем жіночого організму [35]. Лібералізація статевих відносин серед 

молоді при недостатньому рівні статевої культури – одна з причин поширення 

трансмісивних інфекцій, які обумовлюють різні порушення репродуктивного 

здоров’я [13,15]. 
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У сексуально активних дівчат  частота запальних захворювань статевих 

органів є в 3 раза вищою, ніж в однолітків, які не мають статевих відносин 

[45,47]. На особливу увагу заслуговують інфекції, які передаються статевим 

шляхом (хламідіоз, міко – уреаплазмоз, геніальний герпес, гострокінцеві 

кондиломи) які переважають за частотою поширення, різноманітністю 

клінічних проявів та важкістю ускладнень [47,321].  

Численні дослідження останніх років доводять полімікробну етіологію 

запальних захворювань геніталій, а концепція одного збудника втратила своє 

значення. Мікс-інфекції, як результат мікробної взаємодії з можливим 

залученням в процес сапрофітної аутофлори широко обговорюються серед 

науковців, так як мікробні асоціації більш вірулентні та володіють активними 

патогенними властивостями, а нормальна мікрофлора піхви досить часто стає 

«співучасником» етіології мікст-інфекцій, інколи – й основною причиною 

запального процесу [165]. Часто вторинні вульвовагініти виникають на тлі 

тривало існуючих екстрагенітальних вогнищ інфекційно-токсичного впливу 

(гайморит, тонзиліт, аденоїди, пієлонефрит), що пов’язано із зниженою 

імунологічною реактивністю та порушенням обміну речовин у пацієнток. 

Незважаючи на розробку та впровадження в клінічну практику нових 

методів діагностики та антибактеріальної, протизапальної терапії більшість 

дослідників значну увагу приділяють застосуванню факторів імунологічного 

захисту (Вовк І.Б. та співавт., 2012) так, як відзначається персистенція інфекції, 

що пояснюється або ж внутрішньоклітинною локалізацією збудника і 

пов’язаними з цим імунопатологічними порушеннями, або ж – перебігом 

захворювання на тлі зниженої імунологічної реактивності [35].  

Отже, розробка комплексної системи допомоги хворим дівчаткам на 

вульвовагініти, виявлення нових аспектів розвитку патологічного процесу, 

вдосконалення технологій діагностики та лікування запальних захворювань 

зовнішніх статевих органів та піхви у дівчаток сприятиме збереженню 

репродуктивного потенціалу майбутніх поколінь. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства і 

гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університету» на тему: «Профілактика, діагностика та лікування порушень 

перинатального періоду і репродуктивної системи жінок та дівчат підліткового 

віку» (№ державної реєстрації 0111U006499, терміни виконання 2010 – 2015 

рр.), де дисертант є співвиконавцем.  

Мета роботи: покращити ефективність діагностики, лікування та 

профілактики вульвовагінітів у дівчат шляхом розробки та впровадження 

профілактичних підходів та комплексної лікувальної програми. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу вульвовагінітів, їх 

структуру, частоту, стадійність виникнення в дівчат.  

2.  Дослідити особливості мікробіоценозу вульви та піхви у дівчат із 

вульвовагінітами.  

3. Визначити особливості протиінфекційного захисту, місцевого 

імунітету, про- та протизапальний цитокіновий статус у дівчат, хворих на 

вульвовагініти.  

4. Визначити особливості рН середовища піхви у дівчат, хворих на 

вульвовагініт.   

5. Провести аналіз А1267G поліморфізму гена HSP70-2(id.:rs1061581) у 

структурі хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків та встановити ймовірність 

його впливу на продукцію про- і протизапальних цитокінів.  

6. Розробити і впровадити лікувально-профілактичний комплекс з метою 

покращання репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків, хворих на 

вульвовагініти,  та провести аналіз його ефективності.  

Об’єкт дослідження: вульвовагініти у дівчат-підлітків. 
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Предмет дослідження: мікробіоценоз піхви, фактори неспецифічного 

імунного протиінфекційного захисту, рН вмісту піхви, поліморфізм гена 

HSP70-2, медикаментозне загальне та місцеве лікування. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні (культуральний, 

полімеразна ланцюгова реакція, імунофлюорисцентний метод, 

імуноферментний аналіз, імунологічний), швидкі тести рН-метрії, 

молекулярно-генетичні методи, інструментальні (ультразвукова діагностика) – 

для попередньої верифікації діагнозу, для опрацювання отриманих результатів 

дослідження – математично-статистичні методи та стандартні методи 

варіаційної статистики.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено аналіз 

А1267G поліморфізму гена HSP70-2 (id.:rs1061581) у структурі хворих на 

вульвовагініти дівчат та встановлено його плив на продукцію про- і 

протизапальних цитокінів (IL-1βі TNFα) у 2,89 раза (χ2=33,03, р<0,001), IL-10 та 

секреторного sIgA переважали над такими в 4 і 3,12 раза (χ2=50,4 і χ2=37,03, 

р<0,001) відповідно ), що дозволило підтвердити важливу роль поліморфізму 

генів HSP70 в роботі імунної системи та його ключовий вплив як однієї з 

важливих причин генетично зумовленої дисрегуляції запальної відповіді. 

З’ясовано, що серед хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків 

гомозиготна однонуклеотидна заміна аденіну (А) на гуанін (G) у позиції 1267 

промоторної зони 6-ї хромосоми (CAG→CAA) гена HSP70-2 (id.: rs1061581) 

трапляється у 2,86% випадків, чого не спостерігалося у групі контролю.  

Вперше встановлено, що за характером алельного розподілу 1267G>A 

поліморфізму гена HSP70-2 домінує дикий G алель над А алелем: серед хворих 

– у 2,59 раза (72,14% проти 27,86%, χ2=54,91, р<0,001), серед здорових – у 3 

рази (75% проти 25%, χ2=30,0, р<0,001) без вірогідних змін коефіцієнта 

інбридингу, що загалом не порушує очікуваної популяційної рівноваги Hardy-

Weinberg. Отримані результати досліджень свідчать, що генотипи й алелі гена 

HSP70-2 (rs1061581) не є додатковими чинниками ризику запалення вульви та 
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вагіни в дівчат-підлітків Північної Буковини. AG-генотип гена HSP70-2 

підвищує шанси на нижчу продукцію IL-10 в 1,71 раза [ВШ=6,0, р=0,023] та, 

погранично, прозапального IL-1βу 1,55 раза [ВШ=3,5, р=0,056] за низької 

ймовірності у носіїв GG-генотипу [ВШ=0,17, р=0,022 і ВШ=0,29, р=0,057] 

відповідно, що засвідчує більшу схильність до гіршого імунного захисту в 

носіїв AG-генотипу. Генотипи гена HSP70-2 (1267 A→G) не є чинниками 

ризику будь-якої зміни продукції прозапальних TNF-α і sIgA, а також високої 

продукції протизапального цитокіну IL-10.  

Доведено, що перебіг вульвовагінітів у дівчат-підлітків супроводжується 

підвищеною активністю клітинної ланки імунітету за рахунок Т-лімфоцитів 

хелперів 1-го типу (Тh1) та макрофагів із переважанням високої та середньої 

продукції прозапальних цитокінів (IL-1β і TNFα) у 2,89 раза (χ2=33,03, р<0,001), 

з компенсаторним підвищенням активності гуморальної ланки та зростанням 

синтезу альтернативними шляхами вмісту протизапального IL-10 на 22,01% 

(р<0,001) й активацією локального імунітету слизової піхви на тлі зростання 

секреторного sIgA у 2,6 раза (р<0,001) відповідно. 

Науково обґрунтовано можливість диференційного підходу до 

комплексного лікування вульвовагінітів у дівчат, що дало змогу підвищити 

ефективність лікування цього патологічного стану.  

Теоретичне значення отриманих результатів. Результати проведеного 

дослідження суттєво вплинули на розуміння патогенетичних механізмів 

розвитку вульвовагінітів у дівчат. Вперше встановлено особливості генетичної 

детермінованості, імунологічного та мікробіологічного статусу дівчат підлітків, 

хворих на вульвовагініт, що дозволило, на сучасному етапі, розширити 

теоретичні знання про процес мікробної контамінації вульви та піхви дівчат. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і 

впроваджено патогенетично обґрунтований комплекс лікування вульвовагінітів 

у дівчат, що передбачає використання вагінального гелю, до складу якого 

входить декаметоксин та гіалуронова кислота, які дають змогу підтримувати рН 

і вологість слизової піхви та формувати нормальну мікрофлору в ній, 
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комплексний підхід до профілактики дисбактеріозу під час антибактеріальної 

терапії, а також корекцію імунологічних порушень. У ході моніторингу 

клінічних та лабораторних показників доведено клінічну ефективність 

запропонованої медикаментозної корекції. Встановлено, що апробований 

комплексний метод терапевтичної тактики в дівчат пубертатного віку, хворих 

на вульвовагініт, більш ефективно відновлює головну індигенну мікробіоту 

вмісту вагіни, що є показником початку саморегуляції. 

Крім того, доведено переваги комплексного лікування порівняно з 

базисною терапією завдяки його моделюючій дії на концентрацію sIgA та 

активність лізоциму у вагінальному вмісті. Перевага полягає у більш 

ефективній нормалізації концентрації sIgA та поступовому підвищенні 

активності лізоциму, що дає змогу зменшити випадки рецидивів вульвовагінітів 

у дівчат пубертатного віку.  

Впровадження результатів дослідження. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного і лікувального алгоритмів вульвовагінітів у 

дівчат впроваджені в практичну медицину, використовуються в гінекологічних 

відділеннях пологових будинків і кабінетів дитячої гінекології м. Чернівці та 

області (затв. 5.09.2015р.; 12.09.2016р.), а також інших міст України, зокрема м. 

Івано-Франківська (затв. 6.09.2015р.), м. Тенополя (затв.9.09.2016р.), м. Києва 

(затв.14.09.2016р.),  що підтверджено багаточисленними актами впроваджень. 

Особистий внесок здобувача. Разом з науковим керівником обрано тему, 

адекватно визначено мету та завдання досліджень. Отримані дані є результатом 

самостійної роботи дисертанта. Особисто автором дисертації сформовано 

програму дослідження, здійснено пошук джерел інформації, їх аналіз, обрано й 

обґрунтовано методи дослідження. Дисертантом особисто сформовано групи 

дівчат-підлітків, здійснено їх обстеження та лікування, ведення первинної 

медичної документації. Всі лабораторні та функціональні методи дослідження 

виконано безпосередньо дисертантом або за його участю. Особисто автором 

проведені первинна обробка та клініко-статистичний аналіз результатів 

досліджень, математична обробка даних, їх аналіз та узагальнення, самостійно 
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описані результати дослідження, сформульовано висновки та практичні 

рекомендації, підготовлено до друку наукові роботи та виступи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, а 

також практичні рекомендації дисертації оприлюднені на: Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасного акушерства та 

гінекології» (м.Тернопіль, 2011, 2012 р.р.), 93-ій підсумковій науковій 

конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського 

державного медичного університету, (м. Чернівці, 2012), Міжнародному 

симпозіумі з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики» (м. 

Київ, 2012), 96-ій підсумковій наукова конференція професорсько-

викладацького персоналу БДМУ.– 2015 р., м. Чернівці (так само як з 

Тернополем). 

Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано 9 наукових 

роботи, в тому числі 4 - в журналах, затверджених ДАК України; 2 тез та 3 

посвідчення на раціоналізаторські пропозиціі. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 177 

сторінках машинописного тексту (основний обсяг становить 145 сторінок). 

Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, п’яти розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (загальна кількість – 144 найменувань, із них 89 – 

кирилицею, 55 – латиною), ілюстрована 43 таблицями та 4 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Етіологічні та патогенетичні аспекти розвитку та прогресування 

вульвовагінітів у дівчат-підлітків 

Розвиток жіночого організму можна розділити на окремі періоди, для 

яких характерні відповідні морфологічні та ендокринні особливості. Найбільше 

поширеною є класифікація, згідно з якою виділяють такі періоди: 

внутрішньоутробного розвитку (під час вагітності), новонародженості (перші 

28 днів), «нейтральний», або період дитинства (до 7 років), препубертатний (від 

7 років до появи першої менструації), пубертатний (від настання першої 

менструації до 15 років), підлітковий (16-18 років) [2, 12, 16, 35, 55]. 

У практиці дитячих гінекологів існує поняття «період статевого 

дозрівання» – пубертатний, під час якого організм досягає біологічної статевої 

зрілості. У ньому виділяють дві фази: перша – препубертатна (спостерігається 

швидкий соматичний та статевий розвиток організму, відбувається «стрибок 

росту», появляються вторинні статеві ознаки, продовжують розвиватись статеві 

органи, появляється перша менструація); друга  фаза – пубертатна (бере свій 

початок від першої менструації і закінчується завершенням як соматичного так 

і статевого розвитку. Організм становиться готовим до виконання дітородної 

функції [16, 35, 79]. 

Для препубертатного періоду характерні інтенсивний ріст і дозрівання 

усіх відділів статевої системи. Внаслідок додатка жирової тканини 

збільшуються зовнішні статеві органи. Починають функціонувати бартолінові 

залози. У піхві посилюється складчастість слизової оболонки, збільшується 

товщина епітеліального прошарку, показник каріопікнотичного індексу досягає 

30%, еозинофільного – 1-20%. У слизовій оболонці відбувається посилене 

відкладення глікогену, вироблення молочної кислоти, рН- піхви стає кислим, 

збільшується кількість паличок Додерлейна. Під впливом естрогенів 
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відбувається посилення пігментації, васкуляризація і еротизація великих 

статевих губ, невелике збільшення клітора [16, 35, 43, 131, 137]. 

У матці починаються процеси підготовки до виконання менструальної 

функції. Відбувається стовщення і диференціація слизової оболонки, 

гіпертрофуються і розгалужуються ендометріальні залози, зникає складчастість 

ендометрію. У клітинах м’язового прошарку збільшується кількість 

актоміозину, креатинінкінази і аденозинтрифосфату [43, 44]. 

Яєчники збільшуються в розмірах (довжина складає 3-3,5 см), маса 

досягає 4-5 г. Кількість примордіальних фолікулів зменшується до 100000-

300000. Посилюється процес дозрівання фолікулів [1, 2, 16, 35]. 

У віці 11 років у більшості дівчаток починають швидко розвиватися 

вторинні статеві ознаки. Форми тіла стають округлими унаслідок відкладення 

жирової тканини в ділянці стегон, сідниць і молочних залоз. Збільшуються і 

починають набухати соски, з’являється оволосіння в ділянці лона і пахових 

западин. У послідовності процесу оволосіння на лобку є визначені 

закономірності, що можуть бути критерієм оцінки динаміки статевого 

дозрівання (у сполученні з розвитком молочних залоз) [2, 16]. 

Віковий період від 12 до 14 років характеризується бурхливим ростом, 

значними змінами, наростанням маси тіла, лінійним ростом, подальшим 

розвитком вторинних статевих ознак. Досягається пік швидкості збільшення 

маси тіла, що спостерігається за піком швидкості росту через 6 місяців. При 

цьому відкладається найбільша кількість жирової тканини. Спостерігається 

«стрибок росту» – виростають на 8 см у віці приблизно 12 років. Є визначена 

закономірність росту скелету від дистальних до проксимальних частин, 

внаслідок чого непропорційно великі руки і ноги викликають явну 

незграбність. До часу статевої диференціації м’яких тканин виявляються 

особливості росту скелету. У дівчаток стає ширше естрогенодетермінований 

бітрохантеричний діаметр, що визначає формування жіночої фігури. 

Збільшуються молочні залози та ореоли навколо соска. Майже у 75 % дівчаток 

позначаються контури молочних залоз і ореол. Лобкові волосся темніють, 
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стають кучерявими, поширюються латерально і проксимально, укриваючи 

лобкове узвишшя [2, 16, 35, 55, 131, 142]. 

Запальні процеси геніталій належать до числа найбільш поширених 

захворювань у дівчаток. Вони негативно впливають на стан здоров’я 

майбутньої жінки. 

Особливе занепокоєння серед практичних лікарів та науковців викликає 

стан репродуктивного здоров’я молоді, яке є невід’ємною складовою здоров’я 

нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку 

суспільства. Наразі стан репродуктивного здоров’я нації знаходиться далеко за 

межами міжнародних стандартів і характеризується низьким рівнем 

народжуваності на тлі високого рівня розвитку основних загроз репродукції 

народонаселення – безпліддя, мертвонароджуваності, спонтанних абортів, 

вроджених вад розвитку, материнської, перинатальної і малюкової смертності. 

Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, зумовлені 

передусім незадовільним соціальним становищем громадян, недостатньою 

увагою до ролі інституту сім’ї, збереження традиційної культури 

взаємовідносин у сім’ї як основної складової суспільства [1, 3, 24, 29, 30, 56].  

Головною особливістю сучасного стану народжуваності в Україні є 

зменшення репродуктивного потенціалу населення. У свою чергу, однією з 

основних причин цього явища є зниження природної фертильності, яке 

зумовлене  збільшенням частки безплідності ще в дітородному віці. За даними 

спеціальних досліджень, останніми роками в структурі безплідності зростає 

питома вага порушень репродуктивної функції, виявлених уже в дитячому віці. 

До факторів, які впливають на репродуктивну поведінку молоді, належать: 

негативний вплив засобів масової інформації, зокрема пропаганда сексуального 

насилля, порнографія, значне поширення шкідливих звичок (наркоманія, 

алкоголізм, тютюнокуріння), страх не знайти або втратити роботу та фінансова 

залежність від батьків [3, 4, 5, 7, 16, 29, 56, 66, 84, 116]. 

Запальні захворювання жіночих статевих органів – одна з актуальних 

медичних проблем, що суттєво впливають на здоров’я мільйонів жінок 
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дітородного віку. Особи із запальними захворюваннями статевих органів 

складають 60-70 % гінекологічних хворих, які звертаються за медичною 

допомогою в жіночу консультацію. В усіх країнах світу зростає частота 

запальних захворювань жіночих статевих органів (гострі запальні процеси 

зросли на 13 % в загальній популяції, на 25 % – у жінок, які користуються 

внутрішньоматковими контрацептивами). В основі розвитку і формування 

запальних захворювань лежать взаємопов’язані процеси, які починаються з 

гострого запалення, а закінчуються деструктивними змінами. Бактеріологічна 

інвазія – це основний пусковий механізм запального процесу статевих органів. 

Розвиток запалення визначається мікробним фактором [3, 4, 5,12, 20, 29, 66, 

112].  

Вульвовагініти дівчаток у віці до 8 років, за літературними даними,  

зустрічаються в 60-70% випадків серед усіх гінекологічних захворювань. 

Запальний процес може уражати окремо вульву – вульвіт або одночасно вульву 

і слизову оболонку піхви – вульвовагініт. Цьому сприяють анатомо-фізіологічні 

особливості статевих органів. Плоский епітелій складається тільки з 5-8 

прошарків, він не містить глікогену, унаслідок цього в піхві немає умов для 

розвитку паличок Додерлейна. Вміст піхви має лужну реакцію, у ньому багато 

умовно-патогенних мікроорганізмів. Злущування і цитоліз епітелію піхви 

виражені незначно. Головний механізм захисту складається у фагоцитозі 

поліморфно-ядерними лейкоцитами. Захворювання інших органів (особливо 

запальної етіології) супроводжуються зниженням імунобіологічної 

реактивності організму, що сприяє зміні рівноваги між мікрофлорою піхви й 

організмом. Умовно-патогенні мікроорганізми можуть одержувати патогенні 

властивості. Створюються сприятливі умови для проникнення патогенної 

мікрофлори з інших органів. Найбільше часто збудниками є стафіло- і 

стрептококи, пневмококи, кишкова паличка, гарднерели, дріжджові гриби, 

гонококи, хламідії, мікоплазми [139], трихомонади, віруси, туберкульозна, 

дифтерійна паличка й ін. Досить часто має місце сполучення декількох 

збудників (асоціації). Виникненню захворювання сприяють як ендогенні 
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чинники (порушення обміну речовин, анемія, цистіт, піелонефрит, ентеробіоз і 

ін.), так і екзогенні патологічні подразники (травми, попадання сторонніх тіл, 

хімічні, термічні, механічні чинники). Наявність алергічних захворювань, 

ексудативного діатезу є фоном для розвитку атопічного вульвіту. Істотне 

значення має недотримання правил особистої гігієни, наявність шкідливих 

навичок, несприятливі побутові умови [11, 22, 28, 31, 68, 82, 113, 116]. 

Існує багато різних класифікацій вульвовагінітів у дітей. У клінічній 

практиці найчастіше використовуються такі [12, 35, 143]:  

І. За етіологічними ознаками  

1. Неінфекційні:  

– механічні (стороннє тіло, мастурбація, порушення гігієнічного режиму, 

тісний одяг, розчухи, укуси комах);  

– термічні;   

– гельмінтозні;  

– хімічні (місцевий вплив, ендоінтоксикація, стан пасивного курця, 

екологічна агресія, варіанти контактного дерматиту та ін.); 

– алергічні (медикаментозні, аліментарні). 

2. Інфекційні: первинні 

– бактеріальні (специфічні, неспецифічні); 

– хламідійні; 

– протозойні (трихомоноз); 

– мікотичні (кандидоз); 

– вірусні. 

За характером супутнього захворювання [143]: 

1. Неінфекційні захворювання (ожиріння, ексудативний діатез, 

захворювання крові, цукровий діабет, захворювання серця, нирок, печінки, 

ендокринної системи, порушення обміну, тощо). 

2. Інфекційні захворювання (скарлатина, дифтерія, грип, отит, тонзиліт, 

пієлонефрит, ГРВІ, інтоксикація, хронічна екстрагенітальна інфекція, 

захворювання ЛОР-органів і сечовивідних шляхів). 
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3. Захворювання статевих органів (ерозія шийки матки, доброякісні та 

злоякісні пухлини). 

За клінічним перебігом: 

– гострі; 

– підгострі; 

– рецидивуючі. 

Серед причин, що викликають запалення статевих органів у дітей і 

підлітків, інфекції займають перше місце, що, на думку деяких авторів, 

пов’язане не лише зі зростанням захворюваності, а й з підвищенням якості 

лабораторної діагностики [144]. Найбільш розповсюджені збудники 

неспецифічного вульвовагініту: епідермальний і золотистий стафілокок, 

піогенний стрептокок, ентерокок, протей, кишкова паличка, клебсієла, 

синьогнійна паличка, плано- і мікрококи. Вітчизняні дослідники вважають, що 

у виникненні запальних процесів більше значення мають асоціації 

мікроорганізмів (стафілокок, ентеробактерії, анаероби, стрептокок, віруси, 

хламідії і т.д.), ніж монокультури. Інші автори зазначають, що не завжди 

мікроорганізм, який виявляється у мазках, є справжнім збудником 

захворювання та навпаки, справжній збудник інфекції може не виявитись у 

звичайних мазках під час обстеження [12,84,143]. Тому у підозрілих випадках 

для з’ясування справжньої етіології запального вогнища деякі автори 

рекомендують користуватися багаторазовими дослідженнями мазків з різних 

вогнищ, бакпосівами та відповідними імунологічними та іншими реакціями. 

Часто відмічається кореляція патогенної мікрофлори, яка виділяється з вульви, 

піхви і сечовивідних шляхів. У 66,7% хворих з вагінітом в сечі було виявлено 

такі ж мікроорганізми, як і у піхві. Більше 80% дівчат з циститом мають 

патологічну піхвову флору. У розвитку вульвовагініту у дівчат, які мають 

запальні захворювання сечовивідних шляхів, важливе значення має наявність 

уретро-вагінального рефлюксу (УВР) [8, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 28].  

Клінічна картина вульвовагінітів, що розвилися в наслідок дії 

різноманітних етіологічних механізмів, має багато подібних ознак. Проте 
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наявність того або іншого збудника характеризується визначеними 

специфічними особливостями [4, 6, 69, 117]. 

За даними різних авторів неспецифічний вульвовагініт характеризується 

поступовим розвитком і схильністю до підгострого перебігу. Виявляється 

почервонінням вульви, шкіри статевих органів, промежини. На шкірі навколо 

статевих губів, стегон можуть бути явища піодермії. На слизовїй піхви 

відзначаються осередки гіперемії. Виділення з піхви помірні, жовтуватого 

кольору [12, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 41, 48]. 

Кандидозний вульвовагініт часто виникає у дітей хворих на діабет, з 

ожирінням або після лікування антибіотиками, застосування стероїдних 

гормонів [115]. Збудником є гриби роду Саndida. Активація грибів відбувається 

внаслідок порушення рівноваги між організмом хазяїна і патогенного агента 

[34, 36]. 

Діти скаржаться на сверблячку в ділянці зовнішніх статевих органів, 

неприємні виділення. Об’єктивно визначають набрякання і набряк вульви, 

наявність білих, сирнистих виділень із кислим запахом. При мікроскопічному 

дослідженні виявляють міцелій і спори грибів [3, 4, 21, 34, 48]. 

У препубертатному віці найбільш розповсюджені неспецифічні 

вульвовагініти – їх частота становить 2,68-3,21 на 10 тис. дітей. Їм належить 68-

93% у структурі запальних захворювань геніталій у дітей та підлітків. Частота 

цієї патології серед інших гінекологічних захворювань у дівчат – 30-79% (за 

даними деяких авторів навіть 85-93%) [129, 130]. У структурі дитячих хвороб 

репродуктивної системи нейтрального періоду приблизно 70% припадає на 

вульвовагініти [7, 8, 18, 19, 26, 28, 41]. 

Запаленням нижніх статевих шляхів зумовлена найбільша кількість 

звернень до дитячого гінеколога дівчаток дошкільного і раннього шкільного 

віку (35-70%), а під час загальних обстежень дівчаток різних вікових груп 

вульвовагініти діагностують у 9,8-11,5% з них. Актуальність вивчення 

патогенезу та методів терапії цього захворювання пов’язана насамперед з 

високою частотою рецидивів і хронізації, як вказують більшість авторів (60-
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70% випадків), що може викликати зміни функціональної активності в системі 

гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, сприяти значному збільшенню у цього 

контингенту дівчаток інших гінекологічних захворювань і спричинити в 

подальшому більш серйозні розлади основних функцій статевої системи 

дівчинки (менструальної, репродуктивної), а також призвести до порушень в 

ендокринній, нервовій, імунній та інших системах організму, погіршуючи 

прогноз відносно репродуктивної функції, що є соціальною і економічною 

проблемою [4,22,46,81,123].  

Вульвовагініти в основному спостерігаються в дітей у періоді 

гормонального спокою (до 8-10 років). Характерно, що на відміну від дорослих 

у дівчаток ізольовані ураження вульви, присінку піхви та піхви спостерігаються 

відносно рідко. Запальний процес локалізується переважно у зовнішніх 

геніталіях. У пубертатному віці частота вульвовагінітів знижується, що 

пов’язано з підвищенням функції яєчників, підсиленням синтезу глікогену у 

піхві та ферментних процесів, які визначають фізіологічний ступінь 

кислотності вмісту піхви, переважанням у мікрофлорі піхви паличок 

Додерляйна. Разом з тим деякі автори вважають, що чим старшою стає 

дівчинка, тим частіше в неї виникає це захворювання [17, 41, 87, 108, 142].  

 

1.2. Імунологічні аспекти розвитку вульвовагінітів у дівчат-підлітків 

Запальні захворювання органів малого тазу характеризуються 

різноманітними проявами у залежності від рівня враження та сили запальної 

реакції. Захворювання розвивається внаслідок  контамінації, колонізації та 

проникнення у репродуктивні органи патогенних та умовно патогенних 

збудників (ентеробактерій, стафілококів, ентерококів, бактероїдів, 

пептострептококів, хламідій, мікоплазм, трихомонад та інших мікроорганізмів) 

за наявності оптимальних умов для їх розвитку і розмноження. Такі умови 

створюються у породільний період, в період менструацій та під час 

діагностично-лікувальних маніпуляцій. 
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Природні захисні неспецифічні механізми – анатомічні особливості, 

локальний імунітет (підвищення концентрації секреторного імуноглобуліну А 

(sIgA), активність лізоциму, лактоферону, системи комплементу та ін.), кисле 

середовище вагінального вмісту, нормальна мікробіота вульвовагінального 

вмісту і сформована колонізаційна резистентність слизової оболонки вагіни, 

відсутність ендокринних порушень або серйозних екстрагенітальних 

захворювань, здатних, у більшості випадків, попередити розвиток генітальних 

інфекцій. На інвазію патогенного або умовно патогенного мікроорганізму 

формується запальний процес, який, виходячи із останніх концепцій розвитку 

септичного процесу, прийнято називати системною запальною відповіддю . 

Вивченню імунологічного статусу у хворих на вульвовагініт присвячено 

багато робіт, однак дотепер немає єдиної думки про характер патологічних 

змін. В останні роки доведено участь медіаторів запалення у розвитку 

вульвовагініту. При хронічному вульвовагініту встановлено підвищення 

концентрації sIgA, що опосередковано вказує на формування гуморальних 

механізмів імунної відповіді. Слід враховувати, що формування гуморальної 

імунної відповіді продукується  резистентність із протизапальними 

властивостями, зокрема IL-10, який впливає на фактори транскрипції, 

призводить до лімітування генів, відповідальних не тільки за синтез IL-1β, але й 

IL-6,8, які є предикторами тяжкості захворювання. Особлива роль у формуванні 

імунної відповіді на  бактеріальні і вірусні збудники належить фактору некрозу 

пухлин – альфа (α-ФНП), який стимулює фагоцитарну і цитотоксичну 

активність нейтрофілів і моноцитів/макрофагів, регулює механізми імунного 

запалення та сприяє утилізації деструктивного матеріалу в організмі. 

Підвищена продукція ФНП-α є ознакою посилення активації запального 

інфекційного процесу при його трансформації з латентного стану у фазу 

клінічної маніфестації, що є свідченням прогресування захворювання. 

Лімітація синтезу ФНП-α на стадії хронізації запального процесу є 

результатом дизрегуляції імунної відповіді, яка включає у себе механізми 

неспецифічного і специфічного імунного протиінфекційного захисту. 
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Водночас протизапальний IL-10 зменшує запальну реакцію і сприяє росту 

та проліферації бактеріальних і вірусних збудників. Основне значення у 

патогенності запальних реакцій належить дисбалансу між гіперпродукцією 

прозапальних цитокінів, переважно макрофагальної природи –  ФНП-α, IL-1β та 

але й IL-6 і протизапального цитокіну IL-10 з перевагою продукції перших над 

IL-10. 

Виходячи із сказаного вище, нами була вивчена концентрація 

прозапальних цитокінів першого покоління (ФНП-α, IL-1β та IL-6), які 

індукують біологічний синтез IL-2, який виступає у ролі центрального 

регуляторного цитокіну клітинної імунної відповіді , а також IL-3, IL-4, IL-5 та 

інтерферону-гама (цитокінів другого покоління). У свою чергу, цитокіни 

другого покоління (імунні цитокіни) здійснюють коригуючий вплив на 

біологічний синтез ранніх (доімунних) цитокінів першого покоління. Саме 

такий процес біосинтезу та дії цитокінів дозволяє залучати до імунної відповіді 

постійно зростаючу кількість імунокомпетентних клітин, які беруть участь у 

формуванні механізмів неспецифічного і специфічного імунного 

протиінфекційного захисту організму від генетично сторонніх тіл і речовин.  

Незважаючи на значний успіх, досягнутий у сучасній діагностиці і 

фармакотерапії, проблема вульвовагініту у дівчаток пубертатного періоду 

залишається однією із найчастіших і складних проблем у ліагностиці та 

лікуванні. У перебігу вульвовагініту домінуюче значення має процес 

прогресування захворювання і може призвести до розвитку неплідності. 

Повторні, а в деяких випадках безперервні загострення значною мірою 

зумовлені імунними порушеннями. Тому однією з актуальних проблем є 

вивчення причин і механізмів прогресування вульвовагінітів з імунологічних 

позицій. Знання порушень імунної реактивності організму, які зумовлюють 

патологічний процес, має не тільки діагностичну і прогностичну цінність, а 

також лежить в основі корекції цих імунологічних змін за допомогою сучасних 

імунотропних засобів. 
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Видовий та кількісний склад мікроорганізмів слизових оболонок 

регулюється імунною та ендокринною системами і залежить від їх стану. 

Видові та біологічні особливості мікрофлори піхви зумовлюють неспецифічну 

(колонізаційну) резистентність репродуктивного тракту [96]. Її захисна дія 

здійснюється через антагоністичний вплив на патогенну флору, стимуляцію 

лімфоїдного апарата, створення оптимального середовища перебування, 

продукцію вітамінів та інших біологічно активних речовин, які впливають на 

загальну та місцеву неспецифічну резистентність організму. Мікроби, які 

колонізують шкіру та слизові оболонки сечостатевих шляхів, є симбіотичною 

аутофлорою організму. Її склад відносно постійний, а вплив численних 

чинників на мікрофлору є тимчасовим, що не викликає суттєвих змін у 

біоценозі. При вульвовагінітах у дівчаток препубертатного віку формується 

суттєвий дисбаланс між показниками контамінації піхви облігатною та 

факультативною мікрофлорою. Порівняно з нормою статистично зростає рівень 

умовно-патогенної мікрофлори, що має патогенні або змінені біологічні 

властивості на тлі дефіциту лактобацил [9, 11, 20, 62, 70, 72, 80, 86].  

