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ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ПРЕГРАВІДАРНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ ЖІНОК ГРУПИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ 
 

Запальні захворювання органів малого тазу, в тому числі хламідійна інфекція, суттєво 
погіршують якість життя жінок, знижують можливість розвитку вагітності внаслідок 
трубно-перитонеального ураження інфекцією, негативно впливають на перебіг вагітності, 
післяпологовий період та на новонароджену дитину.  

Мета дослідження: встановлення ефективності застосування сучасного антибакте-
ріального засобу фторхінолонового ряду ІІІ покоління Левоксимед (компанії World Me-
dicine) для покращання якості репродуктивного здоров’я у жінок з хламідійною інфек-
цією у програмі прегравідарної підготовки. 

Матеріали та методи. У дослідження увійшли 58 жінок (досліджувана група), у яких 
при зверненні у жіночу консультацію з приводу планування вагітності було виявлено та 
підтверджено хламідійну інфекцію. У контрольну групу увійшли 18 практично здорових 
жінок. 

Результати. Після проведення запропонованого нами лікування всі пацієнтки від-
значили покращання загального самопочуття, у 46 (80%) зменшилася кількість скарг  
на хронічний тазовий біль, у 53 (91%) припинились патологічні виділення зі статевих 
шляхів. Непереносимості та побічних ефектів даного лікування у жодному випадку  
не зафіксовано. Лише в однієї пацієнтки (1,7%) через 5 діб лікування діагностовано 
дисбіоз кишечнику легкого ступеня. За результатами повторного ПЛР-обстеження в об-
стежуваних жінок генетичного матеріалу C. trаchomatis не виявлено. Після проведеного 
лікування 28 (48%) пацієнток завагітніли самостійно. Слід відзначити, що у пролікова-
них нами жінок вагітність перебігала без відхилень та ускладнень. У них народилися 
живі доношені діти без ознак внутрішньоутробної інфекції. 

Заключення. Левоксимед має високу бактерицидну активність, добру переносимість 
та безпечність, що дає можливість застосовувати його як препарат вибору у преграві-
дарній підготовці жінок із групи ризику внутрішньоутробного інфікування. 

Ключові слова: хламідійна інфекція, антибактеріальна терапія, якість життя, 
вагітність, Левоксимед. 

Актуальність проблеми збереження репродуктивного здоров’я і подовження репро-
дуктивного періоду протягом багатьох років залишається надважливою проблемою су-
часного акушерства [2, 8]. Щоб діти народжувалися здоровими – здоровими мають бути 
батьки. Виношування вагітності та народження здорової дитини можливе лише здоровою 
жінкою [11]. Відомо, що основи репродуктивного здоров’я жінки закладаються ще в дитя-
чому віці й залежать від генетичних особливостей, наявності чи відсутності патології 
різних органів і систем організму, дії факторів зовнішнього середовища тощо. Саме тому 
важливим завданням для будь-якого лікаря є знайти і, по можливості, знизити вплив тих 
факторів ризику, які можуть вплинути не лише на зачаття, але і на перебіг вагітності  
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і здоров'я майбутньої дитини. На розвиток деяких важких ускладнень вагітності немож-
ливо або важко впливати під час вагітності, проте можливо попередити до вагітності. 
Профілактичні заходи, проведені до зачаття, як правило, здатні допомогти уникнути від-
хилень від нормального розвитку плода [7, 8]. 

Слід зауважити, що лібералізація статевої моралі призвела до збільшення ризику роз-
витку запальних захворювань статевої сфери. Численні дослідження підтверджують про-
відну роль полімікробних асоціацій у виникненні запальних захворювань геніталій [8, 10]. 
До основних збудників, які передаються статевим шляхом та викликають запальний про-
цес в статевій сфері належать N. gonorrhoeae (25-40%), C. trachomatis (20%), Tr. Vagina-
lis (46%), асоціації аеробних і анаеробних мікроорганізмів, які є частиною вагінальної 
мікрофлори – Вacteroides spp., Peptostreptococcus spp., G.vaginalis, Streptococcus spp., Sta-
phylococcus spp., E.coli (25-60%) та ін. [10, 12]. Деякі експерти вважають, що збудниками 
запальних захворювань органів малого тазу ЗЗОМТ можуть бути M. hominis и U. Urealy-
ticum, хоча іноді ці мікроорганізми є швидше коменсалами, аніж патогенами [3, 5].  

За даними ВООЗ, у розвинених країнах третина дорослого населення хворіє на хла-
мідіоз. У країнах Європи щорічно реєструється близько 10 млн випадків нових заражень 
хламідіями, у США – в межах 5 млн заражень на рік [10, 11, 12]. Унікальність хламідій 
полягає в тому, що це не бактерії і не віруси, а мікроби, які, по суті, є внутрішньо-
клітинними паразитами. З іншого боку підступність даних патогенів ще й в тому, що 30-
40% урогенітальних інфекцій перебігає стерто, проявляючись клінічно вираженими хро-
нічними запальними захворюваннями через 3-5 років, і, відповідно, пацієнтки не звер-
таються до лікаря при початковому інфікуванні, що в кінцевому результаті приводить  
до хронізації запального процесу і зверненні за медичною допомогою на стадії усклад-
нень [1, 6]. При цьому зауважимо, що наслідками хронічних запальних захворювань стате-
вої сфери є підвищений ризик розвитку таких небезпечних для здоров’я і життя патологій, 
як раку шийки матки, хронічного абдомінального болю, позаматкової вагітності, пору-
шень менструального циклу (олігоменореї, гіперполіменореї, альгодисменореї) [2, 10]. 

Тривала персистенція хламідійної інфекції в репродуктивному тракті веде до пошкод-
ження війчастого епітелію маткових труб, що клінічно маніфестує злуковим процесом  
в органах малого тазу та трубно-перитонеальним безпліддям [1, 4]. Маніфестація хламідій-
ної інфекції під час вагітності веде до розвитку плацентарної дисфункції, внутрішньо-
утробного інфікування плода, багатоводдя, затримки росту плода, невиношування вагіт-
ності, а також прямого інфікування новонародженого при проходженні його через родо-
вий канал. Крім того, можливе і вторинне інфікування дітей першого року життя C. Pneu-
moniaе, що часто протікає у вигляді малосимптомного захворювання верхніх дихальних 
шляхів [6]. 

Разом з тим відмітимо труднощі бактеріоскопічної діагностики запальних захворювань 
органів малого тазу. Так, при наявності хронічного запального процесу у 1/3 пацієнток  
з цервікального каналу не вдається виділити ніяких мікроорганізмів, у ½ пацієнток флора 
цервікального каналу не співпадає з флорою, виділеною безпосередньо з вогнища запаль-
ного процесу, в ½ пацієнток з верхніх відділів статевого тракту висівається різна анаеробна 
флора [9]. Крім того, дуже часто має місце недостатня матеріальна база лабораторної 
служби для ідентифікації анаеробної флори, затруднена клінічна інтерпретація результатів 
бактеріоскопічного дослідження. Так при наявності хламідійної інфекції у вагінальному 
вмісті можливо виявити як відсутність лейкоцитозу (негативна прогностична цінність 
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становить 95%), так і лейкоцитоз (неспецифічна позитивна прогностична цінність – 17%) 
тощо. Тому, більшість дослідників вважають, що для підтвердження чи виключення хла-
мідійної інфекції стандартами діагностики повинні бути виділення генетичного матеріалу 
методом ПЛР та визначення стадії захворювання з використанням антитіл класів Ig M, Ig 
G, Ig A методом ІФА [6, 7, 11]. 

Зважаючи на результати останніх наукових досліджень відсутність швидкої і простої 
діагностики хламідіозу та його асоціації з іншими збудниками створює величезну проб-
лему для вибору адекватної антибактеріальної терапії. Саме тому для ефективного ліку-
вання хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів рекомендують прово-
дити антибактеріальну терапію, яка повинна забезпечувати елімінацію максимально ши-
рокого спектру можливих збудників (C. trachomatis, Tr. vaginalis, N. gonorrhoeae, M. Genita-
lium, Гр+ и Гр- аеробів і анаеробів) шляхом створення високих концентрацій антибакте-
ріального засобу в тканинах репродуктивних органів. Оптимальним вважають вибір 
комбінованої антибактеріальної терапії, а саме препаратів, які мають як парентеральну, так 
і пероральну форми випуску для здійснення ступеневої терапії. При цьому їх ефективність 
і безпека повинні бути підтверджені результатами рандомізованих клінічних дослідженнях. 

Ураховуючи природу хламідій та особливості їх біоценозу, вибір антибіотиків обме-
жується тільки тими препаратами, які активні щодо внутрішньоклітинних інфекцій. Такими 
властивостями більшою мірою володіють тетрацикліни, макроліди та фторхінолони.  
При цьому зауважимо, що препарати групи тетрацикліну та макролідів використовуються 
десятиліттями і за цей час розвинулось багато штамів, резистентних до цих антибіотиків. 
Цьому сприяла і особливість механізму антимікробної дії цих груп антибіотиків, які во-
лодіють лише бактеріостатичним впливом, а не бактеріоцидним [11, 12]. 

Тому, на сьогодні левофлоксацин є одним з найбільш ефективних та безпечних пре-
паратів фторхінолонового ряду, оскільки він блокує ДНК-гіразу (топоізомеразу II) та топо-
меразу IV типу, має пролонгований період напіввиведення, постантибіотичний ефект, 
хороше потенціююче поєднання з іншими групами антибактеріальних препаратів, пору-
шує процес поділу клітини, викликає глибокі структурні зміни в клітинній стінці, цито-
плазмі і нуклеотиді патогенної флори, що проявляється вираженим бактерицидним ефек-
том та, в кінцевому результаті, веде до загибелі клітини паразита [12]. 

 

Мета дослідження: встановлення ефективності застосування сучасного антибакте-
ріального засобу фторхінолонового ряду ІІІ покоління Левоксимед (компанії World Medi-
cine) для покращення якості репродуктивного здоров’я у жінок з хламідійною інфекцією  
у програмі прегравідарної підготовки. 

Матеріали і методи. Обстежено 76 пацієнток, які звернулися в жіночі консультації  
м. Тернополя протягом 2012-2017 рр. з метою планування вагітності та мали в анамнезі 
ЗЗОМТ чи хламідіоз. Проведено стандартне клінічне обстеження, яке включало збір скарг, 
анамнезу захворювання, життя, акушерсько-гінекологічний анамнез, проведено стан-
дартне обстеження – огляд в дзеркалах та бімануальне дослідження.  

Зважаючи на відсутність суттєвих змін в акушерсько-гінекологічному статусі, всім па-
цієнткам було рекомендовано обстеження на визначення хламідійної інфекції методом 
ПЛР. При підтвердженні даної інфекції її активність та ефективність проведеного ліку-
вання оцінювали за рівнем Ig A, Ig M та Ig G. Дослідження проведено на імунно-
ферментному аналізаторі STAT FAX 303 PLUS (USA) за допомогою наборів реактивів  
і тест-систем для кількісного їх визначення. 



 4  

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали з використанням програм 
статистичного аналізу Microsoft Excel 7.0 та Statistica for Windows 6.0. Отримані результати 
наведено у вигляді середніх величин та їх стандартних похибок (M±m). Для проведення 
порівнянь поміж порівнюваними групами використано t-критерій Стьюдента. Нульову 
гіпотезу відкидали при р<0,05. 

 
Результати дослідження та їх обговорення. Більшість жінок дослідної групи  

(36 (62%)) не мали виражених скарг, 18 (31%) – не могли завагітніти протягом останніх 3-
4 років, 12 (21%) – скаржилися на диспареунію, 10 (17%) – на хронічний тазовий біль.  
При аналізі анамнезу захворювання встановлено, що у 28 (48%) були репродуктивні втра-
ти в анамнезі, а саме самовільні викидні 13 (22%), внутрішньоутробна інфекція 8 (14%), 
синдром затримки росту плода – 7 (12%). При огляді у 32 (55%) пацієнток виявлено ендо-
цервіцит, у 21 (36%) – кольпіт. При мікроскопії мазків на ступінь чистоти вагінального 
вмісту виявлено наявність запальних змін у всіх обстежених (100%). У всіх пацієнток було 
виявлено C. trachomatis методом ПЛР з урогенітальних виділень.  

Основним завданням прегравідарної підготовки є створення оптимальних фізичних, 
психологічних та соціальних умов для кожної окремої пари у плановий гестаційний про-
цес. Наявність хронічного вогнища інфекції, особливо в урогенітальній сфері негативно 
впливає на реалізацію репродуктивної функції і вимагає радикального усунення даного 
патологічного стану. З іншого боку латентний та малосимптомний перебіг захворювання 
ускладнює можливість своєчасної діагностики та, відповідно, адекватної корекції. Хламі-
дії, як правило, мешкають в парауретральних ходах та криптах і становлять так звані 
«неконтрольовані депо» хламідійної інфекції. Генералізації процесу можуть сприяти 
аборти, операції, екстрагенітальна патологія тощо. Хламідійна інфекція також небезпечна 
можливістю швидкого і багатошляхового поширення у вищі відділи репродуктивної 
системи, що в кінцевому результаті приводить до ураження слизової оболонки матки, 
труб, яєчників, навколоматкових зв’язок, очеревини та може завершити трубно перито-
неальним безпліддям. На сьогоднішній день встановлено, що хламідійна інфекція може 
поширюватися каналікулярно (через цервікальний канал в порожнину матки і маткові 
труби на очеревину і органи черевної порожнини), лімфогенно (по лімфатичних капіля-
рах), гематогенно (що приводить до екстрагенітального ураження внутрішніх органів)  
та разом зі сперматозоїдами. 

Ураховуючи вищенаведене обґрунтування, а також наявність репродуктивних пору-
шень на фоні перенесеного запального процесу (можливо неповне бактеріологічне виліку-
вання, коли враховували лише відсутність специфічних скарг), та виявлення хламідійної 
інфекції при повторному якісному дослідженні методом полімеразної ланцюгової реакції, 
нами з метою прегравідарної підготовки всім досліджувальним жінкам призначено відпо-
відну специфічну антибактеріальну терапію. Згідно з «European guideline for the manage-
ment of Сhlamidia trachomatis infections, 2015» та «Sexually Transmitted Diseases Treatment 
Guidelines, 2010» для лікування обстежених пацієнток нами було проведено клінічне ви-
пробування антибактеріального препарату фторхінолонового ряду левофлоксацину Лево-
ксимед. Зважаючи на тривалість запального процесу, а також те, що пацієнтки звернулись 
за допомогою на стадії ускладнень, даний препарат призначали за наступною схемою:  
по 500 мг внутрішньовенно 1 раз на добу 3 дні, потім по 500 мг перорально 1 раз на добу 
до 10-14 днів. Поєднання парентерального і ентерального шляхів введення дає можливість 
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швидше досягнути бажаного ефекту та скоротити витрати на лікування. Тривалість ліку-
вання до 14 днів дає можливість перекрити 3-5 циклів розвитку хламідій в організмі лю-
дини і, тим самим, досягнути повної їх елімінації. 

Левоксимед має високу активність in vitro у відношенні C. trіchomatis, що підтверджено 
у багаточисельних дослідженнях, він має хорошу переносимість, безпечний, немає ембріо-
токсичного і тератогенного впливу та здійснює мінімальну негативну дію на корисну 
мікрофлору, простий та зручний у використанні [12]. 

Після проведення запропонованого нами лікування всі пацієнтки відмітили покра-
щення загального самопочуття, у 46 (80%) зменшилися скарги на хронічний тазовий біль, 
у 53 (91%) припинились патологічні виділення з статевих шляхів). Непереносимості та по-
бічних ефектів даного лікування в жодному випадку не зафіксовано. Лише у однієї па-
цієнтки (1,7%) через 5 діб лікування діагностовано дисбіоз кишківника легкого ступеня.  
За результатами повторного ПЛР обстеження у досліджуваних жінок генетичного мате-
ріалу C. trаchomatis не виявлено. Після проведеного лікування 28 пацієнток (48%) завагіт-
ніли самостійно. Слід відмітити, що у пролікованих нами жінок вагітність протікала  
без відхилень від фізіологічного перебігу та ускладнень. Народились живі доношені діти 
без ознак внутрішньоутробної інфекції.  

 
Висновки. 

1.  Запальні захворювання органів малого тазу, в тому числі хламідійна інфекція суттєво 
погіршують якість життя жінок, знижують можливість розвитку вагітності внаслідок 
трубно-перитонеального ураження інфекцією, негативно впливають на перебіг вагіт-
ності, післяпологовий період та на новонароджену дитину. 

2.  У жінок з безпліддям для діагностики можливої наявності латентної форми хламідійної 
інфекції, окрім бактеріологічного дослідження вагінального вмісту необхідно прово-
дити ПЛР-дослідження. 

3.  Для прегравідарної підготовки жінок з латентною хламідійною інфекцією доцільно 
застосовувати антибактеріальний препарат фторхілонового ряду Левоксимед за на-
ступною методикою: по 500 мг внутрішньовенно 1 раз на добу 3 дні, потім по 500 мг 
перорально 1 раз на добу до 10-14 днів. 

4.  Під впливом курсу лікування левофлоксацином (Левоксимед) у жінок з латентною 
хламідійною інфекцією досягнуто ліквідації клінічних проявів хронічного запального 
процесу статевої сфери, покращення якості життя та відновлення дітородної функції  
(у 48%) пацієнток. Левоксимед має високу бактерицидну активність, добру переноси-
мість та безпечність, що дає можливість застосувати його як препарат вибору у пре-
гравідарній підготовці жінок із хронічними ЗЗОМТ. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 

 
Цель исследования. Изучить эффективность некоторых фторхинолонов II и III поко-

ления (комбинированного препарата Орципол (ципрофлоксацин с орнидазолом) и Лево-
ксимед (левофлоксацин) компании World Medicine, Великобритания) при лечении уро-
генитальных микст-инфекций у больных с воспалительными заболеваниями органов 
малого таза (ВЗОМТ) для санации влагалища и восстановления репродуктивного здоровья.  

Материалы и методы. Проведено обследование и комплексное лечение 50 пациен-
ток репродуктивного возраста по поводу первого или повторного эпизода ВЗОМТ средней 
степени тяжести. Пациентки 1-й группы (n=25) при смешанных аэробных и анаэробных 
инфекциях, хламидиозе получали препарат Левоксимед в течение 7-14 дней. Больные  
2-й группы (n=25) при смешанных аэробных и анаэробных инфекциях, бактериальном 
вагинозе или трихомониазе получали комбинированный препарат – Орципол в те-
чение 5-7 дней. 

Результаты. Применение препарата Левоксимед и комбинированной антибактери-
альной терапии препаратом Орципол в комплексном лечении больных с ВЗОМТ ока-
залось успешным. Эффективность препаратов Левоксимед и Орципол в комплексном 
лечении ВЗОМТ в обследованных группах была сопоставимой и в большинстве случаев 
хорошей – 92% в 1 группе и 88% во 2 группе. 

Выводы. Использование комбинированной антибактериальной терапии с включением 
препаратов, перекрывающих спектр аэробных и анаэробных возбудителей, протозойных 
сексуально-трансмиссивных инфекций, является важным фактором успешной терапии 
воспалительных заболеваний гениталий у женщин. Высокая клинико-лабораторная эф-
фективность лечения при применении препаратов Левоксимед и Орципол у пациенток  
с ВЗОМТ позволяет рекомендовать их для широкого применения в гинекологической 
практике. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, урогенитальные 
инфекции, Левоксимед, Орципол. 

Инфекции верхних отделов женского репродуктивного тракта являются одними  
из наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний у женщин детородного 
возраста. В настоящее время для обозначения данной патологии, как за рубежом, так и  
в Украине, широко используется термин «воспалительные заболевания органов малого 
таза» (ВЗОМТ). К ним относятся: эндометрит, сальпингит, оофорит, параметрит, тубо-
овариальный абсцесс и пельвиоперитонит как по отдельности, так и в сочетании. Также 
часто встречается термин «хронические ВЗОМТ», однако он не совсем корректен, так как 
по сути ВЗОМТ – это всегда острый процесс с более или менее выраженной клинической 
симптоматикой. То, что подразумевают под «хроническими» эндометритами, сальпинги-
тами, оофоритами, как правило, является следствием перенесенного острого воспалитель-
ного процесса с последующим развитием тазовых перитонеальных спаек, непроходи-
мости маточных труб и синдрома хронической тазовой боли [4, 6]. 
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В последние годы наметилась отчетливая тенденция к росту частоты хронических 
урогенитальных инфекций за счет рецидивирующей формы заболеваний. Одним из клю-
чевых звеньев патогенеза хронических инфекций являются вторичные иммунодефицит-
ные состояния. Снижение резистентности организма в связи с изменениями в иммунной 
системе способствует развитию вялотекущих воспалительных и дистрофических процес-
сов в репродуктивном тракте. Присутствие во влагалищном микроценозе условно-пато-
генных микроорганизмов, увеличение количества анаэробных бактерий повышают риск 
восходящего инфицирования эндометрия. Воспалительный процесс разворачивается  
в межклеточном веществе (матриксе) соединительной ткани. Некоторые белки, состав-
ляющие матрикс, обладают прямыми противомикробными свойствами. К ним относятся 
фибронектин и ламинин, которые благодаря высокой адгезивности опсонизируют пато-
генные микроорганизмы и ускоряют их клиренс [2]. Эпителиальные клетки на поверх-
ности слизистых оболочек продуцируют дефензины. Синтез и/или освобождение этих 
«естественных антибиотиков» быстро индуцируется инфекцией или токсинами. Дефен-
зины в основном действуют, изменяя заряд на поверхности микробов, формируя поры  
в их мембранах и нарушая проницаемость, что вызывает утечку клеточного содержимого 
и гибель микробов. Они являются малыми катионными белками, богатыми аргинином  
с цистеиновыми дисульфидными мостиками, которые проявляют эффективность против 
грамотрицательных и грамположительных бактерий, грибов и некоторых вирусов. В до-
полнение к их бактерицидной активности дефензины выполняют многие функции  
во врожденном иммунитете. Например, дефензины, связываясь с рецептором хемокинов 
CCR6, являются хемотаксическими для незрелых дендритных клеток и Т-клеток памя-
ти [2]. Клетки иммунной системы часто разобщены, находятся в крови или перифери-
ческих тканях. Для быстрого интегрального ответа на антигенный стимул иммунная 
система использует коммуникационную сеть, обусловленную цитокинами и другими 
растворимыми медиаторами. Цитокины – малые, обычно гликозилированные белки, 
действующие локально или дистанционно, с органической сферой влияния или воздейст-
вием на системном уровне. Цитокиновая сеть в половых органах женщины управляется 
преимущественно стероидными гормонами яичников. Итак, посредством цитокинов по-
ловые гормоны влияют на активность местного иммунного ответа. Модуляция цитоки-
новой оси зависит от инфекции, генетического полиморфизма цитокиновых генов, стрес-
са, питания и других факторов, которые вносят вклад в количественные различия в вели-
чине и профиле цитокинового ответа среди разных индивидуумов [2]. 

К сожалению, большая часть инфекций органов малого таза (около 60%) протекает 
бессимптомно или субклинически, что не мотивирует пациенток обращаться за меди-
цинской помощью и затрудняет их выявление медицинскими специалистами [1, 6].  
Для улучшения диагностики ВЗОМТ в разных руководствах используются группы объек-
тивных и субъективных симптомов, а также лабораторных и инструментальных исследо-
ваний. Наиболее систематизировано диагностические критерии представлены в руковод-
стве по лечению ВЗОМТ (2015), разработанном центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC, США) [8]. 

В соответствии с рекомендациями CDC эмпирическое лечение ВЗОМТ необходимо 
начинать у сексуально-активных женщин при наличии у них тазовой боли или билате-
ральных болей внизу живота в сочетании с одним и более «минимальным» критерием, 
если других причин, кроме ВЗОМТ, выявить не удается. Для подтверждения и верифи-
кации диагноза ВЗОМТ используются «дополнительные» и «специфические» критерии 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Критерии диагностики ВЗОМТ (CDC, 2015) 
Минимальные клинические критерии,  

выявляемые при бимануальном исследовании 
• Болезненные тракции шейки матки 
• Болезненность при пальпации матки 
• Болезненность при пальпации придатков матки 

Дополнительные критерии 
• Температура тела >38,3°С 
• Аномальные слизисто-гнойные выделения из цервикального канала или из влагалища 
• Большое количество лейкоцитов при микроскопии вагинальных выделений 
• Увеличение СОЭ 
• Повышение уровня С-реактивного белка 
• Обнаружение N. gonorrheae или С. trachomatis в цервикальном канале  

Специфические критерии 

• Гистологические признаки эндометрита при биопсии эндометрия 
• Обнаружение с помощью трансвагинального УЗИ или магнитно-резонансной томографии 

гидросальпинкса в сочетании с наличием свободной жидкости в малом тазу или тубоова-
риальным абсцессом или без них; или данные допплерометрического исследования сосудов 
малого таза, предполагающие инфекцию (например, «гиперемия» маточных труб) 

• Лапароскопические данные, подтверждающие ВЗОМТ 
 
К сожалению, иногда диагностические критерии ВЗОМТ невозможно выявить вслед-

ствие недоступности соответствующего метода исследования или использования неаде-
кватных методов. Более того, при субклиническом течении заболевания многие «дополни-
тельные» и «специфические» критерии не выявляются. Поэтому их отсутствие при даль-
нейшем обследовании не должно быть причиной преждевременного прекращения лече-
ния, за исключением случаев, когда в ходе дальнейшего наблюдения подтверждается 
неинфекционная природа симптомов [6, 8]. Как показывают результаты многочисленных 
научных исследований [1, 6, 8], инфекции органов малого таза у женщин имеют поли-
микробную этиологию, и в течение последних 30-40 лет спектр возбудителей остается 
достаточно стабильным. Спектр возбудителей включает в себя, с незначительными расо-
выми и географическими вариациями, возбудителей инфекций, передаваемых половым 
путем (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, возможно, Mycoplasma genitalium), 
аэробную и анаэробную эндогенную флору влагалища (например, Prevotella spp., Porphy-
romonas spp., Bacteroides fragilis, Peptostreptococci spp., Gardnerella vaginalis, Escherichia 
coli, Haemophilus influenzae и аэробные стрептококки) [1, 4, 12].  

Микробиологическое или молекулярно-биологическое исследование при диагностике 
ВЗОМТ проводится только с клиническим материалом из цервикального канала для вы-
явления увеличения количества лейкоцитов, гонококков, хламидий либо М. genitalium  
и подтверждения диагноза инфекции малого таза. 

Помимо прямых экономических затрат при ВЗОМТ в виде временной нетрудоспо-
собности, расходов на диагностику, лечение и реабилитацию, указанная патология при-
водит к серьезным негативным последствиям для репродуктивного здоровья. Так, следст-
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вием перенесенных ВЗОМТ являются около 30% всех случаев бесплодия, до 50% экто-
пических беременностей и большое количество проблем, связанных с синдромом хрони-
ческой тазовой боли [1]. Пациентки могут переносить ВЗОМТ несколько раз в течение 
жизни. Причем с увеличением количества эпизодов растет частота развития трубного 
бесплодия (с 8% после первого эпизода до 19,5% после второго и 40% после третьего, 
соответственно) и эктопической беременности (с 6% после первого эпизода до 12% после 
второго и 22% после третьего) [3, 4]. То же самое можно отметить и в отношении синдрома 
хронической тазовой боли, который развивается у 12% пациенток после однократно пере-
несенного ВЗОМТ и у 67% – после трех и более ВЗОМТ в анамнезе [5].  

В последние годы опубликованы данные о повышении риска опухолей яичников 
после ВЗОМТ [9, 11]. Относительный риск (ОР) рака яичников [9] после одного пере-
несенного эпизода составил 1,92 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,27-2,92) по срав-
нению с контролем, а после 5 эпизодов ВЗОМТ в анамнезе риск возрастает до 2,46 (95% 
ДИ 1,48-4,09). В другом исследовании [11] выявлена ассоциация ВЗОМТ с повышенным 
риском пограничных опухолей яичников, после одного эпизода ОР составил 1,32 (95% ДИ 
1,10-1,58), а после 2 эпизодов риск возрастает до 2,14 (95% ДИ 1,08-4,24), также обна-
ружен повышенный риск низкодифференцированных серозных опухолей яични-
ков 1,48 (95% ДИ 0,92- 2,38).  

Лечение и реабилитация пациенток с осложнениями ВЗОМТ не бывают быстрыми и 
не всегда дают положительный результат, а для восстановления репродуктивной функции 
зачастую требуются вспомогательные репродуктивные технологии, стоимость которых  
во много раз превышает стоимость лечения первичного эпизода ВЗОМТ. Все это дает 
основание отнести инфекции органов малого таза к социально значимым заболеваниям, 
своевременная диагностика и эффективное лечение которых позволяют снизить негатив-
ное воздействие на репродуктивное здоровье и сократить расходы, как государственной 
системы здравоохранения, так и личные затраты пациенток. В исследованиях [1, 3, 6] было 
показано, что, чем раньше поставлен диагноз ВЗОМТ и назначена антибактериальная 
терапия, тем реже развиваются осложнения. Таким образом, в основе успешной лечебной 
тактики у женщин с ВЗОМТ лежат своевременная диагностика и ранняя адекватная анти-
бактериальная терапия, а при необходимости – госпитализация в гинекологическое отде-
ление (табл. 2). 

 

Таблица 2. Критерии госпитализации при ВЗОМТ [8, 12, 13] 
Рекомендации CDC, 2015 Европейские рекомендации, 2011, 2012 
Невозможность исключения острой хирургичес-
кой патологии (например, острого аппендицита) Диагностическая неопределенность 

Тубоовариальный абсцесс Неэффективность перорального лечения 
Беременность Тяжелая форма заболевания 
Тяжелая форма заболевания, тошнота, рвота, 
высокая лихорадка Тубоовариальный абсцесс 

Неспособность пациентки соблюдать рекомен-
дации или непереносимость перорального 
режима антибактериальной терапии 

Непереносимость перорального лечения 

Отсутствие эффекта от пероральной 
антибактериальной терапии Беременность 

 



 10  

При амбулаторном или стационарном лечении легких и среднетяжелых форм ВЗОМТ 
предпочтительна пероральная терапия. Причем к таким режимам относят и те, где исполь-
зуется не более чем однократное парентеральное введение препаратов в начале тера-
пии [8, 10]. Лечение тяжелых форм ВЗОМТ всегда необходимо начинать с парентераль-
ного назначения антибиотиков, в дальнейшем через 24-48 часов после клинического улуч-
шения возможен переход на пероральный прием [2, 7, 8]. Ступенчатая антибактериальная 
терапия позволяет не только экономить средства, но и остается более комфортной  
для пациенток. Если пероральная терапия продолжается тем же препаратом, что и для па-
рентерального введения, можно в значительной степени быть уверенным в сохранении 
эффективности и хорошей переносимости в течение всего курса лечения, в то время как 
при смене антибактериального препарата нельзя гарантировать, что он будет также эффек-
тивен и/или хорошо переносим. 

Одними из антибактериальных препаратов выбора при лечении ВЗОМТ являются 
фторхинолоны. Фторхинолоны относятся к классу хинолонов, который включает еще 
одну группу препаратов, отличающихся по структуре, активности, фармакокинетике  
и широте показаний к применению – нефторированные хинолоны. Хинолоны классифи-
цируют по времени введения в практику новых препаратов с улучшенными антимикроб-
ными свойствами. Согласно рабочей классификации, предложенной R. Quintiliani, хино-
лоны разделяют на четыре поколения: нефторированные хинолоны, моно-, ди- и трифтор-
хинолоны. Исследования в области фармакохимии позволили синтезировать молекулы 
новых препаратов путем устранения фтора в шестом положении, названные дезфторхино-
лонами [4]. Механизм действия фторхинолонов заключается в ингибировании ДНК-ги-
разы, приводящем к блокированию репликации ДНК и синтеза белка микроорганизма,  
что обеспечивает быстрое бактерицидное действие. Резистентность к фторхинолонам во-
зникает очень редко, только вследствие хромосомных мутаций бактерий, не наблюдается 
резистентности, обусловленной плазмидами, энзиматической инактивацией этих препа-
ратов бактериями. Перекрестные реакции фторхинолонов с другими классами антибакте-
риальных средств нехарактерны. Фторхинолоны III и IV поколений, в отличие от препа-
ратов II поколения, блокируют еще одну мишень в оболочке бактерий – топоизомеразу IV. 
Доказано, что ингибирование данного фермента происходит преимущественно у грампо-
ложительных бактерий, тогда как у грамотрицательных микроорганизмов блокируется 
преимущественно ДНК-гираза [4, 5, 13]. 
 
Таблица 3. Активность in vitro фторхинолонов в отношении потенциальных 
возбудителей ВЗОМТ (В. Рафальский и др., 2011) 

Микроорганизм МПК90, мг/л 
ІІ поколение – Ципрофлоксацин ІІІ поколение – Левофлоксацин 

E. coli 0,016 0,06 
E. cloacae 0,03 0,12 
E. aerogenes 0,06 0,12 
Klebsiella pneumoniae 0,25 0,25 
Enterococcus faecalis 2 2 
Bacteroides fragilis 8 2 
Fusobacterium spp. 8 4 
Peptostreptococcus spp. 2 4 
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Streptococcus 
agalactiae 2 1 

C. trachomatis 2 0,5 
M. genitalium 8 0,5-1 
M. hominis 2 2 
N. gonorrhoeae, CIPs 0,008 0,016 
N. gonorrhoeae, CIPr 1 2 

 
Примечание. МПК90 – минимальная подавляющая концентрация для 90% выделенных штаммов; CIPs – штаммы, 
чувствительные к ципрофлоксацину; CIPr – штаммы, устойчивые к ципрофлоксацину. 

 
С учетом полиэтиологичности ВЗОМТ потенциально активной против большинства 

возбудителей данной патологии в настоящее время является комбинация фторхиноло-
нов (табл. 3) и препаратов группы нитроимидазола. Производное 5-нитроимидазола – 
орнидазол является гораздо более эффективным и безопасным препаратом в лечении уро-
генитального трихомониаза, чем метронидазол [4]. Meханизм действия орнидазола связан 
с нарушением структуры ДНК чувствительных микроорганизмов и простейших: анаэроб-
ных бактерий и Trichomonas vaginalis.  

В связи с распространением антибиотикотерапии в научной литературе последних лет 
высказывается новая концепция способности антибиотика оказывать сопутствующий 
ущерб (collateral damage). В последние годы активно обсуждается способность антибио-
тиков вызывать структурно-функциональные изменения биоценозов с формированием 
ассоциативных патологических симбиозов в различных биотопах организма. Заслуживает 
внимание то, что антибиотики вызывают значительные изменения физико-химических 
свойств слизи желудочно-кишечного тракта [7]. 

 

Цель исследования. Изучить эффективность некоторых фторхинолонов II и III поко-
ления (комбинированного препарата Орципол (ципрофлоксацин с орнидазолом) и Лево-
ксимед (левофлоксацин) компании World Medicine, Великобритания) при лечении уроге-
нитальных микст-инфекций у больных с ВЗОМТ для санации влагалища и восстановле-
ния репродуктивного здоровья.  

Материалы и методы. Все участницы исследования (n=50) обследовались и находи-
лись на стационарном лечении по поводу первого или повторного эпизода ВЗОМТ сред-
ней степени тяжести в отделении неотложной гинекологии Коммунального учреждения 
«Днепропетровское клиническое объединение скорой медицинской помощи», которое 
является клинической базой кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО ГУ 
«ДМА». Больные были распределены на две группы в соотношении 1:1 согласно вы-
явленным урогенитальным инфекциям. Пациентки 1-й группы при смешанных аэробных 
и анаэробных инфекциях, хламидиозе получали препарат Левоксимед, который содержит 
левофлоксацин в форме левофлоксацина гемигидрата 500 мг, по 1 таб. 1 раз в день незави-
симо от приема пищи в течение 7-14 дней. При назначении препарата учитывали рекомен-
дации руководства CDC (2015), согласно которым в альтернативные схемы лечения вклю-
чен левофлоксацин перорально по 500 мг 1 раз в день при хламидиозе в течение 7 дней,  
а при низком риске гонореи при ВЗОМТ – в той же дозе в течение 14 дней [8]. Больные  
2-й группы при смешанных аэробных и анаэробных инфекциях, бактериальном вагинозе 
или трихомониазе получали комбинированный антимикробный и противопротозойный 
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препарат – Орципол, включающий в одной таблетке ципрофлоксацин в форме ципро-
флоксацина гидрохлорида 500 мг и орнидазол 500 мг. Орципол назначали по 1 таб. 2 раза 
в день до еды или через 2 часа после еды в течение 5-7 дней. 

Всем пациенткам проведено стандартное обследование для больных с гинекологичес-
кой патологией и на инфекции, передающиеся половым путем (рубрики «Г» и «И» приказа 
МЗ Украины от 15.07.2011 г. №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінеколо-
гічної допомоги в Україні»). Обследование больных включало общеклинические иссле-
дования (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи), иссле-
дование крови на ВИЧ, вирусный гепатит В и сифилис, гинекологическое обследование, 
бактериоскопическое исследование выделений из влагалища, канала шейки матки и уретры, 
бактериологическое исследование выделений из цервикального канала, диагностику ин-
фекций, передающихся половым путем, с использованием полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Кроме того, проводили ультразвуковое сканирование органов малого таза 
трансвагинальным методом. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) оценивали раз-
меры и структуру матки, яичников, маточных труб, наличие признаков спаечного процес-
са, патологических образований в области придатков матки, наличие и количество свобод-
ной жидкости в позадиматочном пространстве. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все пациентки с ВЗОМТ находились  
в репродуктивном возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст составил 27,6±1,2 года. 
Известно, что в настоящее время большинство ВЗОМТ сопровождается малосимптомным 
течением. Диагноз ВЗОМТ подтверждался данными клинического, лабораторного и ультра-
звукового исследований. При оценке клинических данных установлено, что основными 
клиническими признаками ВЗОМТ являлись билатеральная тазовая боль – у 50 (100%), 
диспареуния – у 44 (88%), аномальные маточные кровотечения – у 7 (14%), патологи-
ческие бели – у 47 (94%), повышенная утомляемость и недомогание – у 31 (62%) жен-
щины. Накануне госпитализации у большинства пациенток наблюдалось усугубление 
болевого синдрома: усиление интенсивности болей внизу живота с иррадиацией в пояс-
нично-крестцовую область и наружные половые органы. У 19 (38%) больных при поступ-
лении в стационар наблюдалась нормальная и у 31 (62%) – субфебрильная температура 
тела. Клинические анализы крови и общие анализы мочи у обследованных женщин имели 
незначительные отклонения от референтных значений (наличие лейкоцитоза, палочко-
ядерного сдвига лейкоформулы и повышенной СОЭ), а в большинстве случаев – были  
в пределах нормы. Выраженность клинических проявлений воспалительного процесса 
придатков матки (главным образом болевого синдрома) и степень объективных измене-
ний лабораторных данных часто не коррелировали. Это подтверждает мнение о том, что 
на начальных этапах развития большинство инфекций (в частности, хламидиоз, микоплаз-
моз, микст-инфекции), вызывающих ВЗОМТ, протекают бессимптомно или субмани-
фестно [8, 10]. При отсутствии лечения у таких больных формируются хронические 
эндоцервициты, эндометриты, сальпингиты, оофориты, приводящие к бесплодию. 

