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ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИТЕ 
ИНФЕКЦИИ (ППИ) водят 
до специфични усложнения. 
Оставени без лечение, те могат 
да причинят увреждания, водещи 
до инфертилитет. ППИ засягат 
фертилитета както при жените, 
така и при мъжете. Скринингът 
за ППИ е лесен и евтин. Колкото 
по-рано се открият ППИ, толкова 
по-малка е вероятността те 
да причинят репродуктивни 
проблеми. 

З
а стерилитет говорим, ко-

гато двойката не може да 

постигне бременност до 12 

месеца при редовен полов живот 

при млади двойки и до 6 месеца при 

двойки ≥35-годишна възраст. Инфер-

тилитетът (И) е по-общо понятие, 

включващо както невъзможност 

за забременяване, така и невъз-

можност за износване и раждане 

на дете. Инфертилитетът засяга 

около 10% от двойките с проблеми в 

концепцията. 

От тях около 10% са с неизяснена 

етиология. ППИ водят до специфич-

ни усложнения. Оставени без лече-

ние, усложненията могат да при-

чинят невъзвратими увреждания, 

водещи до И. За съжаление и лекува-

ните инфекции също могат да имат 

последствия, водещи до И. При жена-

та И се дължи на причини, отнасящи 

се до ендокринни, вагинални, церви-

кални, маточни, засягащи маточни-

те тръби и тазово-перитонеални 

фактори. Макар че честотата ва-

рира, при около 15-30% от случаите 

причините за И остават неясни[1]. 

Тубарният фактор за И (ТФИ) е око-

ло 30% в САЩ и даже много по-висок 

в други страни. Тубо-перитонеални-

те фактори са важна група от при-

чините за инфертилитет. Те са от-

говорни за 25-30% от причините за И 

при жените[2]. 

Тубарният стерилитет включва 

промени, дължащи се на възпаление, 

което включва фалопиевите тръби 

и тяхната връзка с яйчника, зася-

гащ овулацията, транспорта на яй-

цеклетката, спермата и ембриото 

или променя функцията на маточна-

та тръба като място на оплождане-

ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ 
ИНФЕКЦИИ  
И ИНФЕРТИЛИТЕТ

проф. д-р Мария 
Малинова, дм

Катедра по акушер-
ски грижи, ФОЗ, 

МУ-Пловдив

ключови думи 

полово-предавани 
инфекции, 

инфертилитет



списание МЕДИНФО 49

АГ

то. Тазово-перитонеалните адхезии, 

вследствие от прекарани инфекции, 

са най-честата причина за тубарна 

патология, отговорна за тубарния 

инфертилитет. Други състояния 

са ендометриоза, хидросалпинкс и 

обструкция на проксималния край 

на маточната тръба, дължаща се 

на усложненията от ендолуминалния 

ендосалпингит. 

Тазовата възпалителна болест (ТВБ) 

е най-честата причина за увреждане 

на фалопиевите тръби, достигаща 

до 50% от случаите. След един епи-

зод на ТВБ честотата на И е 11%, 

като нараства до 23 и 54% след два 

или три епизода респективно. Ту-

бо-овариалният процес води до ув-

реждане и на двете – проксимална-

та и дисталната част на тръбата[3].

Повечето случаи на ТФИ се дължат 

на салпингит, възпаление на епитела 

на Фалопиевите тръби с последващо 

възпаление и сраствания на тазовия 

перитонеум[2]. Микробните причини-

тели асцендират по лигавицата от 

маточната шийка към ендометриу-

ма и оттам в маточните тръби. 

По този начин инфекцията се раз-

пространява и причинява остра та-

зова възпалителна болест (ТВБ)[3]. 

ТВБ и възпалението на вътрешните 

гениталии могат да доведат до ин-

фертилитет, извънматочна бремен-

ност, рецидивиращи ТВБ или хронич-

на тазова болка при повече от 45% 

от жените. 

Една трета от случаите с ТВБ се 

отнасят до гонорея и хламидия, до-

като останалите остават с неиз-

яснена етиология[4]. Приема се, че 

приблизително 15% от жените с ТВБ 

развиват ТФИ и честотата на епи-

зоди с ТВБ е пропорционална на тех-

ния риск от инфертилитет. За съжа-

ление, по-голямата част от жените 

с тубарен фактор за инфертилитет 

нямат в анамнезата си данни за ди-

агностицирана остра ТВБ. Най-чес-

то те развиват салпингит в резул-

тат на асцендираща инфекция на 

гениталния тракт асимптомно или с 

минимални оплаквания[2]. Точно тези 

инфекции, протичащи без клинично 

доказана ТВБ, са особено важни за 

своевременно откриване и лекуване. 