Вульвовагініти виникають на тлі дефектів або виснаження імунної 

системи. З позиції сучасної патофізіології розвитку захворювання специфіка 

його перебігу в більшості випадків визначається індивідуальними 

особливостями мікроорганізму або його реактивністю, найважливішим 

компонентом якої є імунний гомеостаз. При вульвовагінітах можливий дефіцит 

імуноглобулінів А, М, G різного ступеня. Токсична дія збудника на клітини 

епітелію призводить також до зниження місцевого імунітету. Інфекції, 

викликані умовно-патогенними мікроорганізмами і сапрофітами, можна 

розглядати як своєрідний маркер дефекту захисних механізмів макроорганізмів 

[13, 14, 70, 82, 117, 118].  

Деякі автори вважають, що вульвовагініт – це не лише локальна запальна 

реакція тканин статевих органів, а й динамічний процес, який супроводжується 

змінами в дитячому організмі (морфологічними, імунологічними, 

ферментативними) [119, 120]. Інші автори зазначають, що, зважаючи на сучасні 
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погляди, запалення слід розглядати не тільки як складну судинно-

мезенхімальну реакцію, яка спрямована на елімінацію пошкоджуючого агента 

та репарацію пошкодженої тканини, а й як імунну відповідь. Зв’язок запалення 

з імунітетом полягає у тому, що розвиток імунної відповіді опосередковано 

самим процесом запалення. Форма та результат запалення цілком залежать від 

повноцінності імунної відповіді. Спадкові дефекти систем захисту та системи 

сполучної тканини роблять хибним перебіг запалення. Спадкові дефекти 

бактерицидних систем поліморфно-ядерних лейкоцитів проявляються стійким 

рецидивуючим перебігом гнійного запального процесу. Фагоцитарна 

недостатність макрофагів призводить до незавершеного фагоцитозу та 

персистенції збудника. Незавершений фагоцитоз робить незавершеною 

запальну реакцію, і вона трансформується у сповільнену алергічну реакцію або 

запалення [41, 77, 121]. 

Дані літератури свідчать, що імунологічна пам’ять до нормальної 

мікрофлори формується внутрішньоутробно та повністю залежить від складу 

мікрофлори матері, сприяючи формуванню у плода імунологічної 

толерантності до нормальної мікрофлори. У зв’язку з генетичною 

неоднорідністю дівчаток, а в подальшому жінок, має місце індивідуальність 

імунітету та сприйнятності до інфекцій статевого тракту, що посилюється 

генетичним поліморфізмом, отриманим від батьків. Кількість інфекцій, 

наявність поєднаних інфекцій та внутрішньоклітинних паразитів також 

зумовлені імунною відповіддю та гіперчутливістю негайного типу [13, 59, 

143].  

Місцева імунологічна реактивність макроорганізму має важливе значення 

у виникненні та прогресуванні запальних процесів піхви і вульви у дівчат 

препубертатного віку. У формуванні неспецифічного імунітету піхви беруть 

участь ІgA та ІgG, які надходять з крові або частково синтезуються у слизовій 

оболонці піхви плазматичними клітинами. Роль цих білків полягає у 

забезпеченні захисту від патогенних мікроорганізмів. Антитіла можуть бути 

прямою перешкодою на шляху прикріплення бактерій або вірусів до клітинних 
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мембран, здатні активізувати каскад комплементу в знищенні чутливих 

мікроорганізмів або поглинання мікроорганізмів фагоцитами, а також 

відіграють важливу роль у нейтралізації навіть бактеріальних токсинів. Отже, 

особливості змін секреторного імуноглобуліну А та деяких цитокінів у секреті 

піхви є наслідком дії мікробних агентів – етіологічних чинників виникнення 

вульвовагінітів у дівчат пубертатного віку. Деякі автори вважають, що саме 

дослідження slgА у секреті піхви дівчат є достовірним та швидкореагуючим 

параметром стану локальної системи захисту організму від інфекцій та 

ефективності лікування. Інші автори відмічають, що, крім імуноглобулінів, 

важливу роль відіграє комплемент, деякі компоненти якого синтезуються 

слизовою оболонкою піхви та шийки матки, лізоцим, а також лактоферин, b-

лізини, інтерферони, які також беруть участь в антиінфекційному захисті. 

Установлені в ході дослідження особливості змін загального і місцевого 

імунітету у дівчат у різні періоди препубертатного розвитку характеризуються 

неоднозначністю та перебувають у прямій залежності від віку дитини, 

тривалості та клінічного перебігу захворювання [14, 41, 46]. 

Фактори і механізми неспецифічного і специфічного імунітету 

здійснюють захист під впливом міжклітинної регуляторної функції цитокінів, 

яким властива гормоноподібна дія, що полягає у забезпеченні взаємодії клітин 

імунної, кровотворної, ендокринної та нервової систем. 

До цитокінів належать фактори поліпептидної природи, що не належать 

до імуноглобулінів, синтезуються лімфоїдними і нелімфоїдними клітинами, які 

проявляють пряму дію на функціональну активність імунокомпетентних 

клітин. Цитокіни не здатні самостійно індукувати імунну відповідь. Вони її 

регулюють. Умовно виділяють цитокіни першого покоління (так звані доімунні 

цитокіни), які продукуються клітинами, що формують неспецифічний 

протиінфекційний захист, а також цитокіни другого покоління – продукти 

секреторної активності імунокомпетентних клітин. 

Будь-яка антигенна стимуляція призводить до підвищеної секреції 

доімунних цитокінів (ФНП-α, IL-1β, IL-6), останні індукують біосинтез IL-2 – 
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центрального регуляторного цитокіну імунної відповіді. Крім такого поділу 

цитокіни поділяються на прозапальні та протизапальні. В основу наших 

досліджень нами надана перевага у вивченні концентрації у периферійній крові 

прозапальних цитокінів (ФНП-α, IL-1β та IL-6).  

Локальний імунітет забезпечує захист покровів організму, які 

безпосередньо контактують з факторами зовнішнього середовища, наприклад, 

сечостатеві органи. Він є елементом системного імунітету. 

У процесі еволюції вчення про імунітет відбулося виділення «імунної 

системи слизових оболонок» із загальної імунної системи. Однак між ними все 

ще залишається тісний зв’язок. поверхня слизових оболонок людини має 

загальну площу близько 400 м2. на імунне забезпечення такого простору 

необхідна велика кількість імунокомпетентних клітин і молекул імунної 

системи. 

Гуморальний фактор природженого імунітету піхви є групою білків і 

поліпептидів, які секретуються різними клітинами організму людини. Їх умовно 

поділяють за масою молекул на крупномолекулярні пептиди, що мають 

ферментативну активність (лізоцим, компоненти системи імунітету), 

антинутриєнти (лактоферин, трансферин, церукоплазмін), пентрансини (С-

реактивний протеїн), сироваткові попередники аміпоїду та ін. 

Серед  приведених факторів лізоцим (муреїназа) є провідним фактором 

неспецифічної резистентності, антибактеріальний фермент. Він розщеплює 

мурамінову кислоту у складі оболонки грампозитивних мікроорганізмів, 

викликаючи їх бактеріоліз. Лізоцин міститься у всіх біологічних рідинах 

організму та обумовлює їх антимікробні властивості. 

Імуноглобулін А (IgA) – основний ефекторний імуноглобулін слизових 

оболонок. Швидкість синтезу загального IgA становить близько 66 мг/кг на 

добу. Імунна відповідь не обмежується слизовою поверхнею окремої системи, а 

поширюється на всі слизові оболонки організму. Імунізація однієї ділянки 

призводить до вироблення секреторного IgA (sIgA) у всіх слизових оболонках 

(феномен «імунної солідарності слизових оболонок»  
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У слизовій оболонці знаходяться всі типи імунокомптентних клітин 

(лімфоцити, лейкоцити, моноцити, макрофаги та ін.), необхідні для формування 

імунної відповіді. До імунної системи слизової оболонки піхви, де реалізуються 

активні імунні процеси, належать лімфоїдні скупчення, асоційовані із слизовою 

оболонкою піхви та уретри. Вони є бар’єрними тканинами піхви і містять Т- і 

В-лімфоцити та інші імунокомпетентні клітини. Під впливом азипенів 

(патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів) В-лімфоцити 

трансформуються у плазматичні клітини, які секретують IgA у 100 разів 

більше, ніж IgG, і у 20 разів більше, ніж IgМ. Тому переважний синтез sIgA – 

основного фактору гуморальної ланки локального протимікробного захисту 

слизової оболонки піхви. 

З погляду клінічної імунології підвищену частоту поєднання 

вульвовагінітів з фоновими захворюваннями необхідно розглядати як наявність 

у хворої дитини імунодефіцитного стану певного ступеня важкості. Інші 

автори, навпаки, вважають, що на тлі хронічного запального процесу в ланцюг 

патологічних реакцій включаються порушення ендокринної, нервової та інших 

систем організму, що визначають загальну і специфічну відповіді хворої на 

розвиток інфекції. Більшість авторів прийшли до висновку, що вираженість 

запальних захворювань зовнішніх геніталій у дівчат перебуває у прямій 

залежності від тривалості запального процесу, особливо на тлі соматичної 

патології, залежить від стану загальної реактивності організму, характеру 

різноманітних сприятливих факторів, віку, своєчасності та правильності 

проведених терапевтичних заходів [75]. 

При дії на клітину пошкоджуючих факторів (зміни температури, гіпоксія, 

хімічні фактори, інфікування вірусом та ін) відбувається інтенсифікація синтезу 

білків теплового шоку (HSP, від Heat Shock Proteins; по-іншому, білки стресу). 

Це може захистити клітину від пошкоджень і запобігти її загибель. Найбільш 

поширені HSP з Мг 70 000 (hsp70) та 90 000 (hsp90) [40, 49, 50, 51, 91]. 

Механізм дії цих білків різноманітний і полягає в регуляції складання, 

згортання і розгортання інших білків. Таким чином білки стресу запобігають 
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накопиченню в клітині білкових агрегатів. Прикладом підвищеної 

резистентності, зумовленої білками теплового шоку, можуть служити пухлинні 

клітини, які експресують підвищений рівень HSP70, що захищає їх від 

пошкодження і загибелі [40, 49, 52, 125]. 

Міжклітинні адаптивні механізми 

Для міжклітинних (системних) механізмів адаптації до пошкодження 

характерно взаємодія клітин одинієї з одною. Така взаємодія здійснюється 

декількома шляхами. 

Шляхи взаємодії 

• Обмін метаболітами, місцевими БАВ – цитокінами, іонами. 

• Реалізація реакцій системи ІБН. 

• Зміни лімфо – і кровообігу. 

• Ендокринні впливи. 

• Нервові впливи. 

Приклади адаптивних механізмів 

• Гіпоксія. Зменшення вмісту кисню в крові (що призводить або може 

призвести до пошкодження клітин, насамперед мозку) рефлекторно (через 

подразнення хеморецепторів) стимулює активність дихального центру. В 

результаті збільшується об’єм альвеолярної вентиляції, що запобігає або 

зменшує недолік кисню в крові і тканинах. 

• Гіпоглікемія. Пошкодження клітин в умовах гіпоглікемії може бути 

зменшено в результаті збільшення вироблення гормонів, що сприяють 

підвищенню в плазмі крові глюкози і транспорту її в клітини: глю-кагона, 

адреналіну, глюкокортикоїдів, соматотропного гормону  і ін. 

• Ішемія якої-небудь ділянки тканини, як правило, супроводжується 

збільшенням припливу крові до тканин за колатерального (обхідних) судинах. 

• Патогенні фактори антигенної природи активують імунні механізми 

захисту. Імунна система з допомогою фагоцитів, AT та/або Т-лімфоцитів 

інактивує ендо – та екзогенні Аг, здатні пошкодити клітини організму [91]. 
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В нормі вказані і інші системи забезпечують адекватне реагування 

організму в цілому на різні впливу ендо – і екзогенного походження. 

В патології вони беруть участь у реалізації механізмів захисту, 

компенсації та відновлення ушкоджених структур і порушених функцій клітин, 

органів і тканин [51, 52, 53, 54]. 

Всі живі клітини відповідають на підвищення температури та деякі інші 

стресові впливу синтезом специфічного набору білків, званих білками 

теплового шоку (БТШ). До БТШ відносять білки, що синтезуються клітинами у 

відповідь на тепловий шок, коли пригнічена експресія основного пулу білків, 

що беруть участь у нормальному метаболізмі. Сімейство 70 кДа БТШ (БТШ-70 

еукаріот і DnaK прокаріотів) об’єднує білки теплового шоку, які відіграють 

істотну роль як у забезпеченні виживання клітини в стресових умовах, так і в 

нормальному метаболізмі. Рівень гомології між білками прокаріотів і еукаріотів 

перевищує 50% при повній ідентичності окремих доменів. 70 кДа БТШ є 

однією з найбільш консервативних груп білків в природі, що пов’язано, 

ймовірно, з шаперонів функціями, які ці БТШ виконують в клітинах. Індукція 

генів білків теплового шоку (HSP) в еукаріот відбувається під впливом фактора 

теплового шоку HSF. У клітинах, що не піддалися стресу, HSF присутній і в 

цитоплазмі і в ядрі у вигляді мономерний форми, пов’язаної з Hsp70, і не має 

ДНК-зв’язуючої активності. У відповідь на тепловий шок або інший стрес, 

Hsp70 від’єднується від HSF і починає укладати денатуровані білки. HSF 

збирається в тримери, у нього з’являється ДНК зв’язує активність, він 

акумулюється в ядрі і зв’язується з промотором. При цьому транскрипція 

шаперонів в клітині зростає в багато разів. Після того, як стрес пройшов, 

звільнився Hsp70 знову приєднується до HSF, який при цьому втрачає ДНК-

зв’язує активність і все повертається в нормальний стан. Білки теплового шоку 

з’являються на поверхні клітин синовіальної оболонки при бактеріальних 

інфекціях [40, 49, 53, 126]. 

Більшість цих білків теплового шоку утворюються і у відповідь на інші 

пошкоджуючі впливи. Можливо саме вони допомагають клітині пережити 
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стресові ситуації. Існує три основних сімейства білків теплового шоку: з моляр. 

масою 25, 70 і 90 кДа (hsp25, hsp70 і hsp90. У нормальних клітинах було 

виявлено безліч дуже схожих між собою білків з кожного семейства.Белкі 

теплового шоку допомагають переводити в розчин і знову згортати 

денатуровані або неправильно згорнуті білки. Є у них і інші функції [40, 53, 54, 

126]. 

Найкраще вивчені білки сімейства hsp70. Ці білки зв’язуються з деякими 

іншими білками, а також аномальними білковими комплексами і агрегатами, 

від яких потім звільняються, приєднуючи AТР. Вони допомагають переводити 

в розчин і заново згортати агреговані чи неправильно згорнуті білки шляхом 

декількох циклів приєднання та гідролізу AТР. Аномальні білки містяться на 

будь-якій клітині, але при деяких впливах, наприклад при тепловому шоці, їх 

кількість в клітині різко зростає, і відповідно виникає необхідність у великій 

кількості білків теплового шоку. Воно забезпечується активацією транскрипції 

певних генів теплового шоку [40, 49]. 

Білки теплового шоку (Hsp – heat shock protein), утворюючи комплекс із 

зростаючою поліпептидного ланцюга, запобігають їх неспецифічній агрегації і 

деградації під дією внутрішньоклітинних протеїназ, сприяючи їх правильному 

фолдінгу, що відбувається за участю інших шаперонів. Hsp70 бере участь у 

ATP-залежному розгортанні поліпептидних ланцюгів, роблячи неполярні 

ділянки поліпептидних ланцюгів доступними дії протеолітичних ферментів [49, 

54]. 

Hsp70, як правило, знаходиться в стані зв’язку з АТФ, у разі, якщо немає 

взаємодії з субстратом пептиду. Hsp70 по собі характеризується дуже слабкою 

АТФазною активністю, такою, що спонтанний гідроліз не відбуватиметься 

протягом довгого часу. Коли знову синтезовані білки виходять з рибосом, 

субстрат-зв’язуючий домен Hsp70 розпізнає послідовності гідрофобних 

амінокислотних залишків, і взаємодіє з ними. Ця спонтанна взаємодія має 

оборотній характер, і в АТФ зв’язаному стані Hsp70 може відносно вільно 

зв’язувати і вивільняти пептиди. Тим не менш, присутність пептиду в 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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сполучному домені стимулює активність АТФази Hsp70, збільшуючи його 

швидкість гідролізу АТФ [49]. 

Коли АТФ гідролізується до АДФ зв’язувальна кишеня Hsp70 

закривається, міцно стримуючи його в пастці пептидного ланцюга. Крім того, 

прискорює гідроліз АТФ так званий J-домен шаперони: в першу чергу 

Hsp40 еукаріот, і DnaJ у прокаріотів. Ці шаперони різко підвищують АТФазну 

активність Hsp70 у присутності взаємодіючих пептидів. Міцно пов’язаний з 

частково синтезованими пептидними послідовностями (неповними білками), 

Hsp70 запобігає їх від злипання і від відмови функціонування. Після того, як 

весь білок синтезується, нуклеотид-обмінний фактор (BAG-1 і HspBP1 серед 

тих, які були визначені) стимулює вивільнення АДФ і зв’язування нового АТФ, 

відкриваючи зв’язуючу кишеню. Білок може самостійно складатися сам, або 

бути переданим іншим шаперонам для подальшої обробки [49, 53, 54, 102]. 

Hsp70 також допомагає при трансмембранному транспорті білків, 

стабілізуючи їх у частково складеному стані. Hsp70 білки можуть діяти так, 

щоб захистити клітини від теплового або окисного стресу. Ці стреси, зазвичай, 

впливають негативно на білки, в результаті чого, можливе часткове 

перетворення і агрегування. Клітини, тимчасово пов’язані з гідрофобними 

залишками, піддаються стресу, Hsp70 допомагає цим частково денатурованим 

білкам запобігти агрегування, і дає їм можливість повторно згортатися [40, 49, 

52]. 

В умовах стресу клітинам вигідно продукувати якомога більшу кількість 

шаперонів. Відомі наступні шаперони/білки теплового шоку: HSP40, HSP60, 

HSP70, HSP90, HSP100 і т.д., кожен з яких виконує свою певну роль. Шаперони 

володіють наступними властивостями [125, 127]. 

1) Допомагають клітинам підтримувати в робочому стані всі свої 

механізми, запобігають смерті клітини й організму в цілому. 

2) Контролюють якість клітинних білків (транспортують до іншого 

шаперону новосинтезований поліпептид або денатуровану білкову молекулу – 

HSP40; допомагають новосинтезованим амінокислотним ланцюгам приймати 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96
http://www.gpedia.com/uk/w/index.php?title=DnaJ&action=edit&redlink=1
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://www.gpedia.com/uk/w/index.php?title=BAG-1&action=edit&redlink=1
http://www.gpedia.com/uk/w/index.php?title=HspBP1&action=edit&redlink=1
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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правильну просторову конфігурацію, завдяки якій вони можуть виконувати 

свою функцію, попереджають денатурацію білків при високих температурах – 

HSP60 і HSP70; демонтують ушкоджені білкові молекули – HSP70; сприяють 

розгортанню білкової молекули для проведення її «ремонту» – HSP100; 

сприяють формуванню з білкових молекул якоїсь певної структури, наприклад, 

рецептору – HSP90), оберігають білки від впливу негативних факторів; 

руйнують аномальні комплекси між білками, підтримують корисні зв’язки між 

білками та іншими їх партнерами [127]. 

3) Приймають участь у роботі імунної системи, захищаючи організм від 

патогенів. Члени родини шаперонів – HSP60, HSP70, HSP90 – виконують роль 

транспортних засобів для патогена, переносячи його від уражених клітин 

(ракових клітин, вірусінфікованих клітин, клітин, які заражені збудником 

туберкульозу чи іншими мікроорганізмами) до антигенпрезентуючих клітин. 

Коли антигенпрезентуюча клітина зустрічається з комплексом HSP/патоген, 

вона його захоплює, використовуючи для цього рецептор CD91, а згодом у 

комплексі з молекулами HLA І класу представляє Т-лімфоцитам, які 

проліферують та руйнують дефектну клітину. У зв’язку з цим, доведено, що 

HSP, які виділені з організму хворого на рак, здатні викликати імунну відповідь 

на ракові клітини, а HSP здорової людини – не здатні до цієї функції. Таким 

чином, шаперони беруть на себе функцію інформаторів про аномалію, яка 

сформувалася в організмі або про патоген, який потрапив у організм. 

4) Шаперони посилають сигнал тривоги всім захисним факторам 

організму; сприяють формуванню запальної реакції – активують 

антигенпрезентуючі клітини через свою появу на поверхні клітини, де в нормі 

вони відсутні. 

5) Шаперон HSP90 сприяє видовій мінливості, прискорює еволюцію. 

Доведено, що пригнічення активності HSP90 сприяє демаскуванню більшості 

прихованих мутацій, ефект яких раніше не проявлявся завдяки шаперонам. 

Живі системи володіють потужним потенціалом щодо мінливості, яка не 

проявляється через роботу цих білків. Так, доведено, що завдяки HSP90 різні 
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види грибів набувають нових ознак, а саме резистентності до лікарських 

засобів. На основі цього, зроблений висновок, що видоспецифічні інгібітори 

HSP90 можна використовувати як антибіотики нового покоління або можна 

зробити ракові клітини більш чутливими до стресових чинників, в т.ч. до 

хіміотерапії. 

6) У дуже високих дозах шаперони виявляють імуносупресивні 

властивості, у зв’язку з чим, вони можуть бути ефективними при діабеті І типу 

(автоімунного ґенезу) й енцефаліті [125, 127]. 

На сьогодні проводяться випробування кількох лікарських препаратів на 

основі шаперонів. Одні з них відносяться до інгібіторів цих білків (речовини, 

що пригнічують дію HSP, допомагаючи вижити раковим чи інфікованим 

клітинам), інші – до активаторів (під впливом теплових чи хімічних чинників 

підвищується синтез HSP). Доведена ефективність застосування HSP-

вакцинації в хворих на рак, геніальний герпес, туберкульоз. У основі HSP-

вакцинації лежить застосування очищеного комплексу HSP/пептид (у ролі 

пептида виступають антигени ракових пухлин, інфекційні збудники) [125, 127]. 

Формування повноцінної імунної відповіді можливе тільки при 

синергічній взаємодії між факторами природженого та набутого імунітету. 

Особливу роль у цій взаємодії виконують Toll-like рецептори (TLR) [123]. 

 

1.3. Cучасні тенденції лікування вульвовагінітів 

Діагноз вульвовагініту встановлюється на підставі анамнезу; огляду 

зовнішніх статевих органів; ректо-абдомінального обстеження; мікроскопії; 

бактеріологічного обстеження виділень із піхви; обстеження на ентеробіоз. 

Значною кількістю для встановлення діагнозу вульвовагініту за результатами 

бактеріологічного обстеження у разі виявлення умовно-патогенної мікрофлори 

вважають 104 КУО/мл [35, 36, 71, 81, 144]. 

Зниження реактивності організму, яке виникає після будь-якого 

захворювання або за хронічного запального процесу, призводить до порушення 

рівноваги між мікрофлорою піхви і дитячим організмом, коли умовно-
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патогенна флора може набувати патогенних властивостей [18,37,168]. У хворих 

з вульвовагінітами спостерігається високий інфекційний індекс, який дорівнює 

у середньому 4,7, тоді як у популяції він становить 3,0.  

Лікування вульвовагінітів у дівчаток нерідко є складним завданням, 

вимагає комплексної терапії і передбачає диференційовану тактику. При 

важких проявах запалення, частих рецидивах, крім дотримання особистої 

гігієни та проведення місцевого протизапального лікування, необхідна терапія 

основного захворювання, санація вогнищ хронічної інфекції, підвищення 

захисних сил організму [108].  

Під час лікування вульвовагініту в періоді гормонального спокою 

повинні враховуватись особливості мікроценозу піхви, який характеризується 

переважанням парабазальних і базальних клітин, наявністю переважно кокової 

флори. Все це порушує процес самоочищення піхви [10, 19, 42, 60].  

Препарат для лікування дівчат повинен відповідати таким параметрам: 

– бути максимально ефективним за змішаних інфекцій; 

– входити в один з етапів лікувальної схеми; 

– не впливати на статеві залози і процес статевого дозрівання; 

– курс лікування – короткий, не повинен порушувати розпорядок дня 

[42]. 

Етапи лікування: 

– Імуномодуляція, підвищення місцевого імунітету і стимуляція 

проліферації. 

– Антибактеріальна терапія. 

– Реабілітація (десенсибілізуюча терапія, еубіотики).  

Перший та другий етапи – 7 діб, третій – не менш ніж 1 місяць. 

Контрольний мазок – через 10 та 30 діб. Середня тривалість лікування в 

амбулаторних умовах 12±3 доби. Терапевтичний ефект від одного курсу – 40-

65%, після двох курсів – 50-87; після трьох – 85-100% [36].  

– симптоматична терапія, направлена на послаблення запальної реакції: 

протибольові, протибактеріальні, протинабрякові, десенсибілізуючі та 
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репаруючі засоби (наприклад, зрошення розчином етонію, лікувальні ванночки 

з відваром ромашки, череди, подорожника, шавлії); 

– ретельне виконання вимог: гігієнічні процедури промежини після 

кожного відвідування туалету; зміна білизни два рази на день; тимчасово 

бажано змінити раціон, збільшивши частку лужних продуктів (овочі, молоко, 

мінеральні води), зменшивши – кислотоутворюючих продуктів і прянощів 

(жарене м’ясо, приправи, копченості, щавель, салат, лимони, томати); 

– нормалізація загального стану: седативна терапія, імуномодулятори або 

засоби, що покращують неспецифічний імунний захист, вітаміни; 

– цілеспрямована терапія з урахуванням результатів бактеріологічного та 

бактеріоскопічного дослідження (можливо, антибіотики) [90];  

– відновлення біоценозу піхви (вживання кисломолочних продуктів, 

ліквідація дисбактеріозу, застосування місцево пробіотиків) [45];  

– якщо запальний процес не піддається терапії або неодноразово 

загострювався,  необхідно провести вагіноскопію та встановити вид збудника 

(у стаціонарних умовах) [35, 36]. 

Після лікування можуть спостерігатися деякі місцеві ускладнення, такі як 

сінехії,  ліхенізація, гіперпігментація шкіри промежини, оманливе пубархе, 

«слідовий»  ефект у вигляді свербежу статевих органів, довготривалі виділення 

рясних, «стерильних»  білей. У подальшому на цьому тлі у 10-12% дівчат може 

виникнути бактеріальний вагіноз [10, 24, 30, 61, 84, 93, 98, 138]. 

За даними деяких авторів, застосування лише місцевої терапії 

вульвовагінітів не дає клінічно значущого ефекту у 57% хворих, а у 6% після 

видужання в недалекому майбутньому мають місце рецидиви. Разом з тим 

широке впровадження в медичну практику пробіотиків та застосування їх для 

лікування вульвовагінітів у дітей зумовило значний позитивний ефект та 

зниження частоти рецидивів захворювання. Включення в схему лікування 

пробіотиків сприяло підвищенню колонізації резистентності слизової оболонки 

піхви, зокрема зменшувався рівень висіву золотистого стафілококу, 

ентеробактерій та грибів роду Сandida на тлі підвищення кількісних показників 
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нормальної мікрофлори геніталій, спостерігалося відновлення основних 

захисних факторів місцевого імунітету, а в групі дівчат старшого віку – 

підвищення основних клітинних показників системного імунітету (вміст Т-

лімфоцитів та їх субпопуляцій). Висока частота виявлення вульвовагінітів у 

дівчат, велике соціальне значення наслідків цих захворювань для майбутніх 

репродуктивних перспектив визначає необхідність диспансерного нагляду за 

цим контингентом населення, який на думку деяких авторів має тривати до 

переводу дитини в дорослу поліклініку [36, 37, 38, 39, 45]. 

Лікування хворих, особливо з хронічною формою захворювання, є 

складним. В останні роки знижується чутливість кандид до антимікотичних 

препаратів.  

Терапія хворих на мікози повинна бути комплексною та грунтуватись на 

принципах курсової терапії. В неї необхідно включити:  

1. Вплив на етіологічний фактор з допомогою антимікотичних засобів.  

2. Усунення чи послаблення впливу патогенних факторів.  

3. Зменшення вираження алергії і аутоалергії.  

4. Підвищення специфічної та неспецифічної імунологічної реактивності 

організму [34, 64, 86].  

При лікуванні вульвовагінітів у харчуванні дитини повинні переважати 

свіжі та варені овочі, фрукти, зелень. Необхідно обмежити цукор, мучні вироби, 

м’ясо, молоко, яйця, рибу, не вживати соки, які містять різні барвники та 

консерванти. Дозволяються до вживання тільки свіжо приготовлені натуральні 

соки. З молочних продуктів показані сир, свіжі вершки, сметана, кефір, 

ацидофілін. При мікотичному вульвовагініті до раціону дитини додають білок. 

Він володіє фунгіцидними властивостями та блокує розмноження грибів. 

Фунгіцидна активність трансферину пов’язана з насиченням його валентностей 

іонами заліза.  

Поряд із корекцією харчування виникає необхідність у застосуванні 

гістамінолітиків та адсорбентів.  

Місцеве лікування.  
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Лікування починають зі зрошення піхви антисептичним або 

антибактеріальним розчином. При гнійних вульвовагінітах частіше 

засосовується мазь «Мірамістин». При вульвовагінітах з атопічним 

компонентом кращий ефект відмічений при зрошенні піхви настоєм зеленого 

чаю. При гострих вульвовагінітах ефективні зрошення відварами з 

окислювальних трав: шавлія, м’ята, звіробій. Призначають сидячі теплі 

ванночки по 15 хв. (відвар ромашки, кропиви, чистотіла). У деяких випадках 

ванночки та зрошування піхви доповнюють мазевими аплікаціями на вульву 

(обліпіхове масло, аерозолі – гіпозоль, алазоль, пантенол). Спринцювання 

содовими розчинами, які часто призначаються лікарями, біологічно не 

виправдані і малоефективні, оскільки сприяють підвищенню і без того високого 

рН піхви. Необхідно вважати, що при нейтралізації гідрокарбонатом натрію 

кислого середовища піхви виділяється вуглекислота (сукцинат), яка може 

викликати вторинне підсилення секреції, тобто збільшення упливів. Лужне 

середовище піхви сприятиме розмноженню анаеробів, грибів, трихомонад і 

менш сприятливе для росту лактобацил. Єдина позитивна дія соди є в тому, що 

вона зменшує в’язкість вмісту піхви. Після зрошення вводяться піхвові палички 

з різноманітними препаратами залежно від етіології запального процесу.  

Якщо вульвовагініт розвивається як супутнє захворювання 

екстрагенітальної патології, слід обов’язково лікувати основне захворювання.  

При хронізації процесу можуть виявлятись сінехії (зрощення малих та 

великих статевих губ). Їх необхідно ліквідувати консервативно або ж 

оперативним шляхом одразу ж після виявлення, в жодному разі не залишаючи 

це до періоду статевого дозрівання. Недотримання цієї вимоги може призвести 

до утворення рубцевих змін, порушення сечовипускання, а надалі відтоку 

менструальної крові [61, 88, 108, 138].  

Найчастіше вульвовагініти сприймаються батьками дівчаток як 

«доросла» хвороба, багато часу й зусиль витрачається на те, щоб знайти її 

збудника, в той час як головне – це оздоровлення всього організму, санація 

вогнищ хронічної інфекції, лікування і профілактика типових «дитячих» 



37 
 
хвороб: частих ГРВІ, атопічного дерматиту, ентеробіозу, дисбактеріозу та ін. 

Недооцінка ризику можливого впливу вульвовагініту на здоров’я зростаючого 

організму може негативно позначитися на стані репродуктивної системи в 

зрілому віці.  

На заключному етапі етіотропного лікування з метою корекції 

вагінальних дисбіотичних процесів застосовуються місцево і ентерально такі 

препарати, як, біфідумбактеріі, лактобактерин, біовестін-лакто [104]. 

Нормалізація вагінальної мікрофлори і профілактика заселення 

випадковими мікроорганізмами досягається ліквідацією кишкового 

дисбактеріозу і введенням в піхву бактерій, схожих за культуральним 

властивостями з паличкою Дедерлейна. Антагоністами багатьох патогенних 

мікроорганізмів і грибів є молочнокислі бактерії. Після санації піхви і вульви 

дітям корисно давати в їжу такі молочні продукти, як сир, кисле молоко, 

ацидофілін, а також молочний цукор по 5-10 г / сут. Піхву зрошують розчином 

лактобактерина, роблять примочки з спеціально приготовленою кисляку або 

молочного колібактерина. Сухий лактобактерин (лактобаціллін) випускається в 

ампулах по 2-3 дози і в таблетках по 1 дозі. Одночасно з місцевим 

застосуванням препарат призначають внутрішньо за годину до їди в 2-3 

прийоми. Тривалість лікування – не менше 10 днів. Добові дози для дітей віком 

до 6 міс. – 1-2 дози, від 6 до 12 міс. – 2-3 дози, від 1 року до 3 років – 3-4 дози, 

старше 3 років і дорослим – 4-10 доз. Не менш ефективно місцеве і ентеральне 

застосування одного з таких препаратів: колибактерин, бі-фідумбактерін, 

біфікол, бактисубтил та ін З успіхом застосовують молочнокислу суміш 

«Наріне» як для профілактики рецидиву вульвовагініту, так і для лікування; 

курс лікування складається в одноразовому щоденному закапуванні в статеву 

щілину 3-5 мл суміші протягом 15-20 днів. Найбільший ефект дає проведення 3 

курсів лікування з перервою в 1 міс. [104]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріал дослідження: клінічна характеристика обстежених, 

дотримання вимог біоетики 

Обстеження дівчат усіх груп проводилось на клінічній базі кафедри 

акушерства та гінекології Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» у міському клінічному 

пологовому будинку №1 м. Чернівці, Чернівецькій міській дитячій поліклініці, 

Чернівецькій обласній дитячій лікарні, Чернівецькому обласному медичному 

діагностичному центрі.  

