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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність проблеми. В умовах економічної нестабільності, падіння 
народжуваності та високого рівня загальної смертності питання охорони 
репродуктивного здоров’я населення набуває особливої соціальної значущості 
(Потапов В. А., 2012; Чайка А. В., 2012). З огляду на те, що в Україні сьогодні 
налічується  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 (Татарчук Т. Ф., 2015; Тучкина И. А., 2014).  

Серйозною проблемою у дівчат-підлітків залишаються запальні процеси 
статевих органів, широке розповсюдження яких у світі вивело їх у ранг актуальних 
завдань акушерства і гінекології, бо саме вони призводять до порушення функцій 
багатьох органів і систем жіночого організму. Наприклад, у США запальні 
захворювання статевих органів є причиною 2,5 млн візитів до лікаря, 200 тис. 
госпіталізацій та 100 тис. хірургічних втручань (Formos J., 2012).  

Лібералізація статевих відносин серед молоді на тлі низького рівня їх статевої 
культури – одна з причин поширення трансмісивних інфекцій, які спричинюють 
різні порушення репродуктивного здоров’я (Татарчук Т. Ф., 2014). У сексуально 
активних дівчат частота запальних захворювань статевих органів у три рази вища, 
ніж в однолітків, які не мають статевих відносин. Тому інфекції, які передаються 
статевим шляхом (хламідіоз, міко-уреаплазмоз, геніальний герпес, гострокінцеві 
кондиломи) та переважають за частотою поширення, різноманітністю клінічних 
проявів і важкістю ускладнень (Каминский В. В., 2012), потребують подальшого 
поглибленого вивчення.  

Численні дослідження останніх років доводять полімікробну етіологію 
запальних захворювань геніталій, тому концепція одного збудника втратила своє 
значення. Достовірно, що мікст-інфекції є результатом міжмікробної взаємодії з 
можливим залученням у процес сапрофітної аутофлори. Тому це питання нині так 
широко обговорюється науковцями, які доходять висновків про те, що мікробні 
асоціації є більш вірулентніими та патогенно активними. При цьому нормальна 
мікрофлора піхви досить часто стає «співучасником» етіології мікст-інфекцій, 
інколи – й основною причиною запального процесу (Кира Е. Ф., 2013). Часто 
вторинні вульвовагініти виникають на тлі тривало діючих екстрагенітальних вогнищ 
інфекційно-токсичного впливу (гайморит, тонзиліт, аденоїди, пієлонефрит), що 
пов’язано зі зниженою імунологічною реактивністю та порушенням обміну речовин 
у пацієнток. 

Незважаючи на розробку та впровадження в клінічну практику нових методів 
діагностики й антибактеріальної та протизапальної терапії згаданих вище 
захворювань, більшість досліджень тепер спрямовано на вивчення й застосування 
факторів імунологічного захисту (Вовк І. Б. та співавт., 2012), оскільки інфекції 
досить часто персистують, що пояснюється або ж внутрішньоклітинною 
локалізацією збудника і пов’язаними з цим імунопатологічними порушеннями, або 
ж – перебігом захворювання на тлі зниженої імунологічної реактивності 
(Гусева Е. В., 2007).  



Відповідно до вищезазначеного, розробка комплексної системи допомоги 
дівчаткам, хворим на вульвовагініти, виявлення нових аспектів розвитку 
патологічного процесу, вдосконалення технологій діагностики та лікування 
запальних захворювань зовнішніх статевих органів та піхви є необхідною й 
актуальною, бо сприятиме збереженню репродуктивного потенціалу майбутніх 
поколінь. 

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. 
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 результатів дослідження. 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 (c2=33,03, р<0,001), IL-10 та секреторного sIgA 



переважали над такими в 4 і 3,12 раза (c2=50,4 і c2=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%, c2=54,91, р<0,001), серед здорових – у 3 рази (75% 
проти 25%, c2=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 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-a 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 (c2=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, 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 та лікувального алгоритмів вульвовагінітів у дівчат 
впроваджено в лікувальну практику гінекологічних відділень та Центру планування 
сім’ї обласного перинатального центру та міського пологового будинку м. Івано-
Франківська (затв. 2.09.2016; 5.09.2016), пологового будинку № 1 м. Чернівців (затв. 
9.09.2015), обласного перинатального ценру м. Хмельницького (затв. 5.09.2016). 
Положення, викладені в матеріалах дисертаційної роботи, використані під час 
підготовки лекцій, матеріалів до практичних занять і в педагогічному процесі 
післядипломного навчання з акушерства та гінекології ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет» (затв. 9.09.2016). 