У 8 (16%) пациенток до начала лечения ВЗОМТ были извлечены негормональные 
внутриматочные контрацептивные средства, которые находились в полости матки 
более 4-5 лет. Необходимо отметить, что у 39 (78%) пациенток обеих групп были 
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отмечены сопутствующие заболевания влагалища: вагинит – у 15 (30%); бактериаль-
ный вагиноз – у 19 (38%) и шейки матки, в том числе эрозия (эктопия цилиндри-
ческого эпителия) – у 11 (22%).  

Сексуально-трансмиссивные инфекции (гонококки, хламидии, микоплазмы, рециди-
вирующий генитальный герпес), поражая половые органы, проникая через неповрежден-
ные тканевые барьеры, подготавливают условия для внедрения эндогенной сапрофитной 
микрофлоры. У всех 50 больных методом микроскопии выделений из канала шейки матки 
и влагалища выявлено большое количество лейкоцитов – до 30-50 в поле зрения,  
что являлось критерием воспалительного процесса, во 2-й группе (n=25) у 19 (76%) жен-
щин обнаружено наличие «ключевых» клеток и у 6 (24%) больных выявлены трихомо-
нады. При обследовании больных выявлены ассоциации возбудителей в различных ком-
бинациях: смешанные бактериальные, хламидии + бактерии, микоплазмы + бактерии, хла-
мидии + микоплазмы + бактерии, трихомонады + бактерии. Данные бактериологического 
исследования пациенток и результаты выявления урогенитальных инфекций методом 
ПЦР представлены в табл. 3.  
 
Таблица 3. Микроорганизмы и простейшие, выявленные у обследованных 
больных с ВЗОМТ, n (%)  

Микроорганизмы 1 группа 
(n=25) 

2 группа 
(n=25) 

Enterobacterium spp. 12 (48%) 8 (32%) 
Streptococcus spp. 5 (20%) 3 (12%) 
Staphylococcus spp. 7 (28%) 9 (36%) 
Chlamydia trachomatis 21 (84%) - 
Mycoplasma genitalis, hominis 14 (56%) 13 (52%) 
Gardnerella vaginalis - 19 (76%) 
Trichomonas vaginalis - 6 (24%) 

 
Полученные результаты согласуются с данными литературы [8, 10, 12] о полиэтиоло-

гичности ВЗОМТ в современных условиях. При выявлении инфекций, передающихся по-
ловым путем – трихомониазе и хламидиозе, обязательно рекомендовали обследование  
и лечение полового партнера у врача уролога или дерматовенеролога, использование 
барьерных методов контрацепции. 

Высокая частота бактериальной обсемененности половых органов женщин, стра-
дающих ВЗОМТ, наличие сопутствующих воспалительных и дисбиотических процессов 
влагалища и канала шейки матки, определяют необходимость использования при этой 
патологии комбинированных антибактериальных препаратов. Включение препарата Ор-
ципол в комплексное лечение ВЗОМТ обосновано современными представлениями  
о структуре возбудителей данной патологии, роли трихомониаза, неклостридиальной 
анаэробной флоры и высокой частоты бактериального вагиноза. 

В процессе лечения ВЗОМТ необходим тщательный контроль эффективности и свое-
временное принятие решения о смене антибактериального препарата или необходимости 
ургентного оперативного вмешательства. Это следует делать при отсутствии признаков 
клинического улучшения в течение 72 ч от начала лечения ВЗОМТ или ранее при ухуд-
шении состояния больной, развитии нежелательных побочных реакций [9, 10, 13], однако 
ни у одной из наших пациенток в этом не было необходимости.  
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Информация о клиническом эффекте пробиотиков в профилактике антибиотико-ассо-
циированной диареи при лечении ВЗОМТ широко освещена в литературе [7, 10], и по ре-
зультатам этих мета-анализов отмечается выраженная польза от комплексного лечения, 
включающего назначение пробиотиков, поэтому мы также включали в лечение наших 
пациенток пероральные пробиотики на фоне антибактериальной терапии.  

Проведенное лечение считали эффективным при наличии клинического выздоровле-
ния (улучшение общего состояния, купирование болевого синдрома, значительное умень-
шение или исчезновение патологических белей); при отсутствии изменений в половых 
органах, характерных для воспалительного процесса придатков матки по данным би-
мануального исследования; при нормализации лабораторных показателей (в общем ана-
лизе крови – уровня лейкоцитов и нормализации СОЭ) и положительной динамике  
по данным УЗИ органов малого таза. По этим критериям эффективность лечения 
через 14 дней от начала терапии ВЗОМТ оценивали как хорошую – при отсутствии 
клинико-лабораторных симптомов или частичную – при сохранении 1-2 признаков забо-
левания. Отсутствие признаков клинического выздоровления или нормализации лабора-
торных показателей оценивали как отсутствие эффекта. Контрольные исследования  
для выявления элиминации возбудителей проводили методом бактериоскопического 
исследования выделений из уретры, цервикального канала и влагалища – нормализация 
количества лейкоцитов, исчезновение «ключевых» клеток. После выписки из стационара 
на амбулаторном этапе рекомендовали совместно с половым партнером провести 
контроль излеченности хламидиоза методом ПЦР урогенитального соскоба и микробио-
логический контроль излеченности трихомониаза в течение 3-х менструальных циклов. 

Применение препарата Левоксимед и комбинированной антибактериальной и про-
тивопротозойной терапии препаратом Орципол в комплексном лечении больных  
с ВЗОМТ оказалось успешным. У всех пациенток при выписке из стационара отсутство-
вали клинические симптомы заболевания: улучшилось общее состояние, нормализовалась 
температура тела, практически купировался болевой синдром, прекратились патологи-
ческие выделения из половых путей. При бимануальном исследовании отмечалось умень-
шение размеров и отсутствие болезненности придатков матки, в контрольных мазках  
из канала шейки матки и влагалища нормализовалось количество лейкоцитов. Поло-
жительная динамика заболевания была подтверждена при трансвагинальном УЗИ ге-
ниталий (табл. 4).  
 

Таблица 4. Клиническая эффективность лечения ВЗОМТ  
на 14 сутки от начала терапии, n (%) 

Эффективность 
лечения 1 группа препарат Левоксимед (n=25) 2 группа препарат Орципол (n=25) 

Хорошая 23 (92%) 22 (88%) 
Частичная 2 (8 %) 3 (12%) 
Отсутствие эффекта - - 

 

Таким образом, эффективность препаратов Левоксимед и Орципол в комплексном 
лечении ВЗОМТ в обследованных группах была сопоставимой и большинстве случаев 
хорошей – 92% в 1 группе и 88% во 2 группе. 

Побочных эффектов, требующих прекращения антибиотикотерапии, в нашем иссле-
довании не наблюдали. Следует отметить положительные свойства Левоксимеда и Орци-
пола: кроме хорошей антимикробной эффективности, наблюдали хорошую переноси-
мость препаратов, отсутствие побочных эффектов. Удобными являются таблетированные 
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формы пероральных лекарственных средств для приема один или два раза в сутки, что 
обеспечивает высокую комплаентность как при стационарном, так и при амбулаторном 
лечении. 

Выводы. Лечение ВЗОМТ должно быть комплексным, включающим рациональную 
эмпирическую антибактериальную терапию, анальгетики, пробиотики, местное лечение 
для санации влагалища, а также хирургическое лечение тяжелых форм заболевания. 
Реабилитация после проведенного лечения воспалительных заболеваний гениталий 
заключается не только в проведении адекватной антибактериальной терапии в течение 10-
14 дней, но и в клинико-лабораторном подтверждении излеченности урогенитальных 
инфекций для профилактики осложнений, в первую очередь бесплодия, и последующей 
реализации репродуктивной функции при наличии соответствующих планов у пациентки. 
Учитывая стоимость современных высокоинформативных и специфичных методов иден-
тификации возбудителей урогенитальных инфекций, в частности методом ПЦР, необхо-
димо проводить беседы с пациентками для возможности широкого внедрения этих мето-
дов в клиническую практику. Использование комбинированной антибактериальной тера-
пии с включением препаратов, перекрывающих спектр аэробных и анаэробных возбуди-
телей, протозойных сексуально-трансмиссивных инфекций, является важным фактором 
успешной терапии воспалительных заболеваний гениталий у женщин. Высокая клини-
ческая эффективность лечения при применении препаратов Левоксимед и Орципол у па-
циенток с ВЗОМТ позволяет рекомендовать их для широкого применения в гинеколо-
гической практике. 
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Зайцев В.І., Федорук О.С., Ілюк І.І. 
Буковинський державний медичний університет 

 
КОМБІНОВАНА УРОГЕНІТАЛЬНА ІНФЕКЦІЯ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЛІКУВАННЯ 
 
Вступ. Інфекційні ураження урогенітального тракту займають значну частину пацієн-

тів уролога, як у поліклініці, так і у стаціонарі. При цьому мабуть єдиним урологічним за-
хворюванням, принципи діагностики та лікування якого практично не помінялись  
за останні років 20, є хронічний простатит. За сучасною класифікацією Європейської 
асоціації урологів (ЄАУ) хронічний простатит (ХП) є одним з варіантів інфекції сечових 
шляхів (ІСШ).  

Загальні тенденції вивчення ІСС сьогодні полягають у відношенні до них як до одного 
процесу, який викликається певними мікробіологічними чинниками і залежно від ряду 
факторів може становити різну ступінь загрози для пацієнта. Відповідно, часто неможливо 
чітко відмежувати, приміром, цистит та пієлонефрит (адже часто перший переходить  
в другий і раніше термін цистопієлонефрит був достатньо розповсюдженим) і вони по-
винні лікуватись як стадії одного процесу. Перехід однієї стадії в іншу залежить не стільки 
від рівня первинного анатомічного ураження, скільки від інших факторів, які знайшли своє 
відображення в сучасній класифікації ІСС.  

Натепер вважається, що головні клінічні варіанти ІСШ можна описати як стадії 4 групи 
класифікаційних ознак: 
• Локалізація інфекції: 

– UR - Уретрити,  
– CY - Цистити, 
– PN - Пієлонефрити; 
– US - Уросепсис. 

• Ступінь вираженості запалення: 
– Низький (цистити); 
– Середній (неускладнений пієлонефрит); 
– Виражений (ускладнений пієлонефрит); 
– Уросепсис (синдром системної запальної відповіді); 
– Уросепсис (органна дисфункція); 
– Уросепсис (виражена поліорганна недостатність). 

• Існуючі фактори ризику (система ORENUC): 
– O - Немає факторів ризику; 
– R - Фактори ризику рецидивної ІСС, але без ризику ускладнень (гормональна 

контрацепція, сексуальна активність, контрольований діабет тощо) 
– E - Неурологічні фактори ризику з ризиком появи ускладнень (чоловіча стать, 

вагітність, неконтрольований діабет тощо); 
– N - Ренальні фактори ризику з ризиком появи ускладнень (ниркова недостатність, 

кістозні захворювання нирок); 
– U - Урологічні фактори ризику (які можуть бути усунені) з ризиком появи 

ускладнень (обструкція сечових шляхів, короткотривала катетеризація, урологічні 
операції, контрольовані нейрогенні порушення сечовипускання тощо); 
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– C - Урологічні фактори ризику (які не можуть бути усунені) або постійний катетер 
(постійна обструкція сечових шляхів, тривала катетеризація, неконтрольовані 
нейрогенні порушення сечовипускання тощо). 

• Мікробіологічні зміни (ступінь чутливості мікроорганізмів): 
– Чутливі; 
– Помірно стійкі; 
– Стійкі. 

 

У той же час, на нашу думку, запальні процеси в чоловічих статевих шляхах мають 
чіткі та виразні особливості, які не дозволяють їх ототожнювати зі звичайним запальним 
процесом. Це стосується багатьох їх аспектів – починаючи з шляхів інфікування (часто  
це статевий), клініки та можливих ускладнень (перш за все з боку статевої системи) та за-
кінчуючи особливостями лікування. Ці всі моменти не зустрічаються у хворих на, при-
міром, хронічний пієлонефрит, тому ми вважаємо доцільним виділяти запальні процеси  
в чоловічій статевій системі в окремий розділ. Крім сказаного, слід відмітити різницю  
в етіологічних чинниках. Приміром, інфекції, що передаються статевим шляхом, є важли-
вими факторами появи простатиту. Запалення нирок це стосується значно менше, 
особливо для чоловіків.  

Відсутність хоч якихось проривів у лікуванні ХП останнім часом підтверджує те, що 
ми ще багато чого не знаємо про це захворювання. Ситуація ускладнюється появою микст-
інфекцій та виникненням резистентних штамів різних бактерій, що вимагає особливої 
тактики лікування ХП. 

Мета та матеріал дослідження. Для визначення особливостей діагностики та ліку-
вання комбінованої урогенітальної інфекції нами було вирішено провести дослідження 
хворих з ХП, які лікувались в урологічному відділенні Обласної клінічної лікарні м. Чер-
нівці та приватному центрі «Мавекс Медицина». Всього було обстежено 326 чол., вік хво-
рих склав 18-67 р. Хворим було проведене загальноклінічне обстеження, УЗД сечостатевої 
системи та бактеріологічне дослідження уретри та секрету простати культуральним 
методом, методами імунофлюоресценції та ПЛР. В подальшому була виділена група па-
цієнтів із комбінованою урогенітальною інфекцією (з присутністю трихомонад чи гардне-
рел) та проаналізовано результати її лікування. Отримані дані були оброблені статистично. 

Результати дослідження. Основні результати дослідження виявлених видів мікро-
організмів залежно від їх локалізації наведено в табл.1. Слід відзначити, що у всіх пацієнтів 
бактеріологічне обстеження проводилось одночасно уретри та простати, але частота вияв-
лення збудників значно різнилась. 
 

Таблиця 1. Частота виявлення етіологічних збудників запального процесу  
в уретрі та простаті у 326 пацієнтів. 

 Уретра 

 Трихо-
монади 

Грибки 
роду 

Candida 

Коково-
бацилярна 

флора 

Гардне-
рели 

Уреа-
плазми 

Міко-
плазми Хламідії 

Виявлено 
штамів 9 2 50 55 40 22 97 

% 3,2 0,7 17,9 19,7 14,3 7,9 34,8 
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 Простата 
Виявлено 
штамів 115 17 147 90 103 66 161 

% 37,0 5,5 47,3 28,9 33,1 21,2 51,8 
Співвідношення 
простата/уретра 11,5 7,6 2,6 1,5 2,3 2,7 1,5 

χ2 критичний 100,93 10,64 56,94 6,75 28,25 20,61 17,28 
Вірогідність відм. 
між уретрою  
та простатою 

р<0,001 р<0,01 р<0,001 р<0,01 р<0,001 р<0,001 р<0,001 

 
Отримані результати свідчать про те, що чутливість аналізу мазка з уретри значно 

поступається чутливості аналізу секрету простати для виявлення хронічної інфекції 
статевих шляхів чоловіків (особливо трихомонад), присутність яких у 80,8% випадків 
супроводжується одночасним виявленням хламідій та молікутів. 

Тому ми вважаємо, що ізольоване обстеження уретри показано тільки при клінічно 
вираженому гострому уретриті. В усіх інших ситуаціях обстеження секрету простати,  
на нашу думку, є обов’язковим. Наші дані певним чином протирічать рекомендаціям про-
токолів ЄАУ, адже виявляється недостатнім проведення тільки протокольного загального 
мазка з уретри та/або обстеження сечі, що значно обмежує виявлення атипових мікроорга-
нізмів (АМ) (таких як трихомонада, уреаплазма, хламідія, мікоплазма). Звуження методів 
обстеження таких пацієнтів до протокольних реально погіршить етіологічну діагностику 
ХП у наших пацієнтів, що відповідним чином відіб’ється на результатах лікування. Під-
твердженням цього є аналіз історій хвороб багатьох пацієнтів, безуспішно обстежених та 
лікованих у різних країнах Європи, які пізніше звертались за медичною допомогою до нас. 

Власне, лікування ХП відповідно до протоколу ЄАУ, включає перш за все антибіотики. 
Групою вибору є фторхінолони протягом 4-6 тижнів і препаратом вибору вказується 
ципрофлоксацин. Тетрацикліни рекомендуються при підозрі на внутрішньоклітинні 
мікроорганізми. Про можливе використання комбінації антибактеріальних препаратів  
не згадується. З інших препаратів вказуються альфа-адреноблокатори та фінастерид  
(при ХП категорії 3а). Інші типи препаратів не згадуються. 

Але якщо вважати АМ важливими збудниками ХП, то сучасні фторхінолони (але  
не ципрофлоксацин) мають достатню активність стосовно них. Крім того, важливим прак-
тичним моментом є елімінація трихомонад на першому етапі лікування, які володіють 
контейнерною функцією для внутрішньоклітинних бактерій. Але антитрихомонадні пре-
парати також не згадуються в даному протоколі. Скоріше всього, це повязано з виділенням 
сексуально-трансміссивних запальних захворювань в окрему групу. Однак у реальній 
практиці урологи повинні враховувати усі етіологічні чинники ХП і адекватно пролікувати 
хворого і тому у клінічному протоколі ХП повинна бути чітко вказана можливість існу-
вання таких збудників і окреслюватись (хоча би у загальному) підходи до їх діагностики 
та лікування з відсиланням до відповідних протоколів інших організацій.  

Крім того, практика показує, що навіть використання високоефективних сучасних 
антибактеріальних препаратів не завжди є запорукою вилікування пацієнта, що повязано 
як з можливою резистентністю бактерій, так і з особливостями організму пацієнта (актив-
ність імунної системи, особливості запального процесу в простаті, наявність ускладнень 
тощо). Тому, хоча це і певним чином не вкладається в сучасні протоколи, реальність 
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вимушує використовувати цілий ряд інших препаратів (імуномодулятори, НСПЗ, вазоак-
тивні препарати, ферменти і т.д.). Широко також в реальній практиці використовується 
фізіотерапія та масаж простати, хоча їх роль дискутабельна, а в протоколі ЄАУ вони  
не згадуються.  

Нами було проведено лікування 196 пацієнтів з комбінацією трихомонад або гарднерел 
з іншими АМ, виявленими при обстеженні. Цікаво, що реальна практика показує, що 
одночасного перебування трихомонад та гарднерел нами практично не відмічено. Ми не 
можемо пояснити цей феномен, але цей факт достатньо цікавий. Для лікування нами ви-
користовувалась класична схема поетапного лікування. На першому етапі ми використо-
вували антитрихомонадні препарати, далі підключали антибіотики, що діють на АМ. 
Серед перших ми вибрали секнідазол (Секнідокс, виробництва компанії World Medicine), 
як відносно новий препарат, до якого ще немає, за нашими спостереженнями, розвитку 
резистентності. Стандартно Секнідокс використовували по 2 г на прийом 3 дні підряд  
у той самий час. Препарат ефективно впливає на трихомонади та гарднерели, добре пере-
носиться.  

На другому етапі ми використовували левоксацин (Левоксимед. Виробництва компанії 
World Medicine). Перевагою Левоксимеду є перш за все широкий спектр дії – як аеробні, 
так і анаеробні бактерії. Окрім того, він достатньо ефективний проти всіх атипових мікро-
організмів – міко- та уреаплазми, хламідії. Стандартно використовували по 500 мг раз  
на добу у той самий час незалежно від прийому їжі, що теж є позитивним моментом зруч-
ності для пацієнта. Ми не вважаємо необхідним збільшувати дозу до 500 мг 2 рази на добу, 
хоча така можливість існує. Даної дози було цілком достатньо для ефективного лікування 
даної категорії пацієнтів. Загальні результати лікування наведені у таблиці 2.  
 
Таблиця 2. 
 Збудники 

 Трихо-
монади 

Грибки 
роду 

Candida 

Коково-
бацилярна 

флора 

Гардне-
рели 

Уреа-
плазми 

Міко-
плазми Хламідії 

Виявлено збудників 
до лікування 110 11 124 86 63 36 112 

Виявлено збудників 
після лікування 2 0 56 4 8 1 2 

Частота елімінації 
бактерій після курсу 
лікування % 

98,2 100 54,8 95,3 87,3 97,2 98,2 

 
Оцінюючи отримані результати, слід одразу, на наш погляд, поділяти збудників на 

патогенів та умовно-патогенну флору. Якщо елімінація патогенів є обов’язковою умовою 
для отримання адекватного результату лікування та мікробіологічного видужання па-
цієнта, то умовно-патогенна флора іноді може залишатись в статевих шляхах без негатив-
них наслідків для пацієнта. Перш за все це стосується коково-бацилярної флори, яка,  
за нашим досвідом, часто залишається і у багатьох випадках не призводить до запального 
процесу, особливо у частих випадках комбінації з атиповими мікроорганізмами. У таких 
пацієнтів видалення патогенів призводить до вираженого клінічного ефекту і у більшості 
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випадків залишки коково-бацилярної флори існують і після лікування але не потребують 
подальшої антибактеріальної терапії.  

Так само наш досвід свідчить про те, що залишки уреаплазми чи гарднерели після лі-
кування, як умовно-патогенних збудників, не потребують додаткового прийому антибіо-
тиків і поступово зникають з часом. Відповідно діагностування такого типу мікроорга-
нізмів після проведеного лікування ми не вважаємо невдачею та не призначаємо при цьому 
додаткового лікування.  

Інше відношення повинно бути до таких патогенів, як трихомонада, хламідія чи міко-
плазма. Цих бактерій в нормі не повинно бути в організмі людини і тому їх виявлення після 
лікування слід вважати невдачею та проводити додатковий курс антибіотикотерапії. Від-
повідно до таких підходів загальна ефективність запропонованих препаратів як стосовно 
трихомонад, так і стосовно хламідії та мікоплазми сягала 98%, що ми вважаємо відмінним 
результатом.  

Сторонніх дій протягом лікування ми практично не відмічали. Використання секні-
доксу жодного разу не призвело до сторонніх дій. При застосуванні Левоксимеду описа-
них в інструкції негативних наслідків з боку шлунково-кишкового тракту (як нудота, 
діарея) ми не відмічали, але був 1 випадок рідкої дії на сухожилки – тендовагініту ахілового 
сухожилку. Він виник у пацієнта старшого віку (65 років), який страждав тривалий час 
артритами, що могло бути фактором ризику появи такого ускладнення. Воно виникло  
на 6-й день прийому препарату і після його відміни протягом тижня прояви тендовагініту 
зникли без наслідків. 

Таким чином, проведено дослідження показало значну різницю чутливості етіологіч-
ної діагностики хронічних запальних процесів чоловічої статевої системи залежно від ло-
калізації забору матеріалу, що може напряму впливати на якість подальшого лікування. 
Аналіз секрету простати вірогідно краще виявляє збудника запалення порівняно з уре-
тральним мазком. Поетапне лікування комбінованої урогенітальної інфекції з викорис-
танням Секнідоксу на першому етапі та Левоксимеду на другому дозволяє досягнути 
елімінації патогенної флори у 98% випадків з мінімальними сторонніми ефектами.  

Резюме. У статті аналізуються результати обстеження та лікування 326 чоловіків  
із хронічним простатитом, серед яких у 196 пацієнтів були діагностовані комбінації три-
хомонад або гарднерел з іншими атиповими мікроорганізмами. При аналізі чутливості 
обстеження уретри та простати виявлено значне зменшення частоти виявлення всіх бак-
терій в уретрі порівняно з простатою (від 1,5 разів стосовно хламідій до 11,5 разів стосовно 
трихомонад). При лікуванні комбінованої урогенітальної інфекції рекомендується поетап-
ний підхід – спочатку антипротозойний препарат (Секнідокс), далі – антибіотик Левокси-
мед. Ефективність такого лікування сягає 98% при мінімальних сторонніх діях. 

Ключові слова. Інфекція сечових шляхів, хронічний простатит, антибіотик.  
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СЕКНИДОКС В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ  
ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 
В микробиоме влагалища женщины репродуктивного возраста выявлено 282 фило-

типа микроорганизмов (J. Ravel et al., 2011). Филотипы индигенной флоры (постоянно 
присутствующей в организме человека) неидентичны у разных индивидуумов и пред-
ставителей различных этнических групп. Микробиота влагалища сохраняет стабильность 
в условиях разнородных химических и корпускулярных потоков, пронизывающих муцин 
вдоль и поперек (при половой жизни, использовании интравагинальных средств, беремен-
ности и т.д.). Такая организация обеспечивает ее физиологическую и функциональную 
стабильность, колонизационную резистентность и, следовательно, является залогом 
конкурентного выживания в экологической нише. 

Количественный состав микроорганизмов в микробиоценозе влагалища в норме ди-
намично изменяется в течение менструального цикла (S. Srinivasan et al., 2010). Избы-
точное размножение облигатных вагинальных анаэробов ассоциировано с бактериальным 
вагинозом (БВ). БВ (по определению CDC, 2015) – это полимикробный клинический 
синдром, который развивается в результате замены нормальных, продуцирующих пере-
кись водорода, Lactobacillus spр. во влагалище на анаэробные бактерии, например, Pre-
votella spp. и Mobiluncus spp., G. vaginalis, Ureaplasma, Mycoplasma и многочисленные 
труднокультивируемые или некультивируемые анаэробы. Наиболее распространенным 
маркерным микроорганизмом БВ является G. vaginalis. 

Это не только самый распространенный, но и самый патогенный из всех ассоцииро-
ванных с БВ микроорганизмов ввиду возможности образования биопленок, способности 
к адгезии, продукции цитотоксинов (в том числе вагинолизина), угнетающих лейкоциты. 

Развитие БВ не сопровождается увеличением количества лейкоцитов во влагалищной 
среде. 

Начиная с 1960-х гг. и по сегодняшний день для лечения анаэробной инфекции наи-
более часто применяют препараты группы 5-нитроимидазолов – синтетических низкомо-
лекулярных соединений, содержащих нитрогруппу (NO2) в положении 5-го имидазоль-
ного цикла. 

Имидазолы проявляют активность в отношении Bacteroides fragilis, Prevotella melani-
nogenica, Fusobacterium spp., Pеptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., 
Clostridium difficile, Eubacterium spp., G. vaginalis, Helicobacter pylori. Кроме того, ими-
дазолы оказывают действие на простейших (Trichomonas vaginalis, Entamoeba hystolitica, 
Lamblia, Leishmania). Действующее вещество имидазолов достигает очага возбудителя,  
не вредит палочке Додерлейна и неактивно по отношению к Candida albicans. 

Подробное изучение биологических и антимикробных свойств 5-нитроимидазолов 
установило их высокую активность в отношении облигатных анаэробов. 

Наибольшее значение имеет их активность в отношении бактероидов, в первую оче-
редь, в отношении Bacteroides fragilis, и различных представителей Clostridium spp. 

Вместе с тем высокая биодоступность и оптимальное распределение в организме по-
зволяют успешно применять 5-нитроимидазолы перорально с целью системного действия. 
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Нитроимидазолы проявляют свое действие только после трансформации в клетках 
бактерий или простейших. Нитроредуктазы катализируют процесс взаимодействия  
в микробной клетке белков группы ферридоксинов с нитросоединениями. В результате 
действия нитроредуктаз в клетке образуются активные метаболиты 5-нитроимидазолов, 
которые оказывают бактерицидное действие и влияют на цистные формы микроорга-
низмов. 

Мишенью этих метаболитов являются ДНК и РНК клеток и клеточные белки. Актив-
ные восстановленные формы препаратов нарушают репликацию ДНК и синтез белка  
в микробной клетке. Этот процесс одновременно сопровождается образованием свобод-
ных радикалов, которые также оказывают повреждающее действие на ДНК. Аналогичное 
действие оказывает и препарат последнего поколения 5-нитроимидазолов – секнидазол 
(рис. 1). 

Секнидазол 

Восстановление 5-нитрогруппы 

Захват нитрогруппой электронов 
из ферредоксиновой системы 

анаэробного дыхания микробной 
клетки 

 Образование комплексов  
с ДНК микроорганизмами 

Нарушение окислительно- 
восстановительных  

процессов 
 

Нарушение репликации  
и транскрипции молекулы 

ДНК 

 Гибель микробной клетки  
 
Компания World Medicine (Великобритания) представила на рынок Украины препарат 

секнидазола – Секнидокс, который отличается от других 5-нитроимидазолов тем, что: 
 Секнидокс – противопротозойный препарат с антибактериальным и бактерицидным 

действием; одна таблетка препарата содержит 1 г секнидазола; таблетки покрыты 
оболочкой. 

 Секнидазол – первый из нитроимидазолов, обеспечивающий 3-дневную актив- 
ность после однократного приема. Обладая более длительным периодом полурас-
пада, Секнидокс демонстрирует клиническую эффективность и повышает привер-
женность пациента к терапии ввиду короткого курса лечения. 

 Секнидокс проявляет активность в отношении анаэробных бактерий и простейших 
(рис. 2). 

Протозойные инфекции Анаэробные инфекции 

Trichomonas spp. 
Bacteroides spp., в т.ч. B.fragilis, B. distassons, B. ovatus,  
B. thetaiotamicron, B. melaninigenicus, B. vulgatus, B. caccae, 
B. uniformis 

Trichomonas vaginalis Fusobacterium spp., Eubacterium spp. 
Entamoeba hystolitica Clostridium spp., в т.ч. C. perfringens, C. difficile 
Giardia lamblia (Lamblia intestinalis) Peptococcus spp., PeptoStreptococcus spp. 
Balantidum coli G. vaginalis 
Некоторые штаммы Leishmania spp. Helicobacter pylori 
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Секнидокс быстро всасывается после перорального приема. Его биодоступность со-
ставляет 80%. Метаболизируется препарат в печени. Максимальный уровень в плазме 
достигается после 3 ч (tmax) после перорального приема 2 г препарата Секнидокс. Период 
полувыведения из плазмы составляет 20-25 ч. Большая часть препарата выводится с мочой 
(50% примененной дозы выводится в течение 120 ч). Выделяется с грудным молоком, 
проникает через плацентарный барьер. Фармакокинетика Секнидокса демонстрирует 
самый длительный период полураспада из всех 5-нитроимидазолов, обеспечивая 72-ча-
совую терапевтическую концентрацию в крови после однократного приема 2 г препарата. 
Благодаря ограниченному и однократному приему не развивается резистентность к пре-
парату Секнидокс по сравнению с избыточным приемом других 5-нитроимидазолов.  
Не рекомендуется одновременный прием секнидазола с дисульфирамом в связи с риском 
развития состояний потери ориентации и параноидальных реакций. Применение секни-
дазола вместе с варфарином требует тщательного наблюдения, так как он усиливает 
действие оральных антикоагулянтов и может спровоцировать кровотечение. 

 
Эффективность секнидазола в дозе 2 г однократно равна эффективности метро-

нидазола при режиме дозирования 500 мг в течение 7 дней. J.M. Bohbot и соавт. (2010) 
провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором сравнили эф-
фективность секнидазола (2 г, однократно) с эффективностью метронидазола (500 мг  
2 р/день, курс – 7 дней). В общей сложности были рандомизированы 577 пациенток. Ре-
зультаты продемонстрировали, что однократная доза секнидазола по меньшей мере столь 
же эффективна, как и прием нескольких доз метронидазола (60,1 vs 59,5%). Профили 
безопасности были сопоставимы в обеих группах. Авторы сделали вывод о том, что при-
менение секнидазола в дозе 2 г однократно является эффективной и удобной терапевти-
ческой альтернативой, которую клиницисты должны учитывать в обычной практике. 

 
Высокая комплаентность однократного приема наряду с хорошей переноси-

мостью и эффективностью делает секнидазол препаратом выбора в классе нитро-
имидазолов для терапии БВ и инфекций, вызванных простейшими. J.C. Gillisand L.R. 
Wiseman (1996) провели обзор литературы по антимикробной  активности, фармакокине-
тическим свойствам и терапевтическому использованию секнидазола при лечении про-
тозойных инфекций и БВ. Авторы отмечают, что после введения единственной дозы сек-
нидазола эрадикация возбудителя была достигнута у 92-100% пациентов с урогениталь-
ным трихомониазом. Пациенты с БВ реагируют на однодозовый прием секнидазола ти-
нидазола или 7-дневный курс терапии метронидазолом. Клиническое улучшение и/или 
микробиологическое излечение было достигнуто у 59-96% пациентов. В рассмотренных 
клинических исследованиях указывается хорошая переносимость секнидазола. Боль-
шинство побочных эффектов отмечались со стороны желудочно-кишечного тракта и  
не требовали вмешательства в лечение или отмены терапии. Таким образом, имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что секнидазол столь же эффективен, как и другие пре-
параты 5-нитроимидазола, при лечении БВ и протозойных инфекций. Удобство и простота 
применения, связанные с однодозовой терапией, в сочетании с хорошим профилем пере-
носимости делают секнидазол оптимальной альтернативой схемам терапии другими пре-
паратами этого класса с множественным дозированием. 
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Даже однодозовый прием секнидазола (1 г) характеризуется высокими показа-
телями эффективности при лечении БВ, вызванного G. vaginalis. С целью определить, 
можно ли вылечить БВ с помощью однократной пероральной дозы секнидазола 1 г,  
J.T. Nunez и G. Gomez (2005) провели исследование с участием 80 женщин в амбулаторной 
гинекологической клинике больницы Мануэля Норьеги, г. Маракайбо, Венесуэла. Диаг-
ноз был основан на критериях Амселя. Участницы были рандомизированы в 2 группы. 
Пациентки 1-й группы (n=44) получили пероральную дозу секнидазола 1 г однократно, 
второй группы (n=32) – пероральную дозу секнидазола 2 г однократно. Клиническое 
излечение определяли как отсутствие характерных клинических симптомов (неприятный 
запах и обильные влагалищные выделения) и по меньшей мере двух из следующих: ваги-
нальный рН <4,5, отсутствие запаха рыбы при добавлении KOH и отсутствие G. vaginalis 
или ключевых клеток при экспертизе влажных биоптатов. 

Клиническое излечение наблюдалось у 95,5% женщин, получивших пероральную 
дозу секнидазола 1 г, и у 97,4% женщин, получивших пероральную дозу 2 г. Не установ-
лено существенной разницы между группами в клиническом разрешении БВ. 

После лечения результат бактериоскопии у 94,7% женщин показал отсутствие G. va-
ginalis. В 1-й группе 41 женщина (93,2%), а во 2-й группе 31 женщина (96,9%), по данным 
микроскопии влагалищных мазков, имели подтвержденную бактериологическую эффек-
тивность препарата. Мазок по Папаниколау выявил G. vaginalis у 3 женщин в 1-й группе  
и у 1 женщины во 2-й группе (р=0,47). 27 женщин (35,5%) сообщили о слабых побочных 
эффектах. Большее количество побочных эффектов зарегистрировано у пациенток  
1-й группы (n=16), чем 2-й (n=11), но эта разница не была статистически значимой. Таким 
образом, результаты проведенного клинического исследования показали, что однократная 
пероральная доза секнидазола 1 г эффективна для лечения БВ, ассоциированного с G. va-
ginalis. В США M.A.B. Petrina и соавт. (2017) провели исследование восприимчивости 
вагиноз-ассоциированных бактерий к секнидазолу по сравнению с метронидазолом, тини-
дазолом и клиндамицином. В общей сложности 605 уникальных бактерий, ассоцииро-
ванных с БВ, и 108 изолятов лактобацилл, выделенных из влагалища, у женщин в течение 
2009-2015 гг., были протестированы на антимикробную восприимчивость для определе-
ния минимальной ингибирующей концентрации (МИК).  

MИК90 (мкг/мл) для секнидазола была схожа с таковой для метронидазола и тини-
дазола в случае дифференцирования Anaerococcus tetradius (секнидазол: MИК90 2; метро-
нидазол: MИК90 2; тинидазол: MИК90 4), Atopobium vaginae (32; >128; 128), видов Bacte-
roides (2; 2; 2), Finegoldia magna (2; 2; 4), G. vaginalis (128; 64; 32), Mageeibacillus indolicus 
(2; 2; 2), Megasphaera-подобных бактерий (0,5; 0,25; 0,5), Mobiluncus curtisii (128; >128; 
>128) и Mobiluncus mulieris (>128; >128; >128), Peptoniphilus lacrimalis (4; 4; 4) и Pepto-
niphilus harei (2; 2; 4), виды Porphyromonas (0,25; 0,5; 0,25), Prevotella bivia (8; 8; 8), Prevo-
tella amnii (2; 1; 2) и Prevotella timonensis (2; 2; 2). В этой оценке 14 (40%) из 35 P. bivia,  
5 (14%) из 35 P. amnii и 21 (58%) из 36 штаммов P. timonensis были устойчивы к клинда-
мицину с величинами MИК >128 мкг/мл. Активность секнидазола, как и метронидазола, 
превосходила таковую клиндамицина в отношении Prevotella spp., Bacteroides spp., Pepto-
niphilus spp., Anaerococcus tetradius и Finegoldia magna. Клиндамицин имел большую ак-
тивность против Atopobium vaginae, G. Vaginalis и Mobiluncus spp. по сравнению с нитро-
имидазолами. 
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Все 27 Lactobacillus crispatus, 26 (96%) из 27 L. jensenii, 5 (19%) из 27 L. gasseri и 18 
(67%) Изолятов 27 L. iners были восприимчивы к клиндамицину (MИК ≤2), тогда как 
величины MИК90 для всех тестируемых лактобацилл сотавляли >128 мкг/мл для секни-
дазола, метронидазола и тинидазола. 

Авторы пришли к выводу о том, что секнидазол обладает аналогичной активностью in 
vitro против ряда микроорганизмов, ассоциированных с БВ, по сравнению с метронида-
золом или тинидазолом. Кроме того, секнидазол сохраняет лактобациллы, что характерно 
для препаратов, используемых в лечении БВ. При неосложненных формах воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), вызванных смешанной аэробно-анаэроб-
ной инфекцией в сочетании с Mycoplasma hominis, Ureaplasma (urealyticum + parvum), 
Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, эффективно применение комбинации препа-
ратов левофлоксацина и секнидазола. 

Нами проведено изучение клинической эффективности и переносимости перораль-
ного приема комбинации препаратов Левоксимед и Секнидокс при неосложненных фор-
мах ВЗОМТ (Е.Н. Носенко, 2016). В исследование были включены 30 пациенток репро-
дуктивного возраста с неосложненными формами ВЗОМТ. Терапию ВЗОМТ проводили 
препаратами Левоксимед в форме таблеток в дозе 500 мг (1 таблетка) в сутки в течение  
14 дней и Секнидокс – в однократной дозе 2 г (2 таблетки).  

Оценивали клинические показатели, эрадикацию возбудителей, переносимость препа-
ратов и их безопасность. Проведенное лечение привело к элиминации болевого синдрома 
у 96,67% пациенток; дизурических явлений – у 46,67%; патологических выделений из по-
ловых путей – у 86,67%; субфебрильной температуры – у 36,67%. После проведенного 
лечения была отмечена полная эрадикация облигатных патогенов и элиминация условно-
патогенных микроорганизмов в диагностически значимых количествах. 

Переносимость комбинации препаратов Левоксимед и Секнидокс была признана 
отличной у 76,67%, хорошей – у 16,67%, удовлетворительной – у 6,67% пациенток.  