У батьків дівчат отримано письмову згоду на участь дітей у клінічних 

дослідженнях. Формуляр інформованої згоди пацієнта та карта обстеження 

пацієнта схвалені комісією з питань біомедичної етики Буковинського 

державного медичного університету (БДМУ) МОЗ України (м. Чернівці). При 

виконанні роботи керувалися загальними положеннями Гельсінської декларації 

"Рекомендації для лікарів із проведення біомедичних досліджень із залученням 

людини" (1964), Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000 рр.) з 

урахуванням вимог Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

ЄС, ICH GCP, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997 р.), наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 р. 

Для оцінки стану здоров’я обстежених дівчат проаналізовано основні 

особливості перебігу вагітності і пологів в їх матерів, особливості соціального 

статусу обстежених.  

Особливу увагу було приділено часу появи менархе, періоду становлення 

менструальної функції, характеру менструацій. 

Спеціальне гінекологічне обстеження включало огляд зовнішніх статевих 

органів з наступною оцінкою ступеня їхнього розвитку, стану присінка піхви, 

огляду дівочої пліви (цілісність, товщина, еластичність, стан навколишніх 
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тканин, наявність виділень із піхви),  проводили забір мазків з піхви, її присінка 

та уретри (для бактеріологічного і бактеріоскопічного дослідження). Для 

отримання більш повної картини про стан органів малого тазу застосовувалось 

ультразвукове сканування органів малого тазу. 

Критерії включення:  

1. вік дівчат від 12 до 18 років; 

2. дівчата, що не розпочали статеве життя (virgo);  

3. наявність у дівчат-підлітків типових симптомів вульвовагініту 

(первинного гострого, чи загострення хронічного): біль, свербіж, печія в 

ділянці вульви, патологічні виділення із піхви, набряк та гіперемія 

слизової вульви. 

4. відсутність іншої гінекологічної патології; 

5. відсутність загострень хронічних запальних екстрагенітальних 

захворювань, за їх наявності, на період включення в дослідження; 

6. добровільна згода батьків на участь неповнолітніх у дослідженні. 

Критерії невключення: 

1. вік пацієнток – молодше 12 років, старше 18 років; 

2. не включали сексуально активних дівчат; 

3. наявність загострень хронічних екстрагенітальних захворювань; 

4. відсутність клінічної симптоматики характерної для вульвовагініта; 

5. наявність іншої гінекологічної патології на момент обстеження; 

Для вирішення задач дослідження обстежено 194 дівчинки, за згодою 

батьків, що відображено в поінформованих картах згоди, які згідно дизайну 

дослідження були розподілені на наступні групи: до І (основної) групи увійшло 

162 дівчинки, хворих на вульвовагініт, до ІІ (контрольної) групи увійшло 32 

практично здорових дівчинки.  

Серед пацієнтів  64,2% (104) дівчат раннього підліткового віку – 12-14 

років і 35,8% (58) дівчат пізнього підліткового віку – 15-18 років. У переважної 

більшості обстежених (79%) вульвовагініт діагностували повторно: у дівчат 12-

14 років – у 100% випадків, у дівчат 15-18 років – у 67,2% (39) випадків, 
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відповідно. Референтну групу склали здорові дівчата-підлітки (n=32) 

відповідного віку: 12-14 років – 65,6% (21) осіб, 15-18 років – 34,4% (11) осіб, 

відповідно (р>0,05). За віковим розподілом переважали дівчата раннього 

пубертатного віку 15-18 років як у дослідній групі, так і в контрольній – у 1,8 

(р<0,001) і 1,9 разу (р=0,011) відповідно, без вірогідних відмінностей між двома 

групами. Аналіз соціальних факторів свідчить, що серед осіб контрольної групи 

переважали міські жительки; всі проживали в задовільних матеріально-

побутових умовах та повноцінних сім’ях, що сприяло дотриманню санітарно-

гігієнічних норм і правильному статевому вихованню. 

Серед соціальних факторів виникнення запальних захворювань зовнішніх 

статевих органів слід відмітити, що тільки у 48 пацієнток (29,6%) основної 

групи (І) були відмічені задовільні матеріально-побутові умови, які дають 

змогу дотримуватись правил особистої гігієни в будь-якому віці дівчинки, а у 

72 пацієнток (44,4%) матері, або обоє батьків знаходились на роботі за 

кордоном, що дозволяло відвідувати дитину 1 – 2 раза на рік, а дівчата 

проживали без належного догляду.   

Вивчення анамнестичних даних матерів обстежених дівчат як 

контрольної групи, так і основної показало, що паритет вагітності та пологів у 

них практично не відрізнявся.  

У процесі дослідження звертало на себе увагу наявність у значної 

кількості матерів генітальних інфекцій під час вагітності, яка була присутня у 

104 (64,2%) матерів дівчат І групи, що в 4,11 раза перевищувало цей показник у 

матерів дівчат контрольної групи. Ці дані достовірно свідчать про наявність 

«перинатального сліду» у обстежених дівчат із вульвовагінітами, які були 

народжені жінками із запальними захворюваннями статевих органів під час 

вагітності. 

Фізичний розвиток у більшості хворих знаходився в межах фізіологічної 

норми, проте у 19,1% пацієнток основної групи, та 12,5% пацієнток 

контрольної групи відповідно було відмічено надмірну вагу тіла при 

середньому та нижчесередньому зрості (151 – 160 см).  
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Вивчення менструальної функції показало, що у 95,1% дівчат основної 

групи,  та 96,8% дівчат контрольної групи менархе розпочалося в 11 – 13 років, 

що співпадає з початком менструацій більшості дівчат в Україні, а у 4,9% та 

3,2% дівчат відповідно кожної групи - відмічено запізнілу появу менструацій. 

Основними скаргами у хворих на вульвовагініт дівчат були: патологічні 

виділення з піхви (водянисті, гнійні, пінисті), гіперемія вульви, набряк вульви, 

печія, болючий сечопуск. Частота клінічних проявів у дівчат хворих на 

вульвовагініт наведена на рисунку 2.1.  
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Рис. 2.1. Частота клінічних проявів вульвовагініту у дівчат     

   

З вивчених клінічних проявів найбільш частими скаргами у дівчат хворих 

на вульвовагініт, були патологічні виділення з піхви , які були різноманітними 

за своїми ознаками – кількість, колір, запах, густина, що було характерно для 

відповідного збудника запалення та його асоціацій, відмічались у практичної 

більшості пацієнток з вульвовагінітом, а саме у 161 (99,4%) дівчинки. У значної 

кількості обстежених (59,2%) відмічалися набряк та гіперемія зовнішніх 

статевих органів, які були обумовлені подразливою дією патологічних виділень 
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з піхви та супроводжувались появою дизуричних розладів у 30,2% обстежених 

дівчат.  

Підвищення температури тіла було зафіксовано у незначної кількості 

дівчат з вульвовагінітом (20,9%).  

Таким чином, в результаті ретельного клінічного аналізу нами 

встановлено, що соціальні та матеріально-побутові умови проживання 

обстежених пацієнток були такими, що потребують покращення в дівчат 

основної групи і значною мірою на це впливає повноцінність сім’ї.  Паритет 

пологів у матерів не має впливу на розвиток запального процесу додатків матки 

у дівчат. Проте, наявність у матерів дівчат основної групи генітальної інфекції 

під час вагітностей доводить наявність «перинатального сліду» в пацієнток, 

хворих на вульвовагініт.  

 

2.2. Методи досліджень 

2.2.1. Дослідження мікробіоценозу піхви та вульви. Бактеріоскопічне 

дослідження вагінального вмісту дає можливість визначити ступінь чистоти, 

мікробну флору піхви, дає змогу діагностувати запальний процес. 

Бактеріологічне дослідження проводять з метою виявлення збудників та їх 

чутливості до антибіотиків.  

Мікробіологічне обстеження включало мікроскопію, бактеріологічне та 

мікологічне дослідження вмісту піхви, який забирали спеціальними тампонами. 

Мікропрепарати фарбували за методами Грам-Синьова, Гімзе-Романовського та 

метиленовим синім і мікроскопували в імерсійному  мікроскопі. 

Імунофлюоресцентне дослідження інфекційних агентів проводилось 

шляхом використання діагностичних антитіл: “Хламі-Скан” – для виявлення 

антигенів Chlamidia trachomatis; “Герпес-Скан” для виявлення вірусу простого 

герпесу; “Міко-Скан” – для виявлення антигенів Mycoplasma hominis; “Уреа-

Скан” – для виявлення антигенів Ureaplasma urealyticum (≥104-105 KУO/мл)  

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) дозволила виявити одиничні 

клітини збудника багатьох інфекційних хвороб за рахунок багатократного 
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збільшення кількості копій тестуючих специфічних послідовностей ДНК. Для 

того, щоб здійснити такий процес у пробірці, використовують дві генетичні 

проби, що називаються праймерами, які служать як затравки для синтезу 

обраної ділянки ДНК. При внесенні в досліджувану пробу праймери, подібно 

парі генетичних “детективів”, “прочісують” розчин у пошуках ділянки, якій 

вони комплементарні і, відповідно, здатні приєднатися, утворюючи 

двонитчасту стартову ділянку. Після приєднання праймерів за допомогою 

фермента – Таg-полімераза починається відтворення специфічного фрагменту 

ДНК. Знову синтезовані фрагменти ДНК служать як матриці для синтезу нових 

ниток у наступному циклі ампліфікації – це і є ланцюгова реакція в ПЛР. 

У результаті кількість копій фрагменту збільшується в геометричній 

прогресії, і, через 25 циклів ампліфікації синтезується 106 копій фрагменту. 

Протягом 30-40 циклів утворюється достатня кількість ДНК, щоб візуально 

врахувати результати реакції після електрофорезу в агарозному гелі. 

Визначали наявність різних за періодом розвитку форм Trichomonas 

vaginalis та морфологічні особливості анаеробних й аеробних грампозитивних 

та грамнегативних бактерій і дріжджоподібних грибів роду Candida. 

Бактеріологічним методом виділяли та ідентифікували бактеріальні 

форми мікроорганізмів. Для виділення аеробних бактерій (Staphylococcus, 

Neisseria, Enterobacteriaceae, Corynebacterium), матеріал засівали на селективні 

поживні середовища й інкубували при температурі 370С в термостаті протягом 

1-2 діб, отримували ізольовані колонії, а із них - чисті культури, які 

ідентифікували за морфологічними, тинкторіальними, культуральними та 

біохімічними властивостями. 

Анаеробні бактерії (Bifidobacterium) вирощували на відповідних 

середовищах у стаціонарному анаеростаті СО2-incubator Т-125 фірми ASSAB 

Medium (Швеція) протягом 5-7 днів (іноді до 14 діб). Ідентифікацію анаеробних 

бактерій здійснювали за відповідним методом (Берг). 

Оцінку стану вагінального середовищами проводили, використовуючи 

тести для діагностики: CITOLAB pH.  За допомогою вагінального рН тесту  
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визначали відхилення кислотності середовища піхви від нормального рівня (рН 

≥ 4,7), що є симптомом вагінальної інфекції. (норма – від 4,0 до 4,4) 

Нами проведені мікробіологічні обстеження вагінального секрету у 162 

дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініти. 

Для розкриття механізмів контамінації і колонізації вагінального біотопу 

мікроорганізмами (бактеріями, грибами, мікоплазмами, уреаплазмами, 

хламідіями і вірусами) використаний екологічний метод, який дозволив 

здійснити характеристику співіснування представників екосистеми 

«макроорганізм (хазяїн) – мікробіота» і прослідкувати динаміку спрямованості 

змін мікроекології порожнини вагіни при дестабілізації мікробіоценозу. 

Типологію домінант у мікробіоценозі проводили на підставі визначення 

індексу постійності. При цьому домінуючими таксонами вважали 

мікроорганізми із індексами постійності 50% і вище, додатковими – від 25% до 

50% і випадковими – при значенні індексу постійності менше 25%. 

2.2.2. Дослідження концентрації цитокінів, імунологічного  статусу. 

Дослідження вмісту цитокінів у плазмі крові проводили на імуноферментному 

аналізаторі (ІФА) Визначення TNF-α проводили імуноферментним методом: 

TNF-α (ELISA test kit) твердофазовий ензимо-зв’язаний імуносорбентний набір, 

оснований на принципі “сендвіча”. Мікротитраційні лунки покриті 

специфічними антитілами до TNF-α, в які додавали зразки та стандарти з 

відомою і невідомою кількістю TNF-α. 

Під час першої інкубації антиген TNF-α і біотинолове моноклональне 

антитіло, специфічне до TNF- α додавали в лунки. 

Після промивання додавали ензим (стрептавідінпероксидаза). Після 

інкубації та промивання для видалення незв’язаних часток із зразка додавали 

розчин субстрату, який реагує із зв’язаним ензимом і призводить до 

забарвлення, інтенсивність якого прямо пропорційна концентрації TNF-α у 

зразку.  

Визначення рівня IL-1β, IL-6, IL-10 проводилось методом 

імуноферментного аналізу. В наборі ProCon IL-1β, ProCon IL-6, ProCon IL-10 
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(ООО “Протеиновый контур”, С.-Петербург) для вимірювання рівня IL-1β, IL-6, 

IL-10 використовували твердофазний імуноферментний метод із застосуванням 

пероксидази хрому в якості індикаторного ферменту. Один тип антитіл 

іммобілізувався на внутрішніх поверхнях планшетів для мікротитрування. 

Другий тип моноклональних антитіл до незалежного епітопа молекул IL-1β, IL-

6, IL-10 знаходився в наборі відповідно у вигляді кон’югата з біотопом. 

Індикаторним компонентом пероксидази хрому із стрептавідином, який має 

дуже високу спорідненість до біотипу. Після інкубацій і промивок в лунки 

вносили кон’югат пероксидази із стрептавідином, знову інкубували, 

промивали, вносили субстрат і вимірювали активність зв’язаної пероксидази із 

використанням автоматичного фотометра для мікропланшетів. 

Визначення рівня секреторного IgA проводили твердофазовим методом 

імуноаналізу реактивами  IФА-БЕСТ (ЗАО “Вектор-БЕСТ”, Россия), який 

базувався на принципі “сендвіча”. Аналіз проводили в дві стадії. На першій 

стадії калібровочні проби з відомою концентрацією sIgA і досліджувані проби 

інкубували в лунках стрипірованого планшета з іммобілізованими 

моноклональними антитілами (МКАТ) до секреторного компоненту sIgA. На 

другій стадії sIgA, який зв’язався в лунках, виявляють кон’югатом МКАТ до а-

ланцюга IgA з пероксидазою хрому. Після відмивання надлишку кон’югата 

утворені імунні комплекси “іммобілізовані МКАТ-sIgA-кон’югат” визначали 

ферментативною реакцією пероксидази з перекисом водню в присутності 

хромогена (тетраметилбензидина). Інтенсивність забарвлення хромогену була 

пропорційна концентрації sIgA в зразку, що аналізувався. Після зупинки 

пероксидазної реакції стоп-реагентом результати рахували фотометрично. 

Концентрацію sIgA в пробах визначали по калібровочному графіку. 

Концентрацію sIgA в нг/мл в досліджуваних зразках визначали, наносячи 

відповідні значення оптичної щільності на калібрувальний графік, а потім 

отримані величини концентрації множили на коефіцієнт розведення зразка. Для 

вираження концентрації в мкг/мл або в мг/л значення концентрації в нг/мл 

поділили на 1000. 
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Побудований калібрувальний графік використовували для визначення 

концентрації sIgA тільки в тих зразках, аналіз яких проводили одночасно з 

калібрувальними пробами. 

2.2.3 Генетичні методи дослідження. Для вивчення А→G поліморфізму 

у положенні 1267 на короткому плечі 6-ї хромосоми гена HSP70-2 (rs1061581) 

(рис. 2.2) застосували молекулярно-генетичні методи: виділення ДНК із 

лейкоцитів периферійної крові, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з 

наступним аналізом довжин рестрикційних фрагментів, горизонтальний 

електрофорез, статистично-аналітичні методи. Дослідження проводили на базі 

центральної науково-дослідної лабораторії (підрозділ молекулярно-генетичних 

досліджень) Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет». 

 

 
Рис. 2.2. Локалізація гена HSP70-2 у 6-й хромосомі. 

 

Для генотипування венозну кров набирали в стерильних умовах у 

моновети об’ємом 2,7 мл із калієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти 

(«Merk®», Німеччина) (1 мг/мл), у якості антикоагулянту. Кров заморожували і 

зберігали за температури -20°С. Забір крові для досліджень проводився 

кваліфікованими спеціалістами в клінічних умовах із дотриманням усіх правил 

медичної асептики та антисептики.  

Геномну ДНК для молекулярно-генетичного дослідження виділяли з 

лейкоцитів (лімфоцитів) периферійної крові за допомогою комерційної тест-

системи "ДНК-сорб-В" (Росія). Виділення ДНК проводили із застосуванням 

лізуючого реагенту на основі гуанідинізоціанату, призначеного для лізису 
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клітин, солюбілізації клітинного дебрису, а також для денатурації клітинних 

нуклеаз. В цих умовах ДНК активно сорбується на NucleoS™-сорбенті, потім 

легко відмивається від білків та солей спиртовим розчином. Відтак ДНК 

екстрагують із сорбенту та переносять у стерильні вільні від ДНК та РНК 

мікропробірки. Отримана ДНК використовується для проведення ПЛР. Зі 

свіжого біологічного матеріалу виділяється високомолекулярна ДНК (40‒50 

тисяч пар нуклеотидів високої чистоти (OD260/280 нм 1,6–2,0)). Вихід чистої ДНК 

із 100 мкл нерозведеної крові становить 3–5 мкг. У процесі виділення ДНК 

дотримувалися рекомендацій та алгоритму, наведених у комерційному наборі: 

у стерильну пробірку на 1,5 мл вносили 100 мкл нерозведеної венозної крові та 

400 мкл лізуючого буферу, що входить до набору, для здійснення селективного 

лізису еритроцитів, гранул ядер. Пробірки з досліджуваним матеріалом 

ретельно перемішували на вортексі та прогрівали 5 хв за температури 650 С. 

Упродовж наступних 10 с пробірки центрифугували при 5000 об/хв та додавали 

20 мкл ретельно збовтаної на вортексі суспензії сорбенту. Пробірки 

вортексували 5 с, відтак знову центрифугували упродовж 10 с при 5000 об/хв та 

видаляли супернатант за допомогою помпи, не торкаючись осаду сорбенту. На 

наступному етапі додавали по 200 мкл лізуючого розчину, ретельно 

перемішували на вортексі до гомогенного стану із додаванням 1 мл сольового 

розчину і наступним перемішуванням на вортексі 5 с. Пробірки 

центрифугували упродовж 10 с при 5000 об/хв та видаляли супернатант за 

допомогою помпи, не торкаючись осаду сорбенту із ДНК. Знову додавали 1 мл 

сольового розчину та перемішували пробірки на вортексі до гомогенного стану. 

Процедуру із наступним центрифугуванням та додаванням сольового розчину 

проводили двічі. Відтак висушували осад у відкритих пробірках за температури 

65°С протягом 5 хв. Для елюції ДНК у кожну пробірку додавали 50 мкл 

ЕкстраГену™ при постійному перемішуванні останнього. Вортексували вміст 

пробірок із наступним прогріванням у термостаті за 65°С протягом 5 хв. Знову 

суспензували та центрифугували на максимальних обертах 13000 об/хв 2 хв. 
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Супернатант, що містив очищену ДНК, використовували для постановки ПЛР. 

За потреби супернатант зберігали за температури ‒20°С. 

ПЛР виконували на програмованому ампліфікаторі "Amply-4L" 

("Biokom", Росія).  

Для визначення поліморфних варіантів гена HSP70-2 (rs1061581) 

використовували модифіковані протоколи з олігонуклеотидними праймерами із 

застосуванням методу ПЛР та наступним аналізом довжини рестрикційних 

фрагментів. Характеристики праймерів та розміри фрагментів ампліфікації 

наведено у таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Праймери та розміри продуктів ампліфікації  гена Hsp70-2 

(1267 A→G) 

Примітка. пн – пар нуклеотидів 

 

ПЛР-реакцію проводили із застосуванням Taq-ДНК-полімерази ("Applied 

Biosystems", США) та специфічних праймерів (табл. 2.1). Для ампліфікації 

використовували ПЛР-суміш в об'ємі 25 мкл, склад якої наведено в таблиці 2.2.  

Ампліфікатор програмували відповідно до температурних режимів 

приєднання праймерів (відпалювання) до однониткових ланцюгів ДНК: 35 

циклів денатурації при 95°C – 1 хв, "відпалювання" праймерів при 54°C – 30 сек 

і ДНК елонгація при 72°C – 1 хв; фінальний етап "нарощування" ДНК – при t 

58°C – 5 хв. Отриманий продукт ампліфікації (1117 пари нуклеотидів (пн) в 

Ген 

(поліморфізм) 
Послідовність праймерів (5′-3′) 

Розмір 

фрагментів 

рестрикції, пн. 

Hsp70-2  

(1267 A→G) 

rs1061581 

(GRCh38.p2) 

5′- CATCGACTTCTACACGTCCA-3′ –  

forward 
А алель: 1117 пн 

G алель: 936 пн і 

181 пн  
5′-CAAAGTCCTTGAGTCCCAAC-3′– 

reverse 
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позиції 31756809 промоторної ділянки гена Hsp70-2) розщеплювали 

ендонуклеазою рестрикції PstI ("Fermentas®", Литва) у реакції гідролізу при 

температурі 37ºС протягом 12 годин. За наявної заміни CAG →  CAA у позиції 

1296 з'являється сайт для рестрикції PstI (місце рестрикції - 5’…С Т G С 

А↓G…3’; 3’…G↑A C G T C…5’) із наступною зміною амінокислоти глутаміна 

(Q [Gln] →  Q [Gln]) у позиції 351 із відповідною зміною синтезу білкової 

структури. 

Таблиця 2.2 

Склад ампліфікаційної суміші 

Фрагмент гена Реагенти Кількість 

                              Загальний об’єм суміші 25μl 

Hsp70-2  

(A-1267G) 

Ізольована ДНК 2 μl 

Tris-HCl pH=8,9, 0,05% Tween20 65 ммоль 

(NH4)2SO4 16 ммоль 

MgCl2 3,5 ммоль 

0,8×SYBR Red 0,8 ммоль 

dNTPs 0,2 ммоль 

праймер F (табл.2.1) 30 pmol (0,3 μl) 

праймер R (табл.2.1) 30 pmol (0,3 μl) 

Термостабільна Taq полімераза 0,5 μl 

 

Продукти рестрикції ПЛР розділяли в горизонтальному електрофорезі у 

2% агарозному гелі, концентрованому 4 мкл броміду етидію 20-25 хв. Отримані 

фрагменти рестрикції "мутантний" А-алель (1117 пн) та "дикий" G-алель (936 і 

181 пн)  візуалізували за допомогою транслюмінатора в присутності маркера 

молекулярних мас 100-1000 пн ("СибЭнзим", Росія). 

Електрофореграма продуктів ампліфікації аналізованого гена наведена на 

рисунках 2.3-2.4. 
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Рис. 2.3. Електрофореграма продуктів електрофоретичного розподілу 

ампліфікованих фрагментів гена Hsp70-2.  

Примітки: 

М – маркер молекулярних мас (1000-100 пн);  

1, 4, 9-11 доріжки – AG генотип; 7 доріжка – AA генотип;  

2, 3, 5, 6, 8 доріжки – GG-генотип.  

 
Рис. 2.4. Електрофореграма продуктів електрофоретичного розподілу 

ампліфікованих фрагментів гена Hsp70-2.  

Примітки:  

М – маркер молекулярних мас (1000-100 пн);  

  М            1            2            3            4            5            6            7            8           9           10         11       

  М            1           2          3          4            5           6          7            8         9         10        11       
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1 зразок– негативний контроль;  

2-4, 6, 11 доріжки – AG генотип;  

5, 7-9 доріжки – GG генотип;  

10 доріжка – АА-генотип.  

 

2.3. Терапія хворих на вульвовагініт дівчат, оцінка ефективності 

лікування 

Загальноприйнята базова терапія дівчат хворих на вульвовагініт 

включених у дослідження упродовж усього періоду спостереження 

проводилась відповідно до діючих вітчизняних протоколів. Тривалість 

лікування склала 10 днів.  

Базову терапію вульвовагініту у дівчат склали антибактеріальні засоби, 

відповідно до етіологічного збудника (згідно антибіотикограми та чутливості і 

специфічності мікроорганізму), антикандидозний засіб, регулюючий 

неспецифічну резистентність організму та відновлюючий нормальний біоценоз 

макроорганізму, місево антибактеріальну мазь. 

До розробленого нами патогенетичного лікування вульвовагінітів у 

дівчат було вирішено включити потужний пробіотик, який містить в собі 

велику кількість живих колоній корисних бактерій, включаючи лакто-і 

біфідобактерії, а також сахароміцети. Крім того, в складі препарату присутня 

лактоза. До переліку допоміжних компонентів відносять стеарат магній і 

аеросил.  

Крім того, в процесі життєдіяльності лактобактерії утворюють на 

поверхні піхви спеціальну захисну плівку, яка перешкоджає заселенню 

патогенними мікроорганізмами. Таким чином, прийом препарату є методом 

профілактики захворювань. Також в складі таблеток присутні пребіотики - 

речовини, які прискорюють процес зростання корисних мікроорганізмів. 

Основним показанням до включення препарату в комплексне лікування 

вульвовагінітів була наявність у пацієнток вагінітів різного походження, 

включаючи запалення, викликані бактеріями, трихомонадами, дріжджовими 

http://faqukrs.xyz/zdorov-ja/zhinoche-zdorov-ja/160769-drizhdzhovij-gribok-shho-ce-take.html
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грибками роду Кандида і т. д. Препарат приймали по 1 капсулі після їжі, двічі 

на день, протягом 10 – 14 днів. 

Місцево призначали вагінальний гель, до складу якого входить 

декаметоксин та гіалуронова кислота. Гель підтримує рН та вологість слизової 

піхви, завдяки чому допомагає формувати нормальну мікрофлору, захищає від 

різних інфекції, усуває дискомфорт та сухість в статевих органах. 

Декаметоксин чинить антимікробну, протигрибкову дію та концентрується на 

цитоплазматичній мембрані (ЦПМ) мікробної клітини і з’єднується з 

фосфатидними групами ліпідів мембран, порушуючи проникність ЦПМ 

мікроорганізмів. Декаметоксин високоактивний відносно мікроорганізмів 

стійких до антибіотиків. Декаметоксин не всмоктується слизовими оболонками, 

неушкодженою шкірою та рановою поверхнею. Гіалуронова кислота має 

властивість зв’язувати воду, чим забезпечує підтримку вологості в слизовій 

оболонці піхви, проявляє регенеруючі та ранозагоювальні властивості, а також 

покращує відновлюючі процеси в слизовій оболонці піхви. Призначали по 5 мл 

1 раз на добу, курс лікування – 7-10 днів.  

З метою корекції імунологічних порушень призначали людський 

рекомбінантний інтерферон альфа -2b - такий же, як виробляється в організмі 

людини , є готовим природним чинником боротьби з вірусом на підмогу 

власним силам. Препарат застосовували ректально   150000 МО щоденно по 1 

супозиторію 2 рази на добу через 12 годин. Тривалість курсу становила 5 днів. 

Залежно від запропонованого лікування дівчат хворих на вульвовагініт 

розподілили на групи: І група (базова терапія, n=59 осіб); ІІ група (референтна, 

n=79 особи). За період спостереження 24 особи "вийшли" з дослідження на 

етапі терапії з різних причин: повторної неявки на обстеження, міграції, 

відмови від участі у дослідженні. Завершили дослідження 138 осіб. 

 

2.4. Статистичні та аналітичні методи досліджень 

Для характеристики різноманіття асоційованого мікробіоценозу 

вагінальної порожнини вираховували індекс видового багатства Маргалефа та 

http://faqukrs.xyz/zdorov-ja/zhinoche-zdorov-ja/160769-drizhdzhovij-gribok-shho-ce-take.html
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індекс видового різноманіття Уіттекера. Ці індекси є своєрідними 

«рейтингами» біотопу, що характеризують просторово-харчові ресурси та 

умови середовища існування мікроорганізмів. 

Для визначення ступеня видового домінування певного мікроорганізму у 

біотопі (вагінальному вмісті) вираховували індекси домінування Сімпсона, 

Бергера-Паркера та індекс полідомінантності . 

Заходи домінування приділяють основну увагу безлічі всього самих 

звичайних видів, а не видовому багатству. Кращим серед індексів домінування 

вважається індекс Сімпсона.  

Його іноді називають «індекс Дзига», оскільки він нагадує міру, 

розроблену Юлом для оцінки словникового запасу.  

Індекс Сімпсона описує ймовірність приналежності будь-яких двох 

особин, випадково відібраних з невизначено великої спільноти, до різних видів 

формулою (2.1):  

D = ЕP i 2, де p i – частка особин i-го виду.                                             (2.1) 

Для розрахунку індексу використовується формула, відповідна кінцевому 

спільноті:  

                                                                                      (2.2) 

де n i - число особин i-го виду, а N - загальне число особин.  

 

У міру збільшення D різноманітність зменшується. Тому індекс Сімпсона 

часто використовують у формі (1 - D). Ця величина носить назву «ймовірність 

міжвидових зустрічей» і варіює від 0 до 1. Він дуже чутливий до присутності у 

вибірці найбільш рясних видів, але слабо залежить від видового багатства.  

Висока або низька величина індексу визначається типом розподілу видове 

різноманіття для випадків, коли число видів перевищує 10.  

Багато авторів вважають, що найкраща міра - це «індекс 

полідомінантності»:  
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                                                                                          (2.3) 

де i = 1,2,3, .... S; SlМ [1; Г].  

 

Індекс Бергера - Паркера – один із заходів домінування. Його перевага - 

простота обчислення.  

Індекс Бергера-Паркера висловлює відносну значимість найбільше 

рясного виду:  

                                                                                                      (2.4) 

де N max – число особин самого рясного виду.  

Збільшення величини індексу Бергера - Паркера, як і індексу Сімпсона, 

означає зменшення різноманітності і збільшення ступеня домінування одного 

виду. Тому зазвичай використовується величина зворотна індексом Бергера - 

Паркера 1 / d.  

У процесі молекулярно-генетичного аналізу визначали відповідність 

розподілу генотипів рівновазі Харді-Вайнберга за критерієм χ2, рівень 

гетерозиготності, а також моделі успадкування. 

Варіаційно-статистична обробка цифрових даних виконана на 

електронній обчислювальній машині РС АТ 80486 за допомогою програми 

“Exel 5.0”. 

Статистичний аналіз одержаних даних проводився методами варіаційної 

статистики з визначенням середніх величин (M), середньої похибки (m), 

середньоквадратичного відхилення (σ). Імовірність кожного показника 

визначали за статистичним критерієм Стьюдента. 

Середнє арифметичне (Мх) визначалося за формулою (2.5): 
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п
аааа

М п
х

++++
=

...321                                   (2.5) 

 

де а – абсолютні цифри аналізуючого ряду спостережень,  

n – число спостережень в даному ряді. 

Середнє квадратичне відхилення (σ) вираховували методом різниць. 

Для цього із варіаційного ряду від найбільшої варіанти віднімали 

найменшу. Отриману різницю ділимо на коефіцієнт К, знайдений по таблиці 

методу різниць, залежно від кількості (n). Середню ймовірну похибку (m) для 

абсолютних величин вираховували за наступними формулами (2.6; 2.7) 

1−
±=

n
m σ , якщо n  < 30               (2.6) 

 

n
m σ

±= , якщо n > 30                             (2.7) 

 де σ – середнє квадратичне відхилення, 

      n – число спостережень. 

Для визначення середньої похибки (m) відносних величин використана 

формула (2.8): 

( )
n

m Ρ−−Ρ
±=

100 ,                 (2.8) 

 

де Р – показник відносної величини у відсотках, 

    n – число спостережень. 

Достовірність вибіркової різниці вимірювалася довірливим критерієм 

точності (t). Для оцінки достовірності різниці абсолютних величин 

користувалися наступною формулою (2.9): 

 
2
2

2
1

21

mm

MMt
+

−
=                 (2.9) 

а для відносних величин (2.10) 
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2
2

2
1

21

mm

PPt
+

−
=                   (2.10) 

де М1 і М2 – середньоарифметичні порівнюючих показників,  

Р1 і Р2 – відносні величини у відсотках,  

м1
2 і м2

2 – квадрати середніх ймовірних похибок. 

Величину Р (достовірність різниці) визначали по таблиці Стюдента-

Фішера. Різниці між порівнюючими середніми величинами рахувалися 

достовірними при Р < 0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ 

ПІХВИ ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ 

 

Вагінальний мікробіоценоз містить близько 10% мікробіоти організму 

жінки і відіграє провідну роль у підтримці її здоров’я. Підвищений інтерес до 

мікробіоти вагіни переважно пов’язаний із неухильним збільшенням числа 

хворих на гінекологічні захворювання, що є однією з актуальних і серйозних 

проблем сучасної медицини. Зростання патології жіночої статевої системи, 

особливо мікробного характеру, у тому числі дівчат пубертатного періоду, не 

тільки негативно відбивається на здоров’ї самих жінок і дівчаток, але сприяє 

збільшенню числа хворих педіатричного профілю у майбутньому. У дівчаток 

інфекційна патологія здебільшого може призвести до непліддя у подружній 

парі. Виходячи із сказаного нами проведені мікробіологічні обстеження 

вагінального секрету у дівчат пубертатного періоду. Результати вивчення 

таксономічного складу мікробіоти вагінального вмісту у 162 дівчаток 

пубертатного періоду, хворих на вульвовагініти, наведені у таблиці 3.1. 