Особистий внесок дисертанта. Разом з науковим керівником обрано тему, 
визначено мету та завдання дослідження. Отримані дані є результатом самостійної 
роботи дисертантки, яка особисто склала програму дослідження, здійснила пошук 
джерел інформації, проаналізувала їх, обрала й обґрунтувала методи дослідження. 
Авторка самостійно сформувала групи дівчат-підлітків, обстежила їх та пролікувала, 
при цьому вела первинну медичну документацію, а лабораторні та функціональні 
дослідження виконувалася за її участі. Також дисертантка здійснила первинну 
обробку та клініко-статистичний аналіз результатів досліджень, математичну 
обробку даних, їх аналіз та узагальнення, самостійно описала результати 
дослідження, сформульовала висновки та практичні рекомендації, підготувала до 
друку наукові роботи та виступи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, а також 
практичні рекомендації дисертації оприлюднено на: Всеукраїнських науково-
практичних конференціях «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології» 
(Тернопіль, 2011, 2012), Міжнародному симпозіумі з питань репродуктивної 
медицини «Від науки до практики» (Київ, 2012), 93-й та 96-й підсумкових наукових 
конференціях професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного 
медичного університету (Чернівці, 2012, 2015). 

Публікації результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи цілком 
відображені в десяти наукових працях,  серед яких 5 статей (4 у наукових фахових 
виданнях України, 1 у закордонному виданні (Індія), 2 тез доповідей, що містяться у 
матеріалах наукових та науково-практичних конференцій України, 3 
раціоналізаторські пропозиції.  



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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Матеріали та методи дослідження. Обстеження дівчат усіх груп 

проводилось на клінічній базі кафедри акушерства та гінекології Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет» (БДМУ) в міському клінічному пологовому будинку № 1 м. Чернівців, 
Чернівецькій міській дитячій поліклініці, Чернівецькій обласній дитячій лікарні, 
Чернівецькому обласному медичному діагностичному центрі.  

Від батьків дівчат отримано письмову згоду на участь дітей у клінічних 
дослідженнях. Формуляр інформованої згоди пацієнта і карта обстеження пацієнта 
схвалені комісією з питань біомедичної етики БДМУ (м. Чернівці). Під час 
виконання 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), наказу 
МОЗ України № 690 від 23.09.2009. 

Для всебічної оцінки стану здоров’я обстежених дівчат було зібрано й 
проаналізовано дані про особливості перебігу вагітності й пологів їх матерів, а 
також дані про їх соціально-побутові умови та соціальний статус. З’ясовували також 
інформацію про час появи менархе, особливості періоду становлення менструальної 
функції, характер менструацій. 

Спеціальне гінекологічне обстеження включало огляд зовнішніх статевих 
органів з метою оцінки їх стану та ступеня розвитку, зокрема присінка піхви й 
дівочої пліви (цілісність, товщина, еластичність, стан навколишніх тканин, 
наявність виділень із піхви тощо). Також проводили забір мазків з піхви, її присінка 
та уретри (для бактеріологічного і бактеріоскопічного досліджень). Для отримання 
більш повної картини про стан органів малого таза застосовувалось їх ультразвукове 
сканування. 

З метою виконання завдань дослідження обстежено, за згодою батьків, 
194 дівчинки, що відображено в поінформованих картах згоди. Відповідно до 
програми дослідження їх було розподілено на групи: до І (основної) увійшло 162 
дівчинки хворі на вульвовагініт (базову терапію отримало 59 осіб; розроблений 
нами комплекс лікувальних заходів - 79 осіб); до ІІ (контрольної) – 32 практично 
здорових дівчинки.  



Мікробіологічне обстеження включало мікроскопію, бактеріологічне та 
мікологічне дослідження вмісту піхви, який забирали спеціальними тампонами.  

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) дозволила виявити одиничні клітини 
збудника багатьох інфекційних хвороб за рахунок багатократного збільшення 
кількості копій специфічних послідовностей ДНК, що тестувалися. 

Оцінку стану вагінального середовища проводили за допомогою 
діагностичних вагінальних тестів CITOLAB pH. За їх допомогою визначали ступінь 
відхилення кислотності середовища піхви від нормального рівня (рН ≥ 4,7), що є 
симптомом вагінальної інфекції (норма – від 4,0 до 4,4). Мікробіологічне 
обстеження вагінального секрету проведено загалом у 162 дівчат пубертатного 
періоду, хворих на вульвовагініт. 