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, был сделан вывод 
о высокой клинической эффективности, широком спектре антимикробной активности 
препаратов, проявляющих синергизм действия, отличной переносимости и безопасности, 
что позволяет рекомендовать комбинацию препаратов Левоксимед + Секнидокс для эмпи-
рической терапии неосложненных форм ВЗОМТ в амбулаторных условиях. 

Выводы. В амбулаторной практике лечения урогенитальных инфекций Секнидокс яв-
ляется препаратом выбора для терапии БВ, специфического трихомонадного вульвоваги-
нита и неосложненных форм ВЗОМТ. Его рекомендуется применять как в качестве 
монотерапии, так и в комплексе с левофлоксацином.  
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КОМБИНАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ ЛЕВОКСИМЕД И СЕКНИДОКС  
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Цель исследования. Изучение клинической эффективности и переносимости пер-

орального приема комбинации препаратов Левоксимед и Секнидокс при неосложненных 
формах ВЗОМТ. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациенток репродуктив-
ного возраста с неосложненными формами ВЗОМТ и 30 условно гинекологически здо-
ровых женщин. Терапию ВЗОМТ проводили Левоксимедом в течение 14 дней по 500 мг 
в сутки в сочетании с Секнидоксом 2 таблетки (2,0 г) однократно. Оценивали клинические 
показатели, эрадикацию возбудителей, переносимость препаратов и их безопасность. 

Результаты. Проведенное лечение привело к элиминации болевого синдрома  
у 96,67% пациенток; дизурических явлений – у 46,67%; патологических выделений из по-
ловых путей – у 86,67%; субфебрильной температуры – у 36,67%. После проведенного 
лечения произошла полная эрадикация облигатных патогенов и элиминация условно-
патогенных микроорганизмов в диагностически значимых количествах. Переносимость 
комбинации препаратов Левоксимед и Секнидокс была признана отличной у 76,67%, 
хорошей – у 16,67%, удовлетворительной – у 6,67% пациенток. Заключение. Высокая кли-
ническая эффективность, расширенный спектр антимикробной активности синергидных 
препаратов, отличная переносимость и безопасность позволяют рекомендовать комбина-
цию Левоксимеда и Секнидокса для эмпирической терапии неосложненных форм ВЗОМТ 
в амбулаторных условиях. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, Левоксимед, Сек-
нидокс, клиническая эффективность, эрадикация инфекционного агента, переносимость, 
безопасность. 

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) занимают ведущее место 
в структуре гинекологической заболеваемости, считаются полиэтиологическими и ха-
рактеризуются мультифакторностью патогенеза [3-5]. В современных условиях ВЗОМТ 
имеют некоторые особенности [1]: редкое развитие классических форм заболеваний; стер-
тая клиническая картина как острой, так и хронических стадий заболеваний; преобладание 
преимущественно хронических процессов, а в последнее время – появление первично 
хронических заболеваний; стойкое рецидивирующее течение хронических процессов; 
наиболее частая локализация воспалительного процесса в придатках матки; редкое по-
ражение параметральной клетчатки; редкое развитие гнойных процессов. 

Актуальность проблемы ВЗОМТ у женщин фертильного возраста прежде всего заклю-
чается в том, что воспалительный процесс приводит к нарушениям репродуктивной функ-
ции в виде бесплодия, невынашивания беременности, внематочной беременности, а также 
может привести к развитию хронической тазовой боли, повышенному риску неудачных 
попыток при проведении программ вспомогательной репродукции и увеличению частоты 
внутриутробного инфицирования плода [1-5]. 
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Антибиотики принадлежат к числу наиболее часто применяемых в настоящее время 
лекарственных средств при ВЗОМТ. При этом нерациональная антибактериальная тера-
пия не всегда обеспечивает эрадикацию возбудителя в очаге воспаления, способствуя тем 
самым рецидивирующему или осложненному течению инфекции, развитию трубно- 
перитонеального бесплодия, и чревата в дальнейшем выполнением радикальных опе-
раций [6, 16]. 

Основными причинами неэффективности антимикробной терапии при ВЗОМТ на се-
годня считаются: особенности возбудителя (цикл развития, существования L-форм, необ-
ходимость внутриклеточного воздействия лекарственного средства); изменение клеточ-
ного и гуморального иммунитета (снижение активности фагоцитов, незавершенность фа-
гоцитоза, угнетение Т-клеточного звена, тенденция к снижению количества В-лимфо-
цитов); высокая частота встречаемости микст-инфекций, требующих расширения спектра 
диагностических методов исследования и полиэтиотропной терапии; наличие стойких 
дисбиотических нарушений микробиоценоза генитального тракта на фоне длительной 
антимикробной терапии; нерациональная антибактериальная терапия, требующая приме-
нения неапробированных схем лечения; формирование патогенами биологических пле-
нок; уничтожение антибактериальными препаратами нормальной флоры урогенитального 
тракта [9]. 

Одномоментного выявления всех возможных участников воспалительного процесса 
из числа возбудителей ВЗОМТ, даже в случае использования высокотехнологичных, вы-
сокочувствительных и высокоспецифичных методов для их верификации, практически 
достичь достаточно трудно. На первом этапе обследования определяют условно-пато-
генную микрофлору, а затем нередко в результате немалых усилий и достаточного 
упорства – следующие в соответствии с их рейтинговым рядом патогенности микро-
организмы (феномен поэтапного дебютирования). В числе последних выявляют одни  
из наиболее патогенных – хламидии. 

При этом последнее время в гинекологии все большее значение приобретают не моно, 
а микст-инфекции. Классический постулат «один микроб – одно заболевание» не является 
характерным для современной клинической практики. Инфекционные сообщества труд-
ны для терапии, так как считается, что «разбить пленки» инфекций достаточно сложно. 
Нарастание микробной массы микроорганизмов, как правило, сопровождается усилением 
их цитопатического действия (интерферирующая синтропия) на ткани урогенитального 
тракта и риском развития осложнений [1, 11]. 

Наличие микст-инфекций является одной из причин снижения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам, развития гетеротипической устойчивости. Кроме того, 
возбудители, участники воспаления, нередко относятся к разным биологическим видам, 
которые чувствительны к разным группам антибактериальных и химиопрепаратов, что 
подразумевает назначение нескольких антибактериальных препаратов одновременно или 
поэтапно. В рекомендациях ВОЗ, Европейском руководстве по ИППП, разработанном 
Международным Союзом по борьбе с ИППП (IUSTI) и Центрами по контролю и предот-
вращению заболеваний США (CDC), предусмотрено обязательное решение следующих 
четырех принципиальных задач: достижение микробиологического излечения, разреше-
ние симптомов и признаков заболевания, предупреждение [14]. Важнейшую роль в анти-
биотикоустойчивости играют микробные биопленки – сообщества, образованные родст-
венными и неродственными микроорганизмами, клетки которых имеют специализацию, 
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контактируют между собой, вырабатывают межклеточное вещество и отграничены  
от окружающей среды дополнительными оболочками. В составе биопленок можно вы-
делить три основных компонента: клетки микроорганизмов, внеклеточный матрикс и по-
верхностную оболочку. В биопленках выявлены группы клеток, получившие название 
«персистеры», находящиеся в состоянии, при котором они невосприимчивы (толерантны) 
ко всем известным антибиотикам [2, 8]. Для всех микробов установлено, что бактерии  
в биопленке: 
а)  устойчивы к факторам иммунной системы хозяина;  
б)  вырабатывают и освобождают в матрикс биопленок, а только потом во внешнюю 

среду эндотоксины;  
 в)  выживают в присутствии антибиотиков; 
 г) интенсивно обмениваются генетической информацией, в том числе генами антибио-

тикоустойчивости. 
Наиболее, хотя пока и недостаточно, изученным является взаимодействие антимик-

робных препаратов с микроорганизмами, находящимися в составе биопленок. Для многих 
бактерий и грибов в составе биопленок показана выживаемость в присутствии антибио-
тиков в количествах в 5000 раз больших, чем их минимальная подавляющая концентра-
ция (MIC). Возможно, антибиотики вообще не могут полностью уничтожить бактерии 
биопленок из-за присутствия персистеров. Когда было установлено, что в биопленках 
бактерии могут выживать в присутствии высоких концентраций антибиотиков, стало 
очевидным, что для выбора схем эффективной терапии требуются новые исследования 
всех антимикробных препаратов и переоценка процесса и результатов их действия на 
известные патогенные микроорганизмы [1, 3-5, 14]. 

Установлено, что препараты, проникающие в биопленки, изменяют свойства биопле-
нок, в результате у последних уменьшаются биомасса и число живых клеток, способных 
давать рост на питательных средах. При этом полной гибели бактерий биопленок не про-
исходит, хотя их число уменьшается, и достигаемый эффект является дозозависимым. 
Результаты, полученные в ходе исследований, выполненных разными авторами, позво-
лили разделить все антимикробные препараты на две основные группы – хорошо и плохо 
проникающие в биопленки. В группу антибиотиков, хорошо проникающих в биопленки 
различных бактерий, вошли: тетрациклины, макролиды, фторхинолоны, рифампины, 
хлорамфеникол, сульфаниламиды. Плохо проникающими в биопленки оказались в-лак-
тамные препараты (пенициллины, цефалоспорины, монобактамы, карбапенемы и др.), 
аминогликозиды, фосфомицин и некоторые другие. Накопленные данные позволяют по-
новому определить механизмы освобождения организма от инфекции при лечении анти-
микробными препаратами [8]. 

Важным результатом сравнения последствий действия антибиотиков, проникающих  
и не проникающих в биопленки, стали данные о стимуляции последними изменчивости 
бактерий, что приводит к ускоренному формированию устойчивости. В результате уста-
новлено, что не проникающие в биопленки антибиотики могут способствовать хрони-
зации процесса и формированию персистентных инфекций с рецидивирующим течением. 
Еще одним важным выводом из открытия толерантности бактерий в биопленках и осо-
бенностей действия на них различных антибиотиков является пере- оценка существую-
щих методов лабораторного определения чувствительности к антибиотикам. Исследова-
ния, выполненные на свободно живущих бактериях, дают результаты, малоприменимые  



29 

к тем условиям, в которых антибиотик взаимодействует с микробами в организме че-
ловека [8]. 

Важным фактором при выборе антибактериального препарата является его воздейст-
вие на нормальную микрофлору. В одной из работ [12] была проанализирована чувстви-
тельность 123 вагинальных лактобактерий штаммов к антибактериальным веществам. Все 
штаммы Lactobacillus были чувствительны к ампициллину, цефазолину, цефотаксиму  
и ванкомицину и не чувствительны к метронидазолу, триметоприму/сульфаметоксазолу  
и левофлоксацину. Штаммы Lactobacillus продемонстрировали разную чувствительность 
к гентамицину, клиндамицину, эритромицину, ципрофлоксацину и тетрациклину. Фено-
мен преимущественного избирательного воздействия антибактериальных препаратов  
на состав лактобацилл влагалища микробиоты, в котором некоторые лактобациллы выжи-
вают в составе вагинальной микрофлоры и имеют селективное преимущество по срав-
нению с другими типами лактобактерий, следует принимать во внимание при лечении 
ВЗОМТ. 

Левофлоксацин – фторхинолон второго поколения, является одним из наиболее часто 
используемых антибиотиков в урогинекологической практике. Он был одобрен FDA  
в конце 1990-х, а количество отпущенных рецептов для перорального левофлоксацина  
в США в 2010 году составило 9,3 млн [16]. Левофлоксацин используется отдельно или  
в комбинации с другими антибиотиками для лечения распространенных бактериальных 
инфекций, в том числе инфекций, передаваемых половым путем, инфекций урогениталь-
ного тракта. Является левовращающим изомером офлоксацина. В два раза более активен 
in vitro, чем офлоксацин, в том числе в отношении грамположительных бактерий, хлами-
дий, микоплазм и микобактерий. Лучше переносится, чем офлоксацин [7]. При изучении 
тканевой кинетики определены концентрации левофлоксацина в сыворотке и внутрита-
зовых половых органах (различных регионах матки, яичников и маточных труб) после 
однократного перорального введения его в дозе 100 и 200 мг. Тканевые уровни лево-
флоксацина были выше, чем в сыворотке, и превышали значения MIC90 против боль-
шинства возбудителей, выделенных при акушерских и гинекологических инфекциях [15]. 
Способность проникновения в биопленки и отсутствие чувствительности штаммов Lacto-
bacillus к левофлоксацину делает его при ВЗОМТ антибактериальным препаратом выбора. 

Анаэробные бактерии стойкие или умеренно чувствительные к фторхинолонам, 
поэтому при лечении пациенток со смешанной аэробной и анаэробной инфекцией реко-
мендуется фторхинолоны объединять с антианаэробными препаратами (нитроимидазо-
лами и линкозамидами). 

Руководство CDC 2015 рекомендует при низком риске гонореи при ВЗОМТ назначать 
перорально левофлоксацин по 0,5 г один раз в день в течение 14 дней или офлоксацин  
по 0,4 г два раза в день [14]. Было установлено, что 14-дневный курс перорального приема 
левофлоксацина – метронидазола является эффективным и хорошо переносимым при ле-
чении больных с неосложненными ВЗОМТ [13]. Левофлоксацин имеет длительный 
период полувыведения, обеспечивающий возможность однократного приема в сутки. 

Секнидокс – антипротозойный препарат, содержащий секнидазол – нитроимидазол  
с антибактериальным действием. Секнидокс характеризуется бактерицидным (против грам-
положительных и грамотрицательных анаэробных бактерий) и амебицидным (внутри- и 
внекишечным) эффектом. Секнидокс особенно активен относительно Trichomonas vaginalis, 
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Entamoeba histolytica, Giardia lamblia. Имеет период полувыведения 20-25 ч., что делает воз-
можным прием препарата один раз в сутки. Для сравнения – другие распространенные 
производные нитроимидазола имеют более короткий период полувыведения; метро-
нидазол – 6-8 ч.; орнидазол – 12-14 ч.; тинидазол – 11-12 ч.; кратность приема соответст-
венно – 2-3 раза в сутки, 2 и 2 раза в сутки [7]. 

Длительные курсы антибактериальной терапии диктуют необходимость регистрации 
нежелательных побочных реакций антимикробных препаратов. Самая большая доля при-
ходится на ванкомицин, линезолид, клиндамицин, ко-тримоксазол, пенициллины, амокси-
циллин. Отмечена гепатотоксичность некоторых фторхинолонов, кардиотоксичность 
макролидов и фторхинолонов, при этом наиболее безопасными являются азитромицин  
и левофлоксацин [7]. 

Цель исследования: изучение клинической эффективности и переносимости пер-
орального приема комбинации препаратов Левоксимед (левофлоксацин, «World Medi-
cine», Великобритания) и Секнидокс (секнидазол, «World Medicine», Великобритания)  
при неосложненных формах ВЗОМТ. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациенток репродуктив-
ного возраста с неосложненными формами ВЗОМТ (основная группа) и 30 условно гине-
кологически здоровых женщин (контрольная группа), обратившихся по поводу подбора 
контрацепции. Терапию в основной группе проводили Левоксимедом в течение 14 дней 
по 500 мг один раз в сутки в сочетании с Секнидоксом – 2 таблетки (2,0 г) однократно. 

Учитывали степень и частоту выраженности клинических симптомов, исходную, 
после окончания курса лечения и через месяц после лечения. 

Проводили количественную и качественную оценку вагинальной микрофлоры мето-
дом комплексной ПЦР в режиме реального времени на амплификаторе ДТ-96 (Россия) 
исходно и через месяц после лечения. При проведении анализа определяли общую бак-
териальную массу (ОБМ), количество лактобактерий (ЛБ), анаэробов и аэробов, уреа-
плазм, грибов рода Candida, человеческих микоплазм, генитальных микоплазм, трихо-
монад, хламидий и выражали в Lg10. За диагностически значимый показатель условно-
патогенных факультативных и облигатных анаэробов, Ureaplasma (urealiticum + parvum)  
и Mycoplasma hominis считали >104, а дрожжеподобных грибов рода Candida spp. – >103. 

Оценку переносимости препаратов оценивали по следующей шкале: отличная – 
отсутствие побочных эффектов; хорошая – легкие побочные эффекты, не требующие ме-
дицинского вмешательства; удовлетворительные – умеренные побочные эффекты, тре-
бующие назначения препарата для их устранения; плохая – выраженные побочные эффек-
ты, требующие отмены препарата. Статистическую обработку материала проводили  
при помощи программы EXCEL. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное лечение привело к снижению 
выраженности болевого синдрома с 6,41±0,25 балла до лечения до 0,11±0,05 балла  
по ВАШ через один месяц после лечения (p<0,01). Болевые ощущения периодического 
тянущего характера остались у 3,33% женщин. 

В результате лечения были купированы дизурические явления, наблюдавшиеся  
при первичном обращении у 46,67% особ; патологические выделения из половых путей – 
у 86,67%; субфебрильная температура – у 36,67%. 

По данным микробиологического исследования, в развитии ВЗОМТ у обследованных 
пациенток основную роль сыграли условно-патогенные микроорганизмы. Среди облигат-
ных патогенов в 20,00% случаев выявляли Chlamidia trachomatis и в 10,00% – Trichomonas 
vaginalis. Среди условно-патогенных микроорганизмов преобладали Eubacterіum 
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spp. (66,67%), Peptostreptococcus spp. (60,00%), Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Por-
phyromonas spp. (60,00%), Ureaplasma (urealyticum+parvum) (56,67%), Staphylococcus spp. 
(46,67%). Наиболее высокие концентрации условно-патогенных микроорганизмов в диаг-
ностически значимых концентрациях (ДЗК) были характерны для Eubacterіum spp. (53,33%), 
Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp. (53,33%), Ureaplasma (urealy-
ticum+parvum) (53,33%). Как видно из таблицы, после проведенного лечения произошла 
полная эрадикация облигатных патогенов и элиминация условно-патоген- ных микроорга-
низмов в ДЗК. Следует отметить, что Lg10 концентрации лактобактерий в вагинальном 
секрете до лечения составил 6,08±0,19, после лечения – 6,23±2,12 (p>0,05). 

Переносимость комбинации препаратов Левоксимед и Секнидокс была признана от-
личной у 76,67% пациенток, хорошей – у 16,67%, удовлетворительной – у 6,67%. Из по-
бочных реакций отмечали тошноту в 10,00% случаев, диарею – в 6,67%, сонливость –  
в 13,33%. Никто из пациенток не отказался от приема препаратов до завершения лечения, 
что дополнительно свидетельствует о безопасности Левоксимеда и Секнидокса. 
 

ВЫВОДЫ 
 Комбинация препаратов Левоксимед и Секнидокс при лечении ВЗОМТ в амбулатор-

ных условиях является клинически эффективной у 96,67% пациенток. 
 Одновременное применение таких синергидных препаратов, как Левоксимед и Сек-

нидокс, значительно расширяет спектр антимикробной активности и способствует 
оптимальному лечебному комплаенсу, приводит к эрадикации облигатных патогенов, 
а также условно-патогенных микроорганизмов в диагностически значимых концент-
рациях. 

 Высокая клиническая эффективность, отличная переносимость курса препаратов  
и безопасность позволяют рекомендовать комбинацию препаратов Левоксимед и Сек-
нидокс для эмпирической терапии неосложненных форм ВЗОМТ в амбулаторных 
условиях. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНИХ УРАЖЕНЬ СЕЧОСТАТЕВОЇ 

СИСТЕМИ ТРИХОМОНАДАМИ РІЗНИХ ВИДІВ І МІКРООРГАНІЗМАМИ, 
АСОЦІЙОВАНИМИ З БАКТЕРІАЛЬНИМ ВАГІНОЗОМ 

 
Дослідження поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаними різними видами 

трихомонад та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ є перспективним напрямком, 
вивчення якого здатно призвести до значного підвищення рівня діагностичного обсте-
ження хворих на інфекції, що передаються переважно статевим шляхом, та покращення 
ефективності їх лікування. Проведено спеціальне дослідження біологічного матеріалу, 
взятого з сечостатевої системи 198 хворих на ІПСШ з хронічним перебігом. 

Використовувався метод ПЛР в реальному часі, ампліфікатор ДТ-96, набір реагентів 
«Фемофлор-16», праймери для виявлення Т. vaginalis, Trichomonas tenax та Рt. hominis. 

У 77 (38,8%) з 198 пацієнтів було виявлено тихомонади: Т. tenax – у 41 (20,7%), Рt. Ho-
minis – у 28 (14,1 %), Т. vaginalis – у 8 (4%). У 92,2% обстежених пацієнтів, що мали трихо-
монадну інвазію, в сечостатевій системі було виявлено збільшення показників мікрофлори, 
асоційованої з БВ. Проведено лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, викли-
каних трихомонадами різних видів та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ, за запро-
понованим методом, в якому в якості етіотропних препаратів загального застосування 
послідовно використовуються препарати Секнідокс по 2 таблетки 1 раз на день протя-
гом 5 днів та Орципол – по 1 таблетці 3 або 2 рази на день (в залежності від ваги) 
протягом наступних 10 днів, у 56 пацієнтів, хворих на ІПСШ з хронічним перебігом.  
В результаті проведеного лікування було досягнуто елімінації трихомонад у 54 осіб до-
слідної групи (96,4%). Повної нормалізації рівня мікрофлори, асоційованої з БВ, досягнуто 
у 31 (57,4%) пацієнта. Значне зменшення кількості цієї мікрофлори відбулось у решти  
24 пацієнтів (42,6%). Запропонований оригінальний метод лікування є ефективним, має 
задовільну переносимість та може бути рекомендованим для емпіричної терапії поєд-
наних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомонадами різних видів та мікро-
організмами, що асоційовані з БВ. 

 
Ключові слова: трихомонади різних видів; бактеріальний вагіноз; поєднані ураження 

сечостатевої системи; діагностика; лікування. 
 
Вступ. Трихомоніаз сечостатевої системи – інфекція, що передається переважно ста-

тевим шляхом (ІПСШ) [1]. Захворювання на трихомоніаз (МКХ-10, А59) є важливою клі-
нічною проблемою в практиці дерматовенерологів, урологів і гінекологів, негативно впли-
ває на якість життя пацієнтів. За даними ВООЗ, щорічний світовий показник захворю-
ваності на урогенітальний трихомоніаз становить близько 270 млн осіб; в Україні в серед-
ньому близько – 250 тис. на рік [18]. 

Незважаючи на інтенсивне вивчення, в сучасних умовах ще існують певні труднощі  
в діагностиці трихомоніазу сечостатевої системи та його лікуванні [17]. 

Так, атипові форми Trichomonas (Т.) vaginalis найбільш проблематичні при лаборатор-
ній діагностиці, оскільки мають широку варіабельність щодо форми, розмірів, наявності 
джгутиків і ядер [7]. Крім того, атипові форми Т. vaginalis мають певну зовнішню схожість 
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з іншими представниками найпростіших [19]. Згідно із сучасними уявленнями, людина 
може бути носієм трьох видів трихомонад: T. Tenax (elongata), Pentatrichomonas (Pt.) ho-
minis (abdominalis), T. vaginalis (рисунок) [3]. 

У ротовій порожнині – у каріозних зубах, а також при парадонтозі – існують T. tenax [12]. 
Рt. hominis – коменсал товстої кишки [13]. Трихомонадою, здатною існувати в урогені-
тальному тракті, донедавньої вважали виключно T. vaginalis [6]. 

Відомо, що майже століття тому кишкову й ротову трихомонади намагалися розгля-
дати як патоген сечостатевої системи на рівні з T. vaginalis [33]. Нині методом полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) T. tenax або Рt. hominis виявляли в сечостатевій системі лише  
в поодиноких випадках, прицьому переважно у жінок, в регіонах Азії та Африки, в яких 
санітарні умови та рівень культури недостатнім. 

Тому, такі випадки розцінювали або як контамінацію досліджуваного матеріалу, або 
як варіант транзиторної мікрофлори після орального чи анального сексу, який мав місце 
незадовго до взяття біологічного матеріалу для проведення відповідного дослідження [8, 28]. 
Разом з тим висловлювалась думка про можливість колонізації сечостатевої системи людини 
T. tenax та Рt. hominis [4, 27]. За цієї точки зору, в разі її правильності, можна пояснити 
невиявлення трихомонад в біологічному матеріалі, взятому із сечостатевої системи, мето-
дом ПЛР (виявляють виключно T. vaginalis) при одночасному виявленні їх іншими менш 
чутливими та специфічними діагностичними методами; ряд невідповідностей між даними 
лабораторного дослідження та клінічного стану хворих на ІПСШ (відсутність відповідних 
засобів діагностики); також найвищу ефективність у сучасній діагностиці трихомо-
ніазу методу посіву на поживні середовища (коли як T. Vaginalis сприймають всі три 
види трихомонад, здатних жити в організмі людини, а можливо й інші представники 
найпростіших) [20]. 

Для відповіді на ці актуальні для сучасної дерматовенерології питання, а також для 
встановлення важливості даної проблеми в Україні вперше було проведено попередні 
дослідження з визначення Т. tenax та Рt. hominis в урогенітальній системі хворих на ІПСШ. 
Встановлено достатньо високі показники виявлення обох досліджуваних мікроорганізмів 
(29,7 та 14,1% відповідно) [30]. При цьому чітке дотримання пацієнтами умов підготовки 
до обстеження, що включало сексуальне утримання не менше двох діб, практично уне-
можливлює розгляд цих найпростіших як транзиторну мікрофлору сечостатевої системи. 
Багатоетапність та тривалість проведеного дослідження (2013-2017 рр.) виключають сут-
тєвий вплив можливості контамінації біологічного матеріалу на отримані результати [21]. 
Наявність у кожного з обстежених пацієнтів, за умовами відбору в дослідну групу, хроніч-
ного запального процесу в сечостатевій системі, дала можливість припустити перспектив-
ність розгляду цих мікроорганізмів як факторів виникнення та/або перебігу сечостатевих 
інфекцій на сучасному етапі. При цьому визначення виду трихомонад в сечостатевій 
системі, імовірно, має вирішальне значення в запобіганні рецидивам та/або реінфекціям 
сечостатевого трихомоніазу завдяки встановленню, таким чином, необхідності санації від-
повідної частини організму статевого партнера чи самого хворого (запобігання автоіноку-
ляції) [22]. 

Отже, на сучасному етапі встановлено можливість знаходження в сечостатевій системі 
людини трьох різних видів трихомонад [20]. З урахуванням цього виникла нова наукова 
проблема з вивчення поєднаних уражень сечостатевої системи людини трихомонадами 
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різних видів та збудниками найбільш поширених інфекцій урогенітального тракту. Вирі-
шення даного питання важливе для формування уявлення про патогенність Т. tenax та  
Рt. hominis саме для сечостатевої системи людини, а також для розробки нових, більш 
ефективних підходів до лікування інфекційних уражень урогенітального тракту, зокрема 
їх поєднаних уражень, викликаних різними видами трихомонад. 

Для початку серії досліджень з цього питання слід було встановити, яке з інфекційних 
уражень сечостатевої системи найбільш актуальне. Відомо, що серед інфекційних захво-
рювань сечостатевої системи у жінок найбільш поширений бактеріальний вагіноз (БВ).  
БВ – інфекційний синдром, пов’язаний з дисбіозом вагіни, який характеризується високою 
концентрацією облігатних анаеробних мікроорганізмів та різким зниженням вмісту лакто-
бацил або їх відсутністю [9]. 

БВ – незапальне захворювання, проте здатне значно обтяжувати перебіг ІПСШ, крім 
того поліетіологічне [1, 29]. Визначено понад 40 мікробних агентів, які відіграють роль  
у розвитку БВ. Серед них найбільше значення мають: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Bacteroides, Prevotella, Porphyro-
monas, Peptostreptococcus, Fusobacterium nuclearum, Enterococcus, Candida spp., Listeriamo-
nocytogenes, Mobiluncus, Leptotrichia, Streptococcus viridens тощо [10, 25]. Згідно з даними 
вітчизняних дослідників про поширення БВ в Україні, частота даної патології залежить, 
насамперед, від контингенту обстежуваних жінок репродуктивного віку. Зокрема, частота 
виявлення БВ у пацієнток з патологічними піхвовими виділеннями становить від 61 до 87%. 
Серед жінок із скаргами на тривалі, резистентні до лікування патологічні виділення БВ 
діагностували у 95% [11]. Після впровадження в практику наборів реагентів, що дозволя-
ють виявляти анаеробну та мікроаерогенну мікрофлору (за допомогою методу ПЛР), стало 
відомо, що зазначені мікроорганізми можуть викликати дисбактеріоз сечостатевої системи 
також і у чоловіків [24]. Подібні стани описано відносно недавно і тому вони не мають 
загальновизнаної назви. Отже, проблеми, пов’язані з ураженням сечостатевої системи три-
хомонадами різних видів та з мікрофлорою, асоційованою з БВ, актуальні для сучасної 
дерматовенерології і суміжних медичних спеціальностей. Дослідження поєднаних ура-
жень сечостатевої системи, викликаних різними видами трихомонад та мікроорганізмами, 
асоційованими з БВ, нові та перспективні наукові напрямки, вивчення яких може зумовити 
значне підвищення рівня діагностичного обстеження хворих на ІПСШ та покращання 
ефективності їх лікування. 

 
Мета дослідження. Проведення діагностики та лікування поєднаних уражень сечо-

статевої системи різними видами трихомонад та мікроорганізмами, асоційованими з бак-
теріальним вагінозом. 

 
Матеріали і методи. Методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі 

(ПЛР-РЧ) досліджено біологічний матеріал, взятий із сечостатевих органів 198 пацієнтів, 
яких обстежено на ІПСШ у 2013-2017 рр. Середній вік в досліджуваній групі становив 
(32,0 ± 2,5) року. В усіх пацієнтів встановлено хронічний перебіг урогенітальної інфекції. 
Кожний хворий підписав інформаційну згоду на проведення відповідного дослідження. 

Використовували ампліфікатор ДТ-96, набір реагентів «Фемофлор-16» та праймери 
для виявлення різних видів трихомонад, включно з Т. tenax та Рt. hominis; специфічність  
і чутливість останніх підтверджені відповідними патентами України на винаходи [15, 16]. 
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Біологічний матеріалу для дослідження на наявність урогенітальних інфекцій брали 
відповідно до посібника «Уніфікація лабораторних методів дослідження в діагностиці 
захворювань, що передаються статевим шляхом» [14]. У чоловіків зішкребали з уретри  
та робили забір секрету передміхурової залози після її пальцьового масажу. У жінок вико-
нували забір піхвових виділень, зішкребів та/або виділень з уретри і цервікального каналу 
також одноразовими зондами. Забір матеріалу з уретри (у чоловіків та жінок) здійснювали 
стерильними одноразовими зондами типу «ЗГУ-ЦМ» виробництва Російської Федерації. 
Зішкрябування слизової оболонки уретри у чоловіків здійснювали на глибину 2,5-3 см,  
у жінок – на глибину 0,5-1,5 см. Забір матеріалу зондом виконували обертовими рухами. 

Біологічний матеріал, взятий у кожного з пацієнтів окремо з усіх точок дослідження, 
змішували у фізіологічному розчині в одному контейнері типу «Еппендорф». Дослідні 
зразки після їх реєстрації накопичували і зберігали у замороженому вигляді при темпе-
ратурі – 10 °С до постановки ПЛР. 

Дослідження біоценозу сечостатевої системи пацієнтів проводили методом ПЛР-РЧ 
набором реагентів Фемофлор-16, що включає: суміш для ПЛР-ампліфікації, специфічну 
для всіх бактерій (загальна бактеріальна маса), суміш, специфічну для лактобактерій (Lac-
tobacillus spp.), і суміші, специфічні для умовно-патогенних мікроорганізмів. Він призначе-
ний для проведення 12 тестів, включаючи дослідження позитивних і негативних контроль-
них зразків, дозволяє виявляти 25 показників, включаючи 23 групи мікроорганізмів, кон-
троль за взяттям матеріалу й загальну бактеріальну масу [23]. Комплектація набору реаген-
тів Фемофлор-16 наведена в таблиці. 

 
Таблиця 1. Комплектація набору реагентів Фемофлор-16 

N Виявляємий показник 

1 Контроль взяття матеріалу 
2 Загальна бактеріальна маса 
3 Нормофлора – Lactobacillus spp. 
4  Enterobacteriaceae 
5 Streptococcus spp. 
6 Staphylococcus spp.. 
7 Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp. 
8 Eubacterium spp. 
9 Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. 

10 Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. 
11  Lachnobacterium spp./Clostridium spp. 
12  Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.  
13 Peptostreptococcus spp. 
14 Atopobium vaginae 
15  Candida spp.  
16 Mycoplasma hominis 
17  Ureaplasma (urealyticum + parvum) 
18 Mycoplasma genitalium 
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При дослідженні біоценозу урогенітального тракту визначають кількість мікроорга-
нізмів у транспортнім середовищі, пропорційну загальній засіяності відповідного біотопу. 
В зразках зісшкрібів з урогенітального тракту людини, що містили ДНК умовно-патоген-
них мікроорганізмів і лактобактерій, після проведення реакцій ампліфікації, детекційний 
ампліфікатор реєстрував експонентне збільшення рівня флуоресценції для відповідного 
мікроорганізму й загальної бактеріальної маси. В наборах у форматі Real-time в суміш  
для ампліфікації введено ДНК-зонди, кожний з яких містить флуоресцентну мітку й гас-
ник флуоресценції. У випадку утворення специфічного продукту ДНК-зонд руйнується, 
що призводить до збільшення рівня флуоресценції, який фіксують спеціальними при-
ладами [26]. 

Призначенням набору реагентів Фемофлор-16 є кількісне визначення відповідної 
мікрофлори у жінок. Інформації про зареєстровані в Україні способи ПЛР-РЧ кількісного 
визначення умовно-патогенної, переважно анаеробної, мікрофлори у чоловіків на початку 
дослідження не знайдено. Подібні дослідження анаеробної та мікроаерофільної мікро-
флори сечостатевої систем чоловіків на сучасному етапі «піонерські», їх результати  
не можна вважати абсолютно коректними, проте вони дозволяють нам зрозуміти спів-
відношення різних компонентів мікробіоценозу сечостатевої системи у чоловіків як у чис-
ловому (логарифмічному) еквіваленті, так і графічно [24]. 

Для детекції Т. tenax, Рt. hominis в біологічному матеріалі, взятому із сечостатевих орга-
нів нами використовано методи ПЛР-РЧ як найбільш специфічну і чутливу із сучасних 
методик визначення мікроорганізмів [5]. Оскільки Т. tenax та Рt. hominis не є облігатними 
патогенами для людини, в масовому використанні відсутні діагностикуми для виявлення 
цих мікроорганізмів. Тому ми використовували експериментальні авторські діагности-
куми, створені спеціально для проведення цього дослідження [15, 16]. Праймери для ви-
явлення нуклеїнових кислот Т. tenax, Рt. Hominis підбирали за програмою Vector NTI. 
Використовували послідовності нуклеїнових кислот відповідних видів, отриманих з бази 
даних GenBank (NCBI) [31]. Мінімальна довжина праймерів становила (24 ± 3) залишку 
нуклеотидів. На 3’-кінці праймери містили гуаніновий, або цитидиновий, нуклеотиди. 
Кількість GC пар в праймерах задавали таким чином, щоб температура випалу була одна-
ковою для двох праймерів пари і знаходилась в межах від 59 ºС до 64 ºС. Для перевірки 
унікальності праймерів використовували онлайн програму BLAST (NCBI) [32]. Для теоре-
тичної перевірки продуктів ПЛР за допомогою підібраних праймерів використовували 
онлайн пакет програм Bioinformaticstools (база даних Університету Берклі, США) [34]. Ре-
зультати дослідження наводили згідно з існуючими стандартами [14]. 

 
Результати та їх обговорення. Методом ПЛР-РЧ трихомонади в сечостатевій сис-

темі було виявлено у 77 (38,8%) із 198 досліджуваних хворих на ІПСШ хронічного пере-
бігу. У 41 (20,7%) діагностовано Т. tenax, у 28 (14,1%) – Рt. hominis, у 8 (4%) – Т. vaginalis. 
У переважної більшості пацієнтів з трихомонадною інвазією, зокрема у 71 (92,2%), вияв-
лено БВ (жінки) або дисбактеріоз сечостатевої системи, викликаний переважно анаероб-
ною та мікроаерогенною мікрофлорою (чоловіки). 

Висока частота виявлення Т. tenax та Рt. hominis в сечостатевій системі хворих на ІПСШ, 
на наш погляд, вказує на перспективність розгляду цих мікроорганізмів як чинників виник-
нення та/або розвитку ІПСШ на сучасному етапі. Крім того, отримані результати побічно 
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вказують на важливість практики орального і анального сексу (не захищеного бар’єрними 
засобами контрацепції) у виникненні і розвитку ІПСШ. 

На нашу думку, важливим є факт, що у жодного з обстежених пацієнтів не виявлено Т. 
tenax, Рt. hominis або Т. vaginalis одночасно. Враховуючі ці дані, можна припустити припу-
щення, що в сечостатевій системі хворих на ІПСШ в один і той самий часовий період може 
знаходитись лише одна з трьох трихомонад, здатних перебувати в організмі людини. 

Друга частина дослідження, полягала в обгрунтуванні, розробці та впровадженні екс-
периментальної методики лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, виклика-
них трихомонадами різних видів та мікроорганізмами, асоційованими з БВ. Для прове-
дення цього етапу відібрано групу з 56 хворих на ІПСШ хронічного перебігу, 17 (30,4%) 
чоловіків та 39 (69,6%) жінок. 

Лікування інфекцій сечостатевої системи людини, викликаних Т. vaginalis, складний 
процес, що пов’язано з частою хронізацією відповідних запалень, із значною резистент-
ністю збудника до засобів специфічного лікування, багатовогнищевістю запальних про-
цесів. Даних про лікування трихомоніазу сечостатевої системи, викликаного Т. tenax або 
Рt. hominis, в літературі не знайдено. Це зрозуміло, оскільки вважали, що вказані мікроор-
ганізми не здатні до існування в урогенітальному тракті людини. Таким чином, в сучасній 
дерматовенерології, крім проблеми лікування інфекцій сечостатевої системи людини, 
викликаних Т. vaginalis, з’явилась абсолютно нова проблема, пов’язана з відсутністю 
науково обґрунтованих підходів до лікування запалень сечостатевої системи людини, 
спричинених Т. tenax або Рt. hominis. Враховуючи значну схожість трьох трихомонад, здат-
них існувати в організмі людини, при розробці лікувальної методики робили припущення 
про ефективність однієї схеми раціональної терапії всіх збудників, що вивчаються. 
Оскільки єдина інформація з цього питання стосується лікування Т. vaginalis, в основі 
лікувальної тактики використовували методику раціональної терапії багатовогнищевих 
інфекцій, викликаних саме цим збудником. 

Для специфічного лікування трихомоніазу застосовують антибіотичні препарати,  
до яких має чутливість збудник захворювання. Це, насамперед, препарати груп нітроімі-
дазолів та нітрофуранів. [9]. Крім того, одне з вирішальних значень при лікуванні хронічної 
трихомонадної інвазії має тривалість терапії. Вважають, що її доцільно проводити в тер-
міни до 10-20 діб, використовуючи при цьому різні препарати [2]. 