Для розкриття механізмів контамінації і колонізації вагінального біотопу 

мікроорганізмами (бактеріями, грибами, мікоплазмами, уреаплазмами, 

хламідіями і вірусами) використаний екологічний метод, який дозволив 

здійснити характеристику співіснування представників екосистеми 

«макроорганізм (хазяїн) – мікробіота» і прослідкувати динаміку спрямованості 

змін мікроекології порожнини вагіни при дестабілізації мікробіоценозу. 

Типологію домінант у мікробіоценозі проводили на підставі визначання 

індексу постійності. При цьому домінуючими таксонами вважали 

мікроорганізми із індексами постійності 50% і вище, додатковими – від 25% до 

50% і випадковими – при значенні індексу постійності менше 25%. 

Для характеристики різноманіття асоційованого мікробіоценозу 

вагінальної порожнини вираховували індекс видового багатства Маргалефа та 

індекс видового різноманіття Уіттекера. Ці індекси є своєрідними 
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«рейтингами» біотопу, що характеризують просторово-харчові ресурси та 

умови середовища існування мікроорганізмів. 

Для визначення ступеня видового домінування певного мікроорганізму у 

біотопі (вагінальному вмісті) вираховували індекси домінування Сімпсона, 

Бергера-Паркера та індекс полі домінантності. 

Мікробіологічні дослідження показали, що домінуючих (індекс 

постійності більше 50%) у вагінальному вмісті дівчат пубертатного періоду не 

виявлено. Додаткова мікробіота вмісту порожнини вагіни представлена 

гарднерелами (Gardnerella vaginalis), фекальними ентерококами, кишковими 

паличками. Близькими до цих мікроорганізмів за індексом постійності, 

частотою зустрічання, індексами видового домінування Сімпсона, Бергера-

Паркера відносяться дріжджоподібні гриби роду Candida (індекс постійності 

24,69%) частота зустрічання 0,13), уреаплазмами (індекс постійності 24,07%). 
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Таблиця 3.1 

Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнині піхви дівчаток пубертатного періоду 
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Gardnerella vaginalis 162 62 38,27 0,19 0,187 11,92 3,57 0,190 0,036 

Enterococcus faecalis 162 51 31,48 0,17 0,153 9,81 2,41 0,156 0,024 

Escherichia coli  162 47 29,01 0,14 0,141 9,04 2,04 0,144 0,020 

Enterobacter cloacae  162 1 0,62 < 0,01 - 0,19 - 0,003 - 

Klebsiella pneumoniae 162 3 1,85 0,01 0,006 0,58 0,01 0,009 - 

Klebsiella oxytoca 162 1 ,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 

Proteus vulgaris 162 1 0,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 

Proteus mirabilis 162 1 0,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 

Streptococcus pyogenes 162 5 3,09 0,02 0,012 0,96 0,02 0,015 - 

Streptococcus agalactiae 162 1 0,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 

Staphylococcus aureus 162 4 2,47 0,01 0,009 0,77 0,01 0,012 - 
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Продовж. табл. 3.1 

Staphylococcus 

epidermidis 
162 28 17,28 0,09 0,083 5,38 0,71 0,086 0,007 

Staphylococcus 

haemolyticus 
162 1 0,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 

Ureaplasma urealyticum 162 39 24,07 0,12 0,117 7,50 1,40 0,120 0,014 

Mycoplasma hominis 162 15 9,26 0,05 0,043 2,88 0,20 0,046 0,002 

Trichomonas vaginalis 162 16 9,88 0,05 0,046 3,08 0,23 0,049 0,002 

Chlamydia trachomatis 162 1 0,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 

Papilloma virus type 16 162 5 3,09 0,02 0,012 0,96 0,02 0,015 - 

Papilloma virus type 18 162 4 2,47 0,01 0,009 0,77 0,01 0,012 - 

Candida albicans 162 39 24,07 0,12 0,117 7,50 1,40 0,120 0,014 

Candida krusei 162 1 0,62 < 0,01                                                           - 0,19 - 0,003 - 
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До випадкових мікроорганізмів, що виявляються у вагінальному вмісті 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініти, хламідії, гемолітичний 

стафілокок, α-гемолітичний стрептокок, протей, Klebsiella oxytoca, 

ентеробактерії та інші мікроорганізми, що наведені у таблиці 3.1. 

Важливіше з нашої точки зору, виявлення у вагінальному вмісті дівчат 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініти, внутрішньоклітинних 

мікроорнанізмів (уреаплазм, мікоплазм, вірусів папіломи людини типу 16 і 18) 

у 39,51% пацієнток. Персистенція внутрішньоклітинних мікробів завжди 

призводить до формування вторинного як локального, так і системного 

імунодефіцитного стану. 

Розвиток локального, особливо, і системного імуодефіцитного стану 

організму дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, сприяє росту та 

розмноженню у біотопі дріжджоподібних грибів роду Candida – розвивається 

мікозний (кандидомікозний, кандидозний) вульвавагініт. Серед обстежених 

дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, у 40 (24,69%) 

верифікований кандидомікозний вульвовагініт, у 39 (24,7%) хворих 

вульвовагініт був обумовлений Candida albicans, в однієї дівчини – Candida 

krusei. 

Таким чином, вульвовагініт у дівчат пубертатного віку обумовлюють 

Gardnerella vaginalis (у 38,27%), Enterococcus faecalis (у 31,48% випадків), 

Escherichia coli та іншими ентеробактеріями (у 33,34%), мікроорганізмами з 

внутрішньоклітинним типом паразитизму – уреаплазмами, хламідіями, 

мікоплазмами, вірусами папіломи людини типів 16 і 18 виявлені у 64 (39,51%). 

Небезпечним є факт персистенції вірусів папіломи 16 і 18 типів, які 

належать до високоанехогенних вірусів та асоціюються з раком шийки матки. 

Мікробіологічне та імунологічне обстеження (встановлення зростання 

титру антитіл щодо вірусів папіломи людини, уреаплазми, мікоплазми, 

хламідії) показало, що із 162 зразків вагінального вмісту дівчат пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, виділено та ідентифіковано 326 штамів 

мікроорганізмів, що свідчить про те, що у вмісті порожнини вагіни 
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персистують асоціації різних таксонів, які і формують вульвовагініт та його 

клінічну маніфестацію. Розподіл монокультур та асоціації мікроорганізмів, що 

виявлені та ідентифіковані із вмісту вагіни дівчаток пубертатного віку, хворих 

на вульвовагініти, наведений у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Асоціації мікробіоти вагінального вмісту дівчат пубертатного віку, хворих 

на вульвовагініт 
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Виділені асоціації, що складаються із: 

2-х 

таксонів 

3-х 

таксонів 

4-х 

таксонів 

5-ти 

таксонів 

6-ти 

таксонів 

162 326 51 80 16 10 3 2 

%  31,48 49,38 9,88 6,17 1,85 1,23 

Виділено 

штамів 
326 51 160 48 40 15 12 

 

Показано, що у більшості (68,52%) дівчат пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініти, у вагінальному вмісті персистують асоціації умовно патогенних 

бактерій, хламідії, мікоплазми, уреаплазми, папілома  вірусів людини. 

Найчисельнішою є асоціація, що складається із 2-х таксонів мікроорганізмів, 

але у 3-х пацієнтів асоціацію створюють 5 видів мікроорганізмів, а у 2-х 

дівчаток асоціація нараховує 6 видів мікроорганізмів. 

Мікроорганізми, що виявлені у монокультурі, вважаються збудниками 

вульвовагініту у дівчат пубертатного періоду. Результати виділення та 

ідентифікації мікроорганізмів,що персистують у вагінальному вмісті дівчат 

пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, наведені у таблиці 3.3. 

Найчастішим збудником запального процесу репродуктивних органів 

дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, що виявляється у 

монокультурі, є гарднерели, що  ізольовані із вмісту вагіни у 18 (11,11%) 
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пацієнток. Приблизно в 5% хворих дівчаток пубертатного віку виявляються в 

монокультурі  Enterococcus faecalis або Ureaplasma urealyticum. Дещо рідше у 

вагінальному вмісті хворих дівчаток виявились  кишкові палички ( у 4,32%), 

дріжджоподібні гриби роду Candida (2,47%) і Mycoplasma hominis (1,23%). 

Таблиця 3.3 

Таксони мікробіоти вагінального вмісту дівчат пубертатного періоду, 

хворих на вульвовагініти, що виявляються у монокультурі 

Монокультура Абс. 

Індекс 

постійності 

(%) 

Gardnerella vaginalis 18 11,11 

Enterococcus faecalis 8 4,94 

Ureaplasma urealyticum 8 4,94 

Escherichia coli  7 4,32 

Candida albicans 3 1,85 

Mycoplasma hominis 2 1,23 

Papilloma virus type 16 1 0,62 

Papilloma virus type 18 1 0,62 

Candida krusei 1 0,62 

Streptococcus pyogenes 1 0,62 

Trichomonas vaginalis 1 0,62 

 

Таким чином запальний процес, що характеризується клінічно як 

вульвовагініт, викликають у монокультурі бактерії – (Gardnerella vaginalis, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli та ін.), умовно патогенні гриби (Candida 

albicans, Candida krusei) та внутрішньоклітинні ультрапаразити (Ureaplasma 

urealyticum, Mycoplasma hominis, Papilloma virus). Це є свідченням про те, що 

вульвовагініт у дівчаток пубертатного періоду розвивається і перебігає під 

впливом персистенції у вагінальному вмісті у монокультурі мікроорганізмів, 
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що належать до 11 різних таксономічних груп бактерій, мікоплазм, уреаплазм, 

вірусів та дріжджоподібних грибів роду Candida. Це підтверджує концепцію 

про те, що вульвовагініти – це інфекційний процес поліетілогічної структури. 

Як було сказано вище (табл. 3.2), із вагінального вмісту 162 дівчаток 

пубертатного періоду, хворих на вульвовагініти, виділено та ідентифіковано 

326 мікроорганізмів, які належать до 21 різного таксону. Це є свідченням того, 

що крім монокультури збудників вагініту у запальному процесі беруть участь 

асоціації. Результати вивчення структури асоціацій умовно патогенних 

мікроорганізмів, що формують запальний процес у репродуктивних органах 

дівчаток, наведені у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Таксономічна структура асоціацій збудників (мікробіот вмісту піхви) 

вульвовагініту у дівчаток пубертатного періоду  

Таксономічний (видовий) склад асоціацій 

Кількість 

асоціацій 

(абс.) 

Індекс 

постійності 

(%) 

1 2 3 

Асоціації, що складаються з 2-х таксонів 

Gardnerella vaginalis + Staphylococcus epidermidis 13 8,02 

Enterococcus faecalis + Escherichia coli  8 4,94 

Gardnerella vaginalis + Enterococcus faecalis 7 4,32 

Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma hominis 5 3,09 

Enterococcus faecalis + Candida albicans 4   2,47 

Escherichia coli + Candida albicans 4 2,47 

Gardnerella vaginalis + Candida albicans 4   2,47 

Candida albicans + Staphylococcus epidermidis 4   2,47 

Staphylococcus epidermidis + Trichomonas vaginalis 4   2,47 

Escherichia coli + Ureaplasma urealyticum 3 1,85 

Enterococcus faecalis + Ureaplasma urealyticum 3 1,85 
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Продовж. табл. 3.4 

1 2 3 

Escherichia coli + Trichomonas vaginalis 3 1,85 

Escherichia coli + Staphylococcus epidermidis 2 1,23 

Enterococcus faecalis + Trichomonas vaginalis 2 1,23 

Candida albicans + Trichomonas vaginalis 2 1,23 

 Gardnerella vaginalis + Ureaplasma urealyticum 2 1,23 

Enterobacter cloacae  + Ureaplasma urealyticum 1 0,62 

Enterococcus faecalis + Streptococcus pyogenes 1 0,62 

Enterococcus faecalis + Klebsiella pneumoniae 1 0,62 

Escherichia coli + Streptococcus pyogenes 1 0,62 

Candida albicans + Proteus mirabilis 1 0,62 

Streptococcus pyogenes + Papilloma virus type 18 1 0,62 

Ureaplasma urealyticum + Papilloma virus type 18 1 0,62 

Gardnerella vaginalis + Staphylococcus aureus 1 0,62 

Candida albicans + Klebsiella pneumoniae 1 0,62 

Staphylococcus aureus + Trichomonas vaginalis 1 0,62 

Асоціації, що складаються з 3-х таксонів 

Escherichia coli + Enterococcus faecalis + Candida 

albicans 

4 2,47 

Escherichia coli + Gardnerella vaginalis + Ureaplasma 

urealyticum 

3 1,85 

Escherichia coli + Enterococcus faecalis + Ureaplasma 

urealyticum 

2 1,23 

Candida albicans + Escherichia coli + Papilloma virus 

type 16 

1 0,62 

Candida albicans + Klebsiella oxytoca + Enterococcus 

faecalis  

1 0,62 
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Продовж. табл. 3.4 

1 2 3 

Candida albicans + Streptococcus agalactiae + 

Ureaplasma urealyticum 

1 0,62 

Escherichia coli + Enterococcus faecalis + 

Papilloma virus type 18 

1 0,62 

Candida albicans + Enterococcus faecalis + 

Gardnerella vaginalis 

1 0,62 

 Gardnerella vaginalis + Candida albicans + 

Streptococcus pyogenes 

1 0,62 

Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum + 

Papilloma virus type 18 

1 0,62 

 

Асоціації, що складаються з 4-х таксонів 

Gardnerella vaginalis + Candida albicans + Ureaplasma 

urealyticum + Mycoplasma hominis 

2 1,23 

Gardnerella vaginalis + Escherichia coli + Staphylococcus 

epidermidis + Enterococcus faecalis 

2 1,23 

Escherichia coli + Enterococcus faecalis + Ureaplasma 

urealyticum + Mycoplasma hominis 

2 1,23 

Gardnerella vaginalis + Enterococcus faecalis + 

Staphylococcus epidermidis + Mycoplasma hominis 

1 0,62 

Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis + 

Enterococcus faecalis + Escherichia coli  

1 0,62 

Gardnerella vaginalis + Candida albicans + Enterococcus 

faecalis + Staphylococcus epidermidis 

1 0,62 

Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis + 

Mycoplasma hominis + Papilloma virus type 16 

1 0,62 
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Продовж. табл. 3.4 

1 2 3 

Асоціації, що складаються з 5-ти таксонів 

Gardnerella vaginalis + Ureaplasma urealyticum + 

Escherichia coli + Staphylococcus aureus + Candida 

albicans 

2 1,23 

Ureaplasma urealyticum + Trichomonas vaginalis + 

Candida albicans + Enterococcus faecalis +  Proteus 

vulgaris 

1 0,62 

  

Асоціації, що складаються з 6-ти таксонів 

Escherichia coli + Gardnerella vaginalis + Staphylococcus 

epidermidis + Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma 

hominis + Papilloma virus type 16 

1 0,62 

Gardnerella vaginalis + Staphylococcus haemolyticus + 

Candida albicans + Ureaplasma urealyticum + Klebsiella 

pneumoniae + Chlamydia trachomatis  

1 0,62 

 

Із 26 асоціацій умовно патогенних мікроорганізмів, ізольованих із 

вульвовагінального вмісту дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт, найчисельнішою була асоціація, що складалася із 

Gardnerella vaginalis і Staphylococcus epidermidis (8,02%); Gardnerella vaginalis і 

Enterococcus faecalis (4,32%); Gardnerella vaginalis і Candida albicans (2,47%); 

Gardnerella vaginalis і Ureaplasma urealyticum (1,23%). Частими були асоціації 

Candida albicans і Enterococcus faecalis (2,47%); Candida albicans і Escherichia 

coli (2,47%); Candida albicans і Staphylococcus epidermidis (2,47%); Candida 

albicans і Trichomonas vaginalis (1,23%); Candida albicans і Klebsiella pneumoniae 

(0,62%); а також асоціації, що складаються із Enterococcus faecalis і Escherichia 

coli  (4,94%); Enterococcus faecalis та Ureaplasma urealyticum (1,85%); 

Enterococcus faecalis і Trichomonas vaginalis (1,23%); Ureaplasma urealyticum та 
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Escherichia coli (1,85%); Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis (3,09%); 

Ureaplasma urealyticum і вірус папіломи людини (0,62%) та інші різні за 

таксономічним станом асоціації. 

В результаті проведених досліджень, направлених на встановлення 

етіологічної структури вульвовагініту, виявлено всього 47 різних за 

таксономічною структурою асоціацій. Найбільша кількість асоціацій була тих, 

що складалися із двох ріхних таксонів. Їх було 26, що складає 55,32% від всіх 

асоціацій. Найчисельнішою (27,66%) була асоціація, що складалася із 

Gardnerella vaginalis і Staphylococcus epidermidis; Enterococcus faecalis та 

Escherichia coli – 17,02%; Gardnerella vaginalis і Enterococcus faecalis – 14,89%; 

Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis – 10,64%. Всі інші структуровані 

асоціації зустрічаються рідше (менше 10%). 

Асоціацій, що складаються із 3-х видів мікроорганізмів, було виявлено 

10. Найчисельнішими були асоціації, що сформовані Candida albicans + 

Enterococcus faecalis та  Escherichia coli (2,47% від всіх асоціацій); 

Gardnerella vaginalis + Escherichia coli та Ureaplasma urealyticum (1,85% 

Ureaplasma urealyticum + Enterococcus faecalis та Escherichia coli (1,23%). Інші 

структуровані і наведені у таблиці 3.4 асоціації, сформовані із 3-х таксонів 

мікроорганізмів зустрічались рідко (2,13%). 

Менше (у 14,89%) виявлено асоціацій умовно патогенних 

мікроорганізмів, що були сформовані із 4-х таксонів. Найчастішими 

асоціаціями виявлялись асоціації, що складалися із Gardnerella vaginalis, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli і Trichomonas vaginalis (4,26%); 

Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli і Staphylococcus 

epidermidis (4,26%); Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Ureaplasma 

urealyticum і Mycoplasma hominis (4,26%). Таксономічний склад інших 4 

асоціацій зустрічався тільки один раз. 

Асоціації, що складалися із 5-ти видів мікроорганізмів, що належать до 

різних таксономічних груп, виділені у 3-х дівчат, хворих на вульвовагініт. 

Одна, що складається із Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Escherichia coli, 
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Ureaplasma urealyticum і Staphylococcus aureus, виявлена у 2-х пацієнтк (4,26%). 

Інша, наведена у таблиці 3.4, виявлена в однієї дівчинки. 

Різні за таксонемічною структурою асоціації, що складаються із 6-ти 

видів, виявлені у 2-х дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт. 

Таким чином, вульвовагініт у дівчаток пубертатного періоду є 

поліетіологічним захворюванням, причиною якого є монокультури (у 31,48% 

пацієнтів) Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli,  Mycoplasma hominis та інші, а у більшості (68,52%) випадків є 

є асоціації патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, які складаються 

із 2-х таксонів (26 асоціацій – 55,82%), 3-х видів (10 асоціацій – 21,28%), 4-х 

таксонів (7 асоціацій – 14,89%), 5-ти і 6-ти видів мікроорганізмів (по 2 асоціації 

– 4,26%). 

Таксономічна структура патогенних та умовно патогенних 

мікроорганізмів включає грампозитивні (Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) і грамнегативні 

(Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, 

Proteus mirabilis та інші) та варіабельні за методом Грама (від грамнегативних 

до варіабельних – Gardnerella vaginalis) бактерій; дріжджоподібні гриби роду 

Candida (Candida albicans, Candida kruseі); найпростіші (Trichomonas vaginalis) 

та мікроорганізми із внутрішньоклітинним паразитизмом: уреаплазми 

(Ureaplasma urealyticum), мікоплазми (Mycoplasma hominis), хламідії (Chlamydia 

trachomatis) та віруси папіломи людини типу 16 і 18. 

Вульвовагініти поділяються на бактеріальні і кандидозні 

(вульвовагінальний кандидоз) – захворювання, що супроводжуються 

ураженням великих і малих соромітних губ, клітора, слизової оболонки піхви, 

вагінальної частини шийки матки і викликаються дріжджоподібними грибами 

роду Candida. Частота кандидозних вагінітів з кожним роком зростає. 
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3.1. Таксономічний склад мікробіот вмісту порожнини піхви дівчат 

пубертатного періоду, хворих на кандидозний вагініт   

Для розкриття механізмів контамінації і колонізації мікроорганізмами 

слизової оболонки піхви у дівчат пубертатного періоду, хворих на кандидозний 

вульвовагініт, використаний  екологічний метод, який дає можливість 

здійснити таксономічну характеристику можливості персистенції 

представників 18 різних таксономічних груп мікроорганізмів – найпростіших, 

дріжджодібних грибів роду Candida, бактерій, мікоплазм, уреаплазм, хламідій і  

вірусів на слизовій оболонці піхви, великих і малих соромітних губ, клітора, 

вагінальної частини шийки матки. Першим етапом було виділення та 

ідентифікація мікроорганізмів, що персистують у вагінальному вмісті. 

Результати таксономічного складу мікробіоти вульвовагінального вмісту піхви 

дівчат пубертатного періоду, хворих на кандидозний вульвовагініт, наведені у 

таблиці 3.5. 

Показано, що провідними збудниками кандидозного вульвовагініту є 

дріжджоподібні гриби роду Candida, які часто асоціюють із гарднерелами, 

фекальними ентерококами, умовно патогенними ентеробактеріями (ешеріхіями, 

протеями (вульгарними і міробілісами), клебсієлами, стафілококами 

(золотистими та епідермальними), а також з мікроорганізмів, що мають 

внутрішньоклітинний паразитизм (уреаплазми, мікоплазми, віруси, хламідії). 
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Таблиця 3.5 

Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнини піхви дівчаток пубертатного періоду,  

хворих на кандидозний вульвовагініт 
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%
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Частота 

зустрічання 

Індекс 

видового 

багатства 

Маргалефа 

Індекс 

видового 

різноманіття 

Уіттекера 

Індекс 

видового 

домінування 

Сімпсона 

Індекс 

видового 

домінування 

Бергера-

Паркера 

Candida albicans 40 39 97,50 0,38 0,369 7,50 0,141 0,379 

Candida krusei 40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Gardnerella vaginalis 40 12 30,00 0,12 0,107 2,31 0,013 0,117 

Enterococcus faecalis 40 12 30,00 0,12 0,107 2,31 0,013 0,117 

Escherichia coli  40 11 27,50 0,11 0,097 2,12 0,010 0,107 

Proteus mirabilis 40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Proteus vulgaris 40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Klebsiella pneumoniae 40 2 5,00 0,01 0,010 0,38 - 0,019 

Klebsiella oxytoca 40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 
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Продовж.  табл. 3.5  

Staphylococcus 

epidermidis 
40 5 12,50 0,05 0,039 0,96 0,002 0,049 

Staphylococcus aureus 40 2 5,0 0,01 0,010 0,38 - 0,019 

Streptococcus 

agalactiae 
40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Streptococcus 

pyogenes 
40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Ureaplasma 

urealyticum 
40 7 17,50 0,07 0,058 1,35 0,004 0,068 

Mycoplasma hominis 40 2 5,0 0,01 0,010 0,38 - 0,010 

Chlamydia 

trachomatis 
40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Papilloma virus type 

16 
40 1 2,50 0,01 - 0,19 - 0,010 

Trichomonas vaginalis 40 3 7,50 0,03 0,019 0,58 0,001 0,29 
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За індексом постійності константними мікроорганізмами, персистують у 

вульвовагінальному вмісті дівчат пубертатного періоду, хворих на кандидозний 

вульвовагініт, є дріжджоподібні гриби роду Candida (Candida albicans). 

Додатковими мікроорганізмами, що беруть участь у запальному процесі при 

кандидозному вульовагініті, є Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, 

ентеробактерії (Escherichia coli ), а також мікоплазми (Mycoplasma hominis та 

Ureaplasma urealyticum). Інші мікроорганізми, що наведені у таблиці, відіграють 

другорядну роль і за індексом постійності, частотою зустрічання, індексом 

видового багатства Маргалефа, індексом різноманітності Уіттекера, а також за 

індексом видового домінування Сімпсона і Бергера-Паркера є другорядними, 

можна віднести до випадкових мікроорганізмів, що контамінують статеві 

органи дівчат пубертатного періоду, хворих на кандидозний вульвовагвніт. 

Таким чином, у дівчат пубертатного періоду, хворих на кандидозний 

вульвовагінітів, провідним збудником запального процесу є Candida albicans, 

який в асоціації з Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, умовно 

патогенними ентеробактеріями (Escherichia coli, Proteus, Klebsiella), 

внутрішньоклітинними мікроорганізмами (Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, 

Virusis) формує асоціації і викликає запальний процес на слизовій оболонці 

піхви. 

Дріжджоподібні гриби роду  Candida належать до умовно патогенних 

мікроорганізмів, їх потенційна можливість викликати запальний процес низька. 

Для того, щоб дріжджоподібні гриби могли сформувати запальний процес у 

людини, в організмі останньої повинен спочатку сформуватись 

імунодефіцитний стан, в першу чергу зменшується абсолютна і відносна 

кількість поліморфноядерних нейтрофільних лейкоцитів або ж  зниження їх 

функціональної активності. Тому в обстежених нами хворих в монокультурі 

дріжджоподібні гриби роду  Candida були виділені у 4-х (10%) дівчат 

пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт. Із них у 3 (7,5%) 

ізольований штам Candida albicans, а в однієї (2,5%) хворої Candida krusei. У 

всіх інших Candida albicans викликав захворювання в асоціації з умовно 



74 
 
патогенними мікроорганізмами різних таксономічних груп. Асоціації 

складалися із різних видів. Результати вивчення частоти зустрічання різних 

асоціацій Candida albicans у вагінальному вмісті дівчат пубертатного періоду, 

хворих на кандидозний вульвовагініт, наведені у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Частота зустрічання дріжджоподібних грибів роду Candida   

у вагінальному вмісті порожнини піхви дівчат пубертатного періоду,  

хворих на кандидозний вагініт 

Кількість 

хворих 

Монокультура 

Candida spp. 

Асоціації, що складаються із: 

2-х 

видів 

3-х 

видів 

4-х 

таксонів 

5-ти 

таксонів 

6-ти 

таксонів 

40 4 20 9 3 3 1 

Відносна 

кількість 

(%) 

10,0 50, 22,50 7,5 7,5 2,5 

 

Як згадувалося вище у 4-х хворих запальний процес був обумовлений 

Candida albicans (3 випадки) і Candida krusei (1 випадок). В інших 36-ти (90,0%) 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, виявлені асоціації умовно 

патогенних мікроорганізмів з Candida albicans. Ці асоціації за участі Candida 

albicans складались із 2-х таксонів у 50,0% хворих на кандидозний 

вульвовагініт, із 3-х у 22,50% пацієнтів, із 4-х і 5-ти таксонів виявлений у 15,0% 

(у кожній групі по 7,5%). В однієї пацієнтки виявлена асоціація, яка складалася 

із 6-ти таксонів умовно патогенних мікроорганізмів, включаючи Candida 

albicans. Результати вивчення таксономічної структури асоціацій Candida 

albicans із іншими умовно патогенними мікроорганізмами, що виявлені у вмісті 

піхви дівчаток пубертатного періоду, хворих на кандидозний вульвовагініт, 

наведені у таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Таксономічна структура асоціацій з дріжджоподібними грибами роду 

Candida збудників кандидозного вагініту у дівчаток пубертатного періоду  

Таксономічний склад асоціацій 

Кількість 

асоціацій 

(абс.) 

Індекс 

постійності 

(%) 

1 2 3 

 

Монокультура Candida spp. 

Candida albicans  3 7,5 

Candida krusei 1 2,5 

 

Асоціації, що складаються з 2-х таксонів 

Candida albicans  + Enterococcus faecalis 4 10,0 

Candida albicans  + Escherichia coli  4 10,0 

Candida albicans  + Proteus mirabilis 1 2,5 

Candida albicans  + Gardnerella vaginalis 4 10,0 

Candida albicans  + Staphylococcus epidermidis 4 10,0 

Candida albicans  + Trichomonas vaginalis 2 5,0 

Candida albicans  + Klebsiella pneumoniae 1 2,5 

 

Асоціації, що складаються з 3-х таксонів 

Candida albicans  + Escherichia coli + Papilloma virus 

type 16 
1 2,5 

Candida albicans + Escherichia coli  + Enterococcus 

faecalis 
4 10,0 

Candida albicans + Enterococcus faecalis + Klebsiella 

oxytoca 
1 

2,5 
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Продовж. табл. 3.7 

1 2 3 

Candida albicans + Streptococcus agalactiae + 

Ureaplasma urealyticum 
1 

2,5 

 Candida albicans  + Enterococcus faecalis + 

Gardnerella vaginalis 
1 

2,5 

Candida albicans  + Gardnerella vaginalis + 

Streptococcus pyogenes 
1 

2,5 

 

Асоціації, що складаються з 4-х таксонів 

Candida albicans + Gardnerella vaginalis + Ureaplasma 

urealyticum + Mycoplasma hominis 

2 5,0 

Candida albicans + Gardnerella vaginalis + Enterococcus 

faecalis + Staphylococcus epidermidis 

1 2,5 

 

Асоціації, що складаються з 5-ти таксонів 

Candida albicans + Gardnerella vaginalis + Escherichia 

coli + Staphylococcus aureus + Ureaplasma urealyticum 

2 5,0 

Candida albicans + Enterococcus faecalis + Trichomonas 

vaginalis +  Proteus vulgaris + Ureaplasma urealyticum 

1 2,5 

 

Асоціації, що складаються з 6-ти таксонів 

Candida albicans + Gardnerella vaginalis + Klebsiella 

pneumoniae + Staphylococcus haemolyticus + 

Ureaplasma urealyticum + Chlamydia trachomatis  

1 2,5 

 

Показано, що найчисельними були асоціації, о складалися із 2-х таксонів 

Candida albicans з іншими умовно патогенними ентерококами, 

ентеробактеріями (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae), 
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гарднерелами, епідермальним стафілококом і трихомонадами. Серед асоціацій, 

що складаються із 3-х таксонів найчастіше зустрічалась асоціація, що 

складалась із Candida albicans, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. В асоціації, 

що складалась з 4-х видів була асоціація Candida albicans, Gardnerella vaginalis, 

Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis, а із 5-ти таксонів – Candida 

albicans, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus і 

Ureaplasma urealyticum. 

Таким чином, кандидозний вульвовагініт у дівчат пубертатного періоду 

формується і розвивається під впливом асоціацій умовно патогенних бактерій, 

уреаплазм та інших мікроорганізмів, з обов’язковим компонентом – Candida 

albicans. 

Бактеріальний вагініт може розвиватися на фоні потужної контамінації 

біотопу, але не обов’язково із пониженням імунного статусу. Його розвитку 

може передувати дисбактеріоз. Тому наступним етапом було вивчення 

таксономічної структури мікробіоти вмісту порожнини піхви дівчат 

пубертатного віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт. 
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3.2. Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнини піхви дівчат 

пубертатного періоду, хворих на бактеріальний вульвовагініт   

Результати вивчення таксономічної структури мікробіоти 

вульвовагінального вмісту у дівчат пубертатного  віку, хворих на бактеріальний 

вульвовагініт, наведені у таблиці 3.8. 

Показано, що за індексом постійності, частотою зустрічання індексом 

видового багатства Маргелефа, індексом різноманіття Уіттекера та за індексами 

видового домінування у вульвовагінальному біотопі провідна роль належить 

Gardnerella vaginalis. Гарднерели у даному біотопі дівчат пубертатного періоду, 

хворих на бактеріальний вульвовагініт, належать до константних та 

домінуючих таксонів серед ізольованих із вульвовагінального вмісту. 

Додаткова мікробіота вульвовагінального вмісту дівчат пубертатного 

віку, хворх на бактеріальний вульвовагініт, представлена Enterococcus faecalis 

(31,07%) та Escherichia coli (29,51%), а також представлена мікроорганізмами з 

внутрішньоклітинним паразитизмом – Ureaplasma urealyticum (26,23%). 
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Таблиця 3.8 

Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнині піхви дівчаток пубертатного періоду,  

хворих на бактеріальний вульвовагініт 
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Gardnerella vaginalis 122 50 40,98 0,22 0,22 9,26 0,049 0,224 

Enterococcus faecalis 122 39 31,97 0,17 0,17 7,22 0,030 0,175 

Escherichia coli  122 36 29,51 0,16 0,16 6,67 0,025 0,161 

Enterobacter cloacae  122 1 0,82 < 0,01 - 0,19 - 0,004 

Klebsiella pneumoniae 122 1 0,82 < 0,01 - 0,19 - 0,004 

Streptococcus pyogenes 122 4 3,28 0,02 0,01 0,74 < 0,001 0,018 

Staphylococcus aureus 122 2 1,64 0,01 - 0,37 < 0,001 0,009 

Staphylococcus 

epidermidis 

122 
23 18,85 0,10 0,10 4,26 0,010 0,103 
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Продовж. табл. 3.8 

Staphylococcus 

haemolyticus 

122 
1 0,82 < 0,01 - 0,19 - 0,004 

Ureaplasma urealyticum 122 32 26,23 0,14 0,14 5,92 0,020 0,143 

Mycoplasma hominis 122 13 10,66 0,06 0,05 2,41 0,003 0,058 

Trichomonas vaginalis 122 13 10,66 0,06 0,05 2,41 0,003 0,058 

Papilloma virus type 16 122 4 3,28 0,02 0,01 0,74 < 0,001 0,018 

Papilloma virus type 18 122 4 3,28 0,02 0,01 0,74 < 0,001 0,018 
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Таким чином, провідними збудниками бактеріального вульвовагініту у 

дівчат пубертатного періоду є Gardnerella vaginalis, часто зустрічаються 

ентеробактерії (Escherichia coli) та уреаплазми (Ureaplasma urealyticum). 