Для розкриття механізмів контамінації та колонізації вагінального біотопу 
мікроорганізмами (бактеріями, грибами, мікоплазмами, уреаплазмами, хламідіями й 
вірусами) використали екологічний метод, з позицій якого ґрунтовно 
охарактеризували співіснування представників екосистеми «макроорганізм (хазяїн) 
– мікробіота» і простежили динаміку спрямованості змін мікроекології порожнини 
вагіни на тлі 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 – 
менше 25%. 

Дослідження вмісту цитокінів у плазмі крові проводили за допомогою 
імуноферментного аналізатора (ІФА).  

Визначення TNF-α здійснювали імуноферментним методом за допомогою 
TNF-α твердофазного ензимо-зв’язаного імуносорбентного набору (ELISA test kit), 
який працює за принципом «сандвіча».  

Визначення рівня IL-1β, IL-6, IL-10 проводили методом імуноферментного 
аналізу (ООО «Протеїновий контур», С.-Петербург) із застосуванням пероксидази 
хрому як індикаторного ферменту. 

Рівень секреторного імуноглобуліну А (sIgA) визначали твердофазним 
методом імуноаналізу за допомогою реактивів IФА-БЕСТ (ЗАО «Вектор-БЕСТ», 
Росія), що теж базується на принципі «сандвіча». Концентрацію sIgA в пробах 
визначали за калібрувальним графіком. 

Для вивчення А®G поліморфізму в положенні 1267 на короткому плечі 6-ї 
хромосоми гена HSP70-2 (rs1061581) застосували молекулярно-генетичні методи, 
як-от: виділення ДНК із лейкоцитів периферійної крові, полімеразну ланцюгову 
реакцію (ПЛР) з аналізом довжин рестрикційних фрагментів, горизонтальний 
електрофорез, а також статистично-аналітичні методи. Дослідження проводили на 
базі Центральної науково-дослідної лабораторії (підрозділ молекулярно-генетичних 
досліджень) БДМУ.  

Поліморфні варіанти гена HSP70-2 (rs1061581) визначали за допомогою 
модифікованих протоколів з олігонуклеотидними праймерами із застосуванням 
методу ПЛР та подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів. 



У процесі молекулярно-генетичного аналізу визначали відповідність 
розподілу генотипів рівновазі Харді – Вайнберга за критерієм c2, рівень 
гетерозиготності, а також моделі успадкування. 

Варіаційно-статистичну обробку цифрових даних виконували на електронній 
обчислювальній машині РС АТ 80486 за допомогою програми «Exel 5.0». 

Статистичний аналіз одержаних даних проводили за допомогою методів 
варіаційної статистики, при цьому визначали середні величини (M), середню 
похибку (m), середньоквадратичні відхилення (σ). Імовірність кожного показника 
визначали за статистичним критерієм Стьюдента.  

Результати досліджень та їх обговорення. З вивчених клінічних проявів 
найбільш частими скаргами у дівчат, хворих на вульвовагініт, були патологічні 
виділення з піхви, різноманітні за своїми ознаками – кількістю, кольором, запахом, 
густиною, що було характерно для відповідного збудника запалення та його 
асоціацій, – дизуричні розлади, загальна слабкість та підвищення температури тіла.  

У результаті ретельного клінічного аналізу встановлено, що соціальні та 
матеріально-побутові умови проживання обстежених пацієнток основної групи були 
такими, що потребували покращання; значною мірою на це впливала повноцінність / 
неповноцінність сім’ї. Паритет пологів у матерів не мав впливу на розвиток 
запального процесу додатків матки в дівчат. Проте наявність у матерів дівчат 
основної групи генітальної інфекції під час вагітності доводить наявність 
«перинатального сліду» в пацієнток, хворих на вульвовагініт.  

Мікробіологічні дослідження показали, що домінуючих таксонів (індекс 
постійності більше 50%) у вагінальному вмісті дівчат пубертатного періоду не 
виявлено. Додаткова мікробіота вмісту порожнини вагіни представлена 
гарднереллами (Gardnerella vaginalis), фекальними ентерококами, кишковими 
паличками. Близькими до цих мікроорганізмів за індексом постійності, частотою 
випадків, індексами видового домінування Сімпсона, Бергера – Паркера є 
дріжджоподібні гриби роду Candida (індекс їх постійності – 24,69%, частота 
випадків – 0,13), уреаплазмами (індекс постійності – 24,07%). 