Няколко ППИ, вкл. Chlamydia tracho

matis и Neisseria gonorrhoeae са добре 

проучени по отношение тяхната 

роля за развитието на салпингит 

и последващ И. Други причинители, 

като Mycoplasma genitalium и Tricho

monas vaginalis във вагиналния микро-

биом, също имат роля в увреждането 

на маточните тръби и сраствания, 

които могат да доведат до инфер-

тилитет. В момента има методи 

за скрининг и лечение на Neisseria 

gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis[2]. 

Така може да се намали рискът от 

развитие на ТВБ и последващ ТФИ. 

Все още се изследва ролята на дру-

гите ППИ за тубарно увреждане. От 

клинична гледна точка е важен скри-

нингът и предпазването от разпро-

странение на тези инфекции. Най-ва-

жно е поддържането на нормалния 

влагалищен микробиом.

Вагиналният микробиом е специфич-

на част от човешкия микробиом. 

Уникалното в състава на влагалище-

то е малкото разнообразие от ми-

кроорганизми, обикновено лактоба-

цили. Те са в състояние да усвояват 

гликогена, който е под контрола на 

естрогените. Лактобацилите и дру-

гите ферментиращи бактерии заед-

но с епителните вагинални клетки 

образуват млечна киселина и са от-

говорни за киселинността на вла-

галищното съдържимо. Млечната 

киселина съществува в две изомер-

ни форми, и тяхното съотношение 

дава на влагалищния микробиом ста-

билност и способност да отстоява 

на някои инфекции. Малкото разно-

образие в микробите на влагалище-

то създават т.нар. еубиоза. Пови-

шеното разнообразие парадоксално 

води до дисбиоза, като например 

бактериалната вагиноза (БВ)[5].

Промените във вагиналния микро-

биом включват намалено количе-

ство лактобацили и увеличение на 

факултативните и анаеробни ми-

кроорганизми, водещи до БВ, която 

предиспозира към преждевременно 

раждане. 

От друга страна, вагиналният ми-

кробиом се преобразува по време 

на бременност, с по-малко бакте-

риално разнообразие с доминиране 

на лактобацили. Промененият ва-

гинален микробиом, с намален брой 

лактобацили, особено по време на 

бременност, води до индукция на 

ексцесивно възпаление и преждевре-

менно раждане. 

Тъй като вагиналният микробиом 

играе важна роля по време на им-

плантацията на ембриото, не е из-

ненадващо, че БВ е често срещана 

при инфертилни жени и е свързана 

с намалена честота на концепция 

при ин витро фертилизация (ИВФ)[6]. 

Микробиотът на репродуктивната 

система е тясно свързан с идиопа-

тичния инфертилитет. 

Наличието на лактобацили дава 

по-голяма гаранция за успех на техни-

ките на асистирана репродукция[7]. 

От влагалището най-често се изоли-

рат Lactobacillus crispatus, L. gasseri, 

или L. Jensenii, но главно Lactobacillus 

crispatus са основните типове във 

влагалището[8]. Lactobacillus пред-

ставляват ключа към влагалищна-

та екосистема чрез образуването 

на млечна киселина. Приема се, че 
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тя потиска колонизацията на вла-

галището от патогенните орга-

низми. Основните нутриенти за 

лактобацилите включват захарта, 

получавана при разграждането на 

гликогена от α-амилазата на влага-

лището. Приема се, че α-амилазата 

е ключовият ензим на влагалищната 

екосистема, която деполимеразира 

гликогена до прости олигозахариди, 

и тези захари ферментират посред-

ством Lactobacillus за образуване на 

млечна киселина. 