За індексом постійності, частотою зустрічання, індексом домінування, 

індексом видового різноманіття Уіттекера і і видового багатства Маргалефа не 

часто зустрічаються у вульвовагінальному вмісті мікоплазми (Mycoplasma 

hominis), вагінальні трихомонади (Trichomonas vaginalis), епідермальний 

стафілокок (Staphylococcus epidermidis), піогенний стрептокок (Streptococcus 

pyogenes). Слід розуміти те, що дівчаток пубертатного періоду, хворих на 

бактеріальний вульвовагініт, у 6,56% випадків виявляються віруси папіломи 

(Papilloma virusеs type 16 і 18). Саме ці типи Papilloma virus можуть індукувати 

виникнення раку шийки матки. Вони належать до високоонкогенних вірусів 

(Papilloma virusеs type 16 і 18). 

Інші мікроорганізми, що наведені у таблиці 3.8, належать до випадкових. 

Це ентеробактерії (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae), умовно 

патогенні стафілококи (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus). 

Показано, що у 122 дівчат пубертатного віку, хворих на бактеріальний 

вульвоагініт, виділено та ідентифіковано 223 штами умовно патогенних 

мікроорганізмів, що належать до 14 різних таксономічних груп. Це є 

свідченням того, що у процесі формування запального процесу у дівчат  

пубертатного періоду беруть участь асоціації умовно патогенних 

мікроорганізмів. тому наступним етапом було вивчення асціативних груп 

мікроорганізмів, що формують вульвовагініт у дівчат пубертатного періоду. 

Результати вивчення асоціацій, що формують запальний процес у вульві дівчат 

пубертатного періоду, хворих на бактеріальний вульвовагініт, наведні у 

таблиці 3.9. 

Виявлено, що у більшості, у 75 (60,66%) дівчаток пубертатного періоду, 

хворих на бактеріальний вульвовагініт, виявляються асоціації мікроорганізмів, 

що складаються із 2-х, 3-х, 4-х та 5-ти таксонів. Разом з тим, у 48 (39,34%) 

дівчаток пубертатного періоду виділені та ідентифіковані монокультури 
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мікроорганізмів, що належать до 8 різних таксономічних груп. Ці 

мікроорганізми самостійно мають потенційну можливість сформувати і 

підтримувати запальний процес у дівчат пубертатного періоду, хворих на 

бактеріальний вульвовагініт. Результати вивчення монокультур 

мікроорганізмів, що персистують у вульвовагінальному вмісті дівчат 

пубертатного періоду, хворих на бактеріальний вульвовагініт, наведені у 

таблиці 3.10. 

Таблиця 3.9 

Асоціації мікробіоти вагінального вмісту дівчат пубертатного віку, хворих 

на бактеріальний вульвовагініт 
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Виділені асоціації, що складаються із: 

2-х 

таксонів 

3-х 

таксонів 

4-х 

таксонів 

6-ти 

таксонів 

122 223 48 60 7 7 1 

%  39,34 49,18 5,74 5,74 0,82 

Виділено 

штамів 
223 48 120 21 28 6 

 

Показано, що потенціальну здатність самостійно сформувати запальний 

процес у піхві дівчат пубертатного віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт, 

мають гарднерели (Gardnerella vaginalis), уреаплазми (Ureaplasma urealyticum), 

фекальні стрептококи (Enterococcus faecalisЇ), ентеробактерії (Escherichia coli) 

та дуже рідко папіломовірусами і мікоплазмами (Mycoplasma hominis). 

Запальний процес у піхві дівчат пубертатного періоду, хворих на бактеріальний 

вульвовагініт, обумовлений піогенними стрептококами (Streptococcus pyogenes) 

і вагінальними трихомонадами (Trichomonas vaginalis). 
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Таблиця 3.10 

Таксони мікробіоти вагінального вмісту дівчат пубертатного віку, хворих 

на бактеріальний вульвовагініт, що виявляються у монокультурі 

Монокультура 
Абсолютна 

кількість 

Індекс 

постійності 

(%) 

Gardnerella vaginalis 18 14,75 

Enterococcus faecalis 8 6,56 

Ureaplasma urealyticum 8 6,56 

Escherichia coli  7 5,74 

Mycoplasma hominis 2 1,64 

Papilloma virus type 16 1 0,82 

Papilloma virus type 18 1 0,82 

Streptococcus pyogenes 1 0,82 

Trichomonas vaginalis 1 0,82 

 

У більшості (60,66%) випадків запальний процес у дівчат пубертатного 

періоду, хворих на вульвовагініт, обумовлений асоціаціями умовно патогенних 

мікроорганізмів. Важливим є встановлення структури асоціацій не тільки для 

діагностики захворювання, а також для розробки терапевтичної тактики 

захворювання і для розрбки профілактичних заходів для дівчат пубертатного 

періоду. Результати вивчення таксономічної структури асоціацій збудників 

запального процесу у піхві дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт, наведені у таблиці 3.11. 

Показано, що найчастішими (49,18%) асоціаціями були асоціації, що 

складаються із двох таксонів. Серед них, провідною була асоціація, що включає 

гарднерели (Gardnerella vaginalis) та епідермальний стафілокок (Staphylococcus 

epidermidis). Вона становить 21,67% серед асоціацій, що складаються  із 2-х 

таксонів. Часто зустрічалися (11,97%) асоціації, що складалися із 

Gardnerella vaginalis і Enterococcus faecalis; асоціації, що складалися із 
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Escherichia coli та Enterococcus faecalis (у 13,33%); Ureaplasma urealyticum і 

Mycoplasma hominis (у 8,33%). 

Таблиця 3.11 

Таксономічна структура асоціацій збудників (мікробіоти) вмісту піхви 

дівчат пубертатного періоду, хворих на бактеріальний вульвовагініт 

Таксономічний склад асоціацій 

Кількість 

асоціацій 

(абс.) 

Індекс 

постійності 

(%) 

1 2 3 

Асоціації, що складаються з 2-х таксонів 

Gardnerella vaginalis + Staphylococcus epidermidis 13 10,66 

Gardnerella vaginalis + Enterococcus faecalis 7 5,74 

Enterococcus faecalis + Escherichia coli  8 6,56 

Enterococcus faecalis + Streptococcus pyogenes 1 0,82 

Enterococcus faecalis + Klebsiella pneumoniae 1 0,82 

Enterococcus faecalis + Ureaplasma urealyticum 3 2,46 

Enterococcus faecalis + Trichomonas vaginalis 2 1,64 

Gardnerella vaginalis + Ureaplasma urealyticum 2 1,64 

Gardnerella vaginalis + Staphylococcus aureus 1 0,82 

Ureaplasma urealyticum + Enterobacter cloacae  1 0,82 

Ureaplasma urealyticum + Escherichia coli  3 2,46 

Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma hominis 5 4,10 

Ureaplasma urealyticum + Papilloma virus type 18 1 0,82 

Escherichia coli + Staphylococcus epidermidis 2 1,64 

Escherichia coli + Streptococcus pyogenes 1 0,82 

Escherichia coli + Trichomonas vaginalis 3 2,46 

Streptococcus pyogenes + Papilloma virus type 18 1 0,82 

Trichomonas vaginalis + Staphylococcus epidermidis   4 3,28 

Trichomonas vaginalis + Staphylococcus aureus 1 0,82 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 

Асоціації, що складаються з 3-х таксонів 

Gardnerella vaginalis + Escherichia coli + Ureaplasma 

urealyticum 

3 2,46 

Ureaplasma urealyticum + Escherichia coli + 

Enterococcus faecalis   

2 1,64 

Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma hominis + 

Papilloma virus type 18 

1 0,82 

Escherichia coli + Enterococcus faecalis + 

Papilloma virus type 18 

1 0,82 

Асоціації, що складаються з 4-х таксонів 

Gardnerella vaginalis + Enterococcus faecalis + 

Staphylococcus epidermidis + Mycoplasma hominis 

1 0,82 

Gardnerella vaginalis + Enterococcus faecalis + 

Escherichia coli + Trichomonas vaginalis 

1 0,82 

Gardnerella vaginalis + Escherichia coli + Staphylococcus 

epidermidis + Enterococcus faecalis 

2 1,64 

Ureaplasma urealyticum + Escherichia coli + 

Enterococcus faecalis + Mycoplasma hominis 

2 1,64 

Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis + 

Mycoplasma hominis + Papilloma virus type 16 

1 0,82 

Асоціації, що складаються з 6-ти таксонів 

Gardnerella vaginalis + Ureaplasma urealyticum + 

Escherichia coli + Staphylococcus epidermidis + 

Mycoplasma hominis + Papilloma virus type 16 

1 0,82 

 

Найчастішою (42,86%) із асоціацій, що складалися із 3-х компонентів, 

була асоціація Gardnerella vaginalis,  Ureaplasma urealyticum та Escherichia coli. 
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Чотирьох компонентних асоціацій було також 7 (5,74%). Частішими були 

асоціації, що складалися із  Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis  і Staphylococcus epidermidis, а також –  Ureaplasma urealyticum, 

Mycoplasma hominis, Escherichia coli та Enterococcus faecalis. 

Не було жодної асоціації, що складалися із 5-ти таксонів, і лише одна 

асоціація, що складалася із  Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, 

Escherichia coli,  Mycoplasma hominis, Staphylococcus epidermidis і 

Papilloma virus type 16. 

Вульвовагініт у дівчат пубертатного періоду є поліетіологічним 

захворюванням і в процесі його формування та розвитку беруть участь 

патогенні та умовно патогенні мікроорганізми, що належать до 20 різних 

таксономічних груп. За індексом постійності, частотою зустрічання, індексом 

видового багатства Маргалефа, індексом різномініття Уіттекера, індексом 

видового домінування Сімпсона, Бергера-Паркера та за індексом 

полідомінантності провідне значення в етіології захворювання мають 

Gardnerella vaginalis (38,27%), Enterococcus faecalis (31,48%), Escherichia 

coli (29,01%), дріжджоподібні гриби роду Candida (34,69%), Ureaplasma 

urealyticum (24,07%) та інші. Провідні збудники мають потенційну здатність 

обумовити запальний процес як самостійно (виявлення збудника у 

монокультурі), так і в асоціації між собою та з іншими умовно патогенними 

бактеріями, найпростішими, мікоплазмами, уреаплазмами, хламідіями та 

вірусами (Papilloma virusеs type 16, 18). Виявлення серед провідних збудників 

дріжджоподібних грибів роду Candida дає можливість стверджувати, що 

вульвовагініт у дівчат пубертатного періоду може набувати як бактеріального 

(75,31%), так і кандидозного (24,69%) характеру. 

Вивчення таксономічної структури мікробіоти вульвовагінального вмісту 

у дівчат пубертатного періоду, хворих на бактеріальний вульвовагініт, 

показало, що провідними збудниками запального процесу у пацієнток є 

Gardnerella vaginalis (40,98%), Enterococcus faecalis (31,97%), Escherichia 

coli (29,51%), Ureaplasma urealyticum (86,23%) та інші мікроорганізми, які 
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викликають запальний процес самостійно, та частіше в асоціації з Mycoplasma 

hominis (у 10,66%), Trichomonas vaginalis (10,66%), Staphylococcus epidermidis 

(18,85%) та іншими умовно патогенними мікроорганізмами. 

Кандидозний вульвовагініт у дівчат пубертатного періоду обумовлений 

умовно патогенними дріжджоподібними грибами роду Candida. У трьох 

(7,50%) пацієнток кандидозний вульвовагініт обумовили Candida albicans у 

монокультурі, в однієї (2,50%) – Candida krusei. В інших випадках Candida 

albicans у вульвовагінальному вмісті дівчат пубертатного періоду, хворих на 

кандидозний вульвовагініт, персистує в асоціації з Gardnerella vaginalis 

(30,00%), Enterococcus faecalis (30,00%), Escherichia coli (27,50%), Ureaplasma 

urealyticum (17,50%),  Staphylococcus epidermidis (12,50%), Trichomonas vaginalis 

(7,5%), ентеробактеріями (Proteus, Klebsiella) – у 12,5% та іншими 

мікроорганізмами. 
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РОЗДІЛ 4  

ОЦІНКА СТАНУ PH ВАГІНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ДІВЧАТ-

ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ  

 

Пубертатний період продовжується від початку першої менструації і до 

18 років. I фаза пубертатного періоду (з менархе до повних 14 років) 

характеризується періодичним і послідовним виділенням естрогенів. 

Лактобацили визначаються в мазках із піхви у більше ніж 60 % дівчат, рН піхви 

стає стійко кислим. У цей період з’являються слизисті виділення – фізіологічні 

пубертатні гіпертранссудації вагінального епітелію. Під час менструації 

гормональний фон змінюється, знижується кількість лактобацил. Усі ці 

фактори створюють умови, коли хвороботворним мікроорганізмам набагато 

простіше подолати захисні бар’єри і викликати запальний інфекційний процес. 

Із 15 років починається II фаза пубертатного періоду репродуктивної системи, 

що характеризується синхронізацією діяльності центральної і периферичної 

ланки репродуктивної системи. Юнацький період – етап остаточного 

формування зрілого типу функціонування репродуктивної системи – переходу 

до овуляторних менструальних циклів. 

У ситуації, коли кількість лактобактерій недостатня, що є притаманним 

для молодого жіночого організму, що розвивається, відбувається зсув рН піхви 

в лужну сторону, що веде до активного розмноження хвороботворних 

мікроорганізмів. Відбувається заміщення нормальної мікрофлори піхви іншими 

мікроорганізмами. Слідом за цим починається запальний процес в піхві з усіма 

клінічними проявами: рясні виділення, свербіж, дискомфорт. 

Зміна рН вагінальної середовища може бути пов'язана з різними 

причинами: грибковою, трихомонадною або бактеріальною інфекціями.  

Оцінку стану вагінального середовищами проводили, використовуючи 

тести для діагностики: CITOLAB pH.  За допомогою вагінального рН тесту  

визначали відхилення кислотності середовища піхви від нормального рівня (рН 

≥ 4,7), що є симптомом вагінальної інфекції.  
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Таблиця 4.1  

Показники pH вагінального середовища у дівчат-підлітків, хворих на 

вульвовагініт  

Показники pH 

вагінального 

середовища 

Основна група, 

n=162 

Контрольна група, 

n=32 

Кількість пацієнтів 

4,0 8 (4,9%) 19 (59,4%) 

4,4 11(6,8%) 13 (40,6%) 

4,7 24 (14,8 %) - 

5,0 32(19,7%) - 

5,3 29 (17,9%) - 

5,7 24 (14,8%) - 

6,0 19 (11,7%) - 

6,5 15 (9,2%) - 

7 - - 

 

За даними проведеного нами дослідження показників pH вагінального 

середовища у дівчат хворих на вульвовагініт можна стверджувати, що 

наявність інфекційного збудника в статевих шляхах дівчат-підлітків, 

призводить до змін піхвового середовища в бік лужного. Серед дівчат-підлітків, 

що склали основну групу обстежуваних у 143 (88,3%) pH вагінального 

середовища був вищий за норму, лише у 19 (11,7%) пацієнток аналогічні 

показники були в межах норми та становили 4,0 – 4,4.  У 56 (34,5 %) пацієнток 

основної групи відмічався незначний зсув вагінального середовища в лужний 

бік в межах 4,7 - 5. Проте у 87 (53,7%)   пацієнток цієї ж групи спостерігалися 

більш значні порушення в піхвовому середовищі, а саме: у 29 (17,9%) пацієнток 

основної групи pH вагінального середовища становив 5,3; у 24 (14,8%) 

пацієнток pH становив 5,7. У 19 (11,7%) та 15 (9,2%) пацієнток хворих на 
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вульвовагініт рівень pH вагінального середовища зазнав значних порушень та 

становив 6,0 – 6,5.  

Серед пацієнток контрольної групи показники  pH вагінального 

середовища були в межаж норми та становили 4,0 – 4,4. 

Раннє виявлення зміни рН вагінальних виділень за допомогою тесту дозволяє 

своєчасно виявити виникнення інфекції, провести лікування і зменшити ризик 

можливих ускладнень.   
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РОЗДІЛ 5 

ГУМОРАЛЬНІ ФАКТОРИ МУКОЗАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ТА 

НАБУТОГО ІМУНІТЕТУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІХВИ ДІВЧАТ 

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ 

 

Не знижуючи роль в протиінфекційному локальному захисті слизової 

оболонки піхви лізоциму, лактоферину, фібропектину, інтерферону, інгібіторів 

протеаз, системи комплементу та ін., ми надаємо перевагу у здійсненні 

протимікробного захисту слизових оболонок піхви секреторному 

імуноглобуліну А. Результат вивчення активності лізоциму і концентрації sIgA 

у вульвовагінітному вмісті дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, 

наведені у таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Концентрація секреторного імуноглобуліну А у вульвовагінальному вмісті 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт 

Імуноглобуліни 
Одиниці 

виміру 

Хворі на 

вульвовагініт 

(n=33)  

M±m 

Практично 

здорові 

дівчата 

(n=32) 

M±m 

Ступінь 

імунних 

порушень 

Р 

Секреторний 

IgА (sIgA) 
пг/мл 4,56±0,47 2,59±0,31 +ІІІ < 0,05 

Лізоцим мкг/л 49,45±4,21 29,44±3,10 +ІІ < 0,05 

 

Показано, що розвиток вульвовагініту у дівчат пубертатного періоду 

супроводжується зростанням у вульвовагінальному вмісті активності лізоциму 

на 67,80%, що підтверджує наявність антигенної (мікробної) стимуляції 

факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту (природного 

імунітету) слизової оболонки піхви у дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт. 
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Зростає також концентрація секреторного IgА на 76,06%, що є свідченням 

активації не тільки неспецифічних факторів і механізмів протиінфекційного 

захисту, а також формуються специфічні механізми реактивності слизової 

оболонки піхви у цих пацієнтів.  

Результати вивчення концентрації прозапальних і протизапальних (IL-10) 

цитокінів периферійної крові у дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт, наведені у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Концентрація про- і протизапальних цитокінів у периферійній крові дівчат 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, пг/мл 

Цитокіни 
Одиниці 

виміру 

Хворі на 

вульвовагініт 

(n=33)  

M±m 

Практично 

здорові 

дівчата 

(n=32) M±m 

Ступінь 

імунних 

порушень 

Р 

ФНП-α пг/мл 8,40±0,43 7,20±0,41 +ІІ < 0,05 

IL-1β пг/мл 21,61±0,37 11,89±0,17 +ІІІ < 0,001 

IL-6 пг/мл 31,99±0,39 21,43±0,22 +ІІ < 0,001 

IL-10 пг/мл 17,43±0,21 14,37±0,19 +І < 0,001 

 

Показано, що у дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, 

суттєво підвищується концентрація доімунних та імунних цитокінів, що є 

свідченням наявності антигенної стимуляції (мікробної контамінації) та 

підвищеної активації факторів і механізмів як неспецифічного 

протиінфекційного захисту, так і формування адекватної специфічної імунної 

відповіді за рахунок підвищення регуляторної функції наведених у таблиці 5.2 

доімунних та імунних цитокінів. 

Зростає на 16,67% кількість ФНП-α, який вважається одним із 

центральних регуляторів вродженої реактивності, поряд із IL-1β та 

інтерферонів α і β. Основними клітинами, що секретують ФНП-α, є 

моноцити/макрофаги і природні кілери. ФНП-α є основним медіатором, який 
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синтезується клітинами макроорганізму у відповідь на контамінацію 

патогенних грамнегативних бактерій (ліпополісахаридів). 

Підвищення на 81,17% концентрації IL-1β, основного  медіатора 

запальних процесів з багатофункціональною роллю, свідчить про активацію 

продукції IL-2, який викликає продукцію гепатоцитокінами білків гострої фази, 

що підвищує активність захисної функції запальної реакції. 

Концентрація багатофункціонального IL-6 підвищується на 49,28%, що 

засвідчує про те, що у дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, 

посилюється процес диференціації В-лімфоцитів і продукції імуноглобулінів 

всіх класів та продукції білків гострої фази. 

Зростання на 21,13% протизапального імунного IL-10 \ свідченням 

здійснення супресорної дії на формування специфічної імунної відповіді, 

інгібування продукції прозапальних цитокінів Т-хелперами І типу (Th-1), що 

покращує ефективність клітинної імунної відповіді.  

Перераховане вище засвідчує про те, що розвиток вульвовагініту в дівчат 

пубертатного періоду супроводжується активізацією факторів і механізмів 

неспецифічного протиінфекційного і специфічного імунного як системного, так 

і локального захисту. при цьому активується регуляторна функція доімунних 

(першого покоління) та імунних (другого покоління) цитокінів у периферійній 

крові, а також підвищується захисна функція неспецифічних (лізоциму) та 

специфічних імунних (секреторного імуноглобуліну А (sIgA) гуморальних 

факторів секреторного вмісту піхви. 

 

5.1. Концентрація прозапальних і протизапальних цитокінів у 

сироватці периферійної крові дівчат, хворих на вульвовагініт 

Результати вивчення  концентрації прозапальних цитокінів першого 

покоління і протизапального цитокіну (IL-10) другого покоління у сироватці 

периферійного крові дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, 

наведені у таблиці 5.3. 
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Таблиця 5.3 

Концентрація прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній 

крові дівчаток пубертатного періоду, хворих на кандидозний вульвовагініт 

Цитокіни 
Одиниці 

виміру 

Дівчата з 

вульвовагінітом 

(n =33) 

M±m 

Практично 

здорові дівчата 

(n =32) 

M±m 

Ступінь 

порушень 

цитокінової 

регуляції 

Р 

IL-1β  пг/мл 64,78±2,17 43,48±1,87 +ІІ <0,01 

ФНП-α пг/мл 86,52±2,31 1,35±0,12 +ІІІ <0,001 

IL-6 пг/мл 17,39±0,18 0,94±0,08 +ІІІ <0,001 

IL-10 пг/мл 37,17±1,51 27,92±1,061 +ІІ <0,05 

 

Таблиця 5.4 

Концентрація про- і протизапальних цитокінів у периферійній крові дівчат 

пубертатного віку, хворих на бактерійний вульвовагініт, пг/мл 

Цитокіни 
Одиниці 

виміру 

Хворі на 

вульвовагініт 

(n=33)  

M±m 

Практично 

здорові 

дівчата 

(n=32) M±m 

Ступінь 

імунних 

порушень 

Р 

ФНП-α пг/мл 8,40±0,43 7,20±0,41 +ІІ < 0,05 

IL-1β пг/мл 21,61±0,37 11,89±0,17 +ІІІ < 0,001 

IL-6 пг/мл 31,99±0,39 21,43±0,22 +ІІ < 0,001 

IL-10 пг/мл 17,43±0,21 14,37±0,19 +І < 0,001 

 

Для визначення інформативності змін показників концентрації цитокінів 

як можливих діагностичних і прогностичних чинників розвитку вульвовагвнітів 

у дівчаток пубертатного періоду визначають ступінь імунорегулюючих 

порушень кожного показника. За наявності імунорегуляторної недостатності 

показник був негативним числом. Значення показника зі знаком «+» свідчило 
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про гіперфункцію імунної системи – імунорегуляторної функції цитокіну. 

Значення результату, що знаходилося у межах 1-33%, відповідало І ступеню 

імунологічних розладів, 34-66% – ІІ ступеню, більше 66% – ІІІ ступеню 

імунологічних порушень.  

Показано, що концентрація як прозапальних, так і протизапального 

цитокіну у дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагінт зростає. Так, 

концентрація доімунного прозапального ФНП-α зростає у 64,08 рази, IL-6 – у 

18,50 разів, а IL-1β – на 47,97%. 

Незначне підвищення (на 33,13%) протизапального цитокіну IL-10 

засвідчує про знижений супресивний ефект у дівчаток з вульвовагінітом на 

продукцію прозапальних цитокінів, концентрація яких зростає у рази, а також 

пригнічує функціонування Th1, що призводить до переважного формування 

гуморальної імунної відповіді. 

У дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, концентрація у 

вагінальному секреті досягає 7,12±0,21 пг/мл (контроль – практично здорові 

дівчата відповідного віку – 2,10±0,14 пг/мл), зростання концентрації – у 3,37 

разів, що підтверджує відповідну роль sIgA у місцевому захисті. 

Таким чином, формування та перебіг вульвовагініту у дівчат 

пубертатного віку супроводжується суттєвим (Р<0,01-0,001) зростанням 

прозапальних цитокінів першого і другого покоління та підвищення (Р<0,05) 

протизапального цитокіну (IL-10), а також підсилюється локальний 

(вульвовагінальний) імунітет за рахунок підвищення концентрації у 

вагінальному секреті sIgA. Виявлені імунологічні зміни ІІ і ІІІ ступеня 

порушень потребують використання у комплексній терапії призначення 

імунотропних препаратів загальної дії (адаптогенів), а в окремих випадках – 

імунотропних засобів центральної дії. 



96 
 

5.2. Вплив загальноприйнятої традиційної комплексної терапії дівчат 

пубертаного віку, хворих на вульвовагініт, на концентрацію прозапальних 

і протизапальних цитокінів у периферійній крові  

У 31 дівчат пубертатного віку, хврих на вульвовагініт, проведено 

традиційне лікування згідно наказу МОЗ. 

Після завершення лікувальних заходів традиційної терапії крім вивчення 

клітинної маніфестації захворювання і специфічних методів дослідження 

проведено вивчення  концентрації у периферійній крові прозапальних (ФНП-α, 

IL-1β та IL-6) і протизапальногих (IL-10) цитокінів та у вагінальному секреті 

дівчат із вульвовагінітом. Результати дослідження концентрації прозапальних і 

протизапальногих цитокінів периферійної крові дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, після проведенної традиційної комплексної терапії 

наведені у таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Концентрація прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній 

крові дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, після 

проведеної комплексної традиційної терапії 

Цитокіни 
Одиниці 

виміру 

Після проведеного 

традиційного 

лікування  

(n =31) 

M±m 

До початку 

проведеного 

лікування  

(n =33) 

M±m 

Р 

IL-1β  пг/мл 55,17±2,03 64,78±2,17 <0,05 

ФНП-α пг/мл 27,11±0,39 86,52±2,31 <0,001 

IL-6 пг/мл 10,11±0,09 17,39±0,18 <0,001 

IL-10 пг/мл 29,34±1,07 37,17±1,51 <0,05 

IL-1β / IL-10 у. о. 1,88±0,21 1,74±0,17 >0,05 

ФНП-α / IL-10 у. о. 0,92±0,10 2,33±0,21 <0,01 

IL-6 / IL-10 у. о. 0,34±0,04 0,47±0,05 <0,05 
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Проведене комплексне традиційне лікування дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, призводить до суттєвого зменшення запального 

процесу, що знайшло своє підтвердження у зниженні циркуляції у 

периферійній крові прозапальних цитокінів IL-1β на 17,42%, ФНП-α – у 3,19 

рази, IL-6 – на 72,01%. Крім того знижена концентрація і протизапального 

цитокіну IL-10 на 26,69%, який проявив підвищений синтезуючий ефект на 

секрецію ФНП-α та IL-6. Найбільшу інгібуючу активність проявило традиційне 

лікування стосовно ФНП-α-, про це свідчить суттєве (Р<0,01) зниження 

коефіцієнту ФНП-α / IL-10 у 2,53 рази, IL-6 / IL-10 – на 38,24%. 

Підтвердженням зниження активності запального процесу у дівчат 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, після проведеного традиційного 

лікування є зниження концентрації sІgA у вагінальному секреті. До лікування, 

як показано вище, концентрація sІgA у секреті була 7,12±0,21 пг/мл, а після 

проведеного лікування sІgA виявлено у концентрації 5,63±0,19 пг/мл, зниження 

практично на 26,47%. 

 

5.3. Вплив розробленого нами комплексного лікування дівчат 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, на концентрацію 

прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній крові 

У 33 дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, проведено 

лікування новим, розробленим нами, комплексним методом, яке включало 

використання вагінального гелю, до складу якого входить декаметоксин та 

гіалуронова кислота, які дають змогу підтримувати рН і вологість слизової 

піхви та формувати нормальну мікрофлору в ній, тим самим забезпечуючи 

комплексний підхід до профілактики дисбактеріозу під час антибактеріальної 

терапії, а також корекцію імунологічних порушень. 

Результати вивчення впливу нового методу комплексного лікування 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, на концентрацію у 

периферійній крові цитокінів першого і другого покоління наведені у таблиці 

5.6. 
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Таблиця 5.6 

Концентрація прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній 

крові дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, після 

проведенної традиційної терапії 

Цитокіни 
Одиниці 

виміру 

Після проведеного 

лікування новим 

методом 

(n =33) 

M±m 

До початку 

проведеного 

лікування  

(n =33) 

M±m 

Р 

IL-1β  пг/мл 46,18±1,67 64,78±2,17 <0,01 

ФНП-α пг/мл 2,47±0,11 86,52±2,31 <0,001 

IL-6 пг/мл 2,19±0,07 17,39±0,18 <0,001 

IL-10 пг/мл 17,18±1,19 37,17±1,51 <0,001 

IL-1β / IL-10 у. о. 0,24±0,04 1,74±0,17 <0,001 

ФНП-α / IL-10 у. о. 0,14±0,03 2,33±0,21 <0,001 

IL-6 / IL-10 у. о. 0,13±0,02 0,47±0,05 <0,01 

 

Показано, що комплексний метод лікування вульвовагініту у дівчат 

пубертатного віку, розроблений нами більш ефективно впливає на лімітування 

запального процесу, покращення клінічного перебігу захворювання, клінічних і 

параклінічних показників організму хворих дівчат, підтвердженням чого є 

суттєва тенденція до нормалізації концентрації у периферійній крові 

прозапальних і протизапальних цитокінів – медіаторів взаємовідношень 

імунокомпетентних клітин. При цьому понижується концентрація ФНП-α у 

35,03 разів, IL-6 – у 7,94 разів, IL-1β – на 40,28%. За наведеними даними 

найбільше зниження спосперігається концентрації ФНП-α, що можливо 

пояснити активністю факторів і механізмів неспецифічного протизапального 

захисту (вродженого імунітету), але при цьому залишається високою 

концентрація IL-1β, який значною мірою проявив аналогічну дію фактора 

некрозу пухлин – альфа, а також переключається на підсилення біосинтезу IL-2, 
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який виступає у ролі центрального регуляторного цитокіну, а також стимулює 

продукцію IL-3, IL-4, IL-5 та гама-інтерферону (цитокінів другого покоління). 

При цьому суттєво знижуються коефіцієнти, що характеризують ступінь 

тяжкості процесу та інтоксикації організму (співвідношення концентрацій 

прозапальних цитокінів до концентрації протизапальних). При цьому суттєво 

(Р<0,001) знижується концентрація протизапального цитокіну (IL-10) у 2,16 

рази. Співвідношення IL-1β / IL-10 понижується у 7,25 разів, ФНП-α / IL-10 – у 

16,64 разів, IL-6 / IL-10 – у 3,62 рази. 

Таким чином, проведена розроблена нами комплексна терапія дівчат 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, позитивно впливає на клінічний 

перебіг захворювання, призводить до лімітування провідної клініко-

лабораторної маніфестації запального процесу, що знаходить своє 

підтвердження у суттєвому зниження (нормалізації) концентрації регуляторів 

клітинної запальної реакції (імунної відповіді) – прозапальних і протизапальних 

цитокінів першого і другого покоління. 

Проведене нове комплексне лікування дівчат пубертатного віку, хворих 

на вульвовагініт, призводить не тільки до нормалізації показників системи 

регуляції імунної відповіді, а також нормалізації провідного показника 

локального імунітету – концентрації sIgA у секреті вагіни. Концентрація sIgA у 

секреті вагіни після проведеного комплексного лікування дівчат з 

вульвовагінітом понижується від 7,12±0,21 пг/мл до 3,36±0,16 пг/мл (зниження 

у 2,12 рази), що є свідченням суттєвого лімітування запального процесу при 

вульвовагініті. 

Порівняльні результати ефективності нового комплексного методу 

лікування над традиційною лікувальною тактикою дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, наведені у таблиці 5.7. 
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Таблиця 5.7 

Ступінь ефективності методів комплексного лікування дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт 

 

Цитокіни 
Одиниці 

виміру 

До початку 

проведеного 

лікування  

(n =33) 

M±m 

Після 

проведеного 

лікування новим 

методом 

(n =33) 

M±m 

Ступінь 

нормалізації 

(%) 

До початку 

проведеного 

лікування  

(n =33) 

M±m 

Після 

проведеного 

традиційного 

лікування  

(n =31) 

M±m 

Ступінь 

нормалізації 

(%) 

IL-1β  пг/мл 64,78±2,17 46,18±1,67 – І 64,78±2,17 55,17±2,03 – І 

ФНП-α пг/мл 86,52±2,31 2,47±0,11 – ІІІ 86,52±2,31 27,11±0,39 – ІІІ 

IL-6 пг/мл 17,39±0,18 2,19±0,07 – ІІ 17,39±0,18 10,11±0,09 – ІІ 

IL-10 пг/мл 37,17±1,51 17,18±1,19 – І 37,17±1,51 29,34±1,07 – І 

IL-1β / IL-10 у. о. 1,74±0,17 0,24±0,04 – ІІ 1,74±0,17 1,88±0,21 + ІІ 

ФНП-α / IL-10 у. о. 2,33±0,21 0,14±0,03 – ІІ 2,33±0,21 0,92±0,10 – ІІ 

IL-6 / IL-10 у. о. 0,47±0,05 0,13±0,02 – І 0,47±0,05 0,34±0,04 – І 
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Показано, що за проведеної традиційної терапії дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, за трьома показниками (концентрації IL-1β, IL-10 і 

коефіцієнтом IL-6 / IL-10) нормалізація настає першого ступеня (самий низький 

ступінь), а також за трьома показниками – ІІ ступеня нормалізації і лише за 

концентрацією ФНП-α нормалізація настає ІІІ ступеня, а коефіцієнт IL-1β / IL-

10 навпаки підвищується. За більшістю показників (71,42%) нормалізація 

формується за І-ІІ ступенем. 