До випадкових мікроорганізмів, що виявляються у вагінальному вмісті дівчат 
пубертатного віку, хворих на вульвовагініти належать хламідії, гемолітичний 
стафілокок, α-гемолітичний стрептокок, протей, Klebsiella oxytoca, ентеробактерії та 
інші мікроорганізми. 

Вульвовагініт у дівчат пубертатного віку зумовлюють Gardnerella vaginalis (у 
38,27% випадків), Enterococcus faecalis (у 31,48% випадків), Escherichia coli та інші 
ентеробактерії (у 33,34% випадків), мікроорганізми з внутрішньоклітинним типом 
паразитизму – уреаплазма, хламідії, мікоплазма, віруси папіломи людини типів 16 і 
18 – виявлено у 64 (39,51%) пацієнток. Небезпечним є факт персистенції вірусів 
папіломи 16 і 18 типів, які вважаються високоанехогенними вірусами та 
асоціюються з раком шийки матки. 

Мікробіологічне та імунологічне обстеження (встановлення зростання титру 
антитіл до вірусів папіломи людини, уреаплазми, мікоплазми, хламідій) показало, 
що зі 162 зразків вагінального вмісту дівчат пубертатного віку, хворих на 
вульвовагініт, виділено та ідентифіковано 326 штамів мікроорганізмів. Це свідчить 



про те, що у вмісті порожнини вагіни персистують асоціації різних таксонів, які і 
спричинюють вульвовагініт та його клінічну маніфестацію.  

Найчастішим збудником запального процесу репродуктивних органів дівчат 
пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, що виявляється в монокультурі, є 
гарднерелла, яку знайдено у вмісті вагіни 18 (11,11%) пацієнток. Приблизно в 5% 
хворих дівчаток пубертатного віку виявляли в монокультурі Enterococcus faecalis 
або Ureaplasma urealyticum. Дещо рідше у вагінальному вмісті хворих дівчаток 
виявляли кишкову паличку (у 4,32% випадків), дріжджоподібні гриби роду Candida 
(2,47%) і Mycoplasma hominis (1,23%). 

У результаті проведених досліджень, спрямованих на встановлення 
етіологічної структури вульвовагініту, виявлено всього 47 різних за таксономічною 
структурою асоціацій. Найбільшою була кількість тих асоціацій, що складалися із 
двох різних таксонів. Їх було 26, що склало 55,32% випадків з усіх асоціацій. 
Найчисельнішими були асоціації, що складалася із Gardnerella vaginalis і 
Staphylococcus epidermidis(27,66% випадків); Enterococcus faecalis та Escherichia 
coli (17,02% випадків); Gardnerella vaginalis і Enterococcus faecalis (14,89% випадків); 
Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis (10,64% випадків). Усі інші 
структуровані асоціації траплялися рідше (менше 10,00% випадків). 

Асоціацій, які складаються з трьох видів мікроорганізмів, було виявлено 
порівняно мало – 10. Найчисельнішими були асоціації, що сформовані з Candida 
albicans + Enterococcus faecalis та Escherichia coli (2,47% від усіх випадків асоціацій); 
Gardnerella vaginalis + Escherichia coli та Ureaplasma urealyticum (1,85% ); Ureaplasma 
urealyticum + Enterococcus faecalis та Escherichia coli (1,23% ). 

Мало (14,89% випадків) виявлено асоціацій умовно патогенних 
мікроорганізмів, що були сформовані з чотирьох таксонів. Найчастіше виявляли 
асоціації, що складалися з Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli 
й Trichomonas vaginalis; Gardnerella vaginalis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli та 
Staphylococcus epidermidis; Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Ureaplasma 
urealyticum і Mycoplasma hominis.  

Асоціації, що складалися з п’яти видів мікроорганізмів, які належать до різних 
таксономічних груп, виявлено лише в трьох дівчат, хворих на вульвовагініт. 

І тільки одну асоціацію, яка складається з Gardnerella vaginalis, Candida 
albicans, Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum і Staphylococcus aureus, виявлено у 
двох пацієнток (4,26% випадків).  

Різні за таксономічною структурою асоціації, які складаються із шести видів, 
виявлено у двох хворих на вульвовагініт дівчаток пубертатного періоду. 