Для успішного лікування БВ доцільно виконувати індивідуальну етіологічну діагнос-
тику складових цього захворювання з метою виявлення саме тих його чинників, які потре-
бують медикаментозної корекції. При цьому важливо, щоб відповідна діагностика була  
не тільки якісною, але і кількісною, оскільки визначити, які саме складові цієї поліетіо-
логічної патології є збудниками захворювання і потребують корекції, можна лише за їх 
співвідношенням до показника загальної бактеріальної маси у досліджуваному зразку [23]. 
Методика генодіагностики, ПЛР-РЧ за набором реагентів Фемофлор-16 дозволяє вирі-
шити проблему швидкого і якісного виявлення найбільш клінічно значущих представ-
ників як аеробної, так і анаеробної мікрофлори, асоційованої з БВ [25]. Таким чином, точна 
якісна і кількісна детекція складових анаеробного та мікроаерофільного дисбіозу сечоста-
тевої системи дозволить у кожному окремому випадку призначати адекватне індивідуа-
лізоване етіотропне лікування жінкам хворим на БВ. 

Для етіотропного лікування БВ застосовують багато методів, в тому числі і індивідуалі-
зованих. Однак одним з найефективніших є одночасне застосування антибіотиків груп 
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нітроімідазолів та фторхінолонів. Саме речовини цих хімічних груп здатні впливати  
на більшість збудників БВ. Тому поєднання нітроімідазолів та фторхінолонів найчастіше 
використовують при імпіричному підборі специфічної терапії хворих на БВ [10]. 

Таким чином з’ясовано, що термін лікування поєднаних уражень сечостатевої системи 
різними видами трихомонад та мікроорганізмами, що асоційованими з БВ, повинен бути 
15 діб, а терапія включати не менше двох препаратів з антипротозойною дією та фторхі-
нолон. Виходячи з цього, як засіб одночасної етіотропної терапії трихомонадної інвазії  
та ерадикації мікроорганізмів, асоційованих з БВ, застосовували послідовно представник 
групи нітроімідазолів – секнідазол (Секнідокс), а також препарат, що містить комбінацію 
представника групи нітроімідазолів та представника групи фторхінолонів – 0,5 орнідазолу 
і 0,5 ципрофлоксацину (Орципол). Секнідокс призначали по 2,0 1 раз на добу протягом 
перших 5 днів лікування, орципол – з 6-го по 15-й день лікування по 1 пігулці 3 рази  
на день при масі тіла > 70 кг та 2 рази на день при масі тіла < 70 кг протягом 10 днів. 

У жінок лікування починали відразу після припинення mensis, використовуючи 
останнє як біологічну провокацію. Під час проведення антибактеріальної терапії призна-
чали у разі потреби (за результатами імунограми) також імуномодулюючі препарати  
з метою підвищення опірності організму. Крім того, чоловікам у разі потреби проводили 
пальцьовий масаж передміхурової залози та призначали ректальні протизапальні свічки. 
Жінки отримували щоденно вагінальні спринцювання та піхвові пігулки з ніфуротелем  
і ністатином або одним з препаратів групи нітроімідазолів, а також піхвові свічки з хлор-
гексидином послідовно протягом 5-10 та 10 днів відповідно. Під час лікування пацієнтам 
суворо забороняли мати сексуальні контакти, а в контрольний період їм не дозволяли цих 
контактів (в тому числі оральний та анальний секс) без застосування бар’єрних засобів 
контрацепції з метою запобігання реінфекції. Після закінчення антибактеріальної терапії 
для відновлення кишкової та у разі потреби піхвової мікрофлори пацієнти отримували 
відповідні пробіотичні препарати протягом 10-14 днів. 

Отже, лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомона-
дами різних видів та мікроорганізмами, асоційованими з БВ, за запропонованою оригі-
нальною схемою проведено у 56 хворих на ІПСШ хронічного перебігу. Забір біологічного 
матеріалу із сечостатевої системи проводили через 1 міс після припинення антибактеріаль-
ної терапії. В результаті лікування досягнуто елімінації трихомонад у 54 (96,4%) осіб до-
слідної групи. Повної нормалізації рівня мікрофлори, асоційованої з БВ, досягнуто  
у 31 (57,4%) хворих. Значне зменшення кількості цієї мікрофлори виявлено у решти 
24 (42,6%) пацієнтів. 

Слід зазначити, що майже всі пацієнти (51 особа) відмічали помірно виражені побічні 
ефекти щодо травного каналу (нудота, тяжкість у правій підреберній ділянці, металевий 
присмак у роті), але в жодному випадку не виникало побічних ефектів, які потребували б 
негайного припинення лікування. Це свідчить про задовільну переносимість запропоно-
ваного методу лікування. 

Отримані результати свідчать про високу ефективність запропонованого оригі-
нального методу лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихо-
монадами різних видів та мікроорганізмами, що асоційованими з БВ. Важливу роль  
в цьому, на думку автора, відіграє заборона на сексуальні контакти в контрольний період 
(в тому числі, оральний та анальний) без застосування бар’єрних засобів контрацепції  
з метою запобігання реінфекції. 
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Підсумовуючи отримані дані, можемо дійти висновку, шо трихомонадні інвазії та ін-
фекції сечостатевої системи, асоційовані з БВ, і актуальні для сучасної дерматовенерології 
та суміжних медичних спеціальностей. Дослідження трихомонадних уражень сечоста-
тевої системи, поєднаних з асоційованими з БВ інфекціями, перспективний напрям, вив-
чення якого може зумовити значне підвищення рівня діагностичного обстеження хворих 
на ІПСШ та ефективності їх лікування. 

Розроблено та застосовано новий метод лікування поєднаних уражень сечостатевої 
системи, викликаних трихомонадами різних видів та мікроорганізмами, асоційованими  
з БВ. Отримані результати свідчать про високу ефективність та задовільну переносимість 
запропонованого оригінального методу лікування. 

Таким чином, оригінальний метод лікування, при якому як етіотропні засоби загаль-
ного застосування послідовно використовують препарати Секнідокс по 2 таблетки 1 раз  
на день протягом 5 днів та Орципол по 1 таблетці 3 або 2 рази на день (залежно від маси 
тіла) протягом наступних 10 днів ефективний і його можна рекомендувати для імпіричної 
терапії поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомонадами різних видів 
та мікроорганізмами, асоційованих з БВ. 

 
Висновки.  

1.  Дослідження поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомонадами  
та мікроорганізмами, асоційованими з БВ перспективний напрям, вивчення якого 
може зумовити значне підвищення рівня діагностичного обстеження хворих на ІПСШ 
та ефективності їх лікування.  

2.  Методом ПЛР-РЧ проведено спеціальне дослідження біологічного матеріалу, взятого 
із сечостатевої системи 198 хворих на ІПСШ хронічного перебігу. У 77 (38,8%)  
з них виявлено тихомонади: Т. tenax – у 41 (20,7%), Рt. hominis – у 28 (14,1%),  
Т. vaginalis – у 8 (4%).  

3. У 92,2% обстежених з трихомонадною інвазією в сечостатевій системі виявлено збіль-
шення показників мікрофлори, асоційованої з БВ.  

4. Проведено лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомо-
надами різних видів та мікроорганізмами, асоційованими з БВ, у 56 хворих на ІПСШ 
хронічного перебігу. Як етіотропні засоби послідовно використовували препарати 
Секнідокс по 2 таблетки 1 раз на день протягом 5 днів та Орципол по 1 таблетці 3 або 
2 рази на день (залежно від маси тіла) протягом наступних 10 днів.  

5.  В результаті проведеного за запропонованим методом лікування у 54 (96,4%) осіб 
дослідної групи досягнуто елімінації трихомонад. Повної нормалізації рівня мікро-
флори, асоційованої з БВ, досягнуто у 31 (57,4%) хворих. Значне зменшення кількості 
цієї мікрофлори виявлено у решти 24 (42,6%) пацієнтів. 

6.  Запропонований оригінальний метод лікування ефективний, задовільно переноситься 
хворими і його можна рекомендувати для імпіричної терапії поєднаних уражень сечо-
статевої системи, викликаних трихомонадами різних видів та мікроорганізмами, асо-
ційованими з БВ. 
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ПРОТОЗОЙНІ ІНВАЗІЇ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ПОЄДНАННІ  

ЗІ ЗБУДНИКАМИ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ  
У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ 

 ТА ЇХ СТАТЕВИХ ПАРТНЕРІВ (РЕЗЮМЕ) 
 

Вступ. Вивчення протозойних інвазій сечостатевої системи, що перебігають у поєд-
нанні з ураженнями, викликаними мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним вагі-
нозом, у жінок фертильного віку та їх статевих партнерів-чоловіків є перспективним на-
прямком сучасної медицини, розвиток якого може призвести до значного підвищення 
рівня діагностичного обстеження хворих на інфекції, що передаються переважно статевим 
шляхом, та покращення ефективності їх лікування.  

Мета дослідження. Виявлення поєднаних уражень сечостатевої системи трихомо-
надами різних видів або лямбліями та мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним 
вагінозом у жінок фертильного віку та їх статевих партнерів-чоловіків, хворих на інфекції, 
що передаються переважно статевим шляхом з хронічним перебігом, а також проведення 
їх лікування. 

Матеріали і методи. Проведено спеціальне дослідження біологічного матеріалу, взя-
того з сечостатевої системи жінок фертильного віку та їх статевих партнерів-чоловіків, 
хворих на інфекції, що передаються переважно статевим шляхом з хронічним перебігом. 
Всього досліджено 198 відповідних хворих. Використовувався метод ПЛР в реальному 
часі, ампліфікатор ДТ-96, набір реагентів «Фемофлор-16», праймери для виявлення Tricho-
monas vaginalis, Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis та Giardia lamblia. 

Результати дослідження та їх обговорення. Протозойні інвазії сечостатевої системи 
встановлено у 88 (44,4%) досліджуваних пацієнтів. У 77 (38,8%) з них було виявлено тихо-
монади: Trichomonas tenax – у 41 (20,7%), Pentatrichomonas hominis – у 28 (14,1%), Tricho-
monas vaginalis – у 8 (4%). Giardia lamblia було виявлено у 11 пацієнтів (5,6%).  
У 92% обстежених пацієнтів, що мали протозойну інвазію, в сечостатевій системі було 
виявлено збільшення показників мікрофлори, асоційованої з БВ.  

Проведено лікування 56 пацієнтів, хворих на ІПСШ з хронічним перебігом, з поєдна-
ними ураженнями сечостатевої системи, викликаними трихомонадами різних видів та 
мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним вагінозом, за запропонованим методом, 
в якому в якості етіотропних препаратів загального застосування послідовно використову-
ються препарати Секнідокс по 2 таблетки 1 раз на день протягом 5 днів та Орципол –  
по 1 таблетці 3 або 2 рази на день (в залежності від ваги) протягом наступних 10 днів.  
В результаті проведеного лікування було досягнуто елімінації трихомонад у 54 осіб до-
слідної групи (96,4%). Повної нормалізації рівня мікрофлори, асоційованої з БВ, досягнуто 
у 31 (57,4%) пацієнта. Значне зменшення кількості цієї мікрофлори відбулось у решти  
23 пацієнтів (42,6%).  

Висновки. Запропонований оригінальний метод лікування є ефективним, має задо-
вільну переносимість та може бути рекомендованим для імпіричної терапії поєднаних 
уражень сечостатевої системи, викликаних протозойними інвазіями (трихомонадами різ-
них видів) та мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним вагінозом, з хронічним 
перебігом, у жінок фертильного віку та їх статевих партнерів. Зроблено припущення  
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про певну роль Trichomonas tenax, Pentatrichomonas homini та Giardia lamblia у виникненні 
та/або перебігу інфекційних захворювань сечостатевої системи. 

Ключові слова: Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis, 
Giardia lamblia, інвазії, фертильний вік 

  
Вступ. Паразитарна інва́зія – це медичний і біологічний термін, що визначає сукуп-

ність процесів, які відбуваються під час інфекційного процесу – взаємодії збудника і орга-
нізму хазяїна, коли збудником є паразити. В епідеміології та паразитології інвазією нази-
вають факт проникнення паразитів в організм хазяїна, тобто зараження, зазвичай, парази-
тичними грибками, найпростішими, гельмінтами, або самі хвороби, які спричиняюють 
паразитарні збудники: грибкові інвазії, протозойні інвазії [5]. 

Серед протозойних інвазій сечостатевої системи найбільшу роль відіграють ураження 
трихомонадами [15]. Згідно сучасних уявлень, людина може бути носієм трьох видів 
трихомонад: Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis, Trichomonas vaginalis [4].  
У ротовій порожнині у каріозних зубах, а також при парадонтозі, мешкає Trichomonas te-
nax [12]. Pentatrichomonas hominis – коменсал товстого кишківника [13]. Трихомонадою, 
що здатна жити в урогенітальному тракті, до недавнього часу вважалась виключно Tricho-
monas vaginalis [6]. Не дивлячись на інтенсивне вивчення, в сучасних умовах, існують 
певні труднощі в діагностиці сечостатевого трихомонозу і його лікуванні [19]. Атипові 
форми Trichomonas vaginalis є найбільш проблематичними при лабораторній діагностиці, 
оскільки мають широку варіабельність відносно своєї форми, розмірів, наявності джгу-
тиків і ядер [20]. Крім того, вони мають певну зовнішню подібність з іншими представни-
ками найпростіших [21].  

За останні декілька десятиліть істотно змінились умови життєдіяльності сучасної лю-
дини [11]. Разом з тим, як відомо, змінились уявлення про патогенність деяких мікроорга-
нізмів, що здатні мешкати в сечостатевій системі людини, наприклад, мікоплазм та гард-
нерелл [3]. Було зроблено припущення, що деякі найпростіші теж могли зазнати певних 
змін і набути можливості колонізувати сечостатеву систему людини. Вивчаючи відповідні 
літературні дані [2, 3], було зроблено припущення, що найбільшою серед найпростіших є 
вірогідність придбання вищезгаданих якостей у Trichomonas tenax та Pentatrichomonas 
hominis [22]. 

Ще в 30-ті роки минулого століття кишкову й ротову трихомонади намагалися роз-
глядати в якості патогенів для сечостатевої системи на рівні з Trichomonas vaginalis [33].  
В нашому столітті більшість дослідників виявляли Trichomonas tenax або Pentatrichomonas 
hominis лише в поодиноких випадках, причому, переважно у жінок [28]. Тому вони були 
схильними розцінювати свої результати або як контамінацію матеріалу, що досліджується, 
або як варіант транзиторної мікрофлори після орального чи анального сексу, що мав місце 
незадовго до взяття біологічного матеріалу для проведення відповідного дослідження [7, 
30]. Однак, існує і позиція щодо можливості колонізації сечостатевої системи людини 
Trichomonas tenax та Pentatrichomonas hominis [3, 28]. 

Що стосується лямблій, у останнє десятиліття, в зарубіжній науковій літературі з’яви-
лись повідомлення про ураження сечостатевої системи Gіardia lamblia [31, 34]. Виявлення 
Giardia lamblia в сечостатевій системі хворих на ІПСШ становить близько 6% [29]. 
Синдром ураження сечостатевого тракту при цьому характеризується розвитком уретриту. 
Можливі утруднення сечовипускання, розлади сексуальних функцій, безпліддя [15]. Через 
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свербіж хворі розчісують промежину, зовнішні статеві органи, на цих ділянках можуть 
виникати висипи та мокнуття [35]. 

Отже, на сучасному етапі встановлено можливість перебування в сечостатевій системі 
людини трьох різних видів трихомонад та Giardia lamblia [29]. З огляду на це, постала нова 
наукова проблема щодо вивчення поєднаних уражень сечостатевої системи людини най-
простішими – трихомонадами різних видів або лямбліями та збудниками найбільш поши-
рених в наш час інфекцій урогенітального тракту. 

Для початку серії досліджень з цього питання, слід було встановити яке з інфекційних 
уражень сечостатевої системи є найбільш актуальним. Відомо, що серед інфекційних за-
хворювань сечостатевої системи в жінок, зокрема, фертильного віку, найбільш поширеним 
в наш час є бактеріальний вагіноз (БВ). БВ – інфекційний синдром, пов’язаний з дисбіозом 
вагіни, який характеризується високою концентрацією облігатних анаеробних мікроорга-
нізмів та різким зниженням вмісту лактобацил або їх відсутністю [8]. БВ є незапальним 
захворюванням, проте, здатним значно обтяжувати перебіг ІПСШ, крім того, поліетіо-
логічним [2, 32]. В наш час визначено уже більше 40 мікробних агентів, які відіграють роль 
у розвитку БВ. Серед них найбільше значення мають: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Bacteroides, Prevotella, Porphyro-
monas, Peptostreptococcus, Fusobacterium nuclearum, Enterococcus, Candida spp., Listeria 
monocytogenes, Mobiluncus, Leptotrichia, Streptococcus viridens [9, 23] та інш. Згідно даних 
вітчизняних дослідників щодо розповсюдження БВ в Україні, вказується, що частота даної 
патології залежить, насамперед, від контингентів обстежуваних жінок репродуктивного 
віку. Зокрема, частота виявлення БВ у пацієнток з патологічними піхвовими виділеннями 
становить від 61 до 87%. У жінок зі скаргами на тривалі, резистентні до лікування пато-
логічні виділення, БВ діагностувався у 95% випадків [10]. Після впровадження в лабора-
торно-діагностичну практику наборів реагентів, що дозволяють виявляти анаеробну  
та мікроаерогенну мікрофлору (за допомогою методу ПЛР) стало відомо, що названі 
мікроорганізми можуть викликати дисбактеріози сечостатевої системи також і у чолові-
ків [24]. Подібні стани було описано відносно нещодавно, і тому, вони ще не мають 
загальновизнаної назви.  

Таким чином, вивчення протозойних інвазій сечостатевої системи, які перебігають  
у поєднанні з ураженнями, викликаними мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним 
вагінозом, у жінок фертильного віку та їх статевих партнерів-чоловіків є перспективним 
напрямком сучасної медицини, розвиток якого може призвести до значного підвищення 
рівня діагностичного обстеження хворих на інфекції, що передаються переважно статевим 
шляхом, та, як наслідок, покращення ефективності їх лікування. Насамперед, за рахунок 
обгрунтування проведення специфічної антибактеріальної терапії відповідним хворим,  
а також заходів щодо попередження їх реінфікування.  

Мета дослідження. Виявлення поєднаних уражень сечостатевої системи трихомо-
надами різних видів або лямбліями та мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним 
вагінозом у жінок фертильного віку та їх статевих партнерів-чоловіків, хворих на інфекції, 
що передаються переважно статевим шляхом з хронічним перебігом, а також проведення 
їх лікування. 

Матеріали і методи дослідження. Проведено спеціальне дослідження біологічного 
матеріалу, взятого з сечостатевої системи жінок фертильного віку та їх статевих партнерів-
чоловіків, хворих на інфекції, що передаються переважно статевим шляхом з хронічним 
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перебігом. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (ПЛР-
РЧ) проведено дослідження 198 відповідних пацієнтів, що проходили обстеження  
на ІПСШ у 2013- 2017 рр. Всі жінки дослідної групи були фертильного віку. Середній вік 
досліджуваних пацієнтів склав 32±2,5 р. У кожного з них було встановлено хронічний 
перебіг урогенітальної інфекції. Кожний пацієнт підписав інформаційну згоду на прове-
дення відповідного дослідження. Використовувались ампліфікатор ДТ-96, набір реагентів 
«Фемофлор-16» та праймери для виявлення різних видів трихомонад. Специфічність  
та чутливість оригінальних праймерів для виявлення Trichomonas tenax, Pentatrichomonas 
hominis, а також Giardia lamblia підтверджено відповідними патентами України на вина-
ходи [16, 17, 18].  

Взяття біологічного матеріалу для дослідження на наявність урогенітальних інфекцій 
здійснювали відповідно до посібника «Уніфікація лабораторних методів дослідження  
в діагностиці захворювань, що передаються статевим шляхом» [14]. Дослідні зразки  
після їх реєстрації накопичували і зберігали у замороженому вигляді при температурі – 
10 С до постановки ПЛР.  

Дослідження біоценозу сечостатевої системи пацієнтів проводили методом ПЛР-РЧ  
за допомогою набору реагентів Фемофлор-16 [26]. Комплектація цього набору наведена  
в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Комплектація набору реагентів Фемофлор-16 

N Виявляємий показник 
1 Контроль взяття матеріалу 
2 Загальна бактеріальна маса 
3 Нормофлора – Lactobacillus spp. 
4  Enterobacteriaceae 
5 Streptococcus spp. 
6 Staphylococcus spp. 
7 Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp. 
8 Eubacterium spp. 
9 Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. 

10 Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. 
11  Lachnobacterium spp./Clostridium spp. 
12  Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.  
13 Peptostreptococcus spp. 
14 Atopobium vaginae 
15  Candida spp.  
16 Mycoplasma hominis 
17  Ureaplasma (urealyticum + parvum) 
18 Mycoplasma genitalium 

 
Призначенням набору реагентів Фемофлор-16 є кількісне визначення відповідної 

мікрофлори у жінок. Інформації щодо зареєстрованих в Україні способів ПЛР-РЧ кількіс-
ного визначення умовнопатогенної, переважно анаеробної, мікрофлори у чоловіків на по-
чатку дослідження знайдено не було (зараз з цією метою використовується набір реагентів 
Андрофлор). Тому для діагностичного обстеження пацієнтів-чоловіків було адаптовано 
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існуючу методику. Подібні дослідження анаеробної та мікроаерофільної мікрофлори сечо-
статевої системи чоловіків на сучасному етапі є «піонерськими», їх результати не можна 
вважати абсолютно коректними, проте, вони дозволяють нам розуміти співвідношення 
різних компонентів мікробіоценозу сечостатевої системи у чоловіків як у числовому (лога-
рифмічному) еквіваленті, так і графічно [25].  

 
Результати дослідження та їх обговорення. За допомогою методу ПЛР-РЧ тихомо-

нади в сечостатевій системі було виявлено у 77 (38,8%) з 198 досліджуваних хворих  
на ІПСШ з хронічним перебігом. У 41 (20,7%) було діагностовано Trichomonas tenax,  
у 28 (14,1%) – Pentatrichomonas hominis. Trichomonas vaginalis – лише у 8 (4%). Giardia 
lamblia було виявлено у 11 пацієнтів (5,6%). Таким чином, протозойні інвазії сечостатевої 
системи встановлено у 88 (44,4%) досліджуваних пацієнтів. У переважної більшості па-
цієнтів з протозойною інвазією, а саме у 81 особи (92%) було виявлено БВ (жінки) або 
дисбактеріоз сечостатевої системи, викликаний переважно анаеробною та мікроаероген-
ною мікрофлорою (чоловіки).  

Висока частота виявлення Trichomonas tenax та Pentatrichomonas hominis, а також Giar-
dia lamblia в сечостатевій системі хворих на ІПСШ, на наш погляд, вказує на перспектив-
ність розгляду цих мікроорганізмів як чинників виникнення та/або розвитку ІПСШ на су-
часному етапі. Крім того, отримані результати побічно вказують на важливість практики 
орального і анального сексу (не захищеного бар'єрними засобами контрацепції) у виник-
ненні і розвитку ІПСШ.  

Друга частина дослідження, що проводилась, полягала у обгрунтуванні, розробці та 
впровадженні експериментальної методики лікування поєднаних уражень сечостатевої 
системи, викликаних трихомонадами різних видів та мікроорганізмами, що асоційовані  
з БВ. Для проведення цього етапу було відібрано групу, що складалась з 56 хворих  
на ІПСШ з хронічним перебігом. З них було 17 (30,4%) чоловіків та 39 жінок (69,6%). 
Пацієнтів з Giardia lamblia в дослідну групу не залучали у зв'язку з їх малою чисельність. 

Лікування інфекцій сечостатевої системи людини, викликаних Trichomonas vaginalis,  
є складним процесом. Це повязано з частою хронізацією відповідних запалень, із значною 
резистентністю збудника до засобів специфічного лікування, багатовогнищевістю запаль-
них процесів. Даних про лікування трихомоніазу сечостатевої системи, викликаного Tri-
chomonas tenax або Pentatrichomonas hominis в досяжній для вивчення літературі взагалі 
знайдено не було. Це цілком зрозуміло, оскільки вважалось, що вказані мікроорганізми  
не здатні до існування в урогенітальному тракті людини. Таким чином, в сучасній меди-
цині окрім проблеми лікування інфекцій сечостатевої системи людини, викликаних Tri-
chomonas vaginalis, з’явилась абсолютно нова проблема, пов’язана з відсутністю науково 
обґрунтованих підходів до лікування запалень сечостатевої системи людини, спричинених 
Trichomonas tenax або Pentatrichomonas hominis. Враховуючи значну подібність трьох 
трихомонад, що здатні існувати в організмі людини, при розробці лікувальної методики, 
використовувалось припущення про ефективність однієї схеми раціональної терапії щодо 
всіх збудників, що вивчаються. Оскільки єдина досяжна інформація з цього питання сто-
сується лікування Trichomonas vaginalis, за основу лікувальної методики бралась методика 
ерадикації саме цього збудника. 
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Для специфічного лікування трихомонозу застосовуються антибіотичні препарати,  
до яких має чутливість збудник захворювання. Це, насамперед, препарати груп нітро-
імідазолів та нітрофуранів. [8]. Крім того, одне з вирішальних значень при лікуванні 
хронічної трихомонадної інвазії має тривалість терапії, що проводиться. Вважається,  
що за умови хронізації, а особливо при резистентності до терапії, її доцільно проводити  
в строк до 10-20 діб, використовуючи при цьому різні препарати [1]. 

Для успішного лікування БВ, як нам відомо, доцільно робити індивідуальну етіоло-
гічну діагностику складових цього захворювання з метою виявлення саме тих його чин-
ників, які мають підлягати медикаментозній корекції. Причому, важливо, щоб відповідна 
діагностика була не тільки якісною, але і кількісною, оскільки визначити які саме складові 
цієї поліетіологічної патології є збудниками захворювання і підлягають корекції, можна 
лише за їх співвідношенням до показника загальної бактеріальної маси у зразку, що до-
сліджується [25]. Методика генодіагностики, ПЛР-РЧ за допомогою набора реагентів 
Фемофлор-16, дозволяє розв'язати проблему, швидкого і якісного виявлення найбільш 
клінічно значимих представників як аеробної, так і анаеробної мікрофлори, асоційованої  
з БВ [27]. Таким чином, інтерпретація точної як якісної, так і кількісної детекції складових 
анаеробного та мікроаерофільного дисбіоза сечостатевої системи, дозволяє у кожному 
окремому випадку призначати адекватне індивідуалізоване етіотропне лікування хворим 
на БВ жінкам.  

Для етіотропного лікування БВ сьогодні застосовується багато методів, в тому числі,  
і індивідуалізованих. Однак, одним з найбільш ефективних серед них є одночасне засто-
сування антибіотиків груп нітроімідазолів та фторхінолонів. Саме речовини цих хімічних 
груп мають здатність впливати на більшість із збудників БВ. Тому, поєднання саме нітро-
імідазолів та фторхінолонів найчастіше використовується при імпіричному підборі спе-
цифічної терапії при БВ [9]. 

Таким чином, було з´ясовано, що термін лікування поєднаних уражень сечостатевої 
системи різними видами трихомонад або лямбліями та мікроорганізмами, що асоційовані 
з бактеріальним вагінозом має становити 10-20 діб та включати не менше 2 препаратів  
з антипротозойною дією. Серед антибактеріальних препаратів для лікування БВ найбільш 
ефективними є поєднання фторхінолонів з нітроімідазолами. Виходячи з цього, в якості 
засобів одночасної етіотропної терапії трихомонадної інвазії та ерадікації мікроорганізмів, 
що асоційовані з БВ, застосовувались послідовно представник групи нітроімідазолів – 
секнідазол (Секнідокс, виробництва компанії World Medicine, Велика Британія), а також 
препарат, що містить комбінацію представника групи нітроімідазолів та представника 
групи фторхінолонів – 0,5 орнідазолу та 0,5 ципрофлоксацину (Орципол, виробництва 
компанії World Medicine, Велика Британія). Секнідокс призначався по 2,0 1 раз на добу 
протягом перших 5 днів лікування, Орципол призначався з 6 по 15 дні лікування по 1 пі-
гулці 3 рази на день при вазі більше 70 кг, та 2 рази на день – при вазі менше 70 кг на протязі 
10 днів.  

У жінок лікування розпочиналось одразу після припинення mensis, використовуючи 
останнє в якості біологічної провокації. Під час проведення антибактеріальної терапії 
призначали за потребою (за результатами імунограми) також імуномодулюючі препарати 
з метою підвищення опірності організму. Крім того, чоловіки, у разі потреби, отримували 
пальцьовий масаж передміхурової залози та ректальні протизапальні свічки. Жінки отри-
мували щоденні вагінальні спринцювання та піхвові пігулки з ніфуротелем та ністатином 
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або одним із препаратів групи нітроімідазолів, а також піхвові свічки з хлоргексидином 
послідовно на протязі 5-10 та 10 днів, відповідно. Під час лікування пацієнтам суворо 
забороняли мати сексуальні контакти, а в контрольний період їм не дозволявся секс (в тому 
числі, оральний та анальний) без застосування бар’єрних засобів контрацепції з метою 
запобігання реінфекції. Після закінчення антибактеріальної терапії з метою відновлення 
кишкової та, за потреби, піхвової мікрофлори, пацієнти отримували відповідні пробіотичні 
препарати на протязі 10-14 днів. 

Отже, лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомона-
дами різних видів та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ, за запропонованою ори-
гінальною схемою було проведено у 56 пацієнтів, хворих на ІПСШ з хронічним перебігом. 
Проведення клініко-лабораторного контролю ефективності лікування проводився через  
1 місяць після припинення антибактеріальної терапії. Всі пацієнти дослідної групи відзна-
чали повне припинення або значне зменшення скарг. В результаті проведеного лікування 
було досягнуто елімінації трихомонад у 54 осіб дослідної групи (96,4%). Повної нормалі-
зації рівня мікрофлори, асоційованої з БВ, досягнуто у 31 (57,4%) пацієнта. Значне змен-
шення кількості цієї мікрофлори відбулось у решти 24 пацієнтів (42,6%).  

Слід зазначити, що майже всі пацієнти (51 особа) відзначали помірно виражені побічні 
ефекти з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, тяжкість у правій підреберній ділянці, 
металевий присмак у роті), але в жодному випадку не виникало побічних ефектів, які по-
требували б негайного припинення лікування, що проводиться. Що є свідоцтвом задо-
вільної переносимості запропонованого методу лікування. 

Отримані результати свідчать про високу ефективність запропонованого методу ліку-
вання поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних протозойними інвазіями 
(трихомонадами різних видів) та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ. Не останню роль 
в цьому, на думку автора, відіграє заборона на сексуальні контакти в контрольний період 
(в тому числі, оральний та анальний) без застосування бар’єрних засобів контрацепції  
з метою запобігання реінфекції. 

Таким чином, оригінальний метод лікування в якому в якості етіотропних препаратів 
загального застосування послідовно використовуються препарати Секнідокс по 2 таблетки 
1 раз на день протягом 5 днів та Орципол – по 1 таблетці 3 або 2 рази на день (в залежності 
від ваги) протягом наступних 10 днів є ефективним та може бути рекомендованим для ім-
піричної терапії поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних протозойними 
інвазіями (трихомонадами різних видів) та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ з хро-
нічним перебігом, у жінок фертильного віку та їх статевих партнерів. 

 
Висновки. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі 

проведено спеціальне дослідження біологічного матеріалу, взятого з сечостатевої системи 
198 хворих на ІПСШ з хронічним перебігом – жінок фертильного віку та їх статевих 
партнерів-чоловіків. Протозойні інвазії сечостатевої системи встановлено у 88 (44,4%) 
досліджуваних пацієнтів. У 77 (38,8%) з них було виявлено тихомонади: Trichomonas tenax – 
у 41 (20,7%), Pentatrichomonas hominis – у 28 (14,1%), Trichomonas vaginalis – у 8 (4%). 
Giardia lamblia було виявлено у 11 пацієнтів (5,6%). 
1. Зроблено припущення про певну роль Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis а, 

також Giardia lamblia у виникненні та/або перебігу запальних захворювань сечоста-
тевої системи людини. 
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2. У 92% обстежених пацієнтів, що мали протозойну інвазію, в сечостатевій системі було 
виявлено збільшення показників мікрофлори, асоційованої з БВ.  

3. Проведено лікування поєднаних уражень сечостатевої системи, викликаних трихомо-
надами різних видів та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ, у 56 пацієнтів, хворих 
на ІПСШ з хронічним перебігом. В якості етіотропних препаратів послідовно вико-
ристовували препарати Секнідокс по 2 таблетки 1 раз на день протягом 5 днів та Ор-
ципол – по 1 таблетці 3 або 2 рази на день (в залежності від ваги) протягом наступних 
10 днів.  

4. В результаті проведеного за запропонованим методом лікування у 54 осіб дослідної 
групи (96,4%) було досягнуто елімінації трихомонад. Повної нормалізації рівня мікро-
флори, асоційованої з БВ, досягнуто у 31 (57,4%) пацієнта. Значне зменшення кількості 
цієї мікрофлори відбулось у решти 23 пацієнтів (42,6%).  

5. Запропонований оригінальний метод лікування є ефективним, має задовільну перено-
симість та може бути рекомендованим для імпіричної терапії поєднаних уражень сечо-
статевої системи, викликаних протозойними інвазіями (трихомонадами різних видів) 
та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ, з хронічним перебігом, у жінок фертильного 
віку та їх статевих партнерів. 
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ЛЯМБЛИОЗ И ЕГО СОЧЕТАНИЕ С ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ:  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 
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пия, «Секнидокс». 

 
Согласно «Информации ВОЗ 1988 г.» лямблиозом следует считать любой случай ин-

вазии лямблиями: как с клиническими проявлениями, так и без них [3, 7]. Согласно МКБ-10 
лямблиоз имеет код А07.1. 

Возбудитель лямблиоза был описан в 1859 г. профессором Харьковского университета 
Д.Ф. Лямблем. В Западной Европе лямблиоз первым описал Альфред Жиард (1846-1908). 
Как справедливо отмечают Е.Ю. Плотникова с соавт., нетрудно подсчитать, что А. Жиар-
ду в год описания паразита Д.Ф. Лямблем было всего 13 лет. 

Компромисса удалось достичь, присвоив роду этой протозойной инфекции имя Giar-
dia, а виду – Lamblia (Giardia Lambli), хотя в литературе чаще встречается название Lamblia 
intestinalis [7]. 

По данным ВОЗ, лямблиоз относится к паразитарным заболеваниям, которые имеют 
важное значение для здравоохранения. Лямблиозом болеет до 20% всего населения Зем-
ного шара. Заболеваемость в различных странах составляет от 0,5 до 18,0%. По данным 
ВОЗ, в странах Азии, Африки и Латинской Америки ежегодно лямблиозом заражаются 
около 200 млн человек, а клинически манифестные формы заболевания наблюдаются  
у 500 тыс. пациентов. 

Лямблиоз распространен также в США – 7,4%, Норвегии – 3,3%, России – 12,0-35,0%. 
Среди европейских городов эндемичными по лямблиозу являются Санкт-Петербург и Цю-
рих. В сети Интернет в тематических публикациях, учитывая большую распространен-
ность лямблиоза, Санкт-Петербург называют Giardia City. Распространенность лямблиоза 
среди детей в 5-6 раз выше, чем у взрослых. Частота лямблиоза у детей – 60-80%, а у детей, 
которые посещают детские учреждения, – 100%. Частота обнаружения лямблий у взрос-
лых составляет в среднем 10-12% [1, 5]. 

В Украине ежегодно регистрируют до 30-40 тыс. случаев лямблиоза, из них 65% –  
у детей [7]. 

В организме человека и животных лямблии имеют две формы существования: вегета-
тивную (трофозоиты) и в виде спор (цисты). Трофозоиты находятся преимущественно  
в верхних отделах тонкой кишки, а при попадании в толстую кишку превращаются  
в цисты, которые с испражнениями выделяются во внешнюю среду. В сутки от больного 
с каловыми массами выделяется до 900 млн. цист лямблий (заражающая доза –  
10-100 цист). Цисты лямблий устойчивы во внешней среде. Во влажных условиях, в тени 
они сохраняют свою жизнедеятельность до 70 дней, а в водоемах – до нескольких месяцев. 

При комнатной температуре и недостатке влаги цисты лямблий жизнеспособны 
4-5 дней, в почве – до 9-12 дней. Они сохраняют свои свойства после замораживания  
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и нагревания до 50 градусов. Вегетативные формы эпидемиологического значения  
не имеют в силу неустойчивости во внешней среде [7]. 

Пути заражения лямблиозом: водный, контактно-бытовой и пищевой. Основной 
путь – водный (при употреблении воды из открытых водоемов или плохо очищенной 
водопроводной воды, купании в водоемах и бассейнах, зараженных цистами лямблий). 
Контактно-бытовой путь — это заражение через белье, игрушки, посуду и др., загрязнен-
ные цистами лямблий. Этот же путь характерен для детей, имеющих вредные привычки 
(сосание пальцев, карандашей, ручек, кусание ногтей и т.д.). При этом заражение проис-
ходит во всех случаях. Пищевой путь реализуется при употреблении пищевых продуктов, 
инфицированных цистами лямблий [3, 5, 7]. 

Лямблии паразитируют преимущественно в начальных отделах тонкой кишки на ще-
точной каемке микроворсинок, то есть в той области, где происходят интенсивные про-
цессы гидролиза пищевых веществ и всасывания нутриентов. На 1 см2 слизистой оболочки 
может паразитировать около 1 млн лямблий. Паразитирование лямблий в тонкой кишке 
сопровождается следующими патологическими эффектами [3, 5, 7]: 
 повреждение структуры микроворсинок тонкой кишки, воспаление в результате цито-

патического действия продуктов жизнедеятельности паразита; 
 субатрофия и атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, что приводит к мальаб-

сорбции; 
 поглощение лямблиями пищевых веществ в зоне кишечного пищеварения с помощью 

центральной пары жгутиков, что также способствует формированию синдрома маль-
абсорбции; 

 механическое блокирование всасывающей поверхности ворсинок тонкой кишки, что 
также способствует формированию синдрома мальабсорбции; 

 раздражение нервных окончаний стенки кишки, разрушение гликокаликса, что при-
водит к нарушению моторики тонкой кишки; 

 нарушение связывания желчных кислот также имеет следствием нарушение моторики 
тонкой кишки, кожный зуд, дисфункцию желчевыводящих путей, поджелудочной же-
лезы (ПЖ); 

 снижение синтеза секреторного иммуноглобулина А приводит к хронизации воспали-
тельных процессов в желудочно-кишечном тракте и формированию синдрома избы-
точного бактериального роста; 

 эндогенная интоксикация; 
 вторичный иммунодефицит; 
 аллергизация. 

В большинстве случаев лямблиоз протекает субклинически (условное лямблиозоноси-
тельство). Кроме того, возможен лямблиоз как сопутствующее заболевание, когда его кли-
ника «затмевается» проявлениями основной патологии. В случае массивной инвазии 
развивается выраженная клиническая картина, которая имеет острое или хроническое те-
чение. Клинические проявления чаще развиваются у детей, особенно при изменениях  
в гуморальном иммунитете, дефиците секреторного IgA [1, 3, 7]. 