Розглядаючи ступені нормалізації концентрації цитокінів і коефіцієнтів, 

що характеризують співвідношення прозапальних до протизапальних цитокінів 

під впливом проведеного лікування за новим, розробленим нами, методом, 

спостерігали, що у більшості (5 із 7 – 71,42%) показників виявлений найвищий 

(ІІІ) ступінь нормалізації. Ступінь нормалізації концентрації sIgA  у 

вагінальному секреті при традиційному методі лікування досягає (21%) тільки І 

ступеня, а при використанні нового методу – ІІ ступінь нормалізації (53%). 

Таким чином, у дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, 

зростає концентрація прозапальних цитокінів першого (IL-1β, ФНП-α) і другого 

покоління (IL-6), а також, в певній мірі, протизапальних (IL-10) цитокінів. При 

цьому підвищується у вагінальному секреті концентрація sIgA. 

Проведені традиційні методи лікування дівчат пубертатного віку, хворих 

на вульвовагініт) позитивно впливають на запальний процес у репродуктивних 

органах, формуючи тенденцію до нормалізації (І-ІІ ступеня нормалізації) 

концентрації прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній крові та 

sIgA у вагінальному секреті.  

Більш ефективною (ІІІ ступінь нормалізації – у 71,42%) виявилась 

розроблена нами комплексна лікувальна тактика дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, запального процесу, про що свідчить виражена 

тенденція до нормалізації концентрації у периферійній крові прозапальних і 

протизапальних цитокінів першого і другого покоління та концентрації  sIgA у 

вагінальному секреті, що дає нам можливість рекомендувати для лікування 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, новий розроблений метод. 
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РОЗДІЛ 6 

РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА БІЛКУ ТЕПЛОВОГО ШОКУ 70-2 

У РОЗВИТКУ ВУЛЬВОВАГІНІТІВ У ДІВЧАТ БУКОВИНИ 

   

У зв'язку з заміною А→G у положенні 1267 генаHSP70-2 з'являється сайт 

для PstI, що відтак зумовлює появу різних генотипів вище вказаного гена та 

різний рівень мРНКHSP70 експресії. Було доведено, що підвищена експресія 

HSP70 значно зменшує запальну реакцію і розвиток фіброзузаблеоміцин-

індукованого ушкодження легень, блокуючи продукцію фактора росту пухлин 

β1 (TGF-β1), а також відіграє захисну роль в регуляції функції клітин за 

хронічного бактеріального простатиту, синдрому хронічних тазових болей, 

підвищуючи активність Т-хелперів. Незважаючи на велику кількість 

досліджень, на сьогодні відсутні відомості участі генів HSP70 у патогенезі 

запальних захворювань органів малого тазу у дівчат-підлітків. Оскільки 

поліморфізми генів HSP70 відіграють важливу роль у роботі імунної системи і 

можуть бути однією з важливих причин генетично зумовленої дисрегуляції 

запальної відповіді, вважали за необхідне провести аналіз А1267G 

поліморфізму генаHSP70-2(id.:rs1061581)у структурі хворих на вульвовагініти 

дівчат-підлітків та встановити ймовірність його пливу на продукцію про- і 

протизапальних цитокінів.   

Встановили, що частота зустрічання "дикого" G-алеля у дівчат-підлітків 

дослідної та контрольної груп (табл. 6.1) є на 44,28% і 50,0%  більшою, ніж 

"мінорного" А-алеля гена HSP70-2 (p<0,001). Відносна частота G-алеля та А-

алеля у практично здорових дівчат та хворих на вульвовагініти статистично 

значимо не відрізнялась.  
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Таблиця 6.1 

Частоти алелей 1267 A→G поліморфізму гена HSP70-2 у дівчат хворих на 

вульвовагініти 

№ 
Групи 

досліджень 

Аалель,  

n (%) 

Gалель, 

n(%) 

ВШ 

[95% СІ] 
χ2р 

1 
Дослідна група, 

n=140 (70,0%) 
39 (27,86)  101 (72,14)  

6,71 

[3,98-11,31] 
χ2=54,91p<0,001 

2 
Контрольна група,  

n=60(30,0%) 
15 (25,0)  45 (75,0)  

9,0  

[3,94-20,57] 
χ2=30,0p<0,001 

3 χ2р 
χ2<1,0 

p>0,05 

χ2<1,0 

p>0,05 
- - 

4 
Загалом, n=200 

(%) 
54 (27,0) 146(73,0) 

7,31 

[4,70-11,37] 

χ2=84,64 

p<0,001 

Примітки:  

ВШ – відношення шансів;  

n (%) – абсолютна (відносна) кількість алелей. 

  

Відповідність розподілу генотипів 1267 A→G поліморфізму гена HSP70-2 

до закону Харді-Вайнберга у групах дослідження перевіряли зa допомогою 

тесту хі-квадрат із 1 ступенем свободи, без використання корекції Йетса (табл. 

6.2). Розподіл генотипів поліморфізму аналізованого гена загалом відповідає 

очікуваному за рівновагою Hardy-Weinberg, що супроводжується надлишком 

гетерозиготності із негативним коефіцієнтом інбридингу на тлі відсутньої 

статистично значимої різниці між показниками очікуваної та фактичної 

гетерозиготності (p>0,05).  
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Таблиця 6.2 

Коефіцієнт інбридингу 1267 A→G поліморфізму гена HSP70-2 у дівчат 

хворих на вульвовагініти 

Групи 
Алелі, n (%) 

РA РG НО НЕ F χ2 Р 
А G 

Дослідна 

група, 

n=140 

39 

(27,86)  

101 

(72,14)  
0,28 0,72 0,50 0,41 

-

0,24 
1,63 >0,05 

Контрольна

група, n=60 

15 

(25,0)  

45 

(75,0)  
0,25 0,75 0,50 0,38 -0,33 2,92 >0,05 

Всього, 

n=200 

54 

(27,0) 

146 

(73,0) 
0,27 0,73 0,50 0,39 

-

0,27 
2,45 >0,05 

Примітки:  

1. РA – відносна частота Aалеля;  РG – відносна частота Gалеля.  

2. Н0 – фактична гетерозиготність; НЕ – очікувана гетерозиготність; F – 

коефіцієнт інбридингу.  

3. χ2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і 

очікуваною гетерозиготністю.  

4. n (%) – кількість (відсоток) спостережень. 

 

Аналіз ко-домінантної моделі успадкування засвідчив вірогідну перевагу 

частоти AG- та GG-генотипів гена HSP70-2 у осіб дослідної групи над АА-

генотипом у 17,5 і 16,5 разів (χ2=40,01 і χ2=36,61, p<0,001), без суттєвий 

відмінностей у частоті зустрічання проміжного генотипу і диких гомозигот як 

серед хворих, так і у контролі (р>0,05) (табл. 6.3). Інформаційний критерій 

Айкайке (AIC) для даної моделі становить 14,39. Частоти генотипів 1267 A→G 

поліморфізму гена HSP70-2 у дівчат із вульвовагінітами та практично здорових 

вірогідно не відрізнялись. 

 



105 
 

Таблиця 6.3 

Частоти генотипів 1267 A→G поліморфізму гена HSP70-2у дівчат хворих 

на вульвовагініти та практично здорових 

№ 
Генотипи гена 

HSP70-2 

Групи дослідження, n (%) 
χ2 

р 
Хворі,  

n=70 (%) 

Контроль, 

n=30 (%) 
ВШ [95% CI] 

1 
АА-генотип,  

n=2 (%) 
2 (2,86)  0 - - 

2 
AG-генотип, 

n=50 (%) 
35 (50,0)  15 (50,0) 

1,0 

[0,43-2,35] 

χ2<1,0 

p>0,05 

3 
GG-генотип,n= 

48(%) 
33 (47,14) 15 (50,0) 

0,89 

[0,38-2,10] 

χ2<1,0 

p>0,05 

4 

χ2р 

 

АА-генотип 

протиAG 

χ2=40,01 

p<0,001 
- -  - 

5 
AA-генотип 

протиGG 

χ2=36,61p<0

,001 
- - - 

6 
AG-генотип 

протиGG 

χ2<1,0 

p>0,05 

χ2<1,0 

p>0,05 
- - 

Примітки:  

ВШ – відношення шансів;  

n – абсолютна кількість. 

 

Серед домінантної, рецесивної, наддомінантної та аддитивної моделей 

успадкування (табл. 6.4), ми вибрали найкращу (найдієвішу) із найнижчим 

інформаційним критерієм Айкайке (АІС). Такою стала рецесивна модель, для 

якої інформаційний критерій Айкайке становив 12,4. Отримані дані 

засвідчують, що вульвагініти у дівчат успадковуються як рецесивна ознака, яка 

фенотипово (клінічно) здатна проявитись тільки за певних, сприятливих для 

цього, умов. 



106 
 

Таблиця 6.4 

Моделі успадкування вульвовагінітів у дівчат 

з урахуванням 1267 A→G поліморфізму гена HSP70-2 

Генотип 
Контроль, n 

(%) 

Випадок, n 

(%) 
ВШ[95% CI] p AIC 

Домінантна модель 

GG 15 (50,0) 33 (47,14) 1,0 
0,79 13,78 

Ga + aa 15 (50,0) 37 (52,9) 1,12[0,47–2,65] 

Рецесивна модель 

GG + Ga 30 (100,0) 68 (97,1) 1,0 
1,0 12,4 

aa 0 2 (2,86) -  

Наддомінантна модель 

GG + aa 15 (50,0) 35 (50,0) 1,0 
1,0 13,85 

Ga 15 (50,0) 35 (50,0) 1 [0,42 – 2,36] 

Аддитивна модель 

GG 15 (50,0) 33 (47,14) 1,0 
0,63 13,61 

2aa + Ga 15 (50,0) 39 (55,71) 1,22 [0,55–2,77] 

Примітки:  

ВШ – відношення шансів;  

АІС – критерій Айкайке. 

 

Для вивчення впливу 1267 A→G поліморфізму гена HSP70-2 на продукцію 

про- та протизапальних цитокінів виконали аналіз вмісту IL-1β, TNF-α, IL-10у 

плазмі крові та sIgA у піхвовому вмісті хворих і практично здорових у т.ч. 

залежно від генотипів аналізованого гена. Вміст цитокінів вважали низьким 

(нижній квартиль дослідної групи) за: IL-1β ≤6,4 пг/мл,TNFα - ≤6,6 пг/мл, IL-

10- ≤5,17 пг/мл і sIgA - ≤1,0нг/млвідповідно (табл. 8.5). Висока концентрація 

цитокінів (третій  квартиль дослідної групи): IL-1β - ≥7,98 пг/мл, TNFα - ≥7,40, 

IL-10 - ≥6,1 пг/мл і IL-13 sIgA - ≥5,3 нг/мл, відповідно. У хворих на 
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вульвовагініти переважала середня та висока продукція прозапальних цитокінів 

(IL-1βі TNFα) у 2,89 рази (χ2=33,03, р<0,001), що свідчить про підвищену 

активність Т-лімфоцитів хелперів 1-го типу (Тh1) та макрофагів. Своєю чергою 

доімунніTNFα і IL-1β є факторами активації, росту і дозрівання Т- і В-

лімфоцитів, NК-клітин, фібробластів, клітин ендотелію; IL-1β взаємодіє з Th2 

та індукує синтез IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IF-γ, експресію рецепторів IL-2, 

підвищує секрецію антитіл В-лімфоцитами, викликає хемотаксис макрофагів, 

нейтрофілів, сприяє їх міграції через ендотелій судин у вогнище запалення, де 

активує синтез цитокінів, простагландинів, колагену і фібронектину, білків 

гострої фази (С-реактивного, манозозв’язуючого та ін.), виявляє пірогенну дію. 

При цьому ми встановили компенсаторне підвищення альтернативними 

шляхами вмісту протизапального IL-10 на 22,01% (р<0,001). IL-10 відомий як 

інгібітор активності Th1 клітин, сприяє розвитку гуморальної відповіді, 

cтимулює В-лімфоцити, тучні клітини, інгібує клітинну імунну відповідь, 

зменшує проліферацію Т-клітин і продукцію прозапальних цитокінів. Кількість 

осіб із високою та середньою продукцією IL-10 та секреторного sIgA 

переважали над такими із низькою у 4 і 3,12 рази (χ2=50,4 і χ2=37,03, р<0,001) 

відповідно. Загалом концентрація аналізованих цитокінівбула вірогідно 

більшою у дівчат із вульвовагінітами, ніж у практично здорових у 1,22-2,6 рази 

(р≤0,001) (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5 

Рівні продукції цитокінів у дівчат із вульвовагінітами  

Показники 
Практично 

здорові  

Хворі 

загалом  

Рівні продукції цитокінів у 

хворих 

Низька продук-

ція, n(%) 

Висока, середня 

продукція, n (%) 

IL-1β, 

пг/мл 
3,71±0,45 

7,13±0,58 

р<0,001 
18 (25,71) 52 (74,29) 

TNFα,пг/

мл 
5,04±0,25 

7,12±0,42 

р<0,001 
18 (25,71) 52 (74,29) 

IL-10, 

пг/мл 
4,67±0,16 

5,70±0,26 

р<0,001 
14 (20,0) 56 (80,0) 

sIgA, 

нг/мл 
1,40±0,41 

3,64±0,30 

р=0,001 
17 (24,29) 53 (75,71) 

 

Рівні продукції цитокінів у дівчат із вульвовагінітами залежно від 

генотипів гена HSP70-2 наведено в таблиці 6.6. Серед носіїв GG-генотипу 

вірогідно частіше зустрічали осіб із продукцією IL-1β вище середньої (2-й, 3-й 

квартиль) на 25,72% (87,88% проти 62,16%, χ2=6,04, р=0,014), ніж у носіїв А-

алеля (АА+AG-генотипи), а також IL-10 – на 26,37% (93,94% проти 67,57%, 

χ2=7,58, р=0,006, відповідно). Вірогідної різниці у частоті осіб за рівнями 

продукції TNF-α та sIgA з урахуванням генотипів аналізованого гена не 

встановили. 
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Таблиця 6.6 

Рівні продукції цитокінів у дівчат із вульвовагінітами залежно від 

генотипів гена HSP70-2  

Цито

кіни 
Рівні продукції 

Генотипи гена HSP70-2 

АА, n=2 (%) 
AG, n=35 

(%) 

GG, n=33 

(%) 

IL-1β 

Низька 

продукція,n=18  

(%)  

0 14 (40,0) 4 (12,12) 

Висока, середня 

продукція,n=52(%) 
2 (100,0) 21 (60,0) 29 (87,88) 

TNFα 

Низька 

продукція,n=18 

(%) 

0 12 (34,29) 6 (18,18) 

Висока, середня 

продукція,n=52(%) 
2 (100,0) 23 (65,71) 27 (81,82) 

IL-10 

Низька 

продукція,n=14 

(%) 

0 12 (34,29) 2 (6,06) 

Висока, середня 

продукція,n=56(%) 
2 (100,0) 23 (65,71) 31 (93,94) 

sIgA 

Низька 

продукція,n=17 

(%) 

0 10 (28,57) 7 (21,21) 

Висока, середня 

продукція,n=53(%) 
2 (100,0) 25 (71,43) 26 (78,79) 

 

Вміст цитокінів у плазмі крові (IL-1β, TNFα, IL-10) та секреті піхви (sIgA) 

залежно від алельного стану гена HSP70-2 наведено в таблиці 6.7. Концентрація 

аналізованих маркерів функціонування імунної системи у хворих на 
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вульвовагініти вірогідно переважала над такою у практично здорових 

незалежно від генотипів гена HSP70-2 (дещо більше у носіїв GG-генотипу гена 

HSP70-2 за рівнем IL-1β TNFα). Одначе, саме у дівчат дослідної групи із GG-

генотипом вміст IL-1β TNFα перевищував такий у власниць АА+AG-генотипів 

на 12,13% (р=0,04) та 7,19 (р=0,055), відповідно. Решта показників з 

урахуванням алельного стану гена HSP70-2 між групами не відрізнялись. 

Таблиця 6.7 

Вміст цитокінів у дівчат із вульвовагінітами залежно від алельного стану 

гена HSP70-2 (М±m) 

Показники 
Практично 

здорові  

Генотипи гена HSP70-2 у хворих 

АА+AG GG-генотип 

IL-1β, пг/мл 3,71±0,45 
6,84±0,41 

р<0,001 

7,67±0,33  

р<0,001р1=0,04 

TNFα,пг/мл 5,04±0,25 
6,95±0,22 

р<0,001 

7,45±0,26 

р<0,001р1=0,055 

IL-10, пг/мл 4,67±0,16 
5,73±0,18 

р<0,001 
5,63±0,25 р<0,001 

sIgA, нг/мл 1,40±0,41 
3,65±0,45 

р=0,005 

3,62±1,05 

р=0,048 

Примітки:  

р – вірогідність різниць показників із групою контролю;  

р1 - вірогідність різниць показників із носіями АА+AG-генотипів 

 

Популяційний та расовий аналіз (табл. 6.8) засвідчив, що частота 

мінорного АА-генотипу генаHSP70-2 серед обстежених нами осіб (нуль у 

контролі, 2,86% - серед хворих) є дещо нижчою, ніж у середньому для 

європеоїдних популяцій, засвідчуючи високу гетерогенність та неоднорідність 

популяцій за поліморфним локусом, у т.ч з урахуванням нозології, що однак не 

відрізнялось вірогідно загалом за алельним розподілом і відповідало 

європеоїдній расі (РА=0,25-0,28 проти РА=0,33-0,71 таРG=0,72-0,75 проти 
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РG=0,67-0,87). При цьому частота А-алеля в наших дослідженнях перевищує 

таку в афро-американській популяції (РА=0,25-0,28 проти РА=0-0,13), натомість 

є вірогідно нижчою, ніж у азіатів (РА=0,44-0,48, р<0,05) відповідно.  

Таблиця 6.8 

Популяційні та расові відмінності частот генотипів, алелей1267 A→G 

поліморфізму гена HSP70-2у порівняльному аспекті [1] 

Раси,популяції 

AA-

гено-

тип, % 

AG-

гено-

тип, %  

GG-

гено-

тип, % 

A-

алель 

G-

алель 

Отримані нами результати 

(Північна Буковина) 
0-0,03 0,50 

0,47-

0,50 

0,25-

0,28 

0,72-

0,75 

Європеоїднараса(кавказіанці) 
0,14-

0,53 

0,38-

0,45 

0,11-

0,48 

0,33-

0,71 

0,67-

0,87 

Екваторіальна раса (суб-

сахараї-дальна Африка, 

афро-американці) 

0-0,14 0-0,27 
0,73-

1,0 
0-0,13 

0,87-

1,0 

Іспанці (Hispanic) 0,14 0,38 0,48 0,33 0,67 

Мексиканці 
0,05-

0,18 
0,58-0,69 

0,23-

0,24 

0,44-

0,48 

0,52-

0,56 

Азіатська раса 0,18 0,59 0,23 0,48 0,52 

 

Таким чином, мутація у 1267 позиції промоторної зони гена HSP70-2 

зустрічається загалом у 2,86% випадків. Розподіл А- і G-алелей A-1267G 

поліморфізму гена HSP70-2 засвідчує відносну однорідність розподілу у 

обстеженій популяції дівчат-підлітків Північної Буковини із переважанням 

дикого G-алеля, як у контролі (75,0%), так і серед хворих на вульвовагініти 

(72,14%).  

Ризик появи вульвовагініту в популяції із урахуванням генетичної 

складової гена HSP70-2 наведено у таблиці 6.9. Встановили, що генотипи та 
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алелі аналізованого гена не є додатковими чинниками ризику запалення вульви 

та вагіни у дівчат. 

Таблиця 6.9 

Генотипи алельних варіантів гена HSP70-2 як фактори ризику появи 

вульвовагініту в дівчат у популяції загалом 

Показники  

Потенційний фактор ризику 

AA-гено-

типгіпотетично 

AG-

генотип 

GG-

генотип 
A-алель G-алель 

ПАР/ ЗАР 0,005 0 0,03 -0,03 0,03 

ПВідР/ЗВідР 0,14 0 0,06 -0,11 0,04 

ВідР 0,86 1,0 0,94 1,11 0,96 

ВР 0,86 1,0 0,94 1,11 0,96 

ВШ 0,85 1,0 0,89 1,16 0,86 

95% ДІВР 0,08-9,10 0,65-1,53 0,61-1,46 0,67-1,86 0,80-1,15 

95% ДІ ВШ 0,07-9,78 0,43-2,35 0,38-2,10 0,58-2,31 0,43-1,72 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  1. ПАР / ЗАР– підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. ПВідР / ЗВідР– підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. ВідР – відносний ризик;  

4. ВР– відношення ризиків;  

5. ВШ – відношення шансів;  

6. 95%ДІВР,ВШ– довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), 

шансів (ВШ). 

 

Епідеміологічний аналіз ризику змін продукції цитокінівз урахуванням 

генотипів гена HSP70-2 наведено в таблицях 6.10-6.13. AG-генотип погранично 

підвищує ймовірність нижчої продукції IL-1β у 1,55 рази [ВШ=3,5, 95% 

ВШ=0,93-13,12,  р=0,056] і навпаки у носіїв GG-генотипу – низькі шанси на 

низьку продукцію IL-1β [ВШ=0,29, 95% ВШ=0,08-1,07,  р=0,057] (табл. 6.10). 
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Генотипи гена HSP70-2 не асоціюють із рівнями продукції TNF-α та sIgA (табл. 

6.11, 6.12). 

Таблиця 6.10 

Генотипи гена HSP70-2 як фактори ризику вульвовагініту в дівчат у 

популяції залежно від рівня продукції  

Показники  

Потенційний фактор ризику 

AA-

генотипгіпотетично 
AG-генотип GG-генотип 

Низька продукція IL-1β 

ВР - 1,55 0,44 

ВШ - 3,5 0,29 

95% ДІВР - 1,01-2,40 0,17-1,13 

95% ДІ ВШ - 0,93-13,12 0,08-1,07 

р - 0,056 0,057 

Висока, середня продукція IL-1β 

ВР 1,15 0,81 1,11 

ВШ 1,16 0,68 1,26 

95% ДІВР 0,10-12,20 0,50-1,31 0,72-1,72 

95% ДІ ВШ 0,10-13,36 0,27-1,67 0,51-3,10 

р >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  1. ВР – відношення ризиків;  

2. ВШ – відношення шансів;  

3. 95%ДІВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), 

шансів (ВШ). 
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Таблиця 6.11 

Генотипи гена HSP70-2 як фактори ризику вульвовагініту в дівчат у 

популяції залежно від рівня продукції TNF-α 

Показники  

Потенційний фактор ризику 

AA-

генотипгіпотетично 
AG-генотип GG-генотип 

Низька продукція TNF-α 

ВР - 1,33 0,67 

ВШ - 2,0 0,50 

95% ДІВР - 0,82-2,16 0,32-1,40 

95% ДІ ВШ - 0,59-6,73 0,15-1,68 

р - >0,05 >0,05 

Висока, середня продукція TNF-α 

ВР 1,15 0,88 1,04 

ВШ 1,16 0,79 1,08 

95% ДІВР 0,10-12,20 0,55-1,42 0,67-1,62 

95% ДІ ВШ 0,10-13,36 0,32-1,95 0,44-2,65 

р >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  1. ВР – відношення ризиків;  

2. ВШ – відношення шансів;  

3. 95%ДІВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), 

шансів (ВШ). 

 

Епідеміологічний аналіз засвідчив, що AG-генотип гена HSP70-2 

підвищує шанси на низьку продукцію IL-10 у 1,71 рази [ВШ=6,0, 95% ДІ 

ВШ=1,14-31,53, р=0,023], за низької ймовірності у носіїв GG-генотипу 

[ВШ=0,17, 95% ДІ ВШ=0,03-0,88, р=0,022] (табл. 6.13). Жоден із генотипів гена 

HSP70-2 (1267 A→G) не є чинником ризику високої продукції протизапального 

цитокіну IL-10. 
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Таблиця 6.12 

Генотипи гена HSP70-2 як фактори ризику вульвовагініту у дівчат в 

популяції залежно від рівня продукції sIgA 

Показники  

Потенційний фактор ризику 

AA-

генотипгіпотетично 
AG-генотип GG-генотип 

Низька продукція sIgA 

ВР - 1,18 0,82 

ВШ - 1,43 0,7 

95% ДІВР - 0,69-2,01 0,42-1,61 

95% ДІ ВШ - 0,43-4,75 0,21-2,33 

р - >0,05 >0,05 

Висока, середня продукція sIgA 

ВР 1,13 0,94 0,98 

ВШ 1,14 0,89 0,96 

95% ДІВР 0,11-11,97 0,60-1,49 0,62-1,54 

95% ДІ ВШ 0,10-13,09 0,36-2,19 0,39-2,36 

р >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  1. ВР – відношення ризиків;  

2. ВШ – відношення шансів;  

3. 95%ДІВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), 

шансів (ВШ). 
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Таблиця 6.13 

Генотипи гена HSP70-2 як фактори ризику вульвовагініту у дівчат в 

популяції залежно від рівня продукції IL-10 

Показники  

Потенційний фактор ризику 

AA-

генотипгіпотетично 
AG-генотип GG-генотип 

Низька продукція IL-10 

ВР - 1,71 0,29 

ВШ - 6,0 0,17 

95% ДІВР - 1,12-2,60 0,07-1,08 

95% ДІ ВШ - 1,14-31,53 0,03-0,88 

р - 0,023 0,022 

Висока, середня продукція IL-10 

ВР 1,07 0,82 1,11 

ВШ 1,07 0,70 1,24 

95% ДІВР 0,10-11,34 0,51-1,32 0,72-1,70 

95% ДІ ВШ 0,09-11,35 0,29-1,70 0,51-3,02 

р >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  1. ВР – відношення ризиків;  

2. ВШ – відношення шансів;  

3. 95%ДІВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), 

шансів (ВШ). 

 

Таким чином, серед хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків 

гомозиготна однонуклеотидна заміна аденіну (А) на гуанін (G) у позиції 1267 

промоторної зони 6-ї хромосоми (CAG→CAA) гена HSP70-2(id.: rs1061581) 

зустрічається у 2,86% випадків, за відсутності такої у групі контролю. За 

характером алельного розподілу 1267G>A поліморфізму гена HSP70-2 домінує 

дикий G алель над А алелем: серед хворих – у 2,59 рази (72,14% проти 27,86%, 
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χ2=54,91, р<0,001), серед здорових – у 3 рази (75% проти 25%, χ2=30,0, р<0,001) 

без вірогідних змін коефіцієнту інбридингу, що загалом не порушує очікуваної 

популяційної рівноваги Hardy-Weinberg. 

Дикий G алель (AG-, GG-генотипи) генаHSP70-2зустрічається у кожного 

другого підлітка в популяції (50% і 47,14% - у дослідній групі, 50% - у 

контролі). Мутантний АА-генотип серед дівчат-підлітків Північної Буковини 

хворих на вульвовагініти наявний із частотою PA=0,03,  і відсутній серед 

здорових. Аналіз моделей успадкування засвідчив, що вульвагініти у дівчат 

успадковуються як рецесивна ознака (критерій Айкайке АІС=12,4), що здатна 

фенотипово (у т.ч. клінічно) проявитись тільки за певних умов. 

Перебіг вульвовагінітів у дівчат-підлітків супроводжується підвищеною 

активністю клітинної ланки імунітету за рахунок Т-лімфоцитів хелперів 1-го 

типу (Тh1) та макрофагів із переважанням високої та середньої продукції 

прозапальних цитокінів (IL-1β і TNFα) у 2,89 рази (χ2=33,03, р<0,001) (особливо 

у носіїв GG-генотипу гена HSP70-2 на 12,13% (р=0,04) та 7,19 (р=0,055), 

відповідно), із компенсаторним підвищенням активності гуморальної ланки та 

зростанням синтезу альтернативними шляхами вмісту протизапального IL-10 

на 22,01% (р<0,001) і активацією локального імунітету слизової піхви за 

зростанням секреторного sIgA у 2,6 рази (р<0,001) відповідно, котрі не мали 

залежності від алельного стану гена HSP70-2. 

Генотипи та алелі гена HSP70-2 (rs1061581) не є додатковими чинниками 

ризику запалення вульви та вагіни у дівчат-підлітків Північної Буковини. AG-

генотип гена HSP70-2 підвищує шанси на нижчу продукцію IL-10 у 1,71 рази 

[ВШ=6,0, р=0,023] та, погранично, прозапального IL-1β у 1,55 рази [ВШ=3,5, 

р=0,056] за низької ймовірності у носіїв GG-генотипу [ВШ=0,17, р=0,022 і 

ВШ=0,29, р=0,057] відповідно, що засвідчує більшу схильність до гіршого 

імунного захисту у власниць AG-генотипу. Генотипи гена HSP70-2 (1267 

A→G) не є чинниками ризику будь-якої зміни продукції прозапальних TNF-α і 

sIgA, а також високої продукції протизапального цитокіну IL-10. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО РОЗРОБЛЕНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ, ХВОРИХ 

НА ВУЛЬВОВАГІНІТ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

 

Лактобактерії, біфідобактерії і пропіоновокислі бактерії складають 

фізіологічну основу індигенної захисної мікробіоти вульвовагінального 

біотопу, що дало нам покласти в основу визначення ефективності 

терапевтичної тактики дівчаток, хворих на вульвовагініт, з урахуванням 

таксономічного складу патогенних та умовно патогенних. Результат впливу 

традиційного методу лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініт різної етіології, наведені у таблиці 7.1.  

Проведений традиційний комплекс лікування, що використовується на 

кафедрі акушерства і гінекології ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» МОЗ України, виявився ефективним. При цьому у 

46,84% дівчаток з’явились біфідобактерії, а у 15,19% дівчаток пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт персистують біфідобактерії. Поява у 

вульвовагінальному вмісті лактобактерій і біфідобактерій засвідчує про 

початок нормалізації в першу чергу індигенної мікробіоти. Відомо, що 

лактобактерії і біфідобактерії в асоціації з пропіоновокислими бактеріями 

синтезують в вульвовагінальному вмісті коротколанцюгові жирні кислоти, які 

підтримують високий рівень кислотності піхвового середовища. Висока їх 

адгезивна здатність щодо епітеліоцитів перешкоджає колонізації слизової 

оболонки піхви патологічними та умовно патологічними мікроорганізмами, 

створюючи підвищену колонізаційну резистентність слизової оболонки піхви, 

Ці бактерії у порожнині піхви продукують перекис водню, лізоцим, 

бактеріоцини, які інгібують ріст та розмноження інших мікрорганізмів. 

Лактобактерії і біфідобактерії у порожнині піхви призводять до накопичення у 

вмісті нейтрофільних гранулоцитів, до неспецифічної активації локального 
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імунітету за рахунок активації захисної і секреторної функції нейтрофільних 

гранулоцитів, підвищення рівня секреторного імуноглобуліну А. 

Таблиця 7.1 

Вплив традиційного методу лікування дівчаток пубертатного періоду, 

хворих на вульвовагініт 

Мікроорганізми 

Після лікування (n=79) До лікування (n=162) 

Р 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автохтонні анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 37 46,84 0,30 - - - - 

Bifidobacterium 

spp. 
12 15,19 0,10 - - - - 

Propionibacterium 

spp. 
0 - - - - - - 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

Gardnerella 

vaginalis 

15 18,99 0,12 62 38,27 0,24 < 

0,05 

Enterococcus 

faecalis 

2 2,53 0,02 51 31,48 0,19 < 

0,05 

Escherichia coli  
14 17,72 0,11 47 29,01 0,18 > 

0,05 

Enterobacter 

cloacae  

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 
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Продовж. табл. 7.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Klebsiella 

pneumoniae 

2 2,53 0,02 3 1,85 0,01 > 

0,05 

Klebsiella 

oxytoca 

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Proteus vulgaris 0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Proteus mirabilis 0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Staphylococcus 

aureus 

0 - - 4 0,47 0,02 - 

Staphylococcus 

epirmidis 

28 35,44 0,23 28 17,28 0,11 > 

0,05 

Streptococcus 

haemolyticus 

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Streptococcus 

pyogenes 

0 - - 5 3,09 0,02 - 

Streptococcus 

agalactiae 

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Trichomonas 

vaginalis 

5 6,33 0,04 16 9,88 0,06 > 

0,05 

Candida albicans  
8 10,13 0,07 39 24,07 0,15 > 

0,05 

Candida krusei 0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

 

Перераховані основні функції лактобактерій  біфідобактерій сприяли 

суттєвій нормалізації таксономічного складу патогенних та умовно патогенних 

ентеробактерій, вагінальних гарднерел, стафілококів, стрептококів і 

дріжджоподібних грибів роду Candida. Так знижується персистенція у 

вульвовагінальному вмісті під впливом традиційного лікування на 19,28% 
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вагінальних гарднерел, дріжджоподібних грибів роду Candida – 14,56%, 

фекального ентерокока – на 28,95%, кишкової палички – на 11,29%, 

вагінальних трихомонад – на 3,55%. Зростає персистенція у вагінальному вмісті 

епідермального стафілокока на 18,16%. Важливим є те, що під впливом 

традиційного лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, із 

вульвовагінального вмісту елімінуються  Enterobacter cloacae, Klebsiella 

oxytoca, протеї, золотистий стафілокок, стрептококи, які володіють 

потенціальною здатністю формувати гнійно-запальні процеси. 