Таким чином, вульвовагініт у дівчаток пубертатного періоду – це 
поліетіологічне захворювання, причиною якого є монокультури (у 31,48% пацієнтів) 
Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 
Mycoplasma hominis та інші. Проте в більшості випадків (68,52%) їх причиною є 
асоціації патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, які складаються з двох 
(26 асоціацій – 55,82%), трьох (10 асоціацій – 21,28%), чотирьох (7 асоціацій – 
14,89%), п’яти і шести видів мікроорганізмів (по 2 асоціації – 4,26%). 

Згідно з нашими даними про показники pH вагінального середовища дівчат, 
хворих на вульвовагініт, можна стверджувати, що наявність інфекційного збудника 



в статевих шляхах дівчат-підлітків, призводить до змін pH піхвового середовища в 
бік лужного. З-поміж дівчат-підлітків, що склали основну групу обстежуваних, у 
143 (88,3%) pH вагінального середовища був вищий за норму, і лише в 19 (11,7%) 
пацієнток аналогічні показники були в межах норми та становили 4,0 – 4,4. У 56 
(34,5%) пацієнток основної групи спостерігався незначний зсув вагінального 
середовища в лужний бік у межах 4,7 – 5. Проте у 87 (53,7%) пацієнток цієї ж групи 
були більш значні порушення піхвового середовищі, як-от: у 29 (17,9%) пацієнток 
основної групи pH вагінального середовища становив 5,3; у 24 (14,8%) – він 
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. 
Виявлено й випадки, коли в пацієнток контрольної групи показники pH 
вагінального середовища були в межах норми та становили 4,0 – 4,4. Раннє 
виявлення зміни рН вагінальних виділень за допомогою тесту дозволяє своєчасно 
діагностуватти виникнення інфекції, провести лікування і зменшити ризик 
можливих ускладнень.  

Результати дослідження показують, що розвиток вульвовагініту в дівчат 
пубертатного періоду супроводжується зростанням у вульвовагінальному вмісті 
активності лізоциму на 67,80%. Це підтверджує наявність антигенної (мікробної) 
стимуляції факторів механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту 
(природного імунітету) слизової оболонки піхви у дівчат пубертатного періоду, 
хворих на вульвовагініт. 

Зростає також концентрація sIgA на 76,06%, що є свідченням активації не 
тільки неспецифічних факторів і механізмів протиінфекційного захисту, а й 
формування специфічних механізмів реактивності слизової оболонки піхви цих 
пацієнтів. 

Зростає на 16,67% кількість TNF-α, який вважається одним із центральних 
регуляторів вродженої реактивності, разом з IL-1β, та інтерферонів α і β. Основними 
клітинами, що секретують TNF-α, є моноцити / макрофаги та природні кілери. ФНП-
α є основним медіатором, який синтезується клітинами макроорганізму у відповідь 
на контамінацію патогенних грам-негативних бактерій (ліпополісахаридів). 

Підвищення на 81,17% концентрації IL-1β, основного медіатора запальних 
процесів з багатофункціональною роллю, свідчить про активацію продукції IL-2, що 
спричинює продукування гепатоцитокінами білків гострої фази, які підвищують 
активність захисної функції запальної реакції. 

Концентрація багатофункціонального IL-6 зростає на 49,28% і вказує на те, що 
в дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, посилюється процес 
диференціації В-лімфоцитів і продукування імуноглобулінів усіх класів та білків 
гострої фази. 

Зростання на 21,13% протизапального імунного IL-10 є свідченням 
супресорної дії на формування специфічної імунної відповіді, інгібування продукції 
прозапальних цитокінів Т-хелперами І типу (Th-1), що покращує ефективність 
клітинної імунної відповіді. 

Вищезазначене свідчить про те, що розвиток вульвовагініту в дівчат 
пубертатного періоду супроводжується активізацією факторів і механізмів 
неспецифічного протиінфекційного та специфічного імунного як системного, так і 



локального захистів. 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) гуморальних факторів секреторного 
вмісту піхви. 

Отже, формування та перебіг вульвовагініту в дівчат пубертатного віку 
супроводжується суттєвим (Р < 0,01 – 0,001) зростанням прозапальних цитокінів 
першого і другого поколінь та підвищенням (Р < 0,05) протизапального цитокіну 
(IL-10), а також підсиленням локального (вульвовагінального) імунітету за рахунок 
підвищення концентрації у вагінальному секреті sIgA. 