В клинической картине выделяют проявления со стороны пищеварительного тракта 
(диарея, метеоризм, боли в животе, тошнота, рвота, снижение аппетита), гепатобилиарные 
(дисфункция желчевыводящих путей), невротические (слабость, раздражительность, 
плаксивость, быстрая утомляемость, нарушение сна, головная боль, боль в предсердечной 
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области, головокружение), аллергические (аллергодерматозы, риниты и др.) проявления, 
трофологическую недостаточность (похудание, анемия и др.) [1, 5, 7]. 

Благодаря выраженным невротическим проявлениям Д.Ф. Лямбль назвал лямблию 
«паразитом тоски и печали». 

В настоящее время не подтверждается положение о возможности развития лямблиоз-
ного холецистита, так как концентрированная желчь оказывает выраженное бактерицид-
ное действие. 

Кроме того, содержимое желчевыводящих путей не имеет питательных веществ.  
В связи с этим не доказана возможность прямого повреждающего действия лямблий  
на желчные пути и печень. Гепатобилиарные проявления обусловлены дисфункцией 
желчного пузыря и билиарных сфинктеров, холестазом [2]. 

В последние годы доказано отчетливое патогенное влияние лямблий на ПЖ. Лямблии 
могут оказывать прямое панкреотоксическое действие, проникая в паренхиму железы  
и вызывая развитие псевдотуморозного панкреатита [17]. Так, J.E. Carter и соавт. [16] опи-
сали клинический случай псевдотуморозного панкреатита у мужчины 59 лет, который 
поступил в клинику с жалобами на боли в животе и потерю массы тела. 

При обследовании выявлено опухолевидное образование в головке ПЖ. В связи с по-
дозрением на злокачественную опухоль проведена тонкоигольная биопсия ПЖ под кон-
тролем эндоскопической сонографии. Гистологически атипичные клетки не выявлены,  
но обнаружены G. lamblia. Возможно развитие даже тяжелых осложненных панкреатитов 
у больных с лямблиозом. Опубликованы наблюдения ассоциации лямблиоза с кальци-
нозом ПЖ [23]. 

Развитие внешнесекреторной недостаточности ПЖ при лямблиозе описано и в других 
исследованиях по результатам прямых и непрямых тестов оценки внешнесекреторной 
функции ПЖ [2, 9]. Показана возможность значительного снижения продукции протео-, 
амило- и липолитических ферментов ПЖ, причем после излечения от лямблиоза внешняя 
панкреатическая секреция нормализовалась. Лямблии способны снижать активность 
трипсина in vitro, в частности, при инкубации живых лямблий с трипсином активность 
фермента снижалась, тогда как при инкубации инактивированных лямблий или трихо-
монад с трипсином его инактивации не происходило [21]. Получены аналогичные данные 
относительно способности лямблий снижать активность панкреатической липазы [18]. 

Механизмы влияния лямблий на панкреатическую секрецию не до конца ясны и тре-
буют дальнейшего изучения, однако уже сейчас понятно, что лямблии способны поражать 
ПЖ прямо, через развитие билиарной и дуоденальной патологии. Они способствуют сни-
жению внешнесекреторной функции ПЖ, а также снижают эффективность заместитель-
ной ферментной терапии при хроническом панкреатите [13]. 

На объединенной встрече Американского и Японского обществ панкреатологов (Го-
нолулу, 2009) обратили на себя внимание доклады о двух клинических наблюдениях  
M. Furukawa и соавт. (Япония) и A. Kurita и соавт. (Япония). 

Были представлены случаи ассоциации рака ПЖ с лямблиозом [15, 22]. Эти случаи еще 
раз заставляют задуматься, таким ли уж безобидным заболеванием является лямблиоз. 
Вероятно, своевременные диагностика и лечение имеют принципиальное значение. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы возможна не только длительная ноющая 
боль в предсердечной области, но и экстрасистолическая аритмия (вероятно, рефлектор-
ного происхождения), гипертензия [3]. Возможны разнообразные проявления лямблиоза 
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со стороны других органов и систем – вне органов пищеварения (артралгия, поражение 
глаз и др.). Единой классификации лямблиоза не существует. В России предложена 
классификация В.П. Новиковой и соавт. [8]. 

 

По длительности инвазии: 
1.  Острый (до 1 мес). 
2.  Подострый (от 1 до 3 мес). 
3.  Хронический (более 3 мес). 

 

По кратности инвазирования: 
1.  Впервые выявленный. 
2.  Повторный. 

 

Периоды течения: 
1.  Инкубационный. 
2.  Клинических проявлений. 
3.  Реконвалесценции. 
4.  Хронизации. 

 

По преобладанию в клинической картине: 
1.  Как основное заболевание. 
2.  Как сопутствующее заболевание (в том числе микст-инфекция). 

 

По степени тяжести: 
1.  Легкая. 
2.  Среднетяжелая. 
3.  Тяжелая. 

 

По клиническим проявлениям: 
I. Типичные формы. 
1.  Вариант с преимущественным поражением пищеварительной системы. 

1.1.  Интестинальная форма – в виде дуоденита и энтерита: 
1.1.1.  Болевая; диспептическая, в том числе дуоденогастральный рефлюкс, функцио-

нальное расстройство желудка, синдром раздраженной кишки; диарейная; маль-
абсорбционая. 

1.2.  Экстраинтестинальная форма: 
1.2.1.  С билиарными дисфункциями (в том числе по панкреатическому типу) и орга-

ническим поражением гепато-панкреато-билиарной системы (холецистит, пан-
креатит). 

1.2.2.  Гастритическая форма. 
 

2.  Вариант с преимущественным поражением других органов и систем. 
2.1.  С интоксикационно-аллергическими и кожными проявлениями. 
2.2.  С астеноневротическим синдромом: 

2.2.1.  Астеновегетативные нарушения. 
2.2.2.  Нейроциркуляторная дистония (по гипо- или гипертоническому типу). 

2.3.  С анемическим синдромом. 
3.  Смешанный вариант. 
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II. Атипичные формы. 
1.  Лямблионосительство: 

1.1.  Здоровое (транзиторное). 
1.2.  Реконвалесцентное. 

2.  Со стертыми клиническими проявлениями (синонимы: субклинический, стертый 
лямблиоз). 

 

По характеру течения: 
1.  Гладкое. 
2.  Негладкое: 

2.1.  С осложнениями (ранние и поздние) (крапивница, отек Квинке, офтальмологические 
нарушения, артриты, гипокалиемическая миопатия). 

2.2.  С рецидивами. 
2.3.  С микст-инфекцией. 

 

В случае преобладания в клинической картине лямблиозного дуоденита классифи-
кация его проводится с учетом известных классификаций и критериев: 

1.  Преимущественная локализация. 
2.  Эндоскопические формы. 
3.  Морфологическая активность течения и обострения. 
4.  Выраженность патологических изменений в слизистой оболочке дуоденума. 

 
Примеры формулировки диагноза: 

1.  Лямблиоз острый, впервые выявленный, с преимущественным поражением пищева-
рительной системы, типичная форма (хронический эрозивный бульбит первой степени 
выраженности, умеренной степени активности) с преобладанием диареи, среднетяже-
лое течение (ПЦР от 9.08.2011 г.). 

2.  Лямблиоз подострый, повторный, субклинический, смешанный, мальабсорбционная 
форма с белково-калорийной недостаточностью 2 ст. и астеноневротическими наруше-
ниями (цисты лямблий от 5.06.2011 г. и 22.08.2011 г.). 

3.  Лямблиоз, бессимптомное носительство (цисты лямблий от 12.09.2011 г.); криптоспо-
ридиоз (от 15.09.2011 г.). 
 
Когда же нужно обследовать больных на лямблиоз? Показаниями к обследованию на 

лямблиоз являются: 
 диарея неустановленной этиологии; 
 хронические заболевания желудочно-кишечного тракта; 
 упорная тошнота без других клинических симптомов; 
 дисбиоз кишечника; 
 нейроциркуляторная дисфункция, особенно в сочетании с желудочно-кишечными на-

рушениями; 
 гипотрофия; 
 угнетенное настроение, депрессия, особенно в сочетании с желудочно-кишечными 

нарушениями; 
 отставание в физическом развитии; 
 дерматиты, крапивницы, экземы, нейродерматиты; 
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 иммунодефицитные состояния; 
 хроническое обструкционное заболевание легких, бронхиальная астма; 
 аллергия неустановленной этиологии, стойкая эозинофилия в крови; 
 длительный субфебрилитет неясной этиологии; 
 контакт с больным (паразитоносителем) лямблиозом. 

 
При проведении лабораторной диагностики следует учитывать, что выделяют две 

фазы в отношении возможности выявления цист лямблий в кале: позитивную, когда имеет 
место выделение простейших в большом количестве, и негативную, когда выделение 
лямблий отсутствует [3, 7]. 

 
Наиболее доступным методом диагностики лямблиоза является копрологическое ис-

следование. Для повышения информативности этого метода необходимо соблюдать ряд 
правил [7]: 
 образцы стула для исследования на лямблиоз должны быть доставлены в лабораторию 

в течение одного часа после забора; 
 для забора используют жидкие фракции фекалий из последней порции, собранные  

из 5-7 мест; 
 применение консервирования в течение нескольких дней отдельных порций жидких 

фекалий в стеклянной посуде с 10% раствором формалина или поливинилгликоля; 
 окраска мазка фекалий раствором Люголя или трихромоген-токсилина железа; 
 кроме фекалий, желательно исследование дуоденального содержимого (порции А и В), 

так как возможно обнаружение лямблий в дуоденальном содержимом. 
 
В нашей практике мы используем исследование кала по Сафаралиеву. 
Серологическую диагностику лямблиоза проводят с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА). Специфические антитела обнаруживают в крови через 2-4 нед. после зара-
жения, они могут сохраняться еще в течение 4-6 нед. после излечения от лямблиоза.  
Для выявления поверхностных антигенов лямблий с помощью специфических антител 
применяют иммунологические методы [3, 7]. Материалом для проведения ИФА служит 
кал или биоптаты слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. 

Современным методом лабораторной диагностики лямблиоза является выявление 
антигена паразита в кале или слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки (в биопта-
тах). Лямблии при размножении в кишечнике выделяют специфический антиген GSA-65, 
который можно выделить в мазке кала методом моноклональных антител. Копроантиген 
выявляется тест-системой как в «немые периоды» (когда численность паразитов в кишеч-
нике ниже порога чувствительности паразитологического метода), так и в прелатентный 
период. Это обеспечивает раннюю диагностику лямблиоза и снижает долю ложноотрица-
тельных результатов. Аналитическая чувствительность составляет 5,0 · 103 для цист  
и 2,5 · 104 для трофозоитов на 1 мл суспензии кала. После удаления паразита антиген GSA-
65 исчезает в течение 2 нед. Эффективность метода высокая: чувствительность – 96%,  
а специфичность – 100% [4, 7]. Данные литературы свидетельствуют о возможности 
сочетания лямблиоза и хеликобактериоза, особенно у больных с дуоденальной локали-
зацией пептической язвы. Лямблиоз вместе с повышенной кислотно-пептической агрес-
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сией желудочного сока и хеликобактериозом относится к факторам риска язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки [9]. У 15,4% таких пациентов имеет место сочетание 
хеликобактериоза и лямблиоза. Подобное сочетание двух инфекций объясняется не только 
их частотой, но и снижением местного иммунитета при лямблиозе, что способствует 
колонизации верхних отделов пищеварительного тракта Helicobacter pylori [5]. 

 
При лечении лямблиоза следует обратить внимание на рекомендации по питанию.  

При выраженных клинических проявлениях детям назначают безлактозную или аглюте-
новую диету на 3-4 мес. Из рациона исключают молоко или заменяют его соевым. Реко-
мендуются кислые напитки (клюквенный морс, нежирный кефир, компот из сухофрук-
тов). Назначают нежирное вареное мясо, овощные гарниры, салаты, заправленные подсол-
нечным маслом [3]. 

Для этиотропного лечения препаратами выбора являются 5-нитроимидазолы. Недавно 
исполнилось 50 лет с момента синтеза метронидазола – первого представителя 5-нитро-
имидазолов, занимающих важное место в работе практического врача.  

5-нитроимидазолы – синтетические низкомолекулярные соединения с нитрогруппой  
в положении 5-го имидазольного цикла, проявляющие свое антимикробное действие 
после трансформации в клетках бактерий или простейших. Эти препараты относятся  
к ДНК-тропным соединениям с избирательной активностью к микроорганизмам, имею-
щим ферментные системы – нитроредуктазы. Под действием нитроредуктазы в клетке 
образуются активные метаболиты 5-нитроимидазола, обладающие бактерицидным  
и антипротозойным действием. Последнее связано как с нарушением репликации ДНК  
и синтеза белка в микробной клетке, так и с образованием свободных радикалов и цито-
токсических продуктов метаболизма. Клиническое использование нитроимидазолов обус-
ловлено их спектром действия, распространяющимся на облигатные и факультативные 
анаэробные бактерии, а также простейшие. Из факультативных анаэробов (микроаэро-
филов) нитроимидазолы обладают высокой активностью к Gardnerella vaginalis и Helico-
bacter pylori. Среди возбудителей протозойных инфекций к нитроимидазолам чувстви-
тельны Trichomonas spp., Trichomonas vaginalis, Entamoeba hystolytica, Lamblia intestinalis, 
Bаlantidium coli, а также некоторые штаммы Leishmania spp. Нитроимидазолы характери-
зуются высокой биодоступностью (80-100%) и быстрым всасыванием при пероральном 
приеме. 

Незначительно связываясь с белками плазмы (на 10-20%), они обладают оптимальным 
распределением в организме, хорошо проникают в его жидкости и ткани, где беспечивают 
высокие концентрации (70-94%). Данные свойства позволяют успешно использовать  
их орально для достижения системного действия на уровне всего организма пациента. 
Внутривенное введение нитроимидазолов требуется только при тяжелых формах анаэ-
робной или смешанной аэробно-анаэробной инфекции, включая инфекции центральной 
нервной системы и внекишечный амебиаз. Нитроимидазолы метаболизируются в печени, 
но выводятся в основном почками. В связи с этим при их практическом использовании 
рекомендуется снижать дозировку при нарушениях метаболической функции печени, 
почечной недостаточности, а также у лиц пожилого возраста [6]. 

В настоящее время в группу 5-нитроимидазолов входят метронидазол, тинидазол, 
орнидазол, секнидазол, ниморазол, тернидазол, сатранидазол и некоторые другие. Препа-
раты мало отличаются по спектру действия и степени активности. 
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Различие состоит в основном в фармакокинетических свойствах (например, секни-
дазол, сатранидазол – по длительности действия) и по показаниям к применению, главным 
образом при протозойных инфекциях (трихомониаз) [6]. 

 
Мы решили изучить эффективность секнидазола («Секнидокс»), который относится к 

последнему поколению этой группы препаратов. 
Особенностью секнидазола является большая длительность периода полувыведения – 

20-25 ч. (у метронидазола – 6-8 ч.), что позволяет назначать препарат 1-2 раза в сутки. 
Секнидазол обладает высокой степенью абсорбции, его биодоступность составляет 80%. 
После однократного приема внутрь 2 г максимальная концентрация достигается через 4 ч. 
Метаболизируется в печени, выводится почками (в течение 72 ч. – 16% от принятой дозы); 
выделяется с грудным молоком, проникает через плацентарный барьер; несовместим  
с алкоголем, так как ингибирует фермент альдегид-дегидрогеназу [6]. 

Секнидазол высокоэффективен в лечении инфекций, вызванных простейшими, в том 
числе при лямблиозе. При сравнении эффективности мебендазола (200 мг 3 раза в сутки  
в течение 3 дней) и секнидазола (30 мг/кг массы тела однократно) у детей с лямблиозом 
оказалось, что секнидазол эффективнее (79,4 по сравнению с 78,1%) [1]. Однократный 
прием секнидазола в дозе 20 мг/кг способствовал излечению от лямблиоза 98% детей [14]. 
Авторы отмечают, что побочные эффекты наблюдались редко, имели умеренную интен-
сивность, длились всего несколько часов. 

 
D. Kumar и соавт. обследовали 64 больных с дуоденальной язвой, ассоциированной  

с Helicobacter pylori. Пациенты были рандомизированы на группы в зависимости от схемы 
лечения: лансопразол + кларитромицин + секнидазол (1 неделя) или лансопразол + амо-
ксициллин + коллоидный висмут + секнидазол (1 неделя). Частота заживления язв соста-
вила 97 и 91% соответственно, а частота эрадикации Helicobacter pylori оказалась сходной 
в обеих группах (75%) [20]. 

V. Ahuja и соавт. проанализировали результаты лечения 60 больных с дуоденальной 
язвой, вызванной хеликобактерной инфекцией. Пациенты были рандомизированы на 
группы: лансопразол + амоксициллин + секнидазол (2 нед) или лансопразол + кларитро-
мицин + секнидазол (1 нед), или лансопразол + пефлоксацин + секнидазол (2 нед). Частота 
успешной эрадикации Helicobacter pylori составила соответственно 86; 83 и 71%. Общая 
частота заживления язв – 90% [19]. Некоторые авторы считают целесообразным применение 
секнидазола в схемах радикации второй линии при неэффективности первой линии [12]. 

Мы провели собственное исследование для оценки результатов терапии «Секни-
доксом». 

 

Цель исследования. Оценить эффективность «Секнидокса» в лечении язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки у больных, инфицированных Helicobacter pylori и 
Lamblia intestinalis. 

 
Материалы и методы. Обследованы 328 больных с пептической язвой дуоденальной 

локализации. При тщательном исследовании на хеликобактериоз и лямблиоз выявлены  
60 (18,3 %) больных с сочетанием двух инфекций: Helicobacter pylori и Lamblia intestinalis. 
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Эти больные были распределены на две группы: основная – 32 больных, которые  
в схеме антихеликобактерной терапии получали «Секнидокс» в дозе 1 г в сутки одно-
кратно + омепразол (20 мг 2 раза в сутки) + кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки) 10 дней; 
сравнения – 28 больных, которые получали вместо «Секнидокса» метронидазол (500 мг  
2 раза в сутки). 

Диагностику язвенной болезни, хеликобактериоза и лямблиоза проводили следующим 
образом (повторное исследование после лечения проводили только больным с двумя ин-
фекциями): выполняли ФГДС до и после лечения (через 4 нед. после начала лечения), 13С-
дыхательный уреазный тест (до и через 4 нед. после окончания лечения), копрологическое 
исследование (по Сафаралиеву) на простейшие (до и через 10 дней после окончания 
лечения), антитела IgM и IgG к лямблиям (до и через 4 нед. после лечения). 

 
Результаты. У больных основной группы позитивная динамика клинических прояв-

лений двух заболеваний была более выраженной, чем в группе сравнения. Так, клини-
ческие проявления исчезли или значительно уменьшились после проведенной терапии  
у 31 (96,9%) больного основной группы и у 25 (89,3%) – группы сравнения. Эффектив-
ность эрадикационной терапии у больных, получавших в схеме лечения «Секнидокс», 
составила 93,8%, а у больных, получавших метронидазол, – 82,1%. Частота заживления 
язв в основной группе – 96,9%, в группе сравнения – 92,9%. 

В группе секнидазола излечение от лямблиоза достигнуто в 96,9% (31 больной) слу-
чаев, лишь у 1 (3,1%) пациента через 4 нед. после проведенного лечения определялись 
цисты лямблий в кале и антитела IgM к лямблиям в крови. В группе сравнения лямблиоз 
излечен в 89,3% (25 больных) случаев. 

Побочные эффекты терапии наблюдались редко в обеих группах. Так, тошнота имела 
место с одинаковой частотой (3,1%) в группах «Секнидокса» и метронидазола. Диском-
форт в эпигастрии наблюдали только у пациентов, получавших метронидазол, с частотой 
7,1%. Кроме того, больные группы сравнения и основной группы отмечали неприятный 
вкус во рту (7,1 и 3,1% соответственно). 

 
Выводы. Несмотря на то, что результаты сравнения эффективности терапии хелико-

бактериоза и лямблиоза с включением «Секнидокса» или метронидазола были недосто-
верны, мы считаем, что «Секнидокс» при сочетанной патологии имеет преимущества.  
Во-первых, достаточно принимать препарат 1 раз в сутки, что улучшает комплайенс.  
Во-вторых, при лечении с использованием «Секнидокса» мы выявили тенденцию к более 
высокой частоте эрадикации Helicobacter pylori, заживлению дуоденальных язв, излече-
нию от лямблиоза, к более четкому уменьшению выраженности клинических проявлений 
сочетанной патологии. В-третьих, при использовании «Секнидокса» несколько реже раз-
вивались побочные эффекты терапии. С большой вероятностью можно предположить, 
что при увеличении количества обследованных больных мы получим достоверные 
результаты. 

Согласно результатам нашего исследования можно уверенно заключить, что «Сек-
нидокс» эффективен в лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 
инфицированных Helicobacter pylori и Lamblia intestinalis. 
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Н.Б. Губергріц, К.Ю. Плотникова, С.В. Нальотов,  
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ЛЯМБЛІОЗ ТА ЙОГО ПОЄДНАННЯ З ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗОМ:  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ 
 

Наведено огляд літератури з етіології, патогенезу, клініки, діагностики та класифікації 
лямбліозу. Обстежено 60 хворих з дуоденальною пептичною виразкою, інфікованих 
Helicobacter pylori і Lamblia intestinalis. Автори порівняли результати лікування з викорис-
танням секнідазолу та метронідазолу. У разі включення в схему терапії секнідазолу дина-
міка клінічних виявів була вираженішою, частота ерадикації Helicobacter pylori, одужання 
від лямбліозу і рубцювання виразок — більшою, рідше розвивалися побічні ефекти терапії. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕКНИДАЗОЛА В СХЕМЕ  

ДЛЯ ЭРАДИКАЦИИ ИНФЕКЦИИ  
Helicobacter pylori 

 
Ключевые слова. Инфекция Helicobacter pylori, диагностика, 13С-мочевинный дыха-

тельный тест, лечение, секнидазол. 
 
Ровно 30 лет назад было сделано открытие инфекции Helicobacter pylori, совершившее 

революцию в гастроэнтерологии. За эти годы стало понятно, что «священную корову» 
гастроэнтерологии – язвенную болезнь – можно полностью вылечить в большинстве 
случаев. Но даже Нобелевская премия, присужденная в 2005 г. Р. Уоррену и Б. Маршаллу, 
открывшим H. pylori, не является достаточным доказательством для некоторых украин-
ских специалистов, и до сих порнам приходится наблюдать случаи неоправданного хирур-
гического вмешательства по поводу неосложненных пептических язв двенадцатиперстной 
кишки (ДПК). Более 10 лет назад были утверждены основные положения относительно по-
казаний и схем лечения H. pylori-ассоциированных гастроэнтерологических заболеваний. 

Продолжается поиск наиболее эффективных схем терапии, изучение внежелудочных 
показаний к эрадикации и прочее. 

Именно эрадикация (уничтожение) бактерии H. pylori является залогом успешного 
излечения больных с пептическими язвами желудка и/или ДПК, хроническим антральным 
гастритом типа В, MALT-лимфомой и позволяет замедлить прогрессирование атрофии, 
метаплазии и дисплазии слизистой оболочки желудка и, таким образом, предупредить 
развитие рака желудка. 

После открытия и изучения этой инфекции коренным образом изменились схемы ле-
чения язвенной болезни и других упомянутых заболеваний. На сегодняшний день основой 
лечения является не антисекреторная, а антибактериальная терапия [2, 5]. В Европе было 
принято уже четыре Маастрихтских консенсуса по диагностике и лечению H. pylori-
инфекции (в 1996, 2000, 2005, 2010 г.), которые четко обосновали, что диагностика и ле-
чение этой инфекции выходят за рамки гастроэнтерологии и охватывают практически все 
разделы внутренней медицины [3, 8]. 

Кардиологи, ревматологи, неврологи, травматологи и терапевты широко назначают 
ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), даже не задумываясь о тестировании на предмет наличия H. pylori. А ведь соче-
танное воздействие инфекции и этих препаратов повышает частоту желудочных кровоте-
чений в 3,6-4,9 раза! [8]. 

Во главе угла диагностики H. pylori-инфекции Маастрихтские соглашения ставят 
неинвазивные тесты, в частности 13С-мочевинный дыхательный тест. Кроме того, этот 
тест однозначно является тестом выбора с целью контроля успешности эрадикации.  
В Украине до сих пор, несмотря на публикации и обсуждение, для оценки эффективности 
эрадикации ошибочно используют серологическое исследование на антитела к H. pylori  
и другие, не имеющие в данной ситуации никакого значения. 13С-мочевинный дыхатель-
ный тест становится все более признанным даже среди украинских врачей и пациентов, 
хотя его использование послужило в определенной мере поводом для распространения  
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в клинической практике других «дыхательных тестов» на упомянутую инфекцию, не об-
ладающих никакой диагностической ценностью. 

Определенные проблемы имеются и в отношении эзофагогастродуоденоскопии.  
В современной медицинской практике она не только детям, но и взрослым должна вы-
полняться по строгим показаниям и правилам и под наркозом, поскольку с точки зрения 
современной медицинской науки и практики нет смысла проводить гастроскопию без хро-
москопии, мультибиопсии, за исключением ургентных ситуаций. В большинстве случаев 
выполняемой «на всякий случай» гастроскопии мы видим вариант нормы. Таким образом, 
квалифицированно проведенный (со снимками, биопсией, морфологией, микробиоло-
гией), высокоинформативный, многофункциональный, но очень дорогой и неприятный 
(без наркоза) метод исследования – видеогастродуоденоскопия – превращен в нашей 
стране в профанацию, когда он выполняется тогда, когда практически не нужен, а то, что 
нужно обязательно делать, не делается. А «контрольные» эндоскопии при неосложненных 
язвах ДПК и хроническом гастрите типа В являются ничем иным, как фактором риска 
повторного заражения инфекцией H. pylori [1, 2], от которой с таким трудом удалось 
избавить пациента. 

Предложенная еще первым Маастрихтским консенсусом схема ингибитор протонной 
помпы (ИПП) + кларитромицин + амоксициллин (или метронидазол) не потеряла своей 
актуальности и по сей день, что подтверждает четвертый консенсус [8]. Однако в ряде 
недавно проведенных исследований установлено, что данная схема частично утратила 
свою эффективность, которая в некоторых странах составляет около 70%. Поэтому ве-
дутся поиски новых лекарств и внедряются новые схемы применения известных анти-
геликобактерных антибиотиков, в частности последовательная терапия, включающая 5-
дневный курс ИПП + амоксициллин и последующий 5-дневный курс ИПП + кларитро-
мицин + метронидазол (тинидазол) [9]. Существует ряд объяснений снижения эффектив-
ности стандартной схемы: высокая кислотность, высокая микробная обсемененность, вид 
инфекции, но наиболее весомыми причинами считают езистентность к кларитромицину  
и несоблюдение режима лечения (низкий комплаенс) [1, 8]. Очень часто сложность схемы 
лечения и количество даже незначительных побочных эффектов (умеренное послабление 
стула, изменение вкусового восприятия и т. п.) могут либо привести к неадекватному 
приему назначенных доз, либо побудить пациента прервать лечение ранее, чем это необ-
ходимо. Поэтому для достижения оптимального комплаенса первоочередной задачей 
врача является тщательное объяснение пациенту схемы лечения. 

Пациенты еще до начала лечения должны узнать о возможных побочных эффектах,  
а также о том, какие из них безобидны и не должны вызывать беспокойства (вкусовые 
нарушения, неоформленный стул и т. д.), а какие должны стать поводом для консультации 
(например, общая слабость, недомогание, диарея). 

На наш взгляд, уменьшение абсолютного числа принимаемых в течение курса терапии 
таблеток позволило бы повысить приверженность пациента к лечению, поэтому в качестве 
одного из компонентов схемы эрадикации мы решили применить секнидазол. Это произ-
водное 5-нитроимидазола, фармакокинетической особенностью которого является период 
полувыведения 25 ч. [4]. Таким образом, однократный в течение суток прием препарата 
позволяет поддерживать концентрацию секнидазола в плазме на достаточном для дости-
жения антигеликобактерного эффекта уровне. 
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Цель работы. Оценить эрадикационный эффект схемы, включающей секнидазол,  
в терапии хронического гастрита типа В и язвенной болезни, ассоциированной с Heli-
cobacter pylori, а также переносимость схемы пациентами. 

 
Материалы и методы. Обследовано и пролечено 36 пациентов (20 мужчин, 16 жен-

щин). 14 из них имели Н. рylori-позитивную дуоденальную язву, 22 – хронический ант-
ральный гастрит типа В, ассоциированный с H. pylori. Наличие инфекции H. pylori у всех 
пациентов установлено c помощью 13С-мочевинного дыхательного теста. 

Кроме того, всем пациентам до начала лечения выполнили исследование серологичес-
ких показателей состояния слизистой оболочки желудка (пепсиноген І, ІІ, гастрин-17, IgG 
к H. pylori) с помощью Gastro Panel (Biohit, Финляндия). Также всем пациентам проведены 
видеоэзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости, общий и биохими-
ческий анализ крови. 

Пациенты были пролечены в течение 7 дней по схеме: рабепразол в дозе 20 мг 2 раза  
в сутки, кларитромицин в дозе 500 мг 2 раза в сутки, секнидазол («Секнидокс»)  
в дозе 500 мг 1 раз в сутки. 

Для сравнения были ретроспективно проанализированы данные 36 пациентов, полу-
чавших эрадикационную схему ИПП + кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки + амо-
ксициллин по 1000 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. 

Эффективность эрадикации H. pylori оценивали путем проведения повторного 13С-
мочевинного дыхательного теста в сроки от 28 до 40 дней после окончания лечения. 

 
Результаты и обсуждение. Один пациент не завершил исследование, контрольные 

тесты не были проведены. Из 35 чел. эрадикация была успешной у 30 (85,7% ± 5,9)%.  
В группе сравнения из 36 пациентов эрадикация была достигнута у 31 (86,1% ± 5,8)%. 
Различия в частоте успешной эрадикации статистически не достоверны (р > 0,05). Данные 
о частоте различных побочных эффектов терапии приведены в таблице. 

При применении схемы с использованием «Секнидокса» побочные эффекты возни-
кали намного реже и были в большинстве случаев несущественными (чувство горечи  
во рту, которое исчезало после окончания лечения, преходящая боль в правом подреберье). 
Тошноту отмечали 3 пациента, но у всех она успешно купирована назначением прокине-
тиков (домперидона). Более серьезное осложнение терапии – диарея отмечена у 2 больных, 
у одного из них она сочеталась с кандидозным стоматитом. Возникновение этой нежела-
тельной реакции связано преимущественно с применением кларитромицина. 

Этим пациентам понадобилось дополнительное лечение. Кожная сыпь по типу крапив-
ницы имела место у 1 пациента, возникла на 2-й день терапии, что потребовало отмены 
препаратов. 

Схема с амоксициллином переносилась пациентами намного хуже. Диарея отмечена  
в 8 случаях, а кандидоз полости рта – в 3 случаях из 36. При этом также потребовались 
дополнительные лечебные мероприятия для их устранения. У 3 пациентов схема была 
отменена в связи с аллергическими реакциями. 

Опрос пациентов основной группы, успешно завершивших курс лечения, показал, что 
препараты принимались регулярно. В течение 7 дней пациентами обеих групп были 
приняты все назначенные лекарства. На наш взгляд, соблюдению режима приема лекарств 
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способствовало применение секнидазола 1 раз в сутки по половине таблетки, что не пред-
ставляет сложности и лучше воспринимается психологически. 

Анализ случаев неудачной эрадикации показал, что все пациенты, которым была на-
значена схема с амоксициллином, нарушили режим приема препарата в связи с побоч-
ными эффектами, тогда как режим схемы с секнидазолом был нарушен только одним па-
циентом, который побочных эффектов не отмечал. 

 
Таблица. Частота побочных эффектов эрадикационной терапии 

Симптом  Основная группа Группа сравнения 
Боль в правом подреберье  0 2 (5,6%) 
Горечь во рту  25 (71,4%) 28 (87,5%) 
Диарея 2 (4,8%) 8 (22,2%) 
Кандидозный стоматит  1 (2,4%) 5 (15,6%) 
Кожные аллергические реакции  1 (2,4%) 3 (8,3%) 
Повышение уровня АСТ, АЛТ  1 (2,4%) 2 (6,3%) 
Рвота  0 0 
Тошнота  3 (7,1%) 6 (16,7%) 

 
Таким образом, наш опыт показывает, что 7-дневные схемы первой линии эрадикации 

H. pylori эффективны в достижении высокой (> 80%) частоты успешной эрадикации, что 
косвенным образом свидетельствует о том, что в нашем регионе чувствительность инфек-
ции к кларитромицину достаточна, и пока нет необходимости во всех случаях применять 
10- или 14-дневные схемы или менять базовый антибиотик. Применение секнидазола  
в качестве основного компонента схемы первой линии эрадикации обеспечивает достиже-
ние достаточного ответа на лечение, а частота побочных эффектов ниже, чем при исполь-
зовании амоксициллина. 

Некоторые исследователи с успехом использовали схемы с применением секнидазола 
по 1-2 г через день [4, 5, 7], но частота случаев успешной эрадикации в этих работах была 
несколько ниже, чем при ежедневном использовании малых доз (500 мг) в нашей работе. 

 
Выводы 

 Применение стандартной терапии первой линии лечения H. Pylori-зависимых забо-
леваний в течение 7 дней остается достаточным с точки зрения достижения высокой 
частоты успешной эрадикации. 

 Семидневная схема, включающая рабепразол по 20 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 
по 500 мг 2 раза в сутки + секнидазол («Секнидокс») по 500 мг 1 раз в сутки является 
эффективной, обеспечивая достаточный уровень эрадикации (86%). 

 Переносимость схемы с использованием «Секнидокса» является удовлетворительной, 
и дает меньшее количество нежелательных эффектов, чем стандартная схема с амо-
ксициллином. 
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ТРИХОМОНАДНА ТА АНАЕРОБНА ІНФЕКЦІЇ ЯК ЕТІОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК 

ВИНИКНЕННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТАТЕВИХ 
ОРГАНІВ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ.  

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ 
 
Хронічні запальні захворювання статевих органів у сучасних умовах посідають про-

відне місце в структурі гінекологічної патології і є причиною різних порушень репродук-
тивного здоров’я у жінок.  

У статті описано особливості виникнення цієї групи захворювань у разі інфікування 
трихомонадами та анаеробними мікроорганізмами. На підставі результатів власного 
дослідження запропоновано сучасні методи комплексної терапії хронічних запальних 
захворювань статевих органів у жінок при виявленні представників трихомонадної  
та анаеробної мікрофлори.  

Ключові слова: жінки фертильного віку, трихомонади, анаеробні мікроорганізми, 
хронічні запальні захворювання, статеві органи, біоплівка. 

 
Сьогодні хронічні запальні захворювання статевих органів (ХЗЗСО) залишаються най-

більш частим порушенням репродуктивного здоров’я населення нашої країни [1]. На жаль, 
незважаючи на значні досягнення в діагностиці, лікуванні та профілактиці цієї групи 
захворювань, їх частота не має тенденції до зниження. Такий стан цієї проблеми у жінок 
фертильного віку відбувається не тільки через появу нових етіологічних чинників, які 
спричиняють цю групу захворювань, але й через низку факторів ризику, які мають нега-
тивний вплив щодо розвитку ХЗЗСО та впливають на стан загального та репродуктивного 
здоров’я жінок [2].  

До таких факторів ризику можна віднести невпорядковані статеві стосунки, наявність 
декількох статевих партнерів, які мають зміни мікробіоценозу урогенітальних органів і є 
джерелом інфекційних агентів для жінок [3].  

Іншою важливою умовою є група соціально-економічних чинників, до яких відно-
ситься міграція населення, в т.ч. останніми роками, яка спостерігається в Україні через 
тривалі військові дії на сході країни [2]. 

 Важливим негативним фактором впливу на стан загального здоров’я є прояви со-
ціально-економічної кризи в нашій державі, що відображається на режимі харчування, 
праці та відпочинку більшості населення, зокрема жінок. Такий фактор ризику часто при-
зводить до змін в системах захисних сил організму, особливо в системі імунітету. Ці зміни 
в організмі дають можливість легкому проникненню в організм жінки патогенних мі-
кроорганізмів. Слід зазначити, що деколи навіть без наявності патогенів відбувається 
збільшення умовно-патогенної та резидентної мікрофлори, яка розвивається в значних 
кількостях і викликає запальний процес на рівні статевих органів [2].  

Іншою проблемою є несвоєчасна або недостатня діагностика ХЗЗСО. Особливої уваги 
потребує врахування під час діагностичних дій виявлення факультативних анаеробів, 
анаеробів і трихомонад [3].  
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Обставини життя сучасної жінки постійно змінюються, накладаючи певний відбиток 
на стан її здоров’я. Умови середовища існування при цьому не завжди надають спри-
ятливого впливу на основні показники здоров’я, серед яких стан репродуктивного здоров’я 
посідає особливе місце [4]. Наразі не викликає сумнівів той факт, що стан репродуктивного 
здоров’я є не тільки показником розвитку суспільства, але і реальним відображенням його 
кризових ситуацій [5].  

У нашій країні проблема репродуктивного здоров’я вимагає серйозного і першочер-
гового вирішення [6]. Факторами, що порушують стан репродуктивного здоров’я жінки  
і викликають велику кількість ускладнень, головним чином є ХЗЗСО [7].  

Останніми роками новий, більш високий рівень розвитку лабораторної діагностики 
сприяє значному покращанню діагностування інфекцій, що передаються статевим шляхом 
(ІПСШ). Розповсюдженість представників цих інфекцій в етіології інфекційних захворю-
вань статевих органів зростає з кожним роком не тільки в Україні, але й в багатьох інших 
країнах [7]. Безумовно, збільшення числа цих хвороб зумовлює так звана сексуальна та 
інформаційна свобода поширення нових для нашого суспільства норм моралі та еконо-
мічних труднощів.  

Термін «інфекції, що передаються статевим шляхом» об’єднує групу інфекційних за-
хворювань, до якої входить понад 20 різних нозологічних форм. Це і класичні венеричні 
захворювання – сифіліс, гонорея, шанкоріт (м’який шанкр), лімфогранулема венерична, 
донаназ; хвороби з переважним ураженням сечостатевих органів (урогенітальний хламі-
діоз, уреаплазмоз, трихомоніаз, генітальний герпес, мікоплазмоз, гарднерельоз, кандидоз, 
контагіозний молюск) і такі як ВІЛ-інфекція, гепатити В і С [8].  