Изобилието на Lactobacillus spp. е 

позитивно свързано с нивата на 

естрогените и съдържанието на 

гликоген във влагалището. Висо-

ките нива на естрогените водят 

до задебеляване на влагалищния 

епител с натрупване на гликоген в 

епителните клетки. Това съвпада с 

повишаване на броя на Lactobacillus 

spp. във влагалището[9]. Естестве-

но, не може да се посочи само един 

основен причинител на инфертили-

тета. Напоследък бактериалната 

вагиноза (БВ) също се посочва като 

евентуален причинител на инфер-

тилитет. В мета-анализ, изследващ 

ролята на БВ върху инфертилитета 

показва, че БВ е превалираща при 

жени с И в сравнение с бременни 

жени от същата популация. 

Същото проучване показва, че една 

на пет инфертилни жени има БВ и 

най-малко една на три има патоло-

гична вагинална флора. Четири про-

учвания показват, че БВ значително 

превалира при жени с тубарен ин-

фертилитет, отколкото при жени 

без проблеми с маточните тръби. 

Допълнително, като се съобразят 

няколко фактора, включително на-

стояща инфекция с N. gonorrhoeae, 

C. trachomatis или T. vaginalis, БВ е 

свързана с лапароскопски потвър-

дена ТВБ, ендометрит и салпингит. 

Това предполага, че ефектът на БВ 

не се ограничава само в долния гени-

тален тракт, а може да е свързан и 

с инфертилитет при жената[10]. Все 

пак не е категорично дали БВ сама 

по себе си директно уврежда фало-

пиевите тръби, благодарение на 

ролята на прекомерното разраства-

не на анаеробните причинители, 

биофилма и промяна във вагиналния 

микробиом. Факт е, че се открива 

БВ при по-голяма част от жените 

с ТФИ[2,3]. Наличие на Gardnerella в 

маточната шийка и Ureaplasma във 

влагалището са свързани с жени с 

анамнеза за инфертилитет. Много 

често БВ остава недиагностици-

рана и нелекувана[2,3]. Мета-анализ 

през 2015 г. показва, че инфекция с 

M. genitalium статистически досто-

верно повишава риска от цервицит, 

ендометрит, ТВБ, преждевременно 

раждане, спонтанен аборт и риск 

от инфертилитет[11].

Трихомонас вагиналис е анаеробен 

камшичест протозоа, често изоли-

ран от женския генитален тракт. 

Трихомониазата е асимптомна 

при повече от 70% от засегнати-

те жени. Свързва се с повишена 

транс мисия, продължителност на 

инфекцията и повишен риск от ТВБ, 

предаване на ХИВ и състояния като 

цервикална неоплазия, инфертили-

тет и усложнения на бременността 

като ниско тегло при раждането, 

преждевременно пукане на око-

лоплодния мехур и преждевременно 

раждане. Малко са проучванията, 

изучаващи съчетаването на трихо-

монас вагиналис и ТВБ. Нито едно 

от тях не е проучило връзката меж-

ду трихомониазата и хистологично 

потвърдената ТВБ. Жените поло-

жителни на вагинален Trichomonas 

vaginalis имат два пъти по-често 

хистологичен доказан ендометрит 

в сравнение с тези без трихомони-

аза и по-често превалиране на три-

хомониаза сред инфертилни жени, в 

сравнение с контролите[12]. 

Полово-предавани 
инфекции и мъжки 
инфертилитет
Миграцията на човешката сперма 

през женските полови органи (ЖПО) 

се влияе от различни проблеми на ре-

продуктивните органи. Влагалище, 

маточна шийка, матка, фалопиеви 

тръби и яйчници могат да намалят 

фертилността на спермата в ЖПО. 

Сперматозоидите трябва да пропъ-

туват през женския репродуктивен 

тракт и да оплодят яйцеклетката. 

В момента на еякулацията милиони 

сперматозоиди в няколко милили-

тра еякулат се депозират в задния 

влагалищен свод и започват своето 

пътешествие към мястото на оп-

лождането – ампуларната част на 

маточната тръба. Това става чрез 

различни фактори, като подвиж-

ност на сперматозоидите, контрак-

тилност на матката и маточните 

тръби и движенията на цилиарния 

апарат на епителните клетки[13]. 

Според Корнеев и съавт. около една 

трета от мъжете в безплоден брак 

съобщават за понесена ППИ по-рано 

в живота си, като често при тях се 

откриват отклонения в показате-

лите на еякулата. Уврежданията се 

получават по различни патологични 

механизми: транспорта на сперма-

та, сперматогенезата и жизнеспо-

собността на сперматозоидите. 