У процесі проведення генетичних досліджень встановлено, що у зв’язку з 
заміною А®G у положенні 1267 гена HSP70-2 з’являється сайт для PstI, що відтак 
зумовлює появу різних його генотипів та різний рівень мРНКHSP70 експресії. 
Підвищена експресія HSP70 значно зменшує запальну реакцію і розвиток 
фіброзублеоміцин-індукованого ушкодження легень, блокуючи продукцію фактора 
росту пухлин β1 (TGF-β1), а також відіграє захисну роль у регуляції функції клітин 
у випадку хронічного бактеріального простатиту, синдрому хронічного тазового 
болю, підвищуючи активність Т-хелперів. Незважаючи на велику кількість 
досліджень, на сьогодні немає відомостей про участь генів HSP70 в патогенезі 
запальних захворювань органів малого таза в дівчат-підлітків. 

Встановлено, що частота випадків дикого G-алеля в дівчат-підлітків дослідної 
та контрольної груп  на 44,28% і 50,0% відповідно вища, ніж «мінорного» А-алеля 
гена HSP70-2 (p < 0,001). Відносна частота випадків G-алеля та А-алеля у практично 
здорових дівчат та хворих на вульвовагініти статистично значущо не відрізнялась. 

Аналіз ко-домінантної моделі успадкування засвідчив вірогідну перевагу 
частоти AG- та GG-генотипів гена HSP70-2 в осіб дослідної групи над АА-
генотипом у 17,5 і 16,5 раза (c2 = 40,01 і c2 = 36,61, p < 0,001), без суттєвих 
відмінностей у частоті випадків проміжного генотипу та диких гомозигот як з-поміж 
хворих, так і в контролі (р > 0,05). Інформаційний критерій Айкайке (AIC) для цієї 
моделі становить 14,39. Частота випадків генотипів 1267 A®G поліморфізму гена 
HSP70-2 в дівчат з вульвовагінітами та в практично здорових вірогідно не 
відрізнялись. 

З-поміж носіїв GG-генотипу вірогідно частіше траплялися пацієнтки з 
продукцією IL-1β вище середньої (2-й, 3-й квартиль) на 25,72% (87,88% проти 
62,16%, c2 = 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%, c2 = 7,58, р = 0,006, відповідно). Вірогідної 
різниці в частоті виявлення осіб за рівнями продукції TNF-a та sIgA з урахуванням 
генотипів аналізованого гена не встановлено.  

Популяційний та расовий аналіз засвідчив, що частота випадків мінорного 
АА-генотипу гена HSP70-2 в обстежених осіб (0,00% – у контролі та 2,86% – з-
поміж хворих) є дещо нижчою, ніж у середньому для європеоїдних популяцій, що 
вказує на високу гетерогенність і неоднорідність популяцій за поліморфним 
локусом, у т. ч з урахуванням нозології, і не відрізняється вірогідно загалом за 
алельним розподілом та відповідає європеоїдній расі (РА = 0,25 – 0,28 проти РА = 



0,33 – 0,71 та РG = 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 в азіатів (РА = 0,44 – 
0,48, р<0,05) відповідно. 

Таким чином, мутація в 1267 позиції промоторної зони гена HSP70-2 
траплялася загалом у 2,86% випадків. Розподіл А- і G-алелей A-1267G поліморфізму 
гена HSP70-2 засвідчує відносну однорідність розподілу в обстеженій популяції 
дівчат-підлітків Північної Буковини з переважанням дикого G-алеля як у 
контрольній групі (75,0%), так і в групі хворих на вульвовагініти (72,14%).  

До розробленого нами патогенетичного лікування вульвовагінітів у дівчат 
було вирішено включити потужний пробіотик, який містить велику кількість живих 
колоній корисних бактерій, зокрема лакто- і біфідобактерії, сахароміцети; 
вагінальний гель, до складу якого входить декаметоксин та гіалуронова кислота, які 
підтримують рН та вологість слизової піхви, завдяки чому формується нормальна її 
мікрофлора, яка захищає від різних інфекцій, усуває дискомфорт і сухість статевих 
органів. 

З метою корекції імунологічних порушень до розробленого комплексу 
терапевтичних заходів було включено людський рекомбінантний інтерферон альфа-
2b – такий же, як виробляється в організмі людини, що є готовим природним 
чинником боротьби з вірусом на підмогу власним силам. 

Традиційна комплексна терапія хворих на вульвовагініт дівчаток пубертатного 
віку теж є ефективним засобом лікування. Проте у випадках її використання не 
досягалася нормалізація мікробіоти в 30 (37,97%) дівчаток пубертатного віку, 
насамперед у вмісті піхви більшості (53,16%) дівчаток не виявляли лактобактерій, 
які є основним представником нормальної мікробіоти. 