За даними ВООЗ, щорічно у світі реєструється понад 250 млн хворих на трихомо-
ніаз [9]. Трихомоніаз (трихомоноз) – це ІПСШ, що посідає перше місце в світі щодо по-
ширення (щорічно хворіють близько 170 млн чоловік). Майже третина звернень до аку-
шера-гінеколога через наявність інфекційного вульвовагініту (за даними ВООЗ) зумовлена 
інфікуванням трихомонадами. Збудник Trichomonas vaginalis – рухомий одноклітинний 
мікроорганізм, відноситься до класу простіших, роду трихомонад, що має чотири вільних 
джгутики та коротку ундулюючу мембрану [10]. Збудник Trichomonas vaginalis відно-
ситься до класу джгутикових і тривалий час вважався нешкідливим «мешканцем» сечо-
статевих шляхів. Лише на початку минулого сторіччя у працях Hone (1916) і Capeka (1927) 
доведено патогенність трихомонад.  

Збудник трихомоніазу Trichomonas vaginalis Donnae є строго специфічним паразитом 
людини. Поза людським організмом збудник швидко гине при сушінні (за декілька се-
кунд), нагрів більш ніж 40 °C знешкоджує трихомонаду.  

У даний час відомо понад 50 різновидів трихомонад, в організмі людини паразитують 
лише три види: урогенітальні, ротові, кишкові [11].  

Трихомоніаз – доволі розповсюджене паразитарне захворювання і є одним з найбільш 
поширених ІПСШ. Хронічний трихомоніаз зазвичай являє собою сумарний протозойно-
бактеріальний процес, оскільки трихомонада є резервуаром для хламідій, ypeаплазм, гоно-
коків, стафілококів та інших видів мікрофлори. Тільки у 10,5% випадків перебіг трихомо-
ніазу відбувається як моноінфекція, у 89,5% – виявляють змішані трихомонадні інфекції  
в різних комбінаціях.  
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Під трихомонадоносійством слід розуміти наявність трихомонад в організмі людини 
при відсутності клінічних ознак захворювання. За даними різних авторів, частота трихомо-
надоносійства становить від 2 до 41%.  

У жінок місцем контамінації простіших є піхва. Сечовидільний канал також може бути 
ураженим. Трихомонади фіксуються на клітинах плоского епітелію слизової оболонки 
піхви, проникають в залози і лакуни. Джерелом інфекції є хвора людина. Жінки, які мають 
кілька статевих партнерів, страждають на трихомоноз у 3,5 раза частіше, ніж ті, які мають 
одного партнера. Інкубаційний період в середньому дорівнює 5-15 днів, проте може ко-
ливатися від 3 днів до 1 міс.  

Клінічна картина трихомонадного запального процесу статевих органів у жінок добре 
вивчена. Для трихомонозу характерними є рясні жовто-сірі пінисті рідкі виділення із за-
пахом зі статевих шляхів, подразнення і сильний свербіж зовнішніх статевих органів, 
печіння і болючість при сечовипусканні. Клінічні симптоми посилюються після менст-
руації. При огляді виявляються запальні зміни від помірної гіперемії слизової оболонки 
піхви і шийки матки до великих ерозій, петехіальних геморагій і попрілості в ділянці про-
межини. Характерним, але не постійним симптомом є наявність гранульоматозних, пух-
ких уражень слизової оболонки матки червоного кольору (малинова шийка матки). У ді-
лянці заднього склепіння відзначається скупчення рідких сірувато-жовтих, пінистих виді-
лень, які вільно випливають з піхви, подразнюючи шкіру. У передній третині піхви нерідко 
утворюються гострокінцеві кондиломи [12-14].  

Міжнародною класифікацією хвороб виділено трихомоніаз гострий і ускладнений.  
У практичній діяльності акушери-гінекологи, урологи та дерматовенерологи часто корис-
туються й іншими класифікаціями, які відображають клінічні аспекти захворювання, 
пов’язані з перебігом і локалізацією інфекційного процесу.  

Так, у залежності від локалізації інфекції розрізняють:  
1. Трихомоніаз жінок.  
а) трихомоніаз нижнього відділу урогенітального тракту:  

 - вульвіт;  
 - кольпіт;  
 - вестибуліт;  
 - бартолініт;  
 - ендоцервіцит;  
 - уретрит та парауретрит.  

б) трихомоніаз верхнього відділу урогенітального тракту:  
 - цервіцит;  
 - сальпінгіт;  
 - цистит.  

 
Залежно від перебігу захворювання визначають:  
1. Свіжий трихомоніаз (давність захворювання до 2 міс.):  

а) гострий;  
б) підгострий;  
в) торпідний.  

2. Хронічний трихомоніаз (уповільнені форми з давністю захворювання > 2 міс. або 
при невідомому початку захворювання).  
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3.  Трихомонадоносійство (випадки, коли відсутня запальна реакція, але при статевих 
зносинах трихомонади передаються здоровим людям, викликаючи у них типову 
клінічну картину захворювання).  

 
У багатьох випадках перебіг трихомоніазу відбувається безсимптомно, трихомонади 

виявляються у вигляді малорухомої амебовидної форми тільки при лабораторному аналізі. 
Поєднання різних лабораторних методів дослідження є запорукою успіху в діагностиці 
трихомоніазу.  

Діагностика трихомонадного вагініту ґрунтується на виявленні в нативному мазку 
рухомих трихомонад за наявності ознак інтенсивної запальної реакції і рН вагінального 
вмісту [15]. Для якісного проведення лабораторного дослідження важливе значення має 
правильна підготовка хворих до обстеження. Необхідною умовою є припинення засто-
сування зовнішніх і внутрішніх трихомоноцидних середників не пізніше ніж за 57 днів  
до взяття матеріалу. У забарвлених препаратах трихомонади мають овальну, круглу або гру-
шовидну форми з добре вираженими контурами і ніжно комірчастою будовою цито-
плазми, за розміром в 2 рази більше, ніж лейкоцити. Культуральний метод виділень  
з уретри та піхви має велику цінність при діагностиці атипових форм і проведення 
контролю за лікуванням. Найбільш адекватним є поєднання двох або трьох методів 
дослідження з метою постановки діагнозу трихомоніазу [16].  

Останнім часом з’являється все більше досліджень, присвячених діагностиці атипових 
форм трихомонадної інфекції. Так, за даними вітчизняних авторів [4], атипові форми три-
хомонад були виявлені у 93 (46,5%) із 200 обстежених жінок. На думку цих дослідників, 
частота трихомонадної інфекції в популяції осіб, хворих на хронічний сальпінгоофорит,  
є значно вищою за отримані статистичні дані і може досягати 45% [4].  

Серед багатьох видів мікроорганізмів, що підтримують запальні зміни при трихомо-
ніазі часто зустрічається анаеробна мікрофлора. У той же час самі представники анаероб-
них мікроорганізмів, розвиваючись в статевих органах жінки в кількостях, що переви-
щують допустимі, можуть викликати вагініт і вагіноз [17].  

Для розуміння процесів, що відбуваються, нагадаємо, що саме анатомічна будова  
і функціональна активність піхви сприяє підтримці нормального біоценозу, що своєю 
чергою створює систему захисту статевої системи від проникнення збудників специфічної 
і неспецифічної інфекції та подальшого прогресування патологічного процесу в сечоста-
тевій системі [18].  

Система самоочищення піхви функціонує завдяки циклічному режиму активності 
репродуктивної системи жіночого організму. У проліферативну фазу овуляторного менст-
руального циклу відповідно до підвищення стероїдної активності яєчників продукції 
естрадіолу відбувається зростання і диференціювання багатошарового плоского епітелію 
слизової оболонки піхви (клітини базального, парабазального, проміжного і поверхневого 
шарів), синтез глікогену в епітеліальних клітинах, продукція слизового секрету залозами 
ендоцервіксу [18].  

Багатошаровий плоский епітелій, насичений глікогеном, і слизова «пробка» в каналі 
шийки матки виконують бар’єрну функцію, блокують поширення пошкоджувального 
агента (специфічної або неспецифічної інфекції), перешкоджають розвитку запалення.  

Під дією прогестерону в секреторну фазу циклу відбувається десквамація і цитоліз 
багатошарового плоского епітелію. Палички Дедерлейна (Lactobacillus spp.) сприяють 
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розщепленню глікогену в багатошаровому епітелії до молочної кислоти, що приводить  
до підтримання нормального рН піхвового середовища.  

У здорових жінок репродуктивного віку загальна кількість мікроорганізмів у вагіналь-
ному вмісті становить 68,5 lg КУО/мл (або на 1 г) і складається з понад 40 різноманітних 
видів. Вагінальний мікроценоз в нормі на 95-98% утворюється з постійних мікроорганізмів 
(індигенна, аутохромна мікрофлора) і на 25% – з транзиторних (алохромна, випадкова 
мікрофлора). Доведено, що нормальна мікрофлора піхви забезпечує так звану колоніза-
ційну резистентність статевої системи [19].  

Домінуючими (95-98%) бактеріями вагінального середовища є Lactobacillus spp. Най-
більш часто виділяються такі види лактобацил: L. acidophilus (42,8%), L. paracasei (18,6%), 
L. fermentans (14,3%), L. plantarum (11,4%), що представляють групу мікроаеробів. Завдяки 
специфічній адгезії на епітеліальних клітинах утворюється біоплівка, що складається  
з мікроколоній лактобацил, оточених продуктами їх метаболізму глікокаліксом [20].  

Багатокомпонентність і динамічність видового і кількісного складу мікроценозу забез-
печують гнучке пристосування мікроорганізмів до змін середовища, в якому вони знахо-
дяться. До того ж опір колонізації, або інакше колонізаційна резистентність піхви, забезпечує 
стабільність нормального мікроценозу, запобігаючи заселенню піхви істинно патогенними 
мікроорганізмами і надмірному розмноженню умовно-патогенної мікрофлори [10]. 

В організмі жінки колонізаційна резистентність піхви зумовлена безліччю факторів, 
основними з них є такі:  
 здатність мікроорганізмів утримуватися на поверхні клітин;  
 конкурування мікроорганізмів за місце і харчові субстрати;  
 фізіологічна десквамація і цитоліз поверхневих клітин епітелію піхви;  
 фагоцитоз за допомогою макрофагів і поліморфноядерних лейкоцитів;  
 продукція антимікробних субстанцій (перекисів, коротколанцюгових жирних кислот, 

трансферину і опсонінів плазми, що підсилюють фагоцитарну активність клітин; лі-
зоциму, який має антимікробну активність; лізину, що сприяє руйнуванню клітинної 
оболонки мікроорганізмів);  

 продукція стимуляторів імуногенезу й індукція імунної відповіді [21].  
Зміна нормального стану мікроекології піхви призводить до дисбіозу, який натепер 

розглядається як бактеріальний вагіноз (БВ). При ньому відбувається елімінація лакто-
бацил і колонізація піхви облігатними анаеробами (Prevotella/Porphyromonas spp., Pepto-
streptococcus spp., Fusobacterium spp., Mobiluncus spp.) і гарднерелою [22]. У ряді випадків 
на фоні абсолютного переважання мікроорганізмів, асоційованих з БВ, можуть бути при-
сутніми лактобактерії в низькому титрі. Зазвичай це анаеробні лактобактерії, що нездатні 
продукувати перекис водню. При цьому рівень анаеробних мікроорганізмів може підви-
щуватися в 1000 разів [11].  

БВ нерідко виникає на фоні порушення менструального циклу, переважно за типом 
олігоменореї або неповноцінної лютеїнової фази, а також у жінок, які протягом тривалого 
часу (понад 5 років) використовують внутрішньоматкову спіраль. Крім того, виникнення 
БВ може бути зумовлено перенесеними або супутніми запальними захворюваннями жіно-
чих статевих органів [5, 23]. За даними російських дослідників, серед перенесених 
гінекологічних захворювань у пацієнток з БВ найбільш часто (63,9%) зустрічається вагініт.  

Результати досліджень вітчизняних учених свідчать про те, що у 60% жінок причиною 
запалення піхви є аеробні грамнегативні мікроорганізми: кишкова паличка (46,2%), 
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псевдомонас (паличка синьо-зеленого гною, 31,4%), факультативно-анаеробні ентеробак-
терії роду клебсієла (12,9%) і протей (9,2%) [24].  

Особливе занепокоєння викликають дані, отримані при вивченні БВ у дівчаток віком 
до 12 років [23]. Так, у 71 дівчинки до 12 років, які не живуть статевим життям, встанов-
лений діагноз БВ. Причиною цього захворювання у більшості (63,4%) з них є вагінальна 
гарднерела, організми роду мобілункус (15,5%), їх поєднання (16,2%). Анаеробна моно-
інфекція виявлена у 45,1% хворих, змішана – у 54,9%. Найчастіше БВ поєднувався з хламі-
діозом (69,2%) і уреаплазмозом (51,3%), рідше з мікоплазмозом, кандидозом і трихомо-
ніазом. У 24 (33,8%) осіб встановлено вертикальний шлях передачі інфекції. Перебіг БВ  
у 84,5% дівчаток був хронічним. Клінічні симптоми у формі вульвіту, вагініту, цервіциту 
та уретриту були більш яскраво виражені, ніж у дорослих жінок. У дівчаток з урогені-
тальною анаеробною моноінфекцією була виявлена різноманітна супутня патологія: сине-
хії вульви у 2 (6,3%), ектопія шийки матки у 10 (31,3%), гіпоплазія матки і придатків  
у 4 (12,5%), хронічний сальпінгоофорит у 2, уретрит у 14 (43,8%), хронічний цистит  
у 3 (9,4%), хронічний пієлонефрит у 5 (15,6%), дисбактеріоз кишечника у 18 (56,3%) [25].  

Представлені дані свідчать, що трихомонадна та анаеробна інфекція статевих органів 
у жінок фертильного віку може бути причиною серйозних запальних захворювань і станів, 
які призводять до порушень репродуктивного здоров’я. Саме тому лікарі повинні не лише 
вміти правильно діагностувати викликані цими мікроорганізмами зміни в урогенітальних 
органах у жінок, а й своєчасно і адекватно реагувати призначенням етіотропного лікування.  

Сучасні дослідження показали, що мікроорганізми, які входять до вагінальної мікро-
біоти, можуть утворювати біологічні плівки, змінюючи характер біохімічних реакцій  
з аеробних на облігатні анаеробні [26].  

Останнім часом все більше вітчизняних та зарубіжних учених у своїх працях вказують 
на властивість патогенної та умовно-патогенної мікрофлори органів репродуктивної 
системи до формування біоплівок. Така форма існування мікробіоти значним чином 
впливає на характер їх життєдіяльності, а саме на характер прикріплення до поверхні 
органа, особливостями контролю популяції різних типів бактерій у складі біоплівки  
та характер міжклітинної комунікації. Результати останніх досліджень вказують на те,  
що більшість інфекцій сечостатевої системи викликані саме бактеріями, здатними до утво-
рення біоплівок. Важливо зазначити, що здатність до формування біоплівок була зареєст-
рована не тільки у штамів патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, а й у мікроорга-
нізмів, що не мають клітинної стінки, а саме у мікоплазм [26].  

Процес формування біоплівки, починаючись з прикріплення бактерій до поверхні, 
поступово переходить у формування екстрацелюлярного матриксу та розділення бактерій 
на групи. Процесу адгезії стафілококів сприяє вироблення специфічної молекули поліса-
хариду, що знижує фагоцитарну активність макрофагів та викликає склеювання еритро-
цитів. Матрикс бактеріальної біоплівки в основному складається з води та полісахаридів. 
При цьому його проникність для антибіотиків може варіювати в залежності від виду та 
кількісного складу колонійутворюючих організмів. Для деяких типів бактерій формування 
біоплівки може підвищувати антибіотикорезистентність у 10 разів. Встановлено, що в гли-
боких шарах біоплівок концентрація кисню різко знижується, що призводить до зміни ме-
ханізму метаболічної активності бактерій з кисневого на нітратний, що своєю чергою 
також впливає на ефективність антибактеріальної терапії. Необхідно зазначити, що після 
формування біоплівки подальша колонізація поверхні органу відбувається не за рахунок 
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поодиноких бактерій, а через відшарування цілих пластів бактерій з біоплівки. Відомим є 
дослід, у якому описується дія антибіотиків на бактерії у поживному середовищі з подаль-
шою мікроскопією. Під час мікроскопії пригнічення росту бактерій відбувається на 99%, 
при цьому 1% бактерій – це так звані персистори, бактерії, які здатні до максимального 
сповільнення метаболічних процесів, що забезпечує їм захист від шкідливих факторів 
навколишнього середовища. Наявність подібних клітин в біоплівках значною мірою під-
вищує стійкість бактерій до антибактеріальної терапії [27-29]. Важливо зазначити, що фак-
тори клітинного імунітету, які мають фагоцитарну активність, антитіла та білки компле-
менту не здатні до проникнення крізь полісахаридний матрикс біоплівки. Антибіотики,  
що проникають крізь матрикс, не впливають на клітини-персистори, що також призводить 
до відновлення бактеріальної проліферації та хронізації запального процесу.  

 Зважаючи на вищезазначене, важливим фактором лікування інфекцій сечостатевих 
органів є біодоступність препаратів. Секнідазол – протимікробний і протипротозойний 
засіб є наступним поколінням препаратів групи 5-нітроімідазолів з покращеною біодо-
ступністю. Основний механізм дії цієї групи препаратів – протимікробна (та протипро-
тозойна) активність азотного кільця, яке в процесі біохімічних реакцій в мікроорганізмі- 
мішені перетворюється на цитотоксичні метаболіти, які зі свого боку пошкоджують ДНК 
бактерій і порушують процеси біосинтезу білка. Такі процеси унеможливлюють розмно-
ження бактерії та призводять до її загибелі. Препарат Секнідокс (секнідазол виробництва 
компанії World Medicine) впливає як на грампозитивні, так і на грамнегативні бактерії,  
що у процесі своєї життєдіяльності використовують азот. Така особливість внутрішньо-
клітинного обміну речовин властива анаеробним мікроорганізмам, адже в аеробної мікро-
флори біохімічні процеси відбуваються за присутності кисню, що унеможливлює прове-
дення реакції перетворення основного компоненту 5-нітроімідазолу у цитотоксичні мета-
боліти. Варто зазначити, що інтенсивність включення кисню до процесів обміну речовин 
у бактерії є різною. Так, наприклад, аеробні штами Gardnerella vaginalis, у яких відсоток 
залучення кисню до біохімічних реакцій є низьким, чутливі до секнідазолу. Для лікування 
трихомонадних вагінітів, уретритів і бактеріального вагінозу препарат групи 5-нітроімі-
дазолів секнідазол використовувався за інструкцією: 2 таблетки одноразово.  

Результати досліджень. Для з’ясування ефективності лікування змін мікробіоценозу 
на фоні ХЗЗСО у жінок в разі виявлення трихомонадної та анаеробної інфекцій нами було 
комплексно обстежено 50 пацієнток до та після проведення лікувальних заходів. Вивчення 
мікробіоценозу статевих органів включало визначення видового та кількісного складу 
мікрофлори у відповідності до наказу МОЗ України від 2006 р. № 234. Усі обстежені жінки 
були фертильного віку (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Розподіл обстежених жінок за віком  
Вік обстежених жінок абс.ч. % 

до 20 років 5 10 
21-25 10 20 
26-30 24 48 
31-35 10 20 
35-40 1 2 
40-45 - - 
45-48 - - 

Всього 50 100 
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Найбільшу (48%) вікову групу становили особи віком 26-30 років.  
Усі обстежені жінки мали скарги, характерні для ХЗЗСО, і після комплексного обсте-

ження у них виявлялись ХЗЗСО на різних рівнях статевих органів (табл. 2).  
 

Таблиця 2. Структура хронічних запальних захворювань статевих органів  
у обстежених жінок  

Назологія запальних захворювань  
статевих органів  абс.ч. % 

Хронічний вульвіт  4 8 
Хронічний вагініт  21 42 
Хронічний цервіцит  16 32 
Хронічний сальпінгоофорит  37 74 

 
Визначення стану мікробіоценозу урогенітальних органів було проведено з визначен-

ням різних біотопів організму обстежених (табл. 3).  
 

Таблиця 3. Частота комбінації різних біотопів організму обстежених жінок  
Вид Значення показника за біотопом, абс.ч. (%) 

Вагіна Цервікальний канал Уретра 
Staphylococcus epidermidis  15 (30,0)  8 (16)  10 (20,0)  
Staphylococcus haemolyticus  5 (10,0)  3 (6,0)  3 (6,0)  
Staphylococcus aureus  7 (14,0)  7 (14,0)  -  
Streptococcus mitis  -  -  -  
Streptococcus faecalis  10 (20,0)  3 (6,0)  3 (6,0)  
Micrococcus spp.  -  -  -  
Corynebacterium spp.  10 (20,0)  8 (16,0)  7 (14)  
Escherichia coli  20 (40,0)  12 (24,0)  -  
E. coli haemolyticus  10 (20,0)  3 (6,0)  -  
Streptococcus pyogenes  -  -  -  
Klebsiella spp.  8 (16,0)  7 (14,0)  -  
Enterobacter spp.  5 (10,0)  3 (6,0)  3 (6,0)  
Proteus spp.  3 (6,0)  3 (6,0)  -  
Pseudomonas spp.  3 (6,0)  3 (6,0)  -  
Peptostreptococcus spp.  20 (40,0)  25 (50,0)  15 (30,0)  
Peptococcus spp.  12 (24,0)  15 (30,0)  7 (14,0)  
Trichomonas spp.  8 (16,0)  7 (14,0)  8 (16,0)  
Mobiluncus spp.  7 (14,0)  3 (6,0)  -  
Gardnerella spp.  20 (40,0)  3 (6,0)  -  
Bacteroides spp.  10 (20,0)  10 (20,0)  5 (10,0)  
Candida spp.  10 (20,0)  12 (24,0)  3 (6,0)  
Lactobacillus spp.  20 (40,0)  15 (30,0)  12 (24,0)  
Bifidobacterium spp.  8 (16,0)  7 (14,0)  3 (6,0)  

 
 Отримані дані показали, що у жінок досить часто виявляються трихомонади відпо-

відно: у виділеннях з піхви у 8 (16%) пацієнток, в цервікальному каналі у 7 (14%) та в уретрі 
у 8 (16%). Дуже часто у жінок зустрічаються представники анаеробної мікрофлори у ви-
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діленнях з піхви: гарднерели у 20 (40%), мобілункус у 7 (14%), пептококи у 12 (24%), псевдо-
стрептококи у 20 (40%). Також у обстежених осіб у виділеннях з піхви спостерігалось 
високе обсіменіння факультативними анаеробами. Подібна ситуація мала місце при обсте-
женні виділень з цервікального каналу. Так, частота діагностики трихомонад станови-
ла 14%, гарднерел – 6%, мобілункусу – 6%, пептококів – 30% і пептострептококів – 50%. 
На фоні ХЗЗСО у жінок спостерігались зміни в біотопах уретри. Слід зазначити високі 
показники виявлення трихомонад (16%) і пептококів (14%).  

Зважаючи на зміни мікробіоценозу на фоні ХЗЗСО та високі показники виявлення 
трихомонадної та анаеробної інфекцій, до комплексної терапії включали препарат Ceк-
нідокс (за інструкцією для медичного застосування). Крім вищевказаного препарату,  
до комплексної терапії входили антимікробні, протигрибкові, протизапальні та імуномо-
дулюючі засоби. 

Після проведеного комплексного лікування у обстежених жінок була визначена час-
тота комбінації різних біотопів організму (табл. 4).  

 
Таблиця 4. Частота комбінації різних біотопів організму у обстежених жінок  
після комплексного лікування  

Вид 
Значення показника за біотопом, абс.ч. (%) 

Вагіна Цервікальний 
канал Уретра 

Staphylococcus epidermidis 3 (6,0) 3 (6,0) – 
Staphylococcus 
haemolyticus  – – – 

Staphylococcus aureus  – – – 
Streptococcus mitis  – – – 
Streptococcus faecalis  – – – 
Micrococcus spp.  – – – 
Corynebacterium spp.  3 (6,0) – – 
Escherichia coli  – – – 
E. coli haemolyticus  – – – 
Streptococcus pyogenes  – – – 
Klebsiella spp.  – – – 
Enterobacter spp.  – – – 
Proteus spp.  – – – 
Pseudomonas spp.  – – – 
Peptostreptococcus spp.  – – – 
Peptococcus spp.  – – – 
Trichomonas spp.  – – – 
Mobiluncus spp.  – – – 
Gardnerella spp.  3 (6,0) – – 
Bacteroides spp.  – – – 
Candida spp.  – – – 
Lactobacillus spp.  40 (80,0) 30 (60,0) – 
Bifidobacterium spp.  25 (50,0) 25 (50,0) 3 (6,0) 

 
 Отримані результати свідчать про високу ефективність використання запропонованої 

комплексної терапії з використанням препарату Ceкнідокс.  
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 Застосування секнідазолу в комплексній терапії ХЗЗСО у жінок фертильного віку  
в разі виявлення трихомонадної та анаеробної інфекцій є перспективним, оскільки дасть 
можливість знизити частоту розвитку інших порушень репродуктивного здоров’я, що 
виникають на фоні ХЗЗСО, і це потребує проведення досліджень у цьому напрямку.  

 
Висновки 

 У сучасних умовах в мікробному спектрі виділень зі статевих органів жінок фертиль-
ного віку з хронічними запальними захворюваннями статевих органів наявні мікро-
організми як патогенні, так і такі, що у великій кількості за певних умов можуть бути 
причиною значних порушень репродуктивного здоров’я.  

 Визначення частоти комбінації різних біотопів організму жінок з хронічними запаль-
ними захворюваннями статевих органів показало, що значною мірою виявляються 
мікробні асоціації, до складу яких входять представники умовно-патогенної та рези-
дентної мікрофлори, факультативні анаероби та анаероби в поєднанні з трихомона-
дами.  

 Використання препарату Ceкнідокс у комплексній терапії запальних захворювань ста-
тевих органів у пацієнток фертильного віку показало високу ефективність.  

 У разі виявлення жінок з ХЗЗСО доцільно проводити діагностичні дослідження щодо 
кількісного та якісного складу мікробіому статевих органів з обов’язковим визначен-
ням умовно-патогенної та резидентної мікрофлори, факультативних анаеробів, анаеро-
бів і трихомонад. Така діагностика дозволить своєчасно виявляти патогени, що викли-
кають запальні процеси статевих органів і буде сприяти вибору раціональної фармако-
терапії.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я 
ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ З ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 

 
Мета дослідження. Вивчення клініко-соціальних аспектів здоров’я дівчат-підлітків, 

виявлення вульвовагінальних інфекцій та комплексне їх лікування препаратом Дораміцин 
з профілактикою дисбіозу піхви препаратом Бревелак. 

Матеріали та методи. Були використані анамнестичні, загальні клініко-статистичні 
та сучасні методи мікробіологічних досліджень із застосуванням вагітесту Citolab для ви-
значення рН середовища піхви. На підставі їхніх результатів діагностували вульвовагініт 
в обстежених 56 дівчат-підлітків 16-18 років, які мали статеві стосунки. За основу вста-
новлення діагнозу були взяті критерії згідно з Європейськими рекомендаціями 2011 р. 
щодо ведення пацієнток із синдромом патологічних виділень з піхви (2011 European 
(IUSTI/WHO) Guideline on the Management of Vaginal Diascharge). Усім пацієнткам було 
проведено комплексне лікування антибактеріальним препаратом Дораміцин за схемою  
з профілактикою дисбіозу вагіни препаратом Бревелак. Контроль якості лікування викону-
вали на 30-у та 90-у добу після закінчення терапії. 

Результати. Сексуальна поведінка молоді в Україні значно змінилася за останні 
десятиріччя з більш ризикованим та розкутим відношенням до сексуальних питань. Серед-
ній вік сексуального дебюту серед дівчат-підлітків становить у середньому 15,1 року. А це 
актуалізує проблему інфекцій, які передаються статевим шляхом, їхнє раннє виявлення  
та своєчасне лікування. Нами був проведений аналіз динаміки анамнестичних та клініко-
лабораторних показників у 56 дівчат-підлітків 16-18 років з вульвовагінітом до та після 
комплексного лікування із застосуванням антибактеріального препарату Дораміцин з про-
філактикою дисбіозу піхви препаратом Бревелак. У пацієнток групи дослідження ліку- 
вання було ефективним, зі швидким настанням позитивних результатів та повною клініч-
ною відповіддю у 91,6% випадків, відновленням мікрофлори та рН вагінального середо-
вища (M±m) 4,3±0,2 (за норми <4,5), відсутністю рецидивів через 30 та 90 днів після 
закінчення лікування. 

Заключення. Зміна сексуальної поведінки молоді аргументує необхідність проведення 
інформаційної компанії для підлітків та їхніх сімей з метою раннього виявлення та ефек-
тивного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. А за комплексного під-
ходу у лікуванні вульвовагінітів у дівчат-підлітків антибактеріальним препаратом Дора-
міцин і пробіотиком Бревелак ефективність застосованої терапії становить 91,1%. 

Ключові слова: дівчата-підлітки, вульвовагініт, лікування, Дораміцин, Бревелак. 
 
Проблема репродуктивного здоров’я підлітків набула особливого значення за наяв-

ності глибокої демографічної кризи в Україні. За останні десятиріччя спостерігається нега-
тивна тенденція – погіршення репродуктивного здоров’я дівчат. Сексуальна поведінка 
сучасної молоді в країні значно змінилася і характеризується більш розкутим відношенням 
до питань сексу. Про це свідчить поширення дошлюбних статевих контактів, зниження 
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віку початку статевого життя, часта зміна статевих партнерів [1, 2]. Це призводить до ви- 
никнення запальних процесів жіночих статевих органів, їхньої хронізації, що у подаль-
шому призводить до безплідності та акушерських ускладнень. Доведено, що майже  
80% дівчат-підлітків мають екстрагенітальні захворювання у поєднанні з хронічною гіне-
кологічною патологією [8, 11]. 

А соціальна значущість здоров’я дітей, зокрема підліткового віку, зумовлена тим,  
що саме вони становлять репродуктивний, інтелектуальний, економічний, соціальний, 
політичний та культурний потенціал суспільства. Тому раннє виявлення та призначення 
адекватної терапії, а в подальшому – профілактика вульвовагінальних інфекцій у дівчат-
підлітків позитивно позначиться на їхньому здоров’ї та якості життя. Особливу загрозу  
для репродуктивного здоров’я жінок становлять хронічні запальні захворювання статевих 
органів, які у разі несвоєчасної діагностики та лікування впливають на ризик виникнення 
інших порушень репродуктивного здоров’я, таких, як: безплідність, порушення менст-
руального циклу, гіперпластичні зміни статевих органів та інші ускладнення, що вини-
кають у поєднанні зі змінами вегетативного гомеостазу [3, 12]. Складні умови сучасного 
життя, що виражаються не тільки у змінах соціально-економічних умов, погіршенні еко-
логічної ситуації та поширенні інфекцій, у тому числі і тих, що передаються статевим 
шляхом, призводять до зменшення кількості жінок, у яких вагітність і пологи перебігають 
без ускладнень [4, 13]. 

Важливість проблеми полягає у тому, що останніми роками питома вага запальних 
захворювань жіночих статевих органів серед іншої гінекологічної патології збільшується. 
Інфікованість населення саме молодого репродуктивного віку є загрозою не тільки для здо-
ров’я населення нашої країни, але й несприятливим фактором, що може впливати на стан 
здоров’я майбутніх поколінь [10]. 

Мета дослідження: вивчення клініко-соціальних аспектів здоров’я дівчат-підлітків, 
виявлення вульвовагінальних інфекцій та комплексне їх лікування препаратом Дораміцин 
з профілактикою дисбіозу піхви препаратом Бревелак. 

 
Матеріали та методи. Були використані анамнестичні, загальні клініко-статистичні 

та сучасні методи мікробіологічних досліджень із застосуванням вагітесту Citolab для 
визначення рН середовища піхви. На підставі їхніх результатів діагностували вільвовагініт 
в обстежених 56 дівчат-підлітків 16-18 років, які мали статеві стосунки. За основу встанов-
лення діагнозу були взяті критерії згідно з Європейськими рекомендаціями 2011 р. щодо 
ведення пацієнток із синдромом патологічних виділень з піхви (2011 European (IUSTI/ 
WHO) Guideline on the Management of Vaginal Diascharge). Проведені мікроскопія вагіналь-
них мазків на флору та цитологію, бактеріальний посів вагінальних виділень з мікробіоло-
гічною діагностикою. Усім пацієнткам було проведено комплексне лікування антибакте-
ріальним препаратом Дораміцин за схемою з профілактикою дисбіозу піхві препаратом 
Бревелак. Контроль якості лікування виконували на 30-у та 90-у добу після закінчення 
терапії. Установлювали критерії вилікуваності: відсутність скарг, клінічних проявів вуль-
вовагініту протягом 6 міс., лабораторне підтвердження відсутності вульвовагінальної ін-
фекції. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Підлітковий вік – це один з критичних 
періодів життя, для якого притаманні бурхливі темпи зростання та змін, які поступаються 
лише таким у малюковому віці. Тривалість й характерні особливості цього періоду зале-
жать від часу, культури та соціально-економічної ситуації. За останнє десятиріччя цей 
період зазнав багаточисленних змін, які характеризуються більш раннім настанням ста-
тевої зрілості, раннім сексуальним дебютом, ризикованою статевою поведінкою, більш 
відтермінованим віком вступу у шлюб, урбанізацією, глобальною комунікацією й змінами 
сексуальних відносин та форм поведінки (малюнок). 

Багато підлітків стикаються з тиском обставин, під впливом яких починають вживати 
алкоголь, наркотичні речовини чи палити й вступають у сексуальні відносини у ранньому 
віці, наражаючи себе на ризик отримання травм, настання небажаної вагітності та захворю-
вань, що передаються статевим шляхом. Ризикова статева поведінка або навпаки – тверде 
переконання підлітка у необхідності утримання від раннього статевого життя, вживання 
наркотичних речовин або правильний спосіб життя можуть мати довготривалий позитив-
ний або негативний вплив на здоров’я та благополуччя у майбутньому. Тому саме у цьому 
віці дорослі мають унікальні можливості для того, щоб зорієнтувати підлітків на форму-
вання поведінки, яка зберігає здоров’я. 

Аналіз даних щодо статевого розвитку підлітків та знань щодо сексуальної поведінки 
за результатами опитування учасників когортного дослідження «Сім’я та діти України»  
у м. Кам’янське, проведений відділом медичних та психосоціальних проблем здоров’я 
сім`ї Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, де було проаналізовано 
відповіді 474 з 1072 опитаних підлітків, а саме – 239 (50,4%) хлопчиків та 235 (49,6%) дівчат 
(середній вік опитуваних – 16,2 року), довів, що середній вік перших статевих відносин  
у дівчат-підлітків становив 15,1 року, у хлопчиків – 14,7 року. У групі підлітків з досвідом 
статевого життя 18% осіб мали статеві відносини часто та майже 8% – постійно (табл. 1, 2). 

За даними опитування більшість підлітків, які відповіли на запитання, вважали, що 
оптимальним віком для початку статевого життя є вік 16-18 років. Тільки 13,4% респон-
дентів відповіли, що початок статевого життя є оптимальним у шлюбі. Під час анкетування 
235 дівчат-підлітків 16-18 років у 58 з них, які мали статеві стосунки, були скарги на: 
• виділення зі статевих шляхів, 
• періодично виникаючий біль унизу живота, 
• біль під час статевого акту, 
• свербіж та дискомфорт у ділянці піхви. 

 

 
Сексуальна активність жінок України (% за даними МДОУ – 2017) 
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Таблиця 1. Середній вік першого сексуального досвіду 
 

Показник Хлопці Дівчата Усього 
Середнє 14,7 15,1 14,9 
Медіана 15 15 15 
Мінімум 12 13 12 
Максимум 17 16 17 
Не відповіли, n (%) 4 (10,5) 4 (18,2) 8 (13,3) 

 
Таблиця 2. Сексуальні стосунки тих,  
хто мав досвід статевого життя у 16-18 років, n (%) 

Показник Хлопці Дівчата Усього 
Ні 5 (13,2) 9 (40,9) 14 (23,3) 
Інколи 23 (60,5) 7 (31,8) 30 (50,0) 
Часто 7 (18,4) 4 (18,2) 11 (18,3) 
Постійно 3 (7,9) 1 (4,5) 4 (6,7) 
Не відповіли 0 (0) 1 (4,5) 1 (1,7) 
Усього 38 (100,0) 22 (100,0) 60 (100,0) 

 
Таблиця 3. Клініко-лабараторні показники пацієнток з вульвовагінітом  
до і після лікування абс. число (%) 

Скарги та результати клінічних досліджень До 
лікування 

На 30-у добу після 
лікування 

Свербіж, подразнення вульви 25 (50,2) 2 (3,6) 
Біль під час статевого акту 23 (60,5) 3 (5,4) 
Гіперемія та набряк слизової оболонки піхви 17 (30,4) 0 
Лейкоцитоз виділень з піхви 54 (93) 12 (6,7) 
Мікрофлора піхви нрампозитивні палички 8 (14,3) 38 (67,9%) 
  змішана флора 43 (76,8) 18 (32,1%) 
  кокова 5 (8,9) 0 
рН вагінального середовища (M±m) 4,72±0,12 ( за 
норми <4,5)  48 (75) 6 (10,7) 

 
Були проведені: 

• гінекологічний огляд, 
• мікроскопія та цитологія мазків з шийки матки, 
• бакпосів вагінальних виділень, 
• визначення рН вагінального середовища за допомогою Сitolab-тесту. 

 
Під час гінекологічного огляду шийки матки та стінок піхви виявлена гіперемія, набряк 

слизової оболонки, рясні виділення у 38 (68%). Під час бактеріоскопічного дослідження 
лейкоцитоз виділень із піхви спостерігався у 54 (93%) пацієнтів. При обстеженні за допо-
могою бактеріологічних та бактеріоскопічних методів були виявлені мікроорганізми, що 
асоційовані з вульвовагінітом. Також виявлені полімікробні асоціації з різним ступенем 
етіологічної значущості асоціатів. Змішані інфекції або інфекції, що розвинулися на тлі 
вираже- ного дисбалансу складу мікробіоцинозу піхви, спостерігалися у 76,8% пацієнток 
(табл. 3). 
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Серед мікроорганізмів, які відіграють роль у розвитку даної патології виділяють: 
• Gardnerella vaginalis, 
• Mycoplasma hominis, 
• Mycoplasma genitalium, 
• Ureaplasma urealiticum, 
• Ureaplasma parvum, 
• Atopobium vaginae, 
• Bacteroides, 
• Prevotella, 
• Porphyromonas, 
• Peptostreptococcus, 
• Fusobacterium nuclearum, 
• Enterococcus, 
• Eubacterium, 
• Clostridium, 
• Dialister, 
• Lachnobacterium, 
• Listeria monocytogenes, 
• Megasphera, 
• Mobiluncus, 
• Leptotrichia, 
• Sneathia, 
• Veillonella, 
• Candida spp., 
• Streptococcus spp., 
• Staphylococcus spp. та інш. [9, 13]. 
Останнім часом виникла проблема підвищення резистентності мікроорганізмів до пре-

паратів, що найбільш використовують під час лікування захворювань жіночої статевої 
сфери, які переважно належать до груп нітроімідазолів та фторхінолонів [9]. Тому виникає 
необхідність аналізу можливості застосування антибіотиків інших груп, зокрема групи 
макролідів, а саме спіраміцину, для лікування вульвовагінітів з урахуванням чутливості  
до нього окремих складових цього поліетіологічного захворювання. Дораміцин – це анти-
біотик групи макролідів, який чинить бактерицидну дію. Чутливість до спіраміцину має 
багато мікроорганізмів. А з мікрофлори, яка є асоційованою з бактеріальним вагінозом,  
до спіраміцину мають чутливість мікроорганізми: 

• Bacteroides, 
• Prevotella, 
• Porphyromonas, 
• Peptostreptococcus, 
• Enterococcus, 
• Eubacterium, 
• Clostridium, 
• Mobiluncus, 
• Ureaplasma urealiticum, 
• Streptococcus spp., 
• Staphylococcus spp. [10]. 
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Дораміцин є брендовою назвою антибактеріального препарату спіраміцин виробниц-
тва WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey. Якість виробництва цього пре-
парату підтверджено сертифікатом GMP. Абсорбція спіраміцину є швидкою, проте непов-
ною і не залежить від прийому їжі. Після перорального вживання 6 000 000 МО спірамі-
цину максимальна концентрація у плазмі становить 3,3 мкг/мл. Період напіввиведення  
з плазми становить близько 8 год. Спіраміцин не проникає крізь гематоенцефалічний 
бар’єр. Високі концентрації Дораміцину виявля- ють в органах і тканинах малого таза: 
маткових трубах, яєчниках, міометрії [6, 9]. Препарат справляє додатково протизапальний, 
антиоксидантний та імуномодулювальний ефекти, а також він практично не має негатив-
ного впливу на мікрофлору кишечнику, не спричинює його дисбіозу [7]. Доведена наяв-
ність чутливості до Дораміцину переважної більшості мікроорганізмів, асоційованих  
з вульвовагінітами, а доцільність призначення препарату пояснюється також його актив-
ністю щодо умовно-патогенної флори. 