Таким чином, традиційна комплексна терапія дівчаток пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, є ефективним засобом лікування вульвовагініту у 

дівчаток пубертатного віку. Разом з тим, при використанні цього методу не 

досягається нормалізація мікробіоти у 30 (37,97%) дівчаток пубертатного віку, 

а також лактобактерії як основний представник нормальної мікробіоти відсутні 

після проведеного традиційного лікування у більшості (53,16%) дівчаток з 

вульвовагінітом. Сказане підтверджує про необхідність удосконалення засобів і 

заходів з покращення лікувальної тактики вульвовагініту у дівчаток 

пубертатного періоду. 

Крім того, нами показано, що у дівчаток пубертатного періоду 

формується бактеріальний і кандидозний вульвовагініт, тому нами проведені 

дослідження, направлені на встановлення ефективності засобів і заходів, 

передбачених традиційною методикою лікування вульвовагініту у дівчат, 

хворих на кандидозний і бактеріальний вульвовагініт. результати дослідження 

ефективності традиційного методу лікування дівчаток пубертатного віку, 

хворих на кандидозний вульвовагініт, наведені у таблиці 7.2. 

Проведена традиційна терапія вульвовагініту у дівчаток пубертатного 

віку сприяє покращенню таксономічного складу мікробіоти вмісту піхви. 
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Таблиця 7.2  

Терапевтична ефективність традиційного комплексного методу 

лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на кандидозний 

вульвовагініт 

Мікроорганізми 

Після лікування (n=20) До лікування (n=40) 

Р 
В

ид
іл

ен
о 

ш
та

мі
в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автохтонні анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 10 50,00 0,23 - - - - 

Bifidobacterium 

spp. 
10 15,00 0,07 - - - - 

Propionibacterium 

spp. 
0 - - - - - - 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

Candida albicans  
8 40,00 0,19 39 97,50  < 

0,05  

Candida krusei 0 - - 1 2,50  - 

Gardnerella 

vaginalis 

6 30,00 0,14 12 30,00  > 

0,05 

Enterococcus 

faecalis 

0 - - 12 30,00  - 

Escherichia coli  
5 20,00 0,12 11 27,50  > 

0,05 

Proteus mirabilis 0 - - 1 2,50  - 

Proteus vulgaris 0 - - 1 2,50  - 
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Продовж.табл 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 5,00 0,02 2 5,00  > 

0,05 

Klebsiella 

oxytoca 

0 - - 1 2,50  - 

Staphylococcus 

epirmidis 

9 45,00 0,21 5 12,50  < 

0,05  

Staphylococcus 

aureus 

0 - - 2 5,00  - 

Streptococcus 

agalactiae 

0 - - 1 2,50  - 

Streptococcus 

pyogenes 

0 - - 1 2,50  - 

Trichomonas 

vaginalis 

1 5,00 0,02 3 7,50  - 

 

У 50,0% дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, появились 

лактобактерії, а у 3 (15,0%) – біфідобактерії, що є суттєвим у покращенні 

мікробіоценозу біотопу. Крім того, при цьому настає часткова елімінація із 

порожнини піхви умовно патогенних Candida albicans (зниження персистенції 

цього мікроба на 57,5%). Формується тенденція до зменшення персистенції 

кишкових паличок та інших мікроорганізмів. При цьому зростає персистенція у 

порожнині піхви епідермального стафілокока. Характерними при традиційному 

лікуванні дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, є елімінація із 

піхви Candida krusei і Candida albicans (частково), ентерококів, протеїв (Proteus 

vulgaris, Proteus mirabilis), Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes. Разом з тим, традиційний метод 

лікування кандидозного вульвовагініту у дівчаток пубертатного віку не 
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призводить до заселення порожнини піхви ендогенними лактобактеріями, 

біфідобактеріями і пропіоновокислими бактеріями, не настає елімінація із 

порожнини піхви дріжджоподібних грибів роду Candida, гарднерел, 

ентеробактерій (Klebsiella pneumoniae) і вагінальних трихомонад. 

Результат вивчення впливу традиційного методу лікування дівчат 

пубертатного віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт, наведені у таблиці 

7.3. 

Таблиця 7.3 

Вплив традиційного методу лікування дівчаток пубертатного віку, хворих 

на бактеріальний вульвовагініт 

Мікроорганізми 

Після лікування (n=59) До лікування (n=122) 

Р 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автохтонні анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 27 45,76 034 - - - - 

Bifidobacterium 

spp. 
9 15,25 0,11 - - - - 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

Gardnerella 

vaginalis 

9 15,25 0,11 50 40,98 0,22 - 

Enterococcus 

faecalis 

2 3,39 0,03 39 31,97 0,17 - 

Escherichia coli  9 15,25 0,11 36 29,51 0,16 - 

Enterobacter 

cloacae  

0 - - 1 0,82 < 0,01 - 
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Продовж. табл. 7.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 1,69 0,01 1 0,82 < 0,01 - 

 Streptococcus 

pyogenes 

0 - - 4 3,28 0,02 - 

Staphylococcus 

aureus 

0 - - 2 1,64 0,01 - 

Staphylococcus 

epirmidis 

19 32,20 0,24 23 18,85 0,10 > 

0,05 

Streptococcus 

haemolyticus 

0 - - 1 0,82 < 0,01 - 

Trichomonas 

vaginalis 

4 6,78 0,05 13 10,66 0,06 > 

0,05 

 

Показано, що традиційна терапевтична тактика лікування бактеріального 

вульвовагініту у дівчаток пубертатного віку є ефективною. У 27 (45,78%) 

дівчаток появились лактобактерії, а в 9 (15,25%) – добавились і біфідобактерії, 

що є незаперечним показником початку нормалізації мікробіоти вагінального 

вмісту. 

Після проведеного традиційного лікування дівчаток пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, за появою у частини пацієнток лактобактерій 

знижується кількість хворих, в яких виявлені гарднерели (зниження виділення 

Gardnerella vaginalis на 25,73% пацієнток). Настає суттєве (на 28,58%) зниження 

виявлення Enterococcus faecalis із вагінального вмісту, знижується елімінація 

Escherichia coli на 14,26%, що свідчить про те, що ці мікроорганізми мають 

природну і набуту резистентність до антибіотиків, які використовували у 

процесі лікування. Використання традиційної терапії дівчаток пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, призводить до позитивних результатів, із 
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порожнини піхви анаеробактерій, піогенного стрептококу, золотистого і 

гемолітичного стафілококу та інших. Разом з тим, зростає контамінація 

порожнини піхви патогенними стафілококами (Staphylococcus epirmidis) на 

13,35%. 

Констатуючи позитивний вплив традиційної терапії дівчат пубертатного 

віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт, ми відмічаємо невдосконаленість 

його. При цьому у 9 (15,25%) із 59 хворих на вульвовагініт продовжують 

персистувати гарднерели та кишкові палички, у 4 (6,78%) продовжують 

виділятися вагінальні трихомонади. Головний недолік – не відновлюються 

автохтонні облігатні анаеробні бактерії (бактерії роду Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Propionibacterium), які підтримують високі кислотності 

середовища порожнини піхви та найважливіші функції у підтримці 

функціональної активності репродуктивних органів дівчаток. 

Таким чином, розглядаючи результати дослідження ефективності 

традиційного методу лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на 

бактеріальний вульвовагініт, ми констатуємо його досить високу лікувальну 

активність, яка характеризується елімінацією патогенних та умовно патогенних 

гарднерел, ентерококів, стафілококів, стрептококів, ентеробактерій (кишкових 

паличок, ентеробактера, клебсієл) і трихомонад у великої кількості пацієнток. 

Разом з тим, зростає кількість дівчаток, хворих на бактеріальний вульвовагініт, 

після лікування в яких персистує Staphylococcus epirmidis. Саме головне, не 

наступає колонізація слизової оболонки піхви всіх дівчаток пубертатного 

періоду, хворих на бактеріальний вульвовагініт. Тому необхідні вдосконалення 

терапевтичної тактики дівчат з бактеріальним вагінітом з метою зростання 

кількості хворих з поетапною персистенцією автохтонних облігатних бактерій 

роду Lactobacillus, Bifidobacterium та Propionibacterium. Нами розроблений 

новий більш вдосконалений метод лікування дівчаток пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт. Тому наступним етапом стало вивчення впливу нового 

розробленого нами методу лікування дівчаток пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініти кандидозної та бактеріальної етіології. 
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7.1. Ефективність нового комплексу терапевтичної тактики дівчаток, 

хворих на вульвовагініт 

Результати вивчення ефективності нового комплексного методу 

лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, наведені у 

таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

Вплив нового комплексного методу лікування дівчаток пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт 

Мікроорганізми 

Після лікування (n=79) До лікування (n=162) 

Р 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 
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ст

рі
ча

нн
я 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автохтонні облігатні анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 61 75,31 0,44 - - - - 

Bifidobacterium 

spp. 
28 34,57 0,20 - - - - 

Propionibacterium 

spp. 
9 11,11 0,06 - - - - 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

Gardnerella 

vaginalis 

10 12,35 0,07 62 38,27 0,24 < 

0,05 

Enterococcus 

faecalis 

1 1,24 0,01 51 31,48 0,19 - 

Escherichia coli  
9 11,11 0,06 47 29,01 0,18 < 

0,05 

Enterobacter 

cloacae  

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 
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Продовж. табл. 7.4 

 2 3 4 5 6 7 8 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 1,24 0,01 3 1,85 0,01 - 

Klebsiella 

oxytoca 

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Proteus vulgaris 0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Proteus mirabilis 0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Streptococcus 

pyogenes 

0 - - 5 3,09 0,02 - 

Streptococcus 

agalactiae 

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Staphylococcus 

aureus 

0 - - 4 0,47 0,02 - 

Staphylococcus 

epirmidis 

11 13,58 0,08 28 17,28 0,11 > 

0,05 

Streptococcus 

haemolyticus 

0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

Trichomonas 

vaginalis 

3 3,70 0,02 16 9,88 0,06 > 

0,05 

Candida albicans  
6 7,40 0,04 39 24,07 0,15 < 

0,05 

Candida krusei 0 - - 1 0,62 < 0,01 - 

 

Після проведеного комплексного лікування за новою методикою 

таксономічний склад мікробіоти вагінального вмісту дівчаток пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, значно покращився. У більшості (75,31%) 

дівчаток слизову оболонку піхви колонізують лактобактерії, які разом з 

біфідобактеріями (у 34,57% дівчаток) та з пропіоновокислими (у 11,11%) 
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створюють у порожнині вагіни коротколанцюгові жирні кислоти, які 

підтримують високий рівень кислотності піхвового середовища, негативно  

впливає на ріст і розмноження патогенних та умовно патогенних для біоценозу 

мікроорганізмів. Ці бактерії мають високий рівень адгезивності щодо 

епітеліоцитів слизової оболонки піхви і формують колонізаційну 

резистентність слизової оболонки піхви, що перешкоджає патогенним та 

умовно патогенним мікроорганізмам колонізувати слизову оболонку і 

викликати запальний процес. Кисле середовище, створене продуктами 

метаболізму лактобактерій, біфідобактерій і пропіоновокислими бактеріями, 

інгібує ріст та розмноження умовно патогенних бактерій, а продукція цими 

бактеріями перекису водню, лізоцими і бактеріоцитів підвищує 

бактеріоцидність вагінального секрету. Персистенція цих бактерій також 

стимулює активацію локального імунітету за рахунок підвищення рівня 

секреторного імуноглобуліну А, неспецифічної активації захисних і 

секреторних функцій моноцитів/макрофагів, нейтрофільних гранулоцитів та 

інших клітин. 

Поява автохтонних облігатних анаеробних бактерій та їх функціональна 

активність сприяють елімінації із порожнини піхви гарднерел (у 12,35%), 

фекальних ентерококів, умовно патогенних ентеробактерій (кишкової палички, 

ентеробактера, клебсієл, протеїв), стафілококів (Staphylococcus aureus, 

Streptococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus epirmidis), 

стрептококів (Streptococcus pyogenes), а також найпростіших (Trichomonas 

vaginalis) і дріжджоподібних грибів роду Candida (Candida albicans. Candida 

krusei). Крім того, слід відмітити, що в результаті проведеного лікування 

дівчаток пубертатного віку. Хворих на вульвовагініт, настає елімінація 

провідних збудників запального процесу – Candida albicans у 33 пацієнток 

(84,62%), Gardnerella vaginalis – у 83,87%, Enterococcus faecalis – у 98,04%, 

Escherichia coli – у 80,85%, Trichomonas vaginalis – у 81,25%. Настає елімінація 

інших умовно патогенних мікроорганізмів. Разом з тим, по завершенню 

лікувального процесу не настає елімінація збудників, а також у частини дівчат 
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не відновлюється нормальний мікробіоценоз порожнини піхви. Тому необхідно 

збільшити термін лікування та проводити пошуки більш ефективної методики 

санації мікробіоти піхви. Наступним етапом було вивчення ефективності 

нового методу лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на кандидозний та 

бактеріальний вульвовагініт. Результати дослідження терапевтичної 

ефективності нового комплексного методу лікування дівчаток пубертатного 

віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, наведені у таблиці 7.5. 

Таблиця 7.5 

Терапевтична ефективність нового комплексного методу лікування 

дівчаток пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт 

Мікроорганізми 

Після лікування (n=20) До лікування (n=40) 

Р 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

В
ид

іл
ен

о 
ш

та
мі

в 

Ін
де
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ст
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і 

(%
) 

Ча
ст
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а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автохтонні облігатні анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 14 70,00 0,30 - - - - 

Bifidobacterium 

spp. 
9 45,00 0,20 - - - - 

Propionibacterium 

spp. 
2 10,00 0,04 - - - - 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

Candida albicans  
6 30,00 0,13 39 97,50 0,38 < 

0,05  

Candida krusei 0 - - 1 2,50 0,01 - 

Gardnerella 

vaginalis 

3 15,00 0,07 12 30,00 0,12 > 

0,05 
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Продовж. табл. 7,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Enterococcus 

faecalis 

0 - - 12 30,00 0,12 - 

Escherichia coli  
2 10,00 0,04 11 27,50 0,11 > 

0,05 

Proteus mirabilis 0 - - 1 2,50 0,01 - 

Proteus vulgaris 0 - - 1 2,50 0,01 - 

Klebsiella 

pneumoniae 

0 - - 2 5,00 0,01 - 

Klebsiella 

oxytoca 

0 - - 1 2,50 0,01 - 

Staphylococcus 

epirmidis 
9 45,00 0,20 

5 12,50 0,05 < 

0,05 

Staphylococcus 

aureus 

0 - - 2 5,00 0,01 - 

Streptococcus 

agalactiae 

0 - - 1 2,50 0,01 - 

Streptococcus 

pyogenes 

0 - - 1 2,50 0,01 - 

Trichomonas 

vaginalis 

1 5,00 0,02 3 7,50 0,03 - 

 

Позитивним результатом проведеної комплексної нової лікувальної 

тактики дівчат пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, є 

контамінація і колонізація слизової оболонки піхви лактобактеріями у 70,00% 

дівчат, біфідобактеріями – у 45,00% та пропіоновокислими бактеріями – у 

10,00% дівчат. Відновлення ендогенної цукролітичної мікробіоти призводить 

до елімінації вагінального вмісту дріжджоподібних грибів роду Candida 



132 
 
(Candida krusei), а Candida albicans елімітує у 84,62% пацієнток. Але у 6 

(15,00%) дівчаток пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, 

після лікувальних заходів, передбачених новим комплексним методом, 

продовжується персистенція Candida albicans. Крім того, у вульвовагінальному 

вмісті цих дівчаток продовжується персистенція гарднерел, кишкової палички, 

епідермального стафілокока та трихомонад. Перераховане вище засвідчує про 

покращення лікування дівчаток пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, у 

порівнянні з традиційною технологією лікуваних заходів, але цей метод також 

потребує модернізації. 

Позитивним моментом лікувальної ефективності нового комплексного 

методу є те, що під його впливом настає деконтамінація із вмісту порожнини 

піхви умовно патогенних ентеробактерій, кишкових паличок, протеїв, клебсієл, 

золотистого та агалантного стафілокока, стрептокока. 

Таким чином, розроблений новий комплексний метод лікування дівчаток 

пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, покращує 

протиетіологічну терапію у порівнянні з традиційним методом. Цей метод 

суттєво підвищує рівень контамінації та колонізації слизової оболонки піхви 

авохтонними облігатними анаеробними лактобактеріями, біфідобактеріями і, 

навіть, пропіоновокислими бактеріями, що є свідченням відновлення 

нормофлори біотопу. Крім того, комплексний метод терапії дівчаток 

пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, сприяє елімінації 

умовно патогенних, етіологічно значимих дріжджоподібних грибів (Candida 

albicans, Candida krusei), а також збудників, що належать до інших 

таксономічних груп мікроорганізмів. 

Результати дослідження ефективності протиетіологічного лікування 

новим методом дівчаток пубертатного віку, хворих на бактеріальний 

вульвовагініт, наведені у таблиці 7.6. 
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Таблиця 7.6 

Вплив нового комплексного методу лікування дівчаток пубертатного віку, 

хворих на бактеріальний вульвовагініт 

Мікроорганізми 

Після лікування (n=61) До лікування (n=122) 

Р 
В
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в 
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кс
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кс
 

по
ст

ій
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ст
і 

(%
) 

Ча
ст
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а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автохтонні облігатні анаеробні бактерії 

Lactobacillus spp. 47 77,05 0,51 - - - - 

Bifidobacterium 

spp. 
19 31,15 0,20 - - - - 

Propionibacterium 

spp. 
7 11,48 0,08 - - - - 

Автохтонні факультативні анаеробні та аеробні бактерії 

Gardnerella 

vaginalis 

7 11,48 0,08 50 40,98 0,22 - 

Enterococcus 

faecalis 

1 1,64 0,01 39 31,97 0,17 - 

Escherichia coli  7 11,48 0,08 36 29,51 0,16 - 

Enterobacter 

cloacae  

0 - - 1 0,82 < 0,01 - 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 1,64 0,01 1 0,82 < 0,01 - 

Streptococcus 

pyogenes 

0 - - 4 3,28 0,02 - 

Staphylococcus 

aureus 

0 - - 2 1,64 0,01 - 
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Продовж. табл. 7.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Streptococcus 

haemolyticus 

0 - - 1 0,82 < 0,01 - 

Staphylococcus 

epirmidis 

2 3,28 0,02 23 18,85 0,10 - 

Trichomonas 

vaginalis 

2 3,28 0,02 13 10,66 0,06 - 

 

Показано, що використання нового комплексного методу лікування 

дівчат пубертатного віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт, є найбільш 

ефективним. Після проведених лікувальних комплексних заходів настає ріст та 

розмноження автохтонних облігатних бактерій родів Lactobacillus (у 77,05% 

хворих дівчаток), Bifidobacterium (у 31,15% дівчаток) та Propionibacterium (в 

11,48% хворих), які здійснюють контроль за таксономічним складом та 

функціональною активністю піхвового мікробіоценозу, синтезуючи 

коротколанцюгові жирні кислоти, що підтримують високий рівень кислотності 

вмісту піхви, перешкоджаючи росту і розмноженню патогенних та умовно 

патогенних факультативних автохтонних та алохтонних мікроорганізмів. 

Колонізація слизової оболонки піхви найважливішими за 

представництвом у складі вагінального мікробіоценозу дівчат (жінок) та за 

мультифункціональною роллю у підтримці мікроекологічного гомеостазу піхви 

лактобактеріями, біфідобактеріями та пропіоновокислими бактеріями 

призводить до елімінації із біотопу дівчат пубертатного віку, хворих на 

бактеріальний вульвовагініт, гарднерел на 86,0%, фекальних ентерококів – на 

97,44%, кишкових паличок – на 80,56%, епідермального стафілококу – на 

91,30%, вагінальних трихомонад – на 84,62%. А умовно патогенні 

ентеробактерії (ентеробактер), піогенний стрептокок, золотистий і 
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гемолітичний стафілокок не виявились у жодної пацієнтки після проведеного 

комплексного лікування. 

Таким чином, новий, розроблений нами комплекс лікування дівчаток 

пубертатного віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт, є ефективним 

засобом лікування бактеріального вульвовагініту у дівчат пубертатного віку. 

Для встановлення порівняльної терапевтичної ефективності нового 

комплексного методу лікування над традиційною тактикою нами проведено 

порівняння даних (індекс постійності і частота зустрічання) ефективності у 

дівчат пубертатного віку, хворих на бактеріальний і кандидозний вагініт. 

Результати вивчення ефективності комплексного методу лікування порівняно з 

традиційним у терапії бактеріального вульвовагініту наведені у таблиці 7.7. 

Таблиця 7.7 

Порівняння ефективності методів лікування дівчат пубертатного 

віку, хворих на бактеріальний вульвовагініт, за впливом на автохтонну 

облігатну мікробіоту вульвовагінального вмісту 

Мікроорганізми 

Новий комплекс 

лікувальних заходів  

(n=61) 

Традиційний 

комплекс ліку-

вальних заходів  

(n=59) Р Р1 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і  

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

 (%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

Lactobacillus spp. 45,76 0,34 77,05 0,51 <0,01 <0,05 

Bifidobacterium 

spp. 

15,25 0,11 31,15 0,20 <0,01 <0,05 

Propionibacterium 

spp. 

0 - 00,48 0,08 - - 

Примітки: Р – порівняння за індексом постійності; 

 Р1 – порівняння за індексом зустрічання. 
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Наведені порівняльні характеристики вагінального біоценозу за 

найважливішими за таксономічним складом лактобакретій, біфідобактерій і 

пропіоновокислих бактерій, що склались після проведеного комплексного і 

традиційного лікування дівчат пубертатного віку, хворих на бактеріальний 

вульвовагініт, засвідчує підтверджену перевагу нового методу лікування. 

Результати проведеного порівняльного впливу ефективності 

лікувальнихх заходів комплексного і традиційного лікування дівчаток 

пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, наведені у таблиці 7.8. 

Таблиця 7.8 

Порівняння ефективності методів лікування дівчат пубертатного 

віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, за впливом на автохтонну 

облігатну мікробіоту вульвовагінального вмісту 

Мікроорганізми 

Новий комплекс 

лікувальних заходів  

(n=20) 

Традиційний 

комплекс ліку-

вальних заходів  

(n=20) Р Р1 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

Ін
де

кс
 

по
ст

ій
но

ст
і 

(%
) 

Ча
ст

от
а 

зу
ст

рі
ча

нн
я 

Lactobacillus spp. 70,00 0,30 50,00 0,23 <0,05 <0,05 

Bifidobacterium 

spp. 

45,00 0,20 15,00 0,07 <0,01 <0,01 

Propionibacterium 

spp. 

10,00 0,04 0 - - - 

Примітка: Р – порівняння за індексом постійності; 

 Р1 – порівняння за індексом зустрічання. 
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7.2. Порівняння ефективності методів лікування дівчат пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, та показники pH вагінального середовища  

Розроблений комплексний метод терапевтичної тактики дівчат 

пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, за даними, 

наведеними у таблиці 7.9, значно ефективніше відновлює головну індигенну 

мікробіоту вмісту вагіни, що є показником початку саморегуляції. Мікробіота в 

кооперації з макроорганізмом виконує  взаємокорисні функції для дівчаток з 

відновлення функціонування репродуктивних органів. 

Таблиця 7.9 

Порівняння ефективності методів лікування дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт та показники pH вагінального середовища  

Показники pH 

вагінального 

середовища 

Новий комплекс 

лікувальних заходів  

n=71 

Традиційний комплекс 

лікувальних заходів  

n=62 

Кількість пацієнтів 

 До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

4,0 3 (4,2%) 36(50,7%) 3 (4,8%) 21(33,8%) 

4,4 6(8,4%) 32(45,1%) 5 (8,1%) 18(29,0%) 

4,7 11 (15,5 %) 3(4,2%) 9 (14,5%) 12(19,3%) 

5,0 14(19,7%)  12(19,3%) 8(12,9%) 

5,3 15 (21,1%)  13(20,9%) 3(4,8%) 

5,7 10 (14,1%)  8(12,9%)  

6,0 9 (12,7%)  9(14,5%)  

6,5 3 (4,2%)  3(4,8%)  

7 -  -  

 

Після проведеного комплексного лікування за новою методикою 

таксономічний склад мікробіоти вагінального вмісту дівчаток пубертатного 
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віку, хворих на вульвовагініт, значно покращився. Після проведених 

розроблених нами терапевтичних заходів лікування вульвовагініту у дівчат рН 

вагінальних виділень нормалізувався та знаходився в межах 4,0 – 4,4 у 68 

(95,8%), що свідчить про значну ефективність застосованої терапії. Лише у 3 

(4,2%) пацієнток рН вагінальних виділень був незначно зсунутий у лужний бік 

та становив 4,7. 

Серед дівчат хворит на вульвовагініт, які отримували традиційний 

комплекс лікувальних заходів показники рН вагінальних виділень прийшли до 

норми  лише у 69 пацієнток, що становило 62,9%. У 23 (37,1%) пацієток з 

вульвовагінітом після традиційного лікування pH вагінального середовища 

продовжував залишатися вищим за норму, у 12(19,3%) пацієнток він становив 

4,7, а у 8(12,9%) та 3(4,8%) pH вагінального середовища становив 5,0 та 5,3 

відповідно. Проведення розробленого нами патогенетичного комплексу 

лікувальних заходів вульвовагінітів у дівчат  призводить до нормалізації  pH 

вагінального  вмісту у 1,5 раза ефективніше в порівнянні з традиційними 

методами лікування. 

Таким чином, після проведення традиційної комплексної терапії дівчаток 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, не досягається нормалізація 

мікробіоти у 30 (37,97%) дівчаток пубертатного віку, а також лактобактерії як 

основний представник нормальної мікробіоти відсутні у більшості (53,16%) 

дівчаток з вульвовагінітом, про що свідчать показники рН вагінальних 

виділень, які прийшли до норми  лише у 69 пацієнток, що становило 62,9%. 

Після проведеного комплексного лікування за новою методикою 

таксономічний склад мікробіоти вагінального вмісту дівчаток пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, значно покращився. У більшості (75,31%) 

дівчаток слизову оболонку піхви колонізують лактобактерії, які разом х 

біфідобактеріями (у 34,57% дівчаток) та з пропіоновокислими (у 11,11%) 

створюють у порожнині вагіни коротколанцюгові жирні кислоти, які 

підтримують високий рівень кислотності піхвового середовища, негативно  

впливає на ріст і розмноження патогенних та умовно патогенних для біоценозу 
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мікроорганізмів, на що вказують показники рН вагінальних виділень даної 

когорти пацієнток, які нормалізувалися у 68 (95,8%) та знаходились в межах 4,0 

– 4,4, що свідчить про значну ефективність розробленої нами патогенетично 

обґрунтованої терапії. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Запальні захворювання органів у молодих жінок, на думку Sweet R.L. 

(2012) та Прилепської В.М., Бебнєвої Т.М. (2013) є складною та недостатньо 

вивченою проблемою із серйозними медичними та соціально-економічними 

наслідками у всьому світі. Дані захворювання виникають переважно в 

молодому репродуктивному віці, характеризуються тривалим перебігом, 

призводять до розвитку тривалого больового синдрому, порушень 

менструального циклу, репродуктивної та сексуальної функцій. 

Наслідкомзапальних захворювань часто є безпліддя, різна патологія вагітності, 

а також інвалідізація хворих. (SweetR.L. (2012) СеровВ.Н. (2011, 2014;  

Айламазян 2014;Кулаков 2013; Буданов 2015; SweetGibbs2009). У підлітків нові 

випадки ЗЗОМТ зустрічають з частотою 2,5% у рік [391]. 

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я молоді, 

яке є невід’ємною складовою здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення 

для забезпечення сталого розвитку суспільства. Наразі стан репродуктивного 

здоров’я нації знаходиться далеко за межами міжнародних стандартів і 

характеризується низьким рівнем народжуваності на тлі високого рівня 

розвитку основних загроз репродукції народонаселення – безпліддя, 

мертвонароджуваності, спонтанних абортів, вроджених вад розвитку, 

материнської, перинатальної і малюкової смертності. Проблеми, що виникають 

у сфері репродуктивного здоров’я, зумовлені передусім незадовільним 

соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до ролі інституту 

сім’ї, збереження традиційної культури взаємовідносин у сім’ї як основної 

складової суспільства [1, 3, 24, 29, 30, 56].  

Головною особливістю сучасного стану народжуваності в Україні є 

зменшення репродуктивного потенціалу населення. У свою чергу, однією з 

основних причин цього явища є зниження природної фертильності, яке 

зумовлене  збільшенням частки безплідності ще в дітородному віці. За даними 

спеціальних досліджень, останніми роками в структурі безплідності зростає 
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питома вага порушень репродуктивної функції, виявлених уже в дитячому віці. 

До факторів, які впливають на репродуктивну поведінку молоді, належать: 

негативний вплив засобів масової інформації, зокрема пропаганда сексуального 

насилля, порнографія, значне поширення шкідливих звичок (наркоманія, 

алкоголізм, тютюнокуріння), страх не знайти або втратити роботу та фінансова 

залежність від батьків [3, 4, 5, 7, 16, 29, 56, 66, 84, 116]. 

У дівчаток у віці до 8 років зустрічаються в 60-70% випадків серед усіх 

гінекологічних захворювань. Запальний процес може уражати окремо вульву – 

вульвіт або одночасно вульву і слизову оболонку піхви – вульвовагініт. Цьому 

сприяють анатомо-фізіологічні особливості статевих органів. Плоский епітелій 

складається тільки з 5-8 прошарків, він не містить глікогену, унаслідок цього в 

піхві немає умов для розвитку паличок Додерлейна. Вміст піхви має лужну 

реакцію, у ньому багато умовно-патогенних мікроорганізмів. Злущування і 

цитоліз епітелію піхви виражені незначно. Головний механізм захисту 

складається у фагоцитозі поліморфно-ядерними лейкоцитами. Захворювання 

інших органів (особливо запальної етіології) супроводжуються зниженням 

імунобіологічної реактивності організму, що сприяє зміні рівноваги між 

мікрофлорою піхви й організмом. Умовно-патогенні мікроорганізми можуть 

одержувати патогенні властивості. Створюються сприятливі умови для 

проникнення патогенної мікрофлори з інших органів. Найбільше часто 

збудниками є стафіло- і стрептококи, пневмококи, кишкова паличка, 

гарднерели, дріжджові гриби, гонококи, хламідії, мікоплазми [139], 

трихомонади, віруси, туберкульозна, дифтерійна паличка й ін. Досить часто має 

місце сполучення декількох збудників (асоціації). Виникненню захворювання 

сприяють як ендогенні чинники (порушення обміну речовин, анемія, цистіт, 

піелонефрит, ентеробіоз і ін.), так і екзогенні патологічні подразники (травми, 

попадання сторонніх тіл, хімічні, термічні, механічні чинники). Наявність 

алергічних захворювань, ексудативного діатезу є фоном для розвитку 

атопічного вульвіту. Істотне значення має недотримання правил особистої 
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гігієни, наявність шкідливих навичок, несприятливі побутові умови [11, 21, 22, 

28, 31, 68, 82, 113, 116]. 

Обстеження дівчат усіх груп проводилось на клінічній базі кафедри 

акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ у 

міському клінічному пологовому будинку №1м. Чернівці, Чернівецькій міській 

дитячій поліклініці, Чернівецькій обласній дитячій лікарні, Чернівецькому 

обласному медичному діагностичному центрі. 

Обстеження дівчаток і підлітків із метою установлення фізіологічного 

стану або виявлення гінекологічних захворювань включало наступні моменти:  

а) вивчення анамнезу;  

б) загальне обстеження з оцінкою статевого і фізичного розвитку; в) 

гінекологічне обстеження; 

 г) спеціальні методи дослідження. 

Проведення їх у дітей має свої відмітні ознаки, обумовлені 

особливостями анатомо-функціонального розвитку статевих органів, станом 

психоемоційної сфери та ін. Знання специфічних проблем дитячої і підліткової 

гінекології є основою для правильного підходу до молодої пацієнтки. 

Вивчення анамнезу дало змогу виявити ознаки і симптоми захворювання, 

характер перебігу попередніх захворювань.  

    При зборі анамнезу крім паспортних даних звертали увагу на сімейний і 

особистий анамнез: особливості менструальної функції, перенесені 

гінекологічні захворювання,наявність супутніх хронічних захворювань. 

Загальне обстеження включало встановлення особливостей будови тіла, 

шкірних покровів, слизових оболонок, оцінка фізичного розвитку, виразність 

вторинних статевих ознак. 

 Гінекологічне обстеження включало огляд зовнішніх статевих органів 

знаступною оцінкою ступеня їхнього розвитку, стану присінка піхви, огляду 

дівочої пліви (цілісність, товщина, еластичність, стан навколишніх тканин, 

наявність виділень із піхви),  проводили забір мазків з піхви, її присінка та 

уретри (для бактеріологічного і бактеріоскопічного дослідження).  
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Для розкриття механізмів контамінації і колонізації вагінального біотопу 

мікроорганізмами (бактеріями, грибами, мікоплазмами, уреаплазмами, 

хламідіями і вірусами) використаний екологічний метод, який дозволив 

здійснити характеристику співіснування представників екосистеми 

«макроорганізм (хазяїн) – мікробіота» і прослідкувати динаміку спрямованості 

змін мікроекології порожнини вагіни при дестабілізації мікробіоценозу. 