Позитивним результатом нового комплексного лікувальння дівчат 
пубертатного віку, хворих на кандидозний вульвовагініт, є контамінація і 
колонізація слизової оболонки піхви лактобактеріями в 70,00% випадків, 
біфідобактеріями – в 45,00% та пропіоновокислими бактеріями – у 10,00%. 
Відновлення ендогенної цукролітичної мікробіоти призводить до елімінації 
вагінального вмісту дріжджоподібних грибів роду Candida (Candida krusei), а 
Candida albicans елімітує в 84,62% пацієнток.  

У 69 (62,9%) дівчат, хворих на вульвовагініт, що отримали традиційний 
комплекс лікувальних заходів, показник рН вагінальних виділень став нормальним. 
У 23 (37,1%) пацієток з вульвовагінітом після традиційного лікування pH 
вагінального середовища продовжував залишатися незначно вищим за норму, в 12 
(19,3%) – він становив 4,7, а у 8 (12,9%) та 3 (4,8%) – 5,0 та 5,3 відповідно. Як 
бачимо, застосування розробленого нами патогенетичного комплексу лікувальних 
заходів вульвовагінітів у дівчат більш ефективно сприяє нормалізації pH їх 
вагінального вмісту – в 1,5 раза порівняно з традиційними методами лікування. Про 
це свідчать показники рН вагінальних виділень 68 (95,8 %) пацієнток цієї групи, що 
нормалізувалися та коливалися в межах 4,0 – 4,4. 

Аналізуючи ступені нормалізації концентрації цитокінів і коефіцієнтів, що 
характеризують співвідношення прозапальних до протизапальниз цитокінів, після 
проведеного лікування за новим, розробленим нами, методом, з’ясували, що в 



більшості випадків (5 (71,42%) із 7) спостерігався найвищий (ІІІ) ступінь їх 
нормалізації. Нормалізація концентрації sIgA у вагінальному секреті в разі 
традиційного методу лікування досягала тільки І ступеня (21,00%), а у випадку 
використання нового методу – ІІ ступеня (53,00%). 

Отже, у дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, під впливом 
нової комплексної терапії зростає концентрація прозапальних цитокінів першого 
(IL-1β, TNF-α) і другого поколінь (IL-6), а також певною мірою протизапальних (IL-
10) цитокінів. При цьому у вагінальному секреті підвищується концентрація sIgA. 
Водночас проведені традиційні методи лікування дівчат пубертатного віку, хворих 
на вульвовагініт, також позитивно впливають на запальний процес у 
репродуктивних органах, формуючи тенденцію до нормалізації (І – ІІ ступені 
нормалізації) концентрації прозапальних і протизапальних цитокінів у периферійній 
крові та sIgA у вагінальному секреті.  

 
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; 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%, c2 = 54,91, р < 
0,001), серед здорових – у 3 рази (c2 = 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 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. 

 
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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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук	 за 
спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Державний вищий навчальний 
заклад України «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України, Івано-Франківськ, 2017. 

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності діагностики, 
лікування та профілактики вульвовагінітів у дівчат. У ній висвітлено результати 
комплексного дослідження розвитку вульвовагініту, що включало дані про 
клінічний перебіг, аналіз мікробіоценозу піхви, стану системного та локального 
імунітету, цитокінового профілю. Вперше проведено аналіз А1267G поліморфізму 
гена HSP70-2  у структурі хворих на вульвовагініти дівчат та встановлено його плив 
на продукцію про- і протизапальних цитокінів. 

 Розроблено і впроваджено патогенетично обгрунтований комплекс лікування 
вульвовагінітів у дівчат, який передбачає: використання вагінального гелю, до 
складу якого входить декаметоксин та гіалуронова кислота, застосування 
комплексного підходу до профілактики дисбактеріозу під час антибактеріальної 
терапії; а також корекцію імунологічних порушень.  

Ключові слова: вульвовагініт, дівчата, місцевий імунітет, лікування.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Государственное высшее 
учебное заведение «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» 
МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2017 г. 

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности диагностики, 
лечения и профилактики вульвовагинитов у девочек. В данной научной работе 
проведены комплексные исследования развития вульвовагинита на основании 
клинического течения, микробиоценоза влагалища, состояния системного и 
местного иммунитета, цитокинового профиля, что позволило представить научную 
концепцию патогенетических механизмов его развития. 