Тому всім пацієнткам під час комплексного лікування неспецифічних вульвовагінітів 
цей препарат призначали по 1 таблетці, яка містить спіраміцину 3 000 000 МО, 2 рази  
на день від 10 днів до 14 днів з урахуванням персоналізації. Уже на 7-у добу лікування  
38 (67,8%) пацієнток скарг не пред’являли. У вагінальних виділеннях на 30-у добу після 
лікування лейкоцитоз зменшився до 6,7% (12 пацієнток) порівняно з 93% (54 пацієнтки) 
до лікування (див. табл. 3). 

Під час визначення рН вагінального середовища за допо- могою Сitolab-тесту виявляли 
лужну реакцію, яка становила (M±m) 4,62±0,12 (при нормі <4,5) у 48 (78%) пацієнток. 
Нормальний мікробіотоп піхви відіграє важливу роль у забезпеченні колонізаційної резис-
тентності статевих шляхів, виконує захисну, ферментативну та вітаміноутворювальну 
функцію, що значуще впливає на морфофункціональний стан репродуктивного тракту  
і жіночого організму у цілому. Тому досить важливо призначати пробіотик під час анти-
бактеріальної терапії. 

Усім обстеженим для корекції нормобіоценозу був призначений Бревелак – комбіно-
ваний пробіотик, до складу якого входять штами лакто- та біфідобактерій: Lactobacillus 
helveticus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum, що розщеплюють вуглеводи з утворенням молочної кислоти. 
Створене кисле середовище сприяє розвитку біфідобактерій, які становлять 85-95% нор-
мальної мікрофлори організму. Комбінація пробіотичних культур і вітамінів, які входять 
до складу препарату, приводить до стимуляції захисних механізмів кишечнику і таким 
чином підвищує стійкість організму, забезпечує нормальне функціонування нервової, сер-
цево-судинної, травної, ендокринної систем організму. Рекомендували вживати Бревелак 
по 1 капсулі 3 рази на день протягом 30 діб. Через місяць після закінчення лікування рН 
вагінального середовища відновилося до кислої реакції (M±m) 4,3±0,2 (норма <4,5)  
у 50 (89,3%) пацієнток порівняно з 8 (14,3%) до лікування. 

Отже, проведений аналіз динаміки анамнестичних та клініко-лабораторних показників 
у дівчат-підлітків 16-18 років з вульвовагінітом із застосуванням комплексного підходу  
до лікування антибактеріальним препаратом Дораміцин, з профілактикою дисбіозу піхви 
препаратом Бревелак засвідчив, що лікування було ефективним, з швидким настанням 
позитивних змін на 7-10-у добу та повною клінічною відвовіддю у 91,1% випадків і від-
сутністю рецидивів через 30 та 90 діб після закінчення терапії. 
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Висновки 
1. Сексуальна поведінка молоді в Україні значно змінилася за останні десятиріччя з більш 

ризикованим та розкутим відношенням до сексуальних питань. Тому необхідно прово-
дити інформаційну компанію серед підлітків та їхніх сімей з метою раннього вияв-
лення та ефективного лікування інфекцій жіночих статевих органів. 

2. В обстежених дівчат-підлітків виявляли мікробні асоці- ації, представлені умовно-па-
тогенною та резистентною мікрофлорою, яка у великій кількості може бути причиною 
запальних процесів жіночих статевих органів, що призводить до значних порушень 
репродуктивного здоров’я. 

3. Під час бактеріоскопічного дослідження вагінальних виділень у 58 дівчат-підлітків,  
які мали статеві стосунки та хронічні запалення статевих органів, виявлені мікроорга-
нізми, що асоційовані з вульвовагінітом. У переважної більшості з них виявляли  
у складі патологічної мікробіоти мікрофлору, чутливу до Дораміцину. 

4. Застосування препарату Дораміцин у комплексній терапії вульвовагінітів у дівчат-
підлітків має свою високу ефективність, тому доцільне використання його у якості 
препарату вибору. Майже у 91,1% випадків спостерігалася повна клінічна відповідь. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОРАМІЦИНУ ДЛЯ ЕРАДИКАЦІЇ 

МІКРОФЛОРИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З БАКТЕРІАЛЬНИМ ВАГІНОЗОМ 
 

РЕЗЮМЕ 
Мета роботи. Обгрунтування використання антибактеріального препарату Дорамі-

цин (спіраміцин) при лікуванні бактеріального вагінозу з урахуванням чутливості до нього 
окремих складових цього поліетіологічного захворювання. 

Матеріали і методи. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції в реаль-
ному часі на ампліфікаторі ДТ-96 з використанням набору реагентів Фемофлор-16 об-
стежено 71 пацієнта з хронічним запаленням сечостатевої системи, у яких знайдені мікро-
організми, що асоційовані з бактеріальним вагінозом. Проаналізовано чутливість до Дора-
міцину виявленої мікрофлори. 

Результати та їх обговорення. Показана наявність чутливості до Дораміцину пере-
важної більшості мікроорганізмів та/або груп мікроорганізмів (чутливість до частини скла-
дових групи), ассоційованих з БВ, які можна виявляти за допомогою набора реагентів 
Фемофлор-16.  

Висновки. Дораміцин доцільно використовувати в якості препарата вибору для комп-
лексного лікування бактеріального вагінозу жінок, а також анаеробних та мікроаеро-
фільних дисбіозів сечостатевої системи чоловіків. Головними додатковими перевагами 
Дораміцину є можливість призначення препарату під час вагітності, а також можливість 
одночасної ерадикації як певних збудників бактеріального вагінозу, так і Chlamydia tracho-
matis та Ureaplasma urealyticum – найчастіших збудників запалень сечостатевої системи  
на сучасному етапі. 

Ключові слова: Дораміцин, спіраміцин, бактеріальний вагіноз, лікування, набір реаген-
тів Фемофлор-16. 

 
Вступ 
Захворювання сечостатевих органів, що обумовлені патогенними та умовно-патоген-

ними мікроорганізмами, які призводять до дисбіозу сечостатевих органів, продовжують 
залишатися нагальною проблемою сучасних дерматовенерології, гінекології та урології. 
Значною мірою це пов’язано з певними труднощами діагностики дисбіозів сечостатевих 
органів, їх резистентністю до лікування, що проводиться, надзвичайно високою пошире-
ністю та можливим розвитком важких ускладнень, особливо тих, що впливають на ре-
продуктивну функцію людини [1]. 

Серед інфекційних захворювань сечостатевої системи в жінок, зумовлених дисбіозом 
сечостатевої системи, найбільш поширеним в наш час є бактеріальний вагіноз (БВ) [8].  
БВ – інфекційний незапальний синдром, що пов’язаний з дисбіозом біотопа піхви, для 
якого притаманними є підвищення концентрації анаеробних (облігатних та факультатив-
них) мікроорганізмів та значне зниження (відсутність) молочнокислих бактерій. Серед 
мікробних агентів, які відіграють роль у розвитку даної патології виділяють: Gardnerella 
vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma 
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parvum, Atopobium vaginae, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Peptostreptococcus, 
Fusobacterium nuclearum, Enterococcus, Eubacterium, Clostridium, Dialister, Lachnobacte-
rium, Listeria monocytogenes, Megasphera, Mobiluncus, Leptotrichia, Sneathia, Veillonella, 
Candida spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp. та ін. [9, 15, 21, 22, 23, 24].  

Сьогодні БВ – найбільш поширена патологія сечостатевої системи жінок репродуктив-
ного віку. За даними літератури в Україні на БВ хворіє від 21 до 33% жінок [5]. Приблизно 
в 5% випадків захворювання може перебігати абсолютно безсимптомно [4]. На сучасному 
етапі частота виявлення цього синдрому залежить насамперед від соціальної приналеж-
ності та країни проживання групи обстежуваних жінок [1], а ефективне лікування БВ часто 
залишається для лікаря terra inkognita [13]. Останнім часом, після впровадження діагнос-
тичних тест-систем, що дозволяють виявляти анаеробну та мікроаерогенну мікрофлору  
за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стало відомо, що мікроорганізми, 
які є асоційованими з БВ, можуть спричиняти порушення балансу мікробіоти сечостатевої 
системи не тільки у жінок, а й у чоловіків [17, 20]. Подібні стани можна в певному сенсі 
трактувати як патологічний дисбактеріоз, а можливо й в ширшому сенсі – як дисбіоз, який 
здатний передаватися статевим шляхом [26].  

Як відомо з літературних джерел, на розвиток та перебіг БВ можуть впливати такі 
чинники як: вживання антибіотиків, тривале використання внутриматкових контрацеп-
тивів, перенесені раніше або супутні запальні захворювання сечостатевих органів, зміни 
гормонального статусу, що супроводжуються порушеннями менструального циклу (пере-
важно за типом олігоменореї або аменореї), зміна стану загального або місцевого імуні-
тету, вплив малих доз іонізуючого опромінення, тютюнопаління, стресові впливи, часті 
спринцювання піхви, використання статевих іграшок, певні особливості статевої пове-
дінки і багато інших екзогенних та ендогенних чинників [6, 17, 22]. 

Проблема БВ пов’язана не тільки з істотним поширенням даної патології, а і з високою 
частотою виникнення її ускладнень [6]. Зниження колонізаційної резистентності мікро-
флори піхви створює умови для висхідного інфікування слизової оболонки матки та мат-
кових труб і сприяє розвитку запальних захворювань органів малого тазу. Ускладнення, 
що пов’язані з БВ, включають насамперед хронічні запальні процеси внутрішніх статевих 
органів, розвиток спайкових процесів в малому тазі, безпліддя, самовільне переривання 
вагітності на різних її термінах. Встановлено також зв’язок БВ з неопластичними проце-
сами шийки матки [9].  

Класичними методами лабораторного обстеження при постановці діагнозу БВ є куль-
туральне дослідження матеріалу, узятого з задньобокового склепіння піхви, і мікроско-
пічне дослідження відповідних мазків [10]. Однак, при дослідженні за допомогою оптич-
ної мікроскопії дуже складно провести видову ідентифікацію мікроорганізмів. А при куль-
туральному дослідженні можна виділити не більш 15% мікроорганізмів із числа тих, що 
дійсно присутній у піхві при наявності виділень, оскільки анаеробна та мікроаерофільна 
мікрофлора не може розвинутись в аеробних умовах, яких дотримуються при виконанні 
бактеріальних засівів в рутинній практиці [1].  

Разом з тим, для успішного лікування БВ доцільно робити індивідуальну етіологічну 
діагностику складових цього захворювання з метою виявлення саме тих його чинників, які 
мають підлягати медикаментозній корекції. Причому, важливо, щоб відповідна діагнос-
тика була не тільки якісною, але і кількісною, оскільки визначити які саме складові цієї 
поліетіологічної патології є збудниками захворювання і підлягають корекції, можна лише 
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за їх співвідношенням до показника загальної бактеріальної маси у зразку, що досліджу-
ється [11]. Методика генодіагностики, а саме ПЛР у режимі реального часу (ПЛР-РЧ)  
за допомогою набору реагентів Фемофлор-16 (НПО ДНК-технология, РФ), дозволє розв’я-
зати проблему, швидкого і якісного виявлення найбільш клінічно значимих представників 
як аеробної, так і анаеробної мікрофлори, асоційованої з БВ [16]. Таким чином, точна 
якісна і кількісна детекція складових анаеробного та мікроаерофільного дисбіоза сечоста-
тевої системи дозволяє у кожному окремому випадку призначати адекватне індивідуалі-
зоване етіотропне лікування хворим на БВ жінкам [19].  

Оскільки БВ є поліетіологічним захворюванням, специфічну його терапію доцільно 
проводити раціонально, тобто намагатись досягти найбільшого результату при викорис-
танні якнайменшої кількості найменувань антибактеріальних препаратів (АБП). Зазвичай 
для визначення чутливості мікрофлори до АБП в лабораторних умовах використовують 
результати її контакту з дисками, що просякнуті антибіотиками при бактеріальних 
засівах [1]. При роботі з анаеробною та мікроаерофільною мікрофлорою отримати подібні 
дані складно, оскільки для цього виду лабораторного дослідження потрібні анаеробні 
умови, створення яких потребує значних додаткових затрат на спеціального обладнання. 
Тому при виборі АБП для лікування БВ, що асоційований з анаеробною та мікроаеро-
фільною мікрофлорою часто використовують емпіричні дані щодо чутливості того чи ін-
шого мікроорганізму, що отримані з фармакологічних довідників та іншої спеціальної 
літератури.  

Нашу увагу притягла проблема збільшення резистентності при лікуванні БВ за допо-
могою найбільш вживаних на теперішній час для цьго препаратів, які переважно відно-
сяться до груп нітроімідазолів та фторхінолонів [12]. Таким чином, існує необхідність 
аналізу можливості використання АБП інших груп, зокрема групи макролідів, а саме 
спіраміцину, для лікування БВ з урахуванням чутливості до нього окремих складових 
цього поліетиологічного захворювання. 

Спіраміцин – це антибіотик групи макролідів, який чинить бактерицидну дію. Чутли-
вість до спіраміцину має багато мікроорганізмів. А саме, грампозитивні аероби: Bacillus 
cereus, Corynebacterium diphtheriae, Enterococci, Rhodococcus equi, Staphylococcus метици-
лінчутливі; грамнегативні аероби: Bordetella pertussis, Branhamella atarrhalis, Campylo-
bacter, Legionella, Moraxella; анаероби: Actinomyces, Bacteroides, Mobiluncus, Peptostrepto-
coccus, Prevotella, Propionibacterium acnes; а також Borrelia burgdorferi, Chlamydia, 
Coxiella, Лептоспіри, Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii. По-
мірно чутливими до спіроміцина є Neisseria gonorrhoeae, Clostridium perfringens, Ureaplas-
ma urealyticum [14]. 

Таким чином, за даними літератури, з мікрофлори, яка є асоційованою з БВ до спірамі-
цину мають чутливість наступні мікроорганізми: Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, 
Peptostreptococcus, Enterococcus, Eubacterium, Clostridium, Mobiluncus, Ureaplasma urealiti-
cum, Streptococcus spp, Staphylococcus spp [3]. 

Дораміцин є брендовою назвою АБП спіраміцин, виробництва WORLD MEDICINE, 
Великобританія. Якість виробництва цього препарату є підтвердженою сертифікатом 
GMP. Рекомендовані дози Дораміцину для дорослих становлять по 6 000 000-9 000 000 
МО (2-3 таблетки на добу за 2-3 прийоми). Тривалість лікування визначається залежно  
від клінічної ситуації (в середньому до 10 днів). Абсорбція спіраміцину є швидкою, проте 
неповною і не залежить від прийому їжі. Після перорального прийому 6 000 000 МО 
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спіраміцину максимальна концентрація в плазмі складає 3,3 мкг/мл. Період напіввиве-
дення з плазми становить близько 8 годин. Спіраміцин не проникає крізь гематоенцефа-
лічний бар’єр, однак, він потрапляє у грудне молоко [3]. 

Відомо, що дотепер не було виявлено ніяких тератогенних чи фетотоксичних ефектів 
при широкому застосуванні препарату вагітним жінкам. Саме ця властивість препарату 
Дораміцин надає йому можливості посісти особливе місце серед інших засобів, які вико-
ристовуються для лікування БВ. А чутливість до нього з боку Chlamydia trachomatis  
та Ureaplasma urealyticum – одних з найчастіших збудників ІПСШ на сучасному етапі [25], 
дозволяє значно покращити комплаєнс при лікуванні відповідних запальних захворювань 
сечостатевого тракту у поєднанні з БВ. Відомо, що високі концентрації Дораміцину вияв-
ляються в передміхуровій залозі, органах і тканинах малого тазу (фаллопієві труби, яєчни-
ки, міометрій), слизових оболонках статевих органів [3]. Разом з тим, цей препарат має 
додаткові протизапальний, антиоксидантний та імуномодулюючий ефекти, а також він 
практично не має негативного впливу на мікрофлору кишківника, тобто не визиває його 
дисбактеріозу [14]. 

Важливим є також і той факт, що досі не спостерігалося жодного впливу препарату  
на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Однак, 
відомо, що після застосування його високих доз можуть виникнути деякі диспептичні 
симптоми, а в разі одночасного прийому з деякими кардіологічними або психотропними 
препаратами існує невелика імовірність виникнення побічних ефектів з боку відповідних 
систем [2]. 

Метою дослідження було обгрунтування використання антибактеріального препа-
рату дораміцин при лікуванні бактеріального вагінозу з урахуванням чутливості до нього 
окремих складових цього поліетіологічного захворювання. 

Матеріали і методи 
Початкова вибірка обстежених осіб склала 158 пацієнтів, що проходили обстеження  

з приводу наявності запалювальних захворювань сечостатевої системи. Середній вік 
досліджуваних склав 32±2,5 роки. У всіх був встановлений хронічний перебіг урогеніталь-
ної інфекції, тої чи іншої етіології. Попереднє обстеження за допомогою бактеріологічних 
та бактеріоскопічних методів, та ПЛР-РЧ визначило групу пацієнтів, що представлені  
в даній роботі. Подальше детальне обстеження було проведено у 71 пацієнтів, у яких були 
знайдені мікроорганізми, що асоційовані з БВ. Взяття та зберігання біологічного матеріалу 
з сечостатевої системи для дослідження здійснювалось відповідно до чинних вимог [10]. 
Для ПЛР-РЧ використовувались ампліфікатор ДТ-96, набір реагентів Фемофлор-16 (НПО 
ДНК-технология, РФ). Призначенням набору реагентів Фемофлор-16 є кількісне визна-
чення відповідної мікрофлори у жінок. Для кількісного визначення умовнопатогенної 
мікрофлори у чоловіків існує набір реагентів Андрофлор, який з’явився на ринку  
в 2017 році, котрий має суттєві відмінності з набором реагентів Фемофлор-16 щодо 
переліку мікроорганізмів, які визначаються. Тому для діагностичного обстеження па-
цієнтів-чоловіків нами було адаптовано Фемофлор-16 [18], що дозволило порівняти видо-
вий склад мікробіоти статевих шляхів у чоловіків та жінок. Набір реагентів Фемофлор-16 
дозволяє кількісно визначати наступні показники: загальна бактеріальна маса, Lacto-
bacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp,. Gardnerella vagina-
lis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fuso-
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bacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostri-
dium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, 
Candida spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Mycoplasma geni-
talium [19]. 

Результати та їх обговорення  
У хворих на ІПСШ з хронічним перебігом, що мають в сечостатевій системі мікро-

флору, асоційовану з БВ, найчастіше визначаються наступні відповідні мікроорганізми 
та/або їх групи: Candida spp., Eubacterium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Gard-
nerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp. Окрім того, можна відзначити значну 
перевагу частоти виявлення у чоловіків деяких мікроорганізмів, асоційованих з БВ, а саме: 
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp,. Gardnerella vaginalis/Prevotella 
bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., 
Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp. Гендерні відмінності в частоті 
виявлення вказаних мікроорганізмів можуть вказувати на їх пристосування до сечоста-
тевої системи чоловіків, не зважаючи на певні відмінності лужності середовища існування. 
Частота виявлення Atopobium vaginae, навпаки, була вищою серед жінок, що в основному 
співпадає з даними Zozaya M., et al. [26]. 

 
Таблиця 1. Виявлення мікроорганізмів, асоційованих з бактеріальним вагінозом  
в сечостатевій системі пацієнтів (N=71) 
Види, таксономічні групи Кількість хворих з позитивним результатом 

Загальна вибірка Чоловіки Жінки 
Абс. % Абс. % Абс. % 

*§ Enterobacteriaceae 13 18,3±4,6 10 22,2±6,2 3 11,5±6,3 
*§ Streptococcus spp. 11 15,5±4,3 11 24,4±6,4 0 0 
*§ Staphylococcus spp. 8 11,3±3,8 8 17,8±5,7 0 0 
**Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia / 
Porphyromonas spp. 

24 33,8±5,6 17 37,8±7,2 7 26,9±8,7 

*§ Eubacterium spp. 38 53,5±5,9 29 64,4±7,1 9 34,6±9,3 
**§ Sneathia spp./ Leptotrihia 
spp./ Fusobacterium spp. 

4 5,6±2,7 4 8,9±4,2 0 0 

**Megasphaera spp./ 
Veilonella spp. /Dialister spp. 

14 19,7±4,7 10 22,2±6,2 4 15,4±7,1 

**Lachnobacterium spp./ 
Clostridium spp. 

13 18,3±4,6 9 20,0±6,0 4 15,4±7,1 

**§Mobiluncus spp./ 
Corynebacterium spp. 

37 52,1±5,9 35 77,8±6,2 2 7,7±5,2 

*Peptostreptococcus spp. 20 28,2±5,3 16 35,6±7,1 4 15,4±7,1 
*Atopobium vaginae 4 5,6±2,7 1 2,2±2,2 3 11,5±6,3 
Candida spp. 49 69,0±5,5 35 77,8±6,2 14 53,8±9,8 
Mycoplasma hominis 1 1,4±1,4 1 2,2±2,2 0 0 
*Ureaplasma (urealyticum + 
parvum) 

15 21,1±4,8 8 17,8±5,7 7 26,9±8,7 

Mycoplasma genitalium 1 1,4±1,4 1 2,2±2,2 0 0 
 Всього 71 100 45 100 26 100 
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Пояснення до таблиці 1: 
 У більшості хворих (61) були виявлені два і більше (до 9) досліджуваних збудників; 
§ Процент виявлення відрізняється у чоловіків та жінок (p < 0,05); 
*Мікроорганізми, що мають чутливість до Дораміцину (спіраміцину) 
** Групи мікроорганізмів, в яких окремі їх складові, мають чутливість до дораміцину (спіраміцину) 
 
Таким чином, з показників, які можна визначити за допомогою набора реагентів Фемо-

флор-16, взагалі не мають чутливості до Дораміцину тільки Mycoplasma hominis, Myco-
plasma genitalium та Candida spp., тобто, лише три з п'ятнадцяти відповідних показників. 
Мають чутливість до цього АБП Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Eubacterium 
spp. В деяких групах мікроорганізмів лише окремі їх складові, мають чутливість до Дора-
міцину, а саме в групах: Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Sneathia 
spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., 
Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. 

Отже, показана наявність чутливості до Дораміцину переважної більшості мікроорга-
нізмів та/або груп мікроорганізмів (чутливість до частини складових групи), ассоційо-
ваних з БВ, які можна виявляти за допомогою набора реагентів Фемофлор-16.  

Отримані нами результати дозволяють рекомендувати Дораміцин в якості препарата 
вибору при комплексному лікуванні бактеріального вагінозу жінок, а також анаеробних  
та мікроаерофільних дисбіозів сечостатевої системи чоловіків. 

 
Висновки 

1.  Сьогодні бактеріальний вагіноз є найбільш поширеною патологією сечостатевої сис-
теми жінок репродуктивного віку. 

2.  Мікроорганізми, які є асоційованими з бактеріальним вагінозом, можуть спричиняти 
порушення балансу мікробіоти сечостатевої системи не тільки у жінок, а й у чоловіків. 

3.  Методика генодіагностики, а саме полімеразна ланцюгова реакція у режимі реального 
часу за допомогою набору реагентів Фемофлор-16 дозволє виявляти найбільш клінічно 
значимих представників мікрофлори, асоційованої з бактеріальним вагінозом. 

4.  Проаналізовано дані спеціального обстеження 71 пацієнта обох статей, хворих на хро-
нічні запалення сечостатевої системи, у яких було виявлено мікроорганізми, що асо-
ційовані з бактеріальним вагінозом. Переважна більшість з них мала в складі патоло-
гічної мікробіоти сечостатевої системи мікрофлору, чутливу до спіраміцину. 

5.  Дораміцин доцільно використовувати в якості препарата вибору для комплексного 
лікування бактеріального вагінозу жінок, а також анаеробних та мікроаерофільних 
дисбіозів сечостатевої системи чоловіків.  

6.  Головними додатковими перевагами Дораміцину є можливість призначення препа-
рату під час вагітності, а також можливість одночасної ерадикації як складових бакте-
ріального вагінозу, так і Chlamydia trachomatis та Ureaplasma urealyticum – найчастіших 
збудників запалень сечостатевої системи на сучасному етапі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІРАМІЦИНУ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ БРОНХІТОМ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ І ЙОГО ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЗМ 
 

 
РЕЗЮМЕ 

В амбулаторній практиці гострий бронхіт є частою причиною звернення пацієнта 
до лікаря.  

Мета дослідження. Оцінити ефективність і безпечність препарату Дораміцин (діюча 
речовина Спіраміцин) (виробництво УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., 
Туреччина) в комплексній терапії пацієнтів з гострим бронхітом залежно від віку. 

Матеріали та методи. В дослідження були включені 30 пацієнтів віком старше  
18 років з діагнозом гострий бронхіт при підозрі на бактеріальну інфекцію. Всім пацієнтам 
проводилось комплексне лікування: Дораміцин (спіраміцин) 3 млн ОД 2 рази на добу –  
7 днів + стандартна терапія (пероральна регідратація, антипіретики, муколітики). 

Розподіл пацієнтів за групами здійснювали методом випадкової вибірки: група 
1-15 осіб молодше 60 років, група 2-15 осіб старше 60 років. Оцінка ефективності ліку-
вання хворого включала збір і аналіз даних анамнезу, оцінку за шкалою кашлю, оцінку  
за шкалою САН (самопочуття, активність, настрій). 

Результати. Після 7-денного курсу терапії в обох групах незалежно від віку спосте-
рігалась позитивна динаміка. Стан хворих покращувався, зникали ознаки інтоксикації, 
кашель. Відзначалося поліпшення всіх показників за шкалою САН, а також вирівнялось їх 
пропорційне співвідношення.  

При додатковому субаналізі груп залежно від індексу маси тіла спостерігались зміни 
жирового обміну, що виражалось у тенденції до зменшення відсотку вісцерального жиру 
та збільшенні рівня тригліцеридів крові, особливо виражених у пацієнтів з вищим за норму 
ІМТ (більше 25). 

Висновки. Ефективність та сприятливий профіль безпеки дозволяють успішно засто-
совувати Дораміцин (спіраміцин) в лікуванні гострого бронхіту в амбулаторній практиці. 
Дораміцин впливає на жировий обмін організму. Цей вплив Дораміцину потребує подаль-
шого вивчення на більшій кількості пацієнтів. 

Ключові слова: гострий бронхіт, макроліди, спіраміцин. 
 
Місце спіраміцину в сучасній медичній практиці 
Антібактеріальні препарати з успіхом використовуються в медицині для лікування 

інфекційних захорювань, різноманітність антибіотиків за своїм складом, механізмом дії, 
спектром активності дозволяє впевнено долати важкі інфекційні процеси, проводити 
профілактику післяопераційних ускладнень тощо. Макроліди це група антибіотиків, які 
застосовуються лікарями з середини минулого сторіччя, вони поділяються в залежності  
від походження: можуть бути природні або напівсинтетичні, та хімічної структури. Макро-
ліди можуть мати різну кількість атомів вуглецю, відповідно поділяючись на 14-, 15- та 16-
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ти членні препарати. Прихільність лікарів до макролідів обумовлена в першу чергу висо-
кою ефективністю, безпекою відносно виникнення побічних ефектів, а також здатністю 
діяти на внутрішньоклітинні збудники. Отже спектр дії макролідів не обмежується типо-
вими збудниками, але й розповсюджується на атипові мікроорганізми.  

Одним з макролідів, які мають давню історію застосування і на сьогоднішній день ще 
не втратив свою актуальність є Спіраміцин. Це природній 16-ти членний макролід, в струк-
турі якого до лактонного кільця приєднуються три вуглеводних залишка: форозамін, міка-
міноза та мікароза. Спіраміцин продукується бактерією Streptomyces ambofaciens, тобто 
має природнє походження. Його антибактеріальний спектр подібний до спектру інших 
представників групи макролідів, він активний по відношенню до наступних мікроорга-
нізмів: 
 Грампозитивні коки (Staphylococcus spp., окрім метициллінорезистентних представни-

ків; Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Strepto-
coccus viridans) 

 Грампозитивні палочки (Corynebacterium diphtheriae, лістерії) 
 Грамнегативні коки (Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis) 
 Грамнегативні палочки (Bordetella pertussis, Pasteurella spp., Campylobacter spp., Haemo-

philus influenzae, Helicobacter pylori) 
 Анаеробні бактерії (Propionibacterium acnes, Рерtostreptococcus spp., Peptococcus spp., 

Bacteroides spp., Prevotella spp., Eubacterium spp., Porphyromonas spp., Clostridium spp., 
Gardnerella vaginalis) 

 Внтрушньоклітинні мікроогранізми (Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Chlamy-
dophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Ureaplasma 
urealyticum) 

 Простійші (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica та інші) 
Отже спектр застосування спіраміцину надзвичайно широкий, а його антимікробна дія 

реалізується через перешкоджання синтезу білка на рибосомах бактеріальної клітини. 
Принцип дії у різних представників групи макролідів схожий, однак спіраміцин, при по-
траплянні в клітину зв’язується з субодиницею рибосоми через три домени, а не через 
один, як це відбувається у інших макролідів. Тобто більш міцний контакт із рибосомою 
бактеріальної клітини забезпечує максимально тривалий та потужний антибактеріальний 
ефект. Варто додати, що застосування спіраміцину супроводжується його інтенсивним 
накопиченням в клітинах та позаклітинному просторі в осередку інфекційного процесу,  
а також вираженими постантибіотичним ефектом. Завдяки останньому є можливість при-
значати спіраміцин невеликими курсами, оскільки пригнічуючий вплив на розмноження 
патогенних мікроорганізмів збергіається і після ліківдації інфекційного процесу. Спірамі-
цин, як і деякі інші макроліди, має також імуномодулюючий та антиокисдантний ефекти, 
що додатково може прискорювати одужання пацієнта. 

 
Нові можливості використання антібіотиків  
На сьогоднішній момент дуже відчутною проблемою медичної науки є зростаюча 

антибіотикорезистентність, яка має місце по всьому світу. Саме тому ВООЗ наполягає  
на раціональному використанні антибіотиків, зважаючи на імовірних збудників конкрет-
ного захворювання та чітких показань до їх застосування. Окрім цього вивчаються додат-
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кові фармакологічні особливості антибактеріальних препаратів, які можуть бути корис-
ними для перебігу захворювання, або навпаки обмежуватимуть призначення препаратів. 
Так, проводяться широкі клінічні дослідження стосовно впливу антибіотиків на стан пе-
чінки (гепатопротекторний вплив), а також на перекисне окислення ліпідів та антиокси-
дантну активність організму. Також вивчаються зміни в ліпідному профілі під час ліку-
вання антибіотиками, імовірність виникнення ожиріння та цукрового діабету тощо. 
Макроліди неодноразово брали участь в клінічних дослідженнях додаткових ефектів 
зокрема у пацієнтів із ішемічною хворобою серця. Це обумовлено тим, що вже давно існує 
позиція з точки зору якої є чіткий зв’язок між персиcтуючими вірусними або бактеріаль-
ними інфекціями та серцево-судинною патологією. Так, наприклад, дослідження WIZARD 
(Weekly Intervention with Zithromax for Atherosclerosis and Its Related Disorders) мало на меті 
вивчити вплив антибіотика азитроміцина на запобігання нових ускладнень ІХС у хворих  
з хламідійною інфекцією та інфарктом міокарда в анамнезі. [1] Таке дослідження було 
обумовлене наявністю даних щодо ролі Chlamydia pneumoniae у патогенезі атеросклерозу, 
що було доведено сероепідеміологічними спостереженнями. Адже при експертизі пато-
логічних зразків тварин та людини було встановлено, що мікроорганізми існують пере-
важно в атероматозних тканинах. Є дані також, що C. pneumoniae сприяє процесу атеро-
склерозу через різні імунологічні механізми. Однак за результатами дослідження 
WIZARD достовірних даних позитивного впливу на стан судин та покращення ліпідного 
профілю, при застосуванні азитроміцину не досягалося, а й отже не було підстав стверд-
жувати про ефективність антибіотикотерапії для поліпшення серцево-судинного прогнозу. 
Автори дослідження наполягали на проведенні додаткових тестів та подальшого вивчення 
цього питання. Іншим великим дослідженням впливу макролідів на прогноз у пацієнтів  
із серцево-судинною патологією було багатоцентрове подвійне сліпе дослідження ROXIS 
[2], в якому вивчали вплив рокситроміцину на перебіг ішемічної хвороби серця після 
перенесеного гострого інфаркту міокарда або нестабільного перебігу стенокардії. Вияви-
лося, що терапія цим макролідом призвела до зниження частоти повторних епізодів стено-
кардії, інфаркта міокарда та імовірності смерті від гострої ішемії міокарда. Такий результат 
може бути обумовлений як антихламідійною активністю антибіотика, так і його протиза-
пальними властивостями, що дозволяють стабілізувати атеросклеротичну бляшку. Також 
в цьому дослідженні, підтверджується не лише антимікробна активність макролідів, але  
й протизапальна активність, антиоксидантна та антитромботична дія.  

В іншій експериментальній роботі, проведеній на базі Саратовського науково-дослід-
ного інституту кардіології Уметським К.С. вивчався вплив антибіотикотерапії макролі-
дами на стан антиоксидантної системи, ліпідного профілю та імунологічних показників  
у хворих з ІХС. [3] Було обстежено 133 пацієнта (105 чоловіків і 28 жінок), які мають ІХС. 
Для визначення стану ліпідного профілю досліджувалися рівні загального холестерину, 
тригліцериди, ліпопротеїди високої та низької щільності, аполіпопротеїни. Пацієнти були 
рандомізовані на дві групи: перша отримувала лікування азитроміцином в дозі 500 мг 1 раз 
на добу – 8 тижнів, друга – доксицикліном. Після проведення лікування в ліпідному про-
філі першої групи відзначалося зниження всіх показників, в той час як в другій групі змін 
не спостерігалося. Динаміка змін ліпідів при використанні макроліду азитроміцину 
говорить про його інгібуючий вплив на патогенетичні ланки розвитку атеросклерозу.  
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Вивчається також вплив антибіотиків на розвиток ожиріння, оскільки вони були 
пов’язані з розвитком дизбіозу мікробіома кишечника. Механізми, за допомогою яких 
антибіотики модулюють приріст ваги, незрозумілі, є декілька гіпотез, зокрема:  
 підвищена здатність бактерій кишечника виділяти енергію з полісахаридів;  
 скорочення числа бактерій, які мають метаболічний захист від ожиріння; 
 зміна печінкового ліпогенезу;  
 ураження сигнальної системи метаболізму;  
 зниження захисту кишечника та зниження імунітету 

В багатьох дослідженнях на тваринах була доведена роль антибіотиків у розвитку 
ожиріння. Так у 2012 році автор Cho та співавтори продемонстрували прямий зв'язок між 
лікуванням низькими дозами антибіотиків та зміною ваги тіла у молодих мишей, а також 
зміни мікробіоти кишківника [4]. У 2014 році дослідник Cox з колегами відмітив, що існує 
критичний період, коли миші особливо вразливі до низькодозових антибіотиків[5]. Так 
самці-миші, чия мати лікувалася пеніциліном до народження мали помітно збільшену 
загальну масу і жирову масу. Також стало відомо, що низькі дози антибіотиків посилюють 
дію дієти із високим вмістом жиру на розвиток ожиріння у цих мишей. Крім того, дослід-
ження довело зв’язок між індукованими антибіотиком змінами в мікробіомі кишечника  
та розвитком ожиріння. Однак, якщо у дослідах на тваринах вплив антибіотиків на масу 
тіла є доведеним, то у випадку клінічних досліджень у людей – чітких доказів немає.  

У невеликих спостережних дослідженнях повідомлялося, що пацієнти, які лікувалися 
антибіотиками широкого або вузького спектру дії, мали більшу ймовірність набрати вагу 
в порівнянні з тими, кого не лікували. Проте серед обмежень цих досліджень були: гете-
рогенні популяції і невелика кількість досліджуваних [6,7,8]. При дослідженнях, в яких 
брали участь пацієнти-діти, дані щодо провокування антибіотиками розвитку ожиріння 
також суперечливі. Наприклад, профілактичне лікування антибіотиків у дітей з муковіс-
цидозом показало, що це призводить до збільшення ваги [9]. Дані з 10 рандомізованих 
контрольних досліджень показали, що використання антибіотиків у дітей передпубертат-
ного віку з країн з низьким і середнім рівнем доходів також призводять до зростання 
ваги [10]. Сім останніх епідеміологічних досліджень у здорових дітей показали, що при-
значення антибіотиків пов’язані з ожирінням (11-17). Ці дослідження свідчать про те, що 
антибіотик, призначений в ранньому віці сприяє підвищенню ІМТ та пов’язаний із біль-
шою поширеністю ожиріння серед здорових дітей. Найбільше такий ефект був помітним 
у дітей, які: 1) лікувалися антибіотиками протягом перших 6 місяців життя; 2) піддавалися 
впливу трьох або більше курсів антибіотиків; 3) лікувалися антибіотиками широкого 
спектра дії; і 4) мали чоловічу стать.  

Натомість, два дослідження, проведені в 2016 році, свідчать про відсутність доказів 
того, що антибіотики впливають на збільшення маси тіла або на розвиток ожиріння у дітей 
[18, 19]. Перше дослідження не показало ніяких ефектів від тривалого лікування (2 роки)  
за схемою триметоприм-сульфаметоксазол на збільшення маси тіла у дітей з рециди-
вуючою інфекцією сечових шляхів. Проте в цьому дослідженні використовувався єдиний 
клас антибіотика в якості профілактики, що могло вплинути на результати. Gerber та спів-
автори провели велике ретроспективне довготривале дослідження із майже 39000 дітей, 
виявивши, що експозиція антибіотиків протягом перших шести місяців життя не вплинула 
на збільшення ваги дітей віком від 2 до 5 років. Проте, як і в інших попередніх досліджен-
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нях, була недостатня інформація щодо експозиції антибіотиків та комплаєнсу запропо-
нованій терапії. Таким чином, питання впливу застосування антибіотиків на вагу тіла 
потребує подальшого вивчення. 