Типологію домінант у мікробіоценозі проводили на підставі визначання 

індексу постійності. При цьому домінуючими таксонами вважали 

мікроорганізми із індексами постійності 50% і вище, додатковими – від 25% до 

50% і випадковими – при значенні індексу постійності менше 25%. 

Для характеристики різноманіття асоційованого мікробіоценозу 

вагінальної порожнини вираховували індекс видового багатства Маргалефа та 

індекс видового різноманіття Уіттекера. Ці індекси є своєрідними 

«рейтингами» біотопу, що характеризують просторово-харчові ресурси та 

умови середовища існування мікроорганізмів. 

Для визначення ступеня видового домінування певного мікроорганізму у 

біотопі (вагінальному вмісті) вираховували індекси домінування Сімпсона, 

Бергера-Паркера та індекс полідомінантності (Лебедева Н.В. и др., 2002; 

Глебова Н.С., 2007). 

Оцінку стану вагінального середовищами проводили, використовуючи 

тести для діагностики: CITOLAB pH.  За допомогою вагінального рН тесту  

визначали відхилення кислотності середовища піхви від нормального рівня (рН 

≥ 4,7), що є симптомом вагінальної інфекції. 

Визначення рівня цитокінів проводилось методом імуноферментного 

аналізу. 

Для вивчення А→G поліморфізму у положенні 1267 на короткому плечі 

6-ї хромосоми гена HSP70-2 (rs1061581) застосували молекулярно-генетичні 

методи: виділення ДНК із лейкоцитів периферійної крові, полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛР) з наступним аналізом довжин рестрикційних 

фрагментів, горизонтальний електрофорез, статистично-аналітичні методи. 
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Для вирішення задач дослідження обстежено 194 дівчинки, за згодою 

батьків, що відображено в поінформованих картах згоди, які згідно дизайну 

дослідження були розподілені на наступні групи: до І (основної) групи увійшло 

162 дівчинки, хворих на вульвовагініт, до ІІ (контрольної) групи увійшло 32 

практично здорових дівчинки. 

З вивчених клінічних проявів найбільш частими скаргами у дівчат хворих 

на вульвовагініт, були патологічні виділення з піхви, які були різноманітними 

за своїми ознаками – кількість, колір, запах, густина, що було характерно для 

відповідного збудника запалення та його асоціацій, дизуричні розлади, загальна 

слабкість та підвищення температури тіла,.  

В результаті ретельного клінічного аналізу нами встановлено, що 

соціальні та матеріально-побутові умови проживання обстежених пацієнток 

були такими, що потребують покращення в дівчат основної групи і значною 

мірою на це впливає повноцінність сім’ї.  Паритет пологів у матерів не має 

впливу на розвиток запального процесу додатків матки у дівчат. Проте, 

наявність у матерів дівчат основної групи генітальної інфекції під час 

вагітностей доводить наявність «перинатального сліду» у пацієнток, хворих на 

вульвовагініт.  

Мікробіологічні дослідження показали, що домінуючих (індекс 

постійності більше 50%) у вагінальному вмісті дівчат пубертатного періоду не 

виявлено. Додаткова мікробіота вмісту порожнини вагіни представлена 

гарднерелами (Gardnerella vaginalis), фекальними ентерококами, кишковими 

паличками. Близькими до цих мікроорганізмів за індексом постійності, 

частотою зустрічання, індексами видового домінування Сімпсона, Бергера-

Паркера відносяться дріжджоподібні гриби роду Candida (індекс постійності 

24,69%) частота зустрічання 0,13), уреаплазмами (індекс постійності 24,07%). 

До випадкових мікроорганізмів, що виявляються у вагінальному вмісті 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініти, хламідії, гемолітичний 

стафілокок, α-гемолітичний стрептокок, протей, Klebsiella oxytoca, 

ентеробактерії та інші мікроорганізми. 
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Важливіше з нашої точки зору, виявлення у вагінальному вмісті дівчат 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініти, внутрішньоклітинних 

мікроорнанізмів (уреаплазм, мікоплазм, вірусів папіломи людини типу 16 і 18) 

у 39,51% пацієнток. Персистенція внутрішньоклітинних мікробів завжди 

призводить до формування вторинного як локального, так і системного 

імунодефіцитного стану. 

Вульвовагініт у дівчат пубертатного віку обумовлюють Gardnerella 

vaginalis (у 38,27%), Enterococcus faecalis (у 31,48% випадків), Escherichia coli та 

іншими ентеробактеріями (у 33,34%), мікроорганізмами з 

внутрішньоклітинним типом паразитизму – уреаплазмами, хламідіями, 

мікоплазмами, вірусами папіломи людини типів 16 і 18 виявлені у 64 (39,51%). 

Небезпечним є факт персистенції вірусів папіломи 16 і 18 типів, які належать 

до високоанехогенних вірусів та асоціюються з раком шийки матки. 

Мікробіологічне та імунологічне обстеження (встановлення зростання 

титру антитіл щодо вірусів папіломи людини, уреаплазми, мікоплазми, 

хламідії) показало, що із 162 зразків вагінального вмісту дівчат пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, виділено та ідентифіковано 326 штамів 

мікроорганізмів, що свідчить про те, що у вмісті порожнини вагіни 

персистують асоціації різних таксонів, які і формують вульвовагініт та його 

клінічну маніфестацію.  

Показано, що у більшості (68,52%) дівчат пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініти, у вагінальному вмісті персистують асоціації умовно патогенних 

бактерій, хламідії, мікоплазми, уреаплазми, папілома  вірусів людини. 

Найчисельнішою є асоціація, що складається із 2-х таксонів мікроорганізмів, 

але у 3-х пацієнтів асоціацію створюють 5 видів мікроорганізмів, а у 2-х 

дівчаток асоціація нараховує 6 видів мікроорганізмів. 

Мікроорганізми, що виявлені у монокультурі, вважаються збудниками 

вульвовагініту у дівчат пубертатного періоду. Результати виділення та 

ідентифікації мікроорганізмів,що персистують у вагінальному вмісті дівчат 

пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, наведені у таблиці 3.3. 
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Найчастішим збудником запального процесу репродуктивних органів 

дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, що виявляється у 

монокультурі, є гарднерели, що  ізольовані із вмісту вагіни у 18 (11,11%) 

пацієнток. Приблизно в 5% хворих дівчаток пубертатного віку виявляються в 

монокультурі  Enterococcus faecalis або Ureaplasma urealyticum. Дещо рідше у 

вагінальному вмісті хворих дівчаток виявились  кишкові палички ( у 4,32%), 

дріжджоподібні гриби роду Candida (2,47%) і Mycoplasma hominis (1,23%). 

Запальний процес, що характеризується клінічно як вульвовагініт, 

визивають у монокультурі бактерії – (Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli та ін.), умовно патогенні гриби (Candida albicans, Candida krusei) 

та внутрішньоклітинні ультрапаразити (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 

hominis, Papilloma virus). Це є свідченням про те, що вульвовагініт у дівчаток 

пубертатного періоду розвивається і перебігає під впливом персистенції у 

вагінальному вмісті у монокультурі мікроорганізмів, що належать до 11 різних 

таксономічних груп бактерій, мікоплазм, уреаплазм, вірусів та 

дріжджоподібних грибів роду Candida. Це підтверджує концепцію про те, що 

вульвовагініти – це інфекційний процес поліетілогічної структури. 

Із 26 асоціацій умовно патогенних мікроорганізмів. Ізольованих із 

вульвовагінального вмісту дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт, найчисельнішою була асоціація, що складалася із 

Gardnerella vaginalis і Staphylococcus epidermidis (8,02%); Gardnerella vaginalis і 

Enterococcus faecalis (4,32%); Gardnerella vaginalis і Candida albicans (2,47%); 

Gardnerella vaginalis і Ureaplasma urealyticum (1,23%). Частими були асоціації 

Candida albicans і Enterococcus faecalis (2,47%); Candida albicans і Escherichia 

coli (2,47%); Candida albicans і Staphylococcus epidermidis (2,47%); Candida 

albicans і Trichomonas vaginalis (1,23%); Candida albicans і Klebsiella pneumoniae 

(0,62%); а також асоціації, що складаються із Enterococcus faecalis і Escherichia 

coli  (4,94%); Enterococcus faecalis та Ureaplasma urealyticum (1,85%); 

Enterococcus faecalis і Trichomonas vaginalis (1,23%); Ureaplasma urealyticum та 

Escherichia coli (1,85%); Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis (3,09%); 
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Ureaplasma urealyticum і вірус папіломи людини (0,62%) та інші різні за 

таксономічним станом асоціації. 

В результаті проведених досліджень, направлених на встановлення 

етіологічної структури вульвовагініту, виявлено всього 47  різних за 

таксономічною структурою асоціацій. Найбільша кількість асоціацій була тих, 

що складалися із двох ріхних таксонів. Їх було 26, що складає 55,32% від всіх 

асоціацій. Найчисельнішою (27,66%) була асоціація, що складалася із 

Gardnerella vaginalis і Staphylococcus epidermidis; Enterococcus faecalis та 

Escherichia coli – 17,02%; Gardnerella vaginalis і Enterococcus faecalis – 14,89%; 

Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis – 10,64%. Всі інші структуровані 

асоціації зустрічаються рідше (менше 10%). 

Асоціацій, що складаються із 3-х видів мікроорганізмів, було виявлено 

10. Найчисельнішими були асоціації, що сформовані Candida albicans + 

Enterococcus faecalis та  Escherichia coli (2,47% і 8,51% від всіх асоціацій); 

Gardnerella vaginalis + Escherichia coli та Ureaplasma urealyticum (1,85% і 6,38%); 

Ureaplasma urealyticum + Enterococcus faecalis та Escherichia coli (1,23% і 

4,56%). Інші структуровані і наведені у таблиці 3,4 асоціації, сформовані із 3-х 

таксонів мікроорганізмів зустрічались рідко (2,13%). 

Менше (у 14,89%) виявлено асоціацій умовно патогенних 

мікроорганізмів, що були сформовані із 4-х таксонів. Найчастішими 

асоціаціями виявлялись асоціації, що складалися із Gardnerella vaginalis, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli і Trichomonas vaginalis (4,26%); 

Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli і Staphylococcus 

epidermidis (4,26%); Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Ureaplasma 

urealyticum і Mycoplasma hominis (4,26%). Таксономічний склад інших 4 

асоціацій зустрічався тільки один раз. 

Асоціації, що складалися із 5-ти видів мікроорганізмів, що належать до 

різних таксономічних груп, виділені у 3-х дівчат, хворих на вульвовагініт. 

Одна, що складається із Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Escherichia coli, 
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Ureaplasma urealyticum і Staphylococcus aureus, виявлена у 2-х пацієнтк (4,26%). 

Інша, наведена у таблиці 3,4, виявлена в однієї дівчинки. 

Різні за таксонемічною структурою асоціації, що складаються із 6-ти 

видів, виявлені у 2-х дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт. 

Таким чином, вульвовагініт у дівчаток пубертатного періоду є 

поліетіологічним захворюванням, причиною якого є монокультури (у 31,48% 

пацієнтів) Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli,  Mycoplasma hominis та інші, а у більшості (68,52%) випадків є 

асоціації патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, які складаються із 

2-х таксонів (26 асоціацій – 55,82%), 3-х видів (10 асоціацій – 21,28%), 4-х 

таксонів (7 асоціацій – 14,89%), 5-ти і 6-ти видів мікроорганізмів (по 2 асоціації 

– 4,26%). 

За даними проведеного нами дослідження показників pH вагінального 

середовища у дівчат хворих на вульвовагініт можна стверджувати, що 

наявність інфекційного збудника в статевих шляхах дівчат-підлітків, 

призводить до змін піхвового середовища в бік лужного. Серед дівчат-підлітків, 

що склали основну групу обстежуваних у 143 (88,3%) pH вагінального 

середовища був вищий за норму, лише у 19 (11,7%) пацієнток аналогічні 

показники були в межах норми та становили 4,0 – 4,4.  У 56 (34,5 %) пацієнток 

основної групи відмічався незначний зсув вагінального середовища в лужний 

бік в межах 4,7 - 5. Проте у 87 (53,7%)   пацієнток цієї ж групи спостерігалися 

більш значні порушення в піхвовому середовищі, а саме: у 29 (17,9%) пацієнток 

основної групи pH вагінального середовища становив 5,3; у 24 (14,8%) 

пацієнток pH становив 5,7. У 19 (11,7%) та 15 (9,2%) пацієнток хворих на 

вульвовагініт рівень pH вагінального середовища зазнав значних порушень та 

становив 6,0 – 6,5. 

Серед пацієнток контрольної групи показники  pH вагінального 

середовища були в межаж норми та сановили 4,0 – 4,4. 

Раннє виявлення зміни рН вагінальних виділень за допомогою тесту дозволяє 
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своєчасно виявити виникнення інфекції, провести лікування і зменшити ризик 

можливих ускладнень.  

Не знижуючи роль в протиінфекційному локальному захисті слизової 

оболонки піхви лізоциму, лактоферину, фібропектину, інтерферону, інгібіторів 

протеаз, системи комплементу та ін., ми надаємо перевагу у здійсненні 

протимікробного захисту слизових оболонок піхви секреторному 

імуноглобуліну А. 

Показано, що розвиток вульвовагініту у дівчат пубертатного періоду 

супроводжується зростанням у вульвовагінальному вмісті активності лізоциму 

на 67,80%, що підтверджує наявність антигенної (мікробної) стимуляції 

факторів в механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту (природного 

імунітету) слизової оболонки піхви у дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт. 

Зростає також концентрація секреторного IgА на 76,06%, що є свідченням 

активації не тільки неспецифічних факторів і механізмів протиінфекційного 

захисту, а також формуються специфічні механізми реактивності слизової 

оболонки піхви у цих пацієнтів. 

Зростає на 16,67% кількість ФНП-α, який вважається одним із 

центральних регуляторів вродженої реактивності, поряд із IL-1β та 

інтерферонів α і β. Основними клітинами, що секретують ФНП-α, є 

моноцити/макрофаги і природні кілери. ФНП-α є основним медіатором, який 

синтезується клітинами макроорганізму у відповідь на контамінацію 

патогенних грамнегативних бактерій (ліпополісахаридів). 

Підвищення на 81,17% концентрації IL-1β, основного  медіатора 

запальних процесів з багатофункціональною роллю, свідчить про активацію 

продукції IL-2, який викликає продукцію гепатоцитокінами білків гострої фази, 

що підвищує активність захисної функції запальної реакції. 

Концентрація багатофункціонального IL-6 підвищується на 49,28%, що 

засвідчує про те, що у дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, 
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посилюється процес диференціації В-лімфоцитів і продукції імуноглобулінів 

всіх класів та продукції білків гострої фази. 

Зростання на 21,13% протизапального імунного IL-10 є свідченням 

здійснення супресорної дії на формування специфічної імунної відповіді, 

інгібування продукції прозапальних цитокінів Т-хелперами І типу (Th-1), що 

покращує ефективність клітинної імунної відповіді..  

Перераховане вище засвідчує про те, що розвиток вульвовагініту в дівчат 

пубертатного періоду супроводжується активізацією факторів і механізмів 

неспецифічного протиінфекційного і специфічного імунного як системного, так 

і локального захисту. при цьому активується регуляторна функція доімунних 

(першого покоління) та імунних (другого покоління) цитокінів у периферійній 

крові, а також підвищується захисна функція неспецифічних (лізоциму) та 

специфічних імунних (секреторного імуноглобуліну А (sIgA) гуморальних 

факторів секреторного вмісту піхви. 

Показано, що концентрація як прозапальних, так і протизапального 

цитокіну у дівчаток пубертатного періоду, хворих на вульвовагінт зростає. Так, 

концентрація доімунного прозапального ФНП-α зростає у 64,08 рази, IL-6 – у 

18,50 разів, а IL-1β – на 47,97%. 

Незначне підвищення (на 33,13%) протизапального цитокіну IL-10 

засвідчує про понижений супресивний ефект у дівчаток з вульвовагінітом на 

продукцію прозапальних цитокінів, концентрація яких зростає у рази, а також 

пригнічує функціонування Th1, що призводить до переважного формування 

гуморальної імунної відповіді. 

Таким чином, формування та перебіг вульвовагініту у дівчат 

пубертатного віку супроводжується суттєвим (Р<0,01-0,001) зростанням 

прозапальних цитокінів першого і другого покоління та підвищення (Р<0,05) 

протизапального цитокіну (IL-10), а також підсилюється локальний 

(вульвовагінальний) імунітет за рахунок підвищення концентрації у 

вагінальному секреті sIgA. 

популяціях японців та європеоїдів. 
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У зв'язку з заміною А→G у положенні 1267 генаHSP70-2 з'являється сайт 

для PstI, що відтак зумовлює появу різних генотипів вище вказаного гена та 

різний рівень мРНКHSP70 експресії. Було доведено, що підвищена експресія 

HSP70 значно зменшує запальну реакцію і розвиток фіброзузаблеоміцин-

індукованого ушкодження легень, блокуючи продукцію фактора росту пухлин 

β1 (TGF-β1), а також відіграє захисну роль в регуляції функції клітин за 

хронічного бактеріального простатиту, синдрому хронічних тазових болей, 

підвищуючи активність Т-хелперів. Незважаючи на велику кількість 

досліджень, на сьогодні відсутні відомості участі генів HSP70 у патогенезі 

запальних захворювань органів малого тазу у дівчат-підлітків. 

Встановили, що частота зустрічання "дикого" G-алеля у дівчат-підлітків 

дослідної та контрольної груп (таблиця 3.1) є на 44,28% і 50,0%  більшою, ніж 

"мінорного" А-алеля гена HSP70-2 (p<0,001). Відносна частота G-алеля та А-

алеля у практично здорових дівчат та хворих на вульвовагініти статистично 

значимо не відрізнялась. 

Аналіз ко-домінантної моделі успадкування засвідчив вірогідну перевагу 

частоти AG- та GG-генотипів гена HSP70-2 у осіб дослідної групи над АА-

генотипом у 17,5 і 16,5 разів (χ2=40,01 і χ2=36,61, p<0,001), без суттєвий 

відмінностей у частоті зустрічання проміжного генотипу і диких гомозигот як 

серед хворих, так і у контролі (р>0,05). Інформаційний критерійАйкайке(AIC) 

для даної моделі становить 14,39. Частоти генотипів 1267 A→G поліморфізму 

гена HSP70-2 у дівчат ізвульвовагінітами та практично здорових вірогідно не 

відрізнялись. 

Вміст цитокінів вважали низьким (нижній квартильдослідної групи) за: 

IL-1β ≤6,4 пг/мл,TNFα - ≤6,6 пг/мл, IL-10- ≤5,17 пг/мл і sIgA - 

≤1,0нг/млвідповідно. Висока концентрація цитокінів (третійквартильдослідної 

групи): IL-1β - ≥7,98 пг/мл, TNFα - ≥7,40, IL-10 - ≥6,1 пг/мл і IL-13 sIgA - ≥5,3 

нг/мл, відповідно. У хворих на вульвовагініти переважала середня та висока 

продукція прозапальнихцитокінів(IL-1βі TNFα) у 2,89 рази (χ2=33,03, р<0,001), 
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що свідчить про підвищену активність Т-лімфоцитів хелперів 1-го типу (Тh1) та 

макрофагів. 

Серед носіїв GG-генотипу вірогідно частіше зустрічали осіб із 

продукцією IL-1βвище середньої (2-й, 3-й квартиль)на 25,72% (87,88% проти 

62,16%, χ2=6,04, р=0,014), ніж у носіїв А-алеля (АА+AG-генотипи), а такожIL-

10 – на 26,37% (93,94% проти 67,57%, χ2=7,58, р=0,006, відповідно). Вірогідної 

різниці у частоті осіб за рівнями продукції TNF-α та sIgA з урахуванням 

генотипів аналізованого гена не встановили. 

Популяційний та расовийаналіз засвідчив, що частота мінорного АА-

генотипу генаHSP70-2 серед обстежених нами осіб (нуль у контролі, 2,86% - 

серед хворих) є дещо нижчою, ніж у середньому для європеоїдних популяцій, 

засвідчуючи високу гетерогенність та неоднорідність популяцій за 

поліморфним локусом, у т.ч з урахуванням нозології, що однак не відрізнялось 

вірогідно загалом за алельним розподілом і відповідало європеоїдній 

расі(РА=0,25-0,28 проти РА=0,33-0,71 таРG=0,72-0,75 проти РG=0,67-0,87). При 

цьому частота А-алеля в наших дослідженнях перевищує таку в афро-

американській популяції (РА=0,25-0,28 проти РА=0-0,13), натомість є вірогідно 

нижчою, ніж у азіатів (РА=0,44-0,48, р<0,05) відповідно. 

Таким чином, мутація у 1267 позиції промоторної зони гена HSP70-2 

зустрічається загалом у 2,86% випадків. РозподілА- і G-алелейA-

1267Gполіморфізму гена HSP70-2 засвідчує відносну однорідність розподілу у 

обстеженій популяціїдівчат-підлітків Північної Буковини із переважанням 

дикого G-алеля, як у контролі (75,0%), так і серед хворих на вульвовагініти 

(72,14%).  

До розробленого нами патогенеимчного лікування вульвовагінітів у 

дівчат було вирішено включити потужний пробіотик, який містить в собі 

велику кількість живих колоній корисних бактерій, включаючи лакто-і 

біфідобактерії, а також сахароміцети, вагінальний гель, до складу якого входить 

декаметоксин та гіалуронова кислота, що підтримують рН та вологість слизової 
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піхви, завдяки чому допомагає формувати нормальну мікрофлору, захищає від 

різних інфекції, усуває дискомфорт та сухість в статевих органах. 

З метою усунення імунологічних порушень витішили до розробленого 

нами комплексу терапевтичних заходів включити людський рекомбінантний 

інтерферон альфа -2b - такий же, як виробляється в організмі людини , є 

готовим природним чинником боротьби з вірусом на підмогу власним силам. 

Традиційна комплексна терапія дівчаток пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініт, є ефективним засобом лікування вульвовагініту у дівчаток 

пубертатного віку. Разом з тим, при використанні цього методу не досягається 

нормалізація мікробіоти у 30 (37,97%) дівчаток пубертатного віку, а також 

лактобактерії як основний представник нормальної мікробіоти відсутні після 

проведеного традиційного лікування у більшості (53,16%) дівчаток з 

вульвовагінітом. Сказане підтверджує про необхідність удосконалення засобів і 

заходів з покращення лікувальної тактики вульвовагініту у дівчаток 

пубертатного періоду. 

Позитивним результатом проведеної комплексної нової лікувальної 

тактики дівчат пубертатного віку, хворих на кандидохний вульвовагініт, є 

контамінація і колонізація слизової оболонки піхви лактобактеріями у 70,00% 

дівчат, біфідобактеріями – у 45,00% та пропіоновокислими бактеріями – у 

10,00% дівчат. Відновлення ендогенної цукролітичної мікробіоти призводить 

до елімінації вагінального вмісту дріжджоподібних грибів роду Candida 

(Candida krusei), а Candida albicans елімітує у 84,62% пацієнток. 

Серед дівчат хворит на вульвовагініт, які отримували традиційний 

комплекс лікувальних заходів показники рН вагінальних виділень прийшли до 

норми  лише у 69 пацієнток, що становило 62,9%. У 23 (37,1%) пацієток з 

вульвовагінітом після традиційного лікування pH вагінального середовища 

продовжував залишатися вищим за норму, у 12(19,3%) пацієнток він становив 

4,7, а у 8(12,9%) та 3(4,8%) pH вагінального середовища становив 5,0 та 5,3 

відповідно. Проведення розробленого нами патогенетичного комплексу 

лікувальних заходів вульвовагінітів у дівчат  призводить до нормалізації  pH 
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вагінального  вмісту у 1,5 раза ефективніше в порівнянні з традиційними 

методами лікування. 

Таким чином, після проведення традиційної комплексної терапії дівчаток 

пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, не досягається нормалізація 

мікробіоти у 30 (37,97%) дівчаток пубертатного віку, а також лактобактерії як 

основний представник нормальної мікробіоти відсутні у більшості (53,16%) 

дівчаток з вульвовагінітом, про що свідчать показники рН вагінальних 

виділень, які прийшли до норми  лише у 69 пацієнток, що становило 62,9%. 

Після проведеного комплексного лікування за новою методикою 

таксономічний склад мікробіоти вагінального вмісту дівчаток пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, значно покращився. У більшості (75,31%) 

дівчаток слизову оболонку піхви колонізують лактобактерії, які разом х 

біфідобактеріями (у 34,57% дівчаток) та з пропіоновокислими (у 11,11%) 

створюють у порожнині вагіни коротколанцюгові жирні кислоти, які 

підтримують високий рівень кислотності піхвового середовища, негативно  

впливає на ріст і розмноження патогенних та умовно патогенних для біоценозу 

мікроорганізмів, на що вказують показники рН вагінальних виділень даної 

когорти пацієнток, які нормалізувалися у 68 (95,8%) та знаходились в межах 4,0 

– 4,4, що свідчить про значну ефективність розробленої нами патогенетично 

обґрунтованої терапії. 

За проведеної традиційної терапії дівчат пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініт, за трьома показниками (концентрації IL-1β, IL-10 і коефіцієнтом 

IL-6 / IL-10) нормалізація настає першого ступеня (самий низький ступінь), а 

також за трьома показниками – ІІ ступеня нормалізації і лише за концентрацією 

ФНП-α нормалізація настає ІІІ ступеня, а коефіцієнт IL-1β / IL-10 навпаки 

підвищується. За більшістю показників (71,42%) нормалізація формується за І-

ІІ ступенем. 

Розглядаючи ступені нормалізації концентрації цитокінів і коефіцієнтів, 

що характеризують співвідношення прозапальних до протизапальниз цитокінів 

під впливом проведеного лікування за новим, розробленим нами, методом, 
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спостерігали, що у більшості (5 із 7 – 71,42%) показників виявлений найвищий 

(ІІІ) ступінь нормалізації. Ступінь нормалізації концентрації sIgA  у 

вагінальному секреті при традиційному методі лікування досягає (21%) тільки І 

ступеня, а при використанні нового методу – ІІ ступінь нормалізації (53%). 

Таким чином, у дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, 

зростає концентрація прозапальних цитокінів першого (IL-1β, ФНП-α) і другого 

покоління (IL-6), а також, в певній мірі, протизапальних (IL-10) цитокінів. При 

цьому підвищується у вагінальному секреті концентрація sIgA. 

Проведені традиційні методи лікування дівчат пубертатного віку, хворих 

на вульвовагініт) позитивно впливають на запальний процес у репродуктивних 

органах, формуючи тенденцію до нормалізації (І-ІІ ступеня нормалізації) 

концентрації прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній крові та 

sIgA у вагінальному секреті.  

Більш ефективною (ІІІ ступінь нормалізації – у 71,42%) виявилась 

розроблена нами комплексна лікувальна тактика дівчат пубертатного віку, 

хворих на вульвовагініт, запального процесу, про що свідчить виражена 

тенденція до нормалізації концентрації у периферійній крові прозапальних і 

протизапальних цитокінів першого і другого покоління та концентрації  sIgA у 

вагінальному секреті, що дає нам можливість рекомендувати для лікування 

дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, новий розроблений метод. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та запропоновано нове 

вирішення важливого наукового завдання сучасної гінекології – покращання 

діагностики та результатів лікування дівчат, хворих на вульвовагініт, з метою 

збереження їх репродуктивної функції шляхом використанням сучасного 

пробіотика та корекції імунологічних порушень. 

1. З’ясовано, що у переважної більшості обстежених (79%) вульвовагініт 

діагностували повторно: у дівчат 12-14 років – у 100% випадків, у дівчат 15-18 

років – у 67,2% (39) випадків, відповідно. З-поміж виявлених клінічних проявів 

вульвовагінітів у дівчат пубертатного віку найбільш частими є: різноманітні за 

своїми ознаками патологічні виділення з піхви (99,4%); дизуричні розлади 

(30,2%); загальна слабкість та підвищення температури тіла (20,9%). Крім того, 

в дівчат основної групи соціальні та матеріально-побутові умови проживання 

були такими, що потребували покращання, також значною мірою на це 

впливала повноцінність / неповноцінність сім’ї.  

2. На підставі даних мікробіологічного обстеження 162 зразків 

вагінального вмісту дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, 

виявлено та ідентифіковано 326 штамів мікроорганізмів. У вагінальному вмісті 

більшості пацієнток (68,52 %) персистують асоціації умовно-патогенних 

бактерій, хламідії, мікоплазми, уреаплазми, папіломавіруси людини, які і 

формують вульвовагініт та його клінічну маніфестацію. Найчисельнішою є 

асоціація, що складається з двох таксонів мікроорганізмів (49,38%); асоціацію з 

п’ятьох видів мікроорганізмів виявлено в трьох пацієнток, а з шести – у двох 

дівчаток. 

3. Доведено, що розвиток вульвовагініту в дівчат пубертатного періоду 

супроводжується такими процесами: зростанням у вульвовагінальному вмісті 

активності лізоциму на 67,80 %, що підтверджує наявність антигенної 

(мікробної) стимуляції факторів у механізмі неспецифічного 

протиінфекційного захисту (природного імунітету) слизової оболонки піхви; 
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підвищенням концентрації секреторного IgА на 76,06 %, що свідчить про 

активацію не тільки неспецифічних факторів і механізмів протиінфекційного 

захисту, але й про формування специфічних механізмів реактивності слизової 

оболонки піхви цих пацієнтів. Також у вагінальному вмісті дівчаток 

пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, зростає концентрація як 

прозапальних, так і протизапального цитокіну, при цьому концентрація 

доімунного прозапального TNF-α зростає у 64,08 раза, IL-6 – у 18,50 раза, а IL-

1β – на 47,97 %. 

4. З’ясовано, що у 143 (88,30 %) дівчат-підлітків з-поміж усіх 

обстежуваних основної групи pH вагінального середовища був вищим за 

норму; у 56 (34,50 %) з них спостерігався незначний зсув вагінального 

середовища в лужний бік (у межах 4,7 – 5,0). Проте у 87 (53,70 %) пацієнток 

цієї ж групи спостерігалися більш значні порушення в піхвовому середовищі, 

як-от: у 29 (17,90 %) – pH вагінального середовища становив 5,3; у 24 (14,80 %) 

– 5,7.  

5. Обґрунтовано, що серед хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків 

гомозиготна однонуклеотидна заміна аденіну (А) на гуанін (G) у позиції 1267 

промоторної зони 6-ї хромосоми (CAG→CAA) гена HSP70-2 (id.: rs1061581) 

трапляється в 2,86 % випадків, за відсутності такої у групі контролю. За 

характером алельного розподілу1267G > аполіморфізму гена HSP70-2 домінує 

дикий G алель над А алелем: серед хворих – у 2,59 раза (72,14% проти 27,86%, 

χ2 = 54,91, р < 0,001), серед здорових – у 3 рази (χ2 = 30,0, р < 0,001) без 

вірогідних змін коефіцієнта інбридингу, що загалом не порушує очікуваної 

популяційної рівноваги Hardy – Weinberg. 

6. Після проведеного комплексного лікування таксономічний склад 

мікробіоти вагінального вмісту дівчаток пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініт, зазнавав позитивних змін: у більшої половини (75,31 %) дівчаток 

слизову оболонку піхви колонізували лактобактерії, які разом з 

біфідобактеріями (у 34,57 % дівчаток) та з пропіоновокислими (у 11,11 % 

пацієнток) створюють у порожнині вагіни коротколанцюгові жирні кислоти, які 



158 
 
підтримують високий рівень кислотності піхвового середовища, негативно 

впливаючи тим самим на ріст і розмноження патогенних та умовно-патогенних 

для біоценозу мікроорганізмів. На це вказують показники рН вагінальних 

виділень цієї групи пацієнток, які знаходилися у референтних межах у 68 (95,8 

%), а також виражена тенденція до нормалізації концентрації у периферійній 

крові прозапальних та протизапальних цитокінів першого і другого покоління 

та концентрації sIgA, що свідчить про значну ефективність розробленої нами 

патогенетично обґрунтованої терапії. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою профілактики інфекційних захворювань жіночих статевих 

органів та нормалізації складу вагінальної мікрофлори під час основного курсу 

лікування вульвовагініту рекомендовано призначати пробіотичний комплекс 

біфідо- і лактобактерій та сахароміцетів по одній капсулі два рази на день.  

2. З метою корекції рН вмісту піхви, нормалізації мікрофлори, усунення 

дискомфорту в статевих органах варто призначати по 5 мл 1 раз на добу 

вагінальний гель, до складу якого входить декаметоксин та гіалуронова кислота 

(курс лікування – 7 – 10 днів). 

3. Для підвищення ефективності лікування вульвовагінітів у дівчат та 

виявлених імунологічних порушень, а також з метою елімінації збудників та 

регресу запальних змін рекомендовано включити до комплексу терапії 

людський рекомбінантний інтерферон альфа-2b  у вигляді ректальних 

супозиторіїв по 150000 МО щоденно 2 рази на добу через 12 годин (курсу 

лікування – 5 днів). 

4. З метою збереження репродуктивного потенціалу дівчата-підлітки, які 

перенесли запальні захворювання зовнішніх статевих органів, повинні 

обов’язково перебувати на диспансерному спостереженні в дитячого 

гінеколога, а в подальшому – спостерігатись у лікаря-гінеколога в жіночій 

консультації. 
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