Докато някои автори демонстри-

рат, че гонококи, трихомони, сифи-

лис, хламидии, микоплазми, уреаплаз-

ми, вируси на хепатит В и С, херпес, 

а също и цитомегаловирус, ХИВ на-

маляват фертилността на мъжа, 
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други автори не потвърждават те-

зи данни. В продължение на много го-

дини хламидиазата остава една от 

най-често срещаните ППИ в много 

страни в света, докато в същото 

време болните от гонорея и сифи-

лис намаляват. Епидемиологични из-

следвания показват, че около 90% от 

населението на земята са носители 

на поне единия вирус на херпес, като 

при 60-65% в кръвта им се откриват 

специфични противовирусни анти-

тела, но у много от тях инфекцията 

протича асимптомно. По данни на 

популационни изследвания 45-100% 

от мъжете и жените са серопози-

тивни на цитомегаловирус[14]. 

Урогениталната инфекция с Chla my

dia trachomatis е причина за около 15% 

от мъжкия фактор на инфертилите-

та. ППИ могат да увредят фертили-

тета при мъжете чрез увреждане 

на органи, увреждане на клетките 

по пътя на медиаторите на възпа-

лението, обструкция и директно 

на сперматозоидите. Може да се 

развие възпаление на тъканите на 

тестисите и гениталния тракт 

като орхит и епидидимит, частична 

или пълна обструкция на гениталния 

тракт, намалена жизнеспособност 

и подвижност на сперматозоидите. 

Инфекциите с C. trachomatis при мъ-

жете най-често са безсимптомни и 

могат да причинят уретрит, прос-

татит, епидидимит и епидимо-ор-

хит. Пенилната уретра е предилек-

ционното място на инфекцията с 

C. trachomatis при мъжете. Най-чес-

тата клинична изява е уретритът. 

Има и хронична тиха генито-уринар-

на инфекция, водеща до ретрогра-

ден епидидимет, епидимо-орхит и 

много вероятно простатит. Епиди-

димитът при мъжете се причинява 

в около 40-50% от случаите. Симп-

томи имат около 50% от мъжете, 

положителни на Chlamydia. Експози-

цията на сперматозоидите при ин-

фектирани мъже с C. trachomatis по 

време на сперматогенезата и нат-

рупването в епидидима и транспор-

та може да промени параметрите 

на спермата. Инфекцията се асо-

циира различно с лошо качество на 

спермата. Други автори твърдят, 

че спермата е активен носител на 

елементарните тела на  

и така пренасят инфекцията на 

своята партньорка. Количеството 

на спермата не се засяга директ-

но[15]. Bryan доказва, че инфекцията 

с C. trachomatis е свързана с лошо 

качество на спермата, но не непре-

менно с патология[16]. Ureaplasmas са 

причина за негонококов, нехламидиа-

лен уретрит при мъжете и проста-

тит с честота между 11 и 16.1%[11].

Спермалната вирална инфекция с HPV 

повишава инцидентите на анеуплои-

дия и ДНК сегментация на същата. 

Промиването на спермата е една от 

най-ефективните процедури за нама-

ляване на контаминацията и предава-

нето на инфекцията[17]. Инфертилни-

те мъже имат по-високо наличие на 

семинална HPV инфекция в сравнение 

с общата популация. HPV в спермата 

може да окаже влияние върху качест-

вото � и репродукцията[18].

Заключение
Нормалната вагинална флора, доми-

нирана от Lactobacillus crispatus, L. 

gasseri или L. jensenii, е мощен пред-

пазващ фактор срещу C. Trachomatis, 

M. genitalium и другите ППИ. Профи-

лактиката на ППИ трябва да включ-

ва интервенции, които намаляват 

случаите на БВ и промотират нор-

мална вагинална флора[19-21]. Нелекува-

ните ППИ са отговорни за инферти-

литета при много двойки. 

Ранната диаг ноза и своевременно 

лечение намаляват риска от услож-

нения като ТВБ и последващ ин-

фертилитет. Скринингът за ППИ е 

лесен и ев тин. Колкото по-рано се 

открият те, толкова по-малко веро-

ятно е да причинят репродуктивни 

проблеми. Пероралните и вагинално 

прилагани пробиотици имат най-го-

лям успех при лечение на БВ и въз-

становяване на нормалния микро-

биом при жената. n
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