 

Спіраміцин – вплив на метаболізм 
Отже, в час, коли антибіотики міцно зайняли свої позиції в медичній науці та практиці, 

досліджуються все нові позитивні та негативні ефекти цих препаратів. Вплив макролідів 
на стан ліпідного профілю, а також на імовірність розвитку порушення маси тіла, також є 
актуальним. Тому, спіраміцин, як препарат із великою доказовою базою та доведеною 
ефективністю, також бере участь у вивченні його впливу на рівень холестерину, тригліце-
ридів тощо. 

 

Мета дослідження. Оцінити ефективність і безпечність препарату Дораміцин (Спіра-
міцин) (виробництво УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина)  
в комплексній терапії пацієнтів з гострим бронхітом залежно від віку. 

 Матеріали та методи. В дослідження були включені 30 пацієнтів віком старше  
18 років з діагнозом гострий бронхіт при підозрі на нашарування бактеріальної інфекції 
(лихоманка з температурою тіла вище 39 °С, слабкість, виражені симптоми інтоксикації, 
наявність задишки, асиметрія хрипів, лейкоцитоз та прискорена швидкість осідання 
еритроцитів).  

Критеріями включення слугували клінічні ознаки бронхіту (наявність кашлю, інтокси-
каційного синдрому, аускультативно жорсткого дихання і/або розсіяних хрипів), що ви-
никли не більше 7 діб тому.  

Критеріями виключення були непереносимість компонентів препарату, загострення 
або декомпенсація хронічних захворювань, вагітність і годування груддю, хронічна печін-
кова недостатність, подовження інтервалу QT на ЕКГ.  

Оцінка стану хворого включала збір і аналіз даних анамнезу, оцінка за бальною шка-
лою кашля (БОК) на момент звернення, через 3 і 7 діб від початку лікування. Проведення 
оцінки за опитувальником САН (Самопочуття, Активність, Настрій) і параметрів тіла  
за допомогою жироміра (індекс маси тіла (ІМТ), відсоток жирової частки тіла (BF)  
і відсоток вісцерального жиру в організмі (VF)), лабораторне обстеження (загальний аналіз 
крові, рівень тригліцеридів крові) проводились на момент звернення та на 7 добу від по-
чатку лікування.  

Для оцінки елементів психофізіологічного статусу використана шкала «Самопочуття. 
Активність. Настрій» (САН). Даний опитувальник представляє собою карту (таблицю), 
яка містить 30 пар слів, що відображають досліджувані особливості психоемоційного 
стану (самопочуття, настрій, активність). При розробці методики автори виходили з того, 
що три основні складові функціонального психоемоційного стану – самопочуття, ак-
тивність і настрій – можуть бути охарактеризовані полярними оцінками, між якими існує 
континуальна послідовність проміжних значень. Отримана за цією методикою оцінка 4  
і нижче вказує на зниження самопочуття, активності, настрою. Середній бал шкали,  
що свідчить про сприятливий стан досліджуваного, знаходиться в ділянці оцінки 5 і вище. 

Всім пацієнтам проводилось комплексне лікування відповідно важкості захворювання 
Дораміцин (спіраміцин) 3 млн ОД 2 рази на добу – 7 днів + стандартна терапія (пероральна 
регідратація, антипіретики, муколітики). Вибір спіраміцину був обумовлений неперено-
симістю азитроміцину або нещодавним (протягом останнього року) його прийомом. 
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Оцінка побічних реакцій, переносимості та безпечності проводилась протягом всього 
періоду спостереження. Переносимість препарату оцінювалась дослідником за наступною 
шкалою: 

«Добра». При об’єктивному огляді та/або лабораторних дослідженнях в динаміці  
не виявляються які-небудь патологічні зміни або клінічно значущі відхилення і/або пацієнт 
не зазначає прояви побічних реакцій. 

«Задовільна». При об’єктивному огляді та/або лабораторних дослідженнях в динаміці 
виявляються незначні зміни, які носять тимчасовий характер і не вимагають зміни схеми 
лікування досліджуваними препаратами і/або пацієнт відзначає прояв незначних побічних 
реакцій, що не заподіюють серйозних проблем і не вимагають відміни препарату. 

«Незадовільна». При об’єктивному огляді та/або лабораторних дослідженнях в дина-
міці виявляються значні зміни, що вимагають відміни досліджуваного препарату і прове-
дення додаткових заходів. І/або пацієнт відзначає прояв побічної реакції, що має значний 
негативний вплив на його стан, що вимагає відміни препарату і застосування додаткових 
медичних заходів. 

Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакета програми Excel  
з оцінкою середніх значень (М) та стандартного відхилення (н). Вірогідність розходжень 
показників оцінювали за допомогою парного t критерію Стьюдента. Відмінності вважали 
достовірними при p<0,05. 

 
Результати. Всі обстежені були рандомізовані у 2 групи залежно від віку: група 1 – 

15 осіб молодше 60 років, група 2 – 15 осіб старше 60 років. Пацієнти в порівнюваних 
групах були співставні по статі, кількості курців, важкості та клінічним проявам захворю-
вання (табл. 1). При аналізі клінічних проявів у хворих обох груп відмічався гострий 
початок захворювання з підвищенням температури, симптомами інтоксикації, катараль-
ними явищами в бронхіальному дереві.  

 
Таблиця 1. Демографічні показники 

Показники Група 1, n=15, 
M±SD 

Група 2, n=15, 
M±SD 

Достовірність  
при порівнянні  
між групами, р 

Вік, роки 40,07±10,07 64,67±3,75 <0,05 
Стать, чоловіки % 7 (46,7%) 4 (26,6%) 0,27 
Куріння, % 4 (26,6%) 4 (26,6%) >0,05 

 
В обох групах під впливом лікування спостерігалась позитивна динаміка. Стан хворих 

покращувався, зникали ознаки інтоксикації. Середнє число нападів кашлю постійно зни-
жувалося від вихідного рівня до 7 дня. В результаті 7 днів терапії тяжкість денного кашлю 
(рис. 1) достовірно зменшилася на 3±0,01 бали в першій групі і на 2,87±0,53 бали в другій 
групі. Достовірної різниці між віковими групами не відмічалось, препарат був однаково 
ефективним в обох групах. 

Зниження вираженості нічного кашлю (рис. 2) на фоні лікування препаратом Дора-
міцин відмічалося вже на 3 добу: сумарний бал зменшився до 1,4±1,12* в 1-й групі  
і до 1,33±1,12* у другій, вказувало на наявність кашлю при засинанні/пробудженні  
або одноразове пробудження протягом ночі. На 7-му добу спостереження нічний кашель 
не турбував пацієнтів обох груп. 
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Рис. 1. 

Примітка: Різниця величини показника в динаміці лікування статистично значуща, Р<0,05, * – на 3 добу в порів-
нянні зі станом до лікування, ** – на 7 добу в порівнянні з 3 добою лікування, # – на 7 добу в порівнянні зі станом  
до лікування 

 
 
 
 

 
Рис. 2. 

Примітка: Різниця величини показника в динаміці лікування статистично значуща, Р<0,05, * – на 3 добу в порів-
нянні зі станом до лікування, ** – на 7 добу в порівнянні з 3 добою лікування, # – на 7 добу в порівнянні зі станом  
до лікування 

 
 
Функціональний стан пацієнтів оцінювали за допомогою тестування за шкалою 

диференційної самооцінки функціонального стану САН (рис. 3). На першому візиті мало 
місце не тільки зниження функціональних показників, а й їх диспропорція – превалювало 
зниження самопочуття і активності. Після 7-денного курсу терапії відзначалося поліпшен-
ня всіх показників (самопочуття, активності, настрою), а також вирівнялося їх пропорційне 
співвідношення. Зазначені зміни мали місце в обох групах незалежно від віку. 
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Рис. 3. Зміна функціонального стану пацієнтів за шкалою диференційної 

самооцінки функціонального стану САН під впливом лікування 
 
Різниця величини показника в динаміці лікування статистично значуща, Р<0,05, # – на 7 добу в порівнянні зі станом 
до лікування. 

 
При додатковому субаналізі груп, які були виділені залежно від ІМТ (група А – нор-

мальний ІМТ до 25 – 12 пацієнтів; група В – збільшений ІМТ більше 25 – 18 пацієнтів), 
були отримані наступні цікаві результати. В групі з ІМТ більше 25 спостерігалось на 7 добу 
застосування Дораміцину достовірне збільшення (залишаючись при цьому в межах нор-
ми) рівня тригліцеридів в крові, порівняно з групою з ІМТ менше 25. Також при цьому 
фіксувалась тенденція до зменшення жирової частки жиру в організму в обох групах. 

 

Показники Група А, n=12, 
M±SD 

Група В, n=18, 
M±SD 

Достовірність  
при порівнянні 
між групами, р 

При зверненні    
Жирова частка, % 33,3± 9,8 43,4± 9,1 0,002 
Вісцеральний жир, % 7,5± 2,9 10,9± 3,3 0,0007 
Тригліцериди 0,9±0,3 1,39±0,5 0,1 
На 7 добу лікування    
Жирова частка, % 32,8± 9,8 43,1± 8,1 0,001 
Вісцеральний жир, % 7,5± 3,01 11,5± 3,7 0,0007 
Тригліцериди 1,09±0,4 1,54±0,6 0,009 

 
Препарат Дораміцин мав добру переносимість і не викликав побічних ефектів. Тяжких 

або серйозних небажаних явищ (НЯ) не відзначено в жодній із груп. Ніхто із пацієнтів  
не припинив лікування передчасно через НЯ.  

Оцінка пацієнтами загальної переносимості досліджуваного препарату в кінці дослід-
ження (візит 3) узгоджувалася з відповідною оцінкою дослідника. Всі пацієнти в обох 
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групах оцінили переносимість як «добру». Таким чином, не спостерігалося відмінностей 
між групами щодо параметрів переносимості. 

 
Висновки. 
Препарат Дораміцин (спіраміцин) ефективний в лікуванні гострого бронхіту при 

підозрі на нашарування бактеріальної інфекції, ефективно знижуючи вираженість основ-
ного симптому – кашлю. Також під впливом лікування поліпшується функціональний стан 
пацієнтів, а саме - покращується самопочуття, активність та настрій незалежно від віку. 

Дораміцин впливає на жировий обмін організму, що виражається у тенденції до змен-
шення відсотку вісцерального жиру та збільшенні рівня тригліцеридів крові, особливо ви-
ражених у пацієнтів з вищим за норму ІМТ (більше 25). Цей вплив Дораміцину потребує 
подальшого вивчення на більшій кількості пацієнтів. 

Препарат Дораміцин (спіраміцин) має добру переносимість і не викликає побічних 
ефектів.  

Ефективність та сприятливий профіль безпеки дозволяють успішно застосовувати 
даний макролідний антибіотик в лікуванні гострого бронхіту в амбулаторній практиці. 
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РОЛЬ КОМБИНИРОВАННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 
В статье представлены результаты применения комбинированного антибактериаль-

ного препарата Орципол (WORLD MEDICINE) при воспалительных заболеваниях жен-
ских половых органов смешанной этиологии, а также вагинальных капсул Биоселак 
(ROTAPHARM) для профилактики дисбиотических осложнений антибиотикотерапии.  
У 50 пациенток при наличии показаний к антибактериальной терапии использовали Орци-
пол и Биоселак в комплексе лечебных мероприятий при цервицитах, аднекситах смешан-
ной этиологии. Изучение динамики клинического статуса, лабораторных анализов, дан-
ных ультразвукового сканирования у исследуемых больных в процессе лечения и после 
него позволило установить высокую эффективность данной комбинации. У всех больных 
было достигнуто клиническое выздоровление (исчезновение симптомов обострения забо-
левания), частота элиминации возбудителей составила 92,0%. 

Высокая частота воспалительных заболеваний женских половых органов (ВЗЖПО)  
и их осложнений приводит к серьезным проблемам как в аспекте здоровья, репродуктив-
ной функции, так и снижения качества жизни. Однако несмотря на большое количество 
научных исследований и практических рекомендаций, ВЗЖПО продолжают лидировать  
в структуре гинекологической заболеваемости [8, 9], что диктует необходимость поиска 
новых и усовершенствования существующих средств лечения данной патологии. 

Основным этиологическим фактором ВЗЖПО являются инфекционные агенты,  
а также одну из ведущих ролей играет снижение иммунитета [6]. В связи с успехами 
микробиологии современные представления об этиологии гинекологических воспали-
тельных заболеваний существенно изменились, утратила свое значение концепция об од-
ном возбудителе заболевания. В настоящее время установлено, что в развитии ВЗЖПО 
важное значение имеют микробные ассоциации, повышающие вирулентность микроорга-
низмов, обладающие более выраженными патогенными свойствами, чем монокультуры. 

По данным большинства исследователей последнего десятилетия, ВЗЖПО относят  
к смешанным полимикробным инфекциям, важнейшими возбудителями которых являются 
ассоциации грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бакте-
рий [1, 5]. Многих из этих микроорганизмов относят к условно-патогенным, которые яв-
ляются представителями нормальной аутофлоры влагалища. Кроме того, возросла роль 
возбудителей инфекций, передающихся половым путем, среди которых важное место 
принадлежит хламидиям, уреаплазмам, микоплазмам. Особое значение имеют смешан-
ные инфекции (бактериально-хламидийные, бактериально-мико-, уреаплазменные) [11]. 
Трудности диагностики трихомонадной инвазии иногда не позволяют в достаточной мере 
оценить частоту данного возбудителя в структуре микст-инфекций. 

Таким образом, в ассоциацию возбудителей ВЗЖПО часто входят представители ауто-
флоры (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Listeria spp., Bacteroides spp., 
Mycobacterium spp., Haemophilus influenzae, Acinetobacter spp., Actynomyces spp., Coryne-
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bacterium spp., Enterococcus spp., Gardnerella vaginalis, Pseudomonas spp. и др.) [11]. Практи-
чески все микроорганизмы, входящие в состав влагалищного биоценоза, включая 
анаэробную флору, могут принимать участие в воспалительном процессе. Главную роль 
играют наиболее вирулентные микробы семейства Enterobacteriaceae (наиболее часто  
Е. сoli) и Staphylococcus spp. [2]. 

Весьма важное место занимают сексуально трансмиссивные инфекции – гонококки, 
хламидии, микоплазмы, трихомонады, которые способны поражать неповрежденный эпи-
телий влагалища, канала шейки матки, эндометрия, маточных труб. 

При этом подготавливаются условия для инвазии менее вирулентных условно-пато-
генных микроорганизмов. Лечение, направленное только против одного, хотя и основного 
возбудителя, создает условия для развития хронических, рецидивирующих воспалитель-
ных заболеваний. 

Микст-инфекция является важной проблемой, которая вносит значительные коррек-
тивы в понимание патогенеза ВЗЖПО и в тактику выбора антимикробной терапии. Недо-
оценка значимости микробных ассоциаций может ухудшить результаты лечения урогени-
тальной инфекции. При наличии микст-инфекции во влагалище могут формироваться 
новые микробиоценозы, в которых происходит селекция персистирующих штаммов, 
создаются условия для хронизации процесса [1]. Смешанные инфекции или инфекции, 
развивающиеся на фоне влагалищного дисбактериоза, наблюдаются у трети пациенток  
с воспалительными заболеваниями влагалища [5]. 

Разнообразие возбудителей ВЗЖПО, необходимость применения сложных методов 
забора материала для бактериологического диагноза (лапароскопии), а также сложных 
микробиологических исследований для обнаружения облигатных анаэробов и многих 
микробов, передающихся половым путем, приводит к тому, что до начала антибакте-
риальной терапии отсутствует бактериологический диагноз. Исходя из этого, антибакте-
риальная терапия должна быть активной в отношении всех потенциальных возбудителей 
(грамположительных и грамотрицательных анаэробных и аэробных микробов, инфекций, 
передающихся половым путем). 

Требования ВООЗ к препаратам для лечения половых инфекций предусматривают: 
эффективность не ниже 90%, низкую токсичность и хорошую переносимость, медленное 
развитие устойчивости возбудителя к применяемым лекарственным средствам, возмож-
ность снижения кратности приема, а также возможность перорального применения [10]. 

Для лечения ВЗЖПО в амбулаторных условиях рационально использование перораль-
ных антибактериальных препаратов с широким спектром действия. Учитывая широкий 
спектр возможных возбудителей, в структуру которых, как правило, входят анаэробные 
микробы, схемы лечения с включением антибиотиков и имидазолов являются наиболее 
рациональными и апробироваными. В эти схемы включают два, иногда больше отдельных 
препаратов. Появившиеся в последние годы комбинированные антибактериальные сред-
ства позволяют проводить лечение одним препаратом, значительно повышают эффектив-
ность лечения, снижают лекарственную нагрузку на организм. 

Приведенным выше свойствами обладает комбинированный антибактериальный пре-
парат Орципол, одна таблетке которого содержит активные вещества: ципрофлоксацин  
(в форме гидрохлорида) – 582 мг; орнидазол – 500 мг. 
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Ципрофлоксацин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных 
патогенов, включая штаммы, резистентные к пенициллинам, цефалоспоринам и амино-
гликозидам. Орнидазол – синтетический препарат группы нитроимидазола с антибакте-
риальным (антианаэробным) и противопротозойным действием. 

Спектр действия Орципола соответствует входящим в его состав орнидазолу и ципро-
флоксацину: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (включая штаммы S. pyogenes), Entero-
coccus spp., Enterobacter spp., H. Influenzae, Legionella spp., Е. сoli, Klebsiella spp., Salmonella 
spp., Proteus spp., Shigella spp., N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, 
Bacteroides fragilis, Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterim spp., Peptostreptococcus 
spp., Peptococcus spp., Gardnerella vaginalis, а также Trichomonas vaginalis и др. 

При различных неблагоприятных воздействиях (снижение иммунного статуса, гормо-
нальные нарушения, стрессовые ситуации, развитие гинекологических заболеваний ин-
фекционного и неинфекционного генеза) в половом тракте происходят качественные  
и количественные изменения микрофлоры [2]. Одним из факторов нарушения биоценоза 
влагалища является нерациональная антибиотикотерапия. Эффективность лечения 
ВЗЖПО зависит не только от качества этиотропной терапии и элиминации возбудителя,  
а и от восстановления и нормализации влагалищного биоценоза. Основными средствами, 
которые служат этой цели, являются пробиотики [7]. 

Перечень пробиотиков, предлагаемых для коррекции влагалищных дисбиотических 
состояний, достаточно широк. Однако разработка новых пробиотических препаратов, по-
зволяющих эффективно восстановить флору влагалища, в частности после антибиотико-
терапии, продолжается до настоящего времени. 

Одними из эффективных пробиотиков являются препараты, содержащие лактоба-
циллы. В состав капсул вагинальных Биоселак входят Lactobacillus rhamnosus 573 – около 
10 млрд (не менее 100 млн) КОЕ, действие которых проявляется быстрым снижением рН 
влагалища, активным подавлением роста и размножения болезнетворных бактерий, вос-
становлением равновесия микрофлоры влагалища. 

Цель исследования: изучение эффективности комбинированного антибактериального 
препарата Орципол (WORLD MEDICINE) при лечении ВЗЖПО и вагинальных капсул 
Биоселак (ROTAPHARM) при восстановлении и поддержании нормальной микрофлоры 
влагалища после антибиотикотерапии. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено обследование 
и лечение 50 больных с различной локализацией воспалительного процесса в женских 
половых органов: хронический эндоцервицит в стадии обострения – 27, хронический 
аднексит в стадии обострения – 23. Необходимо отметить, что у 39 пациенток (78,0%) 
наблюдались сопутствующие заболевания влагалища: хронический рецидивирующий 
кольпит – у 22; бактериальный вагиноз – у 4; эрозия шейки матки (эктопия призмати-
ческого эпителия) – у 13. 

Лечение проводили в амбулаторных условиях. У 6 пациенток до начала лечения извле-
чены внутриматочные контрацептивные средства. 

Всем пациенткам проведены гинекологические и общеклинические исследования (об-
щий анализ крови с лейкоцитарной формулой), бактериоскопия отделяемого из влага-
лища, канала шейки матки и мочеиспускательного канала, кольпоскопия. У всех женщин 
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проведен бактериологический посев отделяемого из канала шейки матки и мочеиспуска-
тельного канала. Всем пациенткам проведено специальное обследование, которое вклю-
чало диагностику с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Кроме того, проводили ультразвуковое сканирование органов малого таза трансваги-
нальным методом. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) основное внимание уделя-
лось обследованию придатков матки: оценивали величину и структуру яичников, наличие 
признаков спаечного процесса, патологических образований придатков матки, наличие 
жидкости в позадиматочном пространстве. 

Диагноз подтверждался данными клинического, лабораторного, бактериологического, 
ультразвукового исследования. 

Антибактериальная терапии была применена у больных с ВЗЖПО в комплексе лечеб-
ных мероприятий по следующим показаниям: 
 клинические признаки эндоцервицита (гиперемия наружного зева и патологические 

выделения из влагалища и канала шейки матки); 
 обострение воспалительного процесса по субъективным данным (появление боли, 

патологических выделений) и объективным признакам (повышение температуры тела, 
изменения в гемограмме); 

 выявление во влагалищной, цервикальной среде сапрофитной флоры в высоком титре 
(свыше 105 КОЕ/мл) и специфической (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, трихомо-
нады) флоры; 

 у 5 больных были диагностированы конгломератные воспалительные «опухоли» при-
датков матки. Поскольку у данной группы пациенток тубоовариальные образования 
были обнаружены впервые, был установлен негнойный характер процесса, больные 
были в возрасте до 35 лет, решено было подвергнуть их консервативному комплекс-
ному лечению с применением комбинированной антибактериальной терапии. 
Комбинированный антимикробный препарат Орципол назначали по 1 таблетке 2 раза 

в сутки каждые 12 ч. После клинического улучшения лечение по данной схеме про-
должалось не менее 2-3 сут. 

Курс лечения 7 дней – в острой стадии при легком течении, 14 дней – при подостром 
течении, вялотекущем, рецидивирующем воспалении, а также при обнаружении смешан-
ной инфекции с хламидиями, микоплазмами, трихомонадами. 

При выявлении инфекций, передающихся половым путем (ИППП), одновременно 
проводили лечение полового партнера по указанной схеме в течение 14 дней. 

Высокая частота бактериальной обсемененности половых органов женщин, страдаю-
щих ВЗЖПО, наличие сопутствующих воспалительных и дисбиотических процессов 
влагалища и канала шейки матки, определяют необходимость использования при этой 
патологии комбинированных антибактериальных препаратов. Включение Орципола 
в комплексное лечение ВЗЖПО обосновано современными представлениями о структуре 
возбудителей данной патологии, роли неклостридиальной анаэробной флоры и частоты 
ИППП. 

В комплексе лечебных мероприятий применяли также: иммунокорректоры (цикло-
ферон, лавомакс), витамины. Для профилактики кандидоза назначали нистатин по обще-
принятой методике или флуконазол. Для профилактики кишечного дисбактериоза назна-
чали пероральные пробиотики по общепринятой методике. 
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Для профилактики или лечения вагинального дисбактериоза после окончания курса 
антибактериальной терапии назначали влагалищные капсулы Биоселак – по 1 капсуле  
во влагалище на ночь в течение 10 дней. 

Лечение считали эффективным при наличии клинического выздоровления (улучше-
нии общего состояния, исчезновении болевого синдрома), а также исчезновении измене-
ний в половых органах, характерных для обострения процесса, нормализации лаборатор-
ных показателей и данных УЗИ. По этим критериям эффективность лечения оценивали 
как хорошую или частичную. Отсутствие признаков клинического выздоровления или 
нормализации лабораторных показателей оценивали как отсутствие эффекта. 

Контрольное исследование для выявления процента элиминации возбудителей прово-
дили методом бактериологического посева, а также ПЦР. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что в настоящее время боль-
шинство ВЗЖПО сопровождается малосимптомным течением. При оценке клинических 
данных установлено, что основным клиническим признаком ВЗЖПО являлась эпизоди-
ческая или хроническая тазовая боль, патологические влагалищные выделения. 

Стадия обострения характеризовалась усугублением болевого синдрома: усилением 
интенсивности боли с иррадиацией в пояснично-крестцовую область, нижние конечности, 
наружные половые органы. Некоторые больные жаловались только на патологические 
(серозные, гноевидные) выделения из половых органов. 

У 32 больных наблюдалась нормальная и у 18 – субфебрильная температура тела. 
Клинические анализы крови и мочи обнаруживали незначительные отклонения от нормы 
или оставались в пределах нормы. Выраженность клинических проявлений обострения 
хронического воспалительного процесса придатков матки (главным образом болевого 
синдрома) и степень объективных изменений (лабораторных данных) часто не сочетались. 

Это подтверждает мнение о том, что на начальных этапах развития большинство ин-
фекций (в частности, хламидиоз, микоплазмоз, микст-инфекции), вызывающих ВЗЖПО, 
протекают бессимптомно или субманифестно [8]. При отсутствии лечения у таких боль-
ных формируются хронические эндоцервициты, эндометриты, аднекситы. 

Сексуально трансмиссивная инфекция (гонококки, хламидии, микоплазмы), поражая 
половые органы, проникая через неповрежденные тканевые барьеры, подготавливают 
условия для внедрения эндогенной сапрофитной микрофлоры. 

Восстановление тканей в очаге воспаления и завершенность воспалительного процесса 
может быть полной и неполной. В последнем случае в сформированной рубцовой ткани 
могут оставаться осумкованные или депонированные жизнеспособные микробы.  
При благоприятных условиях они могут снова начать размножаться и вызвать новое 
обострение воспалительного процесса. 

Кроме того, при наличии неполной регенерации слизистых оболочек женского поло-
вого тракта (эрозии, псевдоэрозии, эктропионы и т.п.) отсутствует целостный физиологи-
ческий барьер, стоящий на пути внедрения микробов. Тогда в верхние отделы женских 
половых органов начинает постоянно поступать флора влагалища, с которой иммунной 
системе приходится постоянно бороться. В таких ситуациях при неблагоприятных усло-
виях (переохлаждении, абортах, стрессах и т.п.) иммунные барьеры прорываются, что 
вызывает клинику обострения заболевания. 
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У всех 50 больных методом микроскопии отделяемого из канала шейки матки и моче-
испускательного канала установлено большое количество лейкоцитов – от 30-50 до покры-
вающих все поле зрения (что является критерием воспалительного процесса), наличие 
грамположительной и грамотрицательной бактериальной флоры. Данные бактериоло-
гического исследования и методов ПЦР представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Микроорганизмы, выявленные у обследованных больных 

Микроорганизмы Бактериологическое исследование ПЦР 
Еscherichia сoli 37   
Enterobacter faecalis 21   
Staphylococcus aureus 28   
Streptococcus pyogenes 17   
Streptococcus agalactiae 27   
Streptococcus viridans 12   
Proteus mirabilis 12   
Haemophilus influenzae 9   
Сhlamydia trachomatis   9 
Mycoplasma hominis – 19 
Mycoplasma genitalis   1 
Trichomonas vaginalis – 2 

 
У всех больных выявлены ассоциации возбудителей: смешанные бактериальные 

(в различных комбинациях) – у 21 (42,0%), хламидийно-бактериальные – у 6 (12,0%), 
микоплазмы и бактерии – у 18 (36,0%), хламидии, микоплазмы и бактерии – у 2 (4,0%), 
трихомонады и бактерии у 2 (4,0%), трихомонады, хламидии и бактерии – у 1 (2%). 

Полученные результаты согласуются с данными литературы [8, 9] о полиэтиологич-
ности ВЗЖПО в современных условиях. 

Применение комбинированной антибактериальной терапии Орциполом в комплекс-
ном лечении больных с ВЗЖПО оказалось вполне успешным. 

Частота клинического выздоровления в исследуемой группе, согласно представлен-
ным выше критериям, составила 100%. У всех больных исчезли клинические симптомы 
обострения заболевания: улучшилось общее состояние, исчезли патологические выделе-
ния из половых путей, в мазках из канала шейки матки и влагалища нормализовалось 
количество лейкоцитов, нормализовалась температура тела, исчез или уменьшился боле-
вой синдром, при бимануальном исследовании отмечалось уменьшение придатков матки. 
Эти результаты подтверждены УЗИ. Клинические анализы крови и мочи находились  
в пределах нормы (табл. 2). 
 
Таблица 2. Результаты лечения при оценке клинических данных 

Эффективность Хорошая Частичная Отсутствует Всего 
Число больных 46 4 0 50 
% 92,0 8,0 0 100 

 
Частота элиминации выявленных возбудителей (ассоциаций хламидий, микоплазм, 

трихомонад, сапрофитной флоры) при контрольных исследованиях составила 92,0%. При 
этом сапрофитные микробы не высевались у 90,5% больных. Вполне успешной оказалась 
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элиминация ассоциации микоплазмы + бактерии, хламидии + бактерии, трихомонады + 
бактерии. У 2 больных с высокой степенью инфицированности (хламидии + микоплазмы 
+ трихомонады + бактерии) не достигнута элиминация всех возбудителей, что потре-
бовало назначения дополнительного антибактериального лечения (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты лечения при оценке данных бактериологических 
исследований, ПЦР 

Микроорганизмы До лечения 
(число 

больных) 

После лечения 
(число больных) 

% элиминации 
микроорганизмов 

Сапрофитная флора 21 2 90,5 
Микоплазмы+бактерии 18 0 100 
Хламидии+бактерии 6 0 100 
Хламидии+ 
микоплазмы+бактерии 

2 1 50 

Трихомонады+бактерии 2 0 100 
Хламидии + трихомонады + 
бактерии 

1 1 0 

Всего 50 4 92,0 
 
Побочных эффектов, требующих прекращения лечения, не наблюдали. Следует отме-

тить положительные свойства Орципола: кроме высокой антимикробной эффективности, 
наблюдали хорошую переносимость, отсутствие токсических эффектов. Удобной является 
таблетированная форма препарата для приема 2 раза в сутки. 

После применения влагалищных капсул Биоселак микроскопия урогенитальных мазков 
позволила установить, что ни у одной больной не развилось признаков влагалищного 
дисбактериоза или кандидоза. Что позволяет констатировать эффективное профилакти-
ческое действие Биоселака после антибиотикотерапии. 

Выводы. Установление точного микробиологического диагноза при воспалении жен-
ских половых органов, особенно маточных труб, часто затрудняется сложностью получе-
ния материала для культивирования. Достаточно часто практические врачи сталкиваются 
с множеством проблем, которые не позволяют точно идентифицировать возбудителей 
заболевания, в частности представителей анаэробной флоры. В этих ситуациях приме-
нение комбинированной антибактериальной терапии с включением препаратов извест-
ного действия на аэробных и анаэробных возбудителей, сексульно трансмиссивных ин-
фекций является важным фактором успешного лечения. 

Согласно нашим исследованиям, комбинированный антибактериальный препарат Ор-
ципол (ципрофлоксацин+орнидазол) в комплексе лечебных мероприятий при воспали-
тельных заболеваниях женских половых органов является рациональным и эффективным 
методом лечения. У всех женщин с воспалительными заболеваниями половых органов 
(эндоцервициты, аднекситы) удалось достичь клинического выздоровления. Высокий 
процент элиминации возбудителей (92,0%), достигнутый при использовании Орципола, 
позволяет рекомендовать указанный препарат для лечения воспалительных заболеваний 
женских половых органов. Рациональным является также применение вагинальных кап-
сул Биоселак как пробиотика, эффективных для профилактики влагалищного дисбакте-
риоза после антибиотикотерапии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ОРЦИПОЛ В ЛЕЧЕНИИ 
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ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ТРИХОМОНАДНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 
В статье представлены результаты исследований клинической и микробиологиче-

ской эффективности препарата Орципол в комплексной терапии хронических воспали-
тельных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этио-
логии. 

Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания мужских половых ор-
ганов, урогенитальный трихомониаз, Орципол. 

Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии и патогенеза, во внедрении 
новых методов диагностики и лечения, хронические воспалительные заболевания муж-
ских половых органов (ХВЗМПО) продолжают оставаться одной из наиболее важных 
проблем современной урологии и медицины в целом. 

С каждым годом наблюдается все большая распространенность ХВЗМПО, поэтому 
лечение этой патологии в настоящее время приобретает особую актуальность [1]. 

Этиологическим фактором ХВЗМПО является как неспецифическая микрофлора, так 
и возбудители инфекций, передающихся половым путем. 

На сегодняшний день инфекции, передающиеся половым путем, приобрели в Украине 
эпидемический характер. В мировую базу данных поступают сообщения приблизительно 
о 170 миллионах случаев трихомониаза ежегодно [2]. Частота инфицирования в развитых 
странах составляет 2-10%, а в развивающихся странах – 15-40%. Среди больных со сме-
шанной урогенитальной инфекцией носители трихомонад составляют 40-50%, при этом 
заболевания в 50% случаев протекают бессимптомно. Необходимо учитывать, что трихо-
монадоносительство приводит к эпидемиологическому распространению возбудителей 
среди половых партнеров [3-5]. 

В Украине официальный показатель заболеваемости урогенитальным трихомониазом 
(УТ) составляет 1263,7 случая на 100 000 населения, реальный же показатель в 5 раз 
больше и составляет порядка 6% всего населения или 12% сексуально активного насе-
ления репродуктивного возраста [6]. 

Причин этому много: социальные факторы (низкий прожиточный уровень, рост числа 
внебрачных половых контактов); низкий уровень половой культуры населения; недоста- 
точное и несбалансированное питание; экологически неблагоприятные условия; наследст-
венные и ятрогенные нарушения местного и системного иммунитета; снижение качества 
и эффективности профилактической и лечебной работы медицинских учреждений вслед-
ствие недостаточного финансирования; изменения спектра микрофлоры и увеличение 
количества штаммов микроорганизмов, сохранивших свои патогенные свойства после 
неполноценного, неадекватного лечения. 

Трихомониаз, как и другие секс-трансмиссивные инфекции вызывает воспалительные 
заболевания мочеполовой сферы, соответственно, будучи распространенным заболева-
нием, влияет на состояние репродуктивной функции населения и таким образом на демо-
графическую ситуацию [7]. 
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Trichomonas vaginalis поражает мочеиспускательный канал, семенные пузырьки, пред-
стательную железу. Хронический УТ влечет за собой у мужчин следующие осложнения – 
баланит, баланопостит, уретрит, парауретрит, куперит, эпидидимит, простатит, везикулит, 
цистит [8]. 

Сложность клинико-лабораторной диагностики бактериальной инфекции заключается 
в наличии одновременно 2-3 и более патогенных возбудителей. 

С точки зрения морфологии трихомонад увеличилось количество их атипичных форм. 
Эти формы обладают малой подвижностью и имеют амебоидную или шаровидную 
форму, что затрудняет бактериоскопическую диагностику. 

Частое отсутствие патогномоничных клинических проявлений УТ, его течение с мини-
мальными клиническими проявлениями ставит лабораторные методы в основу диагнос-
тики заболевания. В литературе содержатся самые разные суждения в отношении методов 
диагностики, что в известной степени дезориентирует практического врача. Выбор мето-
дов исследования пациентов на наличие инфекций, передающихся половым путем, зави-
сит от большого количества факторов: анамнестических данных, результатов осмотра, 
предварительных исследований (нативный мазок), перечень лабораторных исследований, 
проводимых в клинике, их стоимость, материальные возможности пациента. Таким обра-
зом, выбор методов, алгоритм обследований должны не только соответствовать действую-
щей нормативной базе (протоколы, стандарты), но и быть индивидуальными для каждого 
пациента [7, 9]. На качество диагностического процесса, безусловно, влияет и техника 
забора материала. 

Для того чтобы получить более надежные данные, необходимо соблюдать следующие 
правила: 
 отрицательный результат любого исследования не исключает наличия трихомонад; 
 исследование полученного материала следует проводить одновременно всеми доступ-

ными методами; 
 для оценки необходимо использовать не только уретральное отделяемое и секрет пред-

стательной железы, но и осадок свежевыпущенной мочи, секрет бульбоуретральных 
желез, сперму [7]. 
Сложность лечения ХВЗМПО связана с высокой вирулентностью и устойчивостью 

возбудителей заболеваний к применяемым в урологической практике антибактериальным 
препаратам, упорным течением болезни, ослаблением защитных сил макроорганизма. 

Требования ВООЗ к антибактериальным препаратам для лечения половых инфекций 
предусматривают: высокую эффективность, низкую токсичность и хорошую переноси-
мость, медленное развитие устойчивости возбудителя к применяемым лекарственным 
средствам, возможность снижения кратности приема, а также возможность перорального 
применения [10]. 

Качество эффективной и своевременной терапии при трихомониазе во многом влияет 
на распространение, течение и прогноз заболевания. Успех лечения зависит от правиль-
ного индивидуального подбора лекарственного средства, его фармакокинетики и фарма-
кодинамики. Неэффективность терапии часто связана с несоблюдением рекомендован-
ного режима лечения или реинфекцией. 

Для комплексного лечения ХВЗМПО в амбулаторных условиях рационально исполь-
зование пероральных антибактериальных препаратов с широким спектром действия. 
Учитывая широкий спектр возможных возбудителей, в структуру которых, как правило, 



 104  

входят анаэробные микробы, схемы лечения с включением антибиотиков и имидазолов 
являются наиболее рациональными и апробированными. В эти схемы включаются два, 
иногда больше отдельных препаратов. Появившиеся в последние годы комбинированные 
антибактериальные средства позволяют проводить лечение одним препаратом, значительно 
повышают эффективность лечения, снижают лекарственную нагрузку на организм. 

Указанными свойствами обладает комбинированный антибактериальный препарат 
Орципол, одна таблетка которого содержит активные вещества: ципрофлоксацин (в форме 
гидрохлорида) – 582 мг; орнидазол – 500 мг. 

Ципрофлоксацин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных 
патогенов, включая штаммы, резистентные к пенициллинам, цефалоспоринам и амино-
гликозидам. Преимущества ципрофлоксацина: благоприятная фармакокинетика; высокий 
уровень проникновения в предстательную железу; хорошая биодоступность; сходные 
фармакокинетические параметры при пероральном и парентеральном приеме; хороший 
профиль безопасности; хорошая активность в отношении типичных, атипичных возбуди-
телей и P. aeruginosa [10]. 

Орнидазол – синтетический препарат группы нитроимидазола с антибактериальным 
(антианаэробным) и противопротозойным действием. Противотрихомонадная активность 
его обусловлена наличием в молекуле нитрогруппы. Нитрорадикал способен расщеплять 
нити ДНК трихомонадной клетки. Эффект возникает быстро. Клеточное деление и по-
движность клетки прекращаются в течение 1 ч., а сама клетка погибает в течение 8 ч. [10]. 

Спектр действия Орципола соответствует входящим в его состав орнидазолу и ципро-
флоксацину: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (включая штаммы S. pyogenes), Entero