Из клинических проявлений наиболее частыми жалобами у девушек больных 
вульвовагинитом были патологические выделения из влагалища, которые 
характеризировались разнообразием по своим признакам - количество, цвет, запах, 
плотность, что было характерно для соответствующего возбудителя воспаления и 
его ассоциаций, дизурические расстройства, общая слабость и повышение 
температуры тела. Также в результате тщательного клинического анализа нами 
установлено, что социальные и материально-бытовые условия проживания 
обследованных пациенток были такими, что нуждаются в улучшении у девочек с 
вульвовагинитами и в значительной степени на это влияет полноценность семьи. 

Впервые проведен анализ А1267G полиморфизма гена HSP70-2 (id.:rs1061581) 
в структуре больных вульвовагинитом девушек и установлено его влияние на 
продукцию про- и противовоспалительных цитокинов ((IL-1βи TNFα) в 2,89 раза (c2 
= 33,03, р < 0,001), IL-10 и sIgA доминировали над такими же в 4 и 3,12 раза (c2 = 
50,4 і c2 = 37,03, р < 0,001) соответственно).  

Развитие вульвовагинита у девочек пубертатного периода сопровождается 
ростом в вульвовагинальном содержимом активности лизоцима на 67,80%, что 
подтверждает наличие антигенной (микробной) стимуляции факторов и механизмов 
неспецифической противоинфекционной защиты (естественного иммунитета) 
слизистой оболочки влагалища, повышается концентрация sIgА на 76,06% , что 
является свидетельством активации только неспецифических факторов и 
механизмов противоинфекционной защиты, а также формируются специфические 
механизмы реактивности слизистой оболочки влагалища у этих пациентов. Растет 
концентрация как провоспалительных так и противовоспалительного цитокинов у 
девочек пубертатного периода, больных вульвовагинтом, так концентрация 
доимунного провоспалительного  TNFα увеличивается в 64,08 раза, IL-6 в 18,50 раз, 
а IL-1β - на 47,97 %. 

Микробиологическое обследование показало, что из 162 образцов 
вагинального содержимого девушек пубертатного возраста, больных 
вульвовагинитом, выделено и идентифицировано 326 штаммов микроорганизмов.  



После проведенного комплексного лечения по новой методике 
таксономический состав микробиоты влагалищного содержимого девочек 
пубертатного возраста, больных вульвовагинитом, значительно улучшилось. У 
большинства (75,31%) девочек слизистую оболочку влагалища колонизируют 
лактобактерии, которые вместе с бифидобактериями (в 34,57% девочек) и с 
пропионовокислыми (в 11,11%) создают в полости влагалища короткоцепочечные 
жирные кислоты, которые поддерживают высокий уровень кислотности 
влагалищной среды, негативно влияют на рост и размножение патогенных и 
условно-патогенных для биоценоза микроорганизмов, на что указывают показатели 
рН вагинальных выделений данной когорты пациенток, нормализовались у 68 
(95,8%) и находились в пределах 4,0 – 4,4, а также выраженная тенденция к 
нормализации концентрации в периферической крови провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов первого и второго поколения и концентрации 
sIgA, что свидетельствует о значительной эффективности разработанной нами 
патогенетически обоснованной терапии. 

Ключевые слова: вульвовагинит, девушки, местный иммунитет, лечение. 
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The thesis describes a problem of increasing of the diagnostics, treatment and 
prophylaxis of vulvovaginitis in girls. The study contains the complex researches of the 
development of vulvovaginitis basing on clinical flowing, vaginal microbiocenosis, 
condition of the systemic and local immunity and profile of cytokines. The analysis of 
А1267G polymorphism of the gene HSP70-2 (id.:rs1061581) in the structure of the 
patients suffering from vulvovaginitis has been performed for the first time; there has been 
established its influence on the production of pro-inflammatory and anti-inflammatory 
cytokines.  

The pathogenetically backgrounded complex of treatment of vulvovaginitis in girls 
has been developed. This complex uses vaginal gel which includes decamethoxine and 
hyaluronic acid, provides a versatile approach to the prophylaxis of dysbacteriosis in case 
of antibacterial therapy, and the correction of the immunologic disorders. 
Key words: vulvovaginitis, girls, local immunity, treatment. 

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   

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Підписано до друку 04.10.2017. Формат 60 х 84 / 16. Папір офсетний.  
Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.  

Ум.- друк. арк. 0,8.  
Тираж 100 пр. Зам. №223-2017. 

Віддруковано СПД Лівак У.М. Реєстр. № ІФ-28. 
58018, м. Чернівці, вул. Головна 264/302. Тел.:547434 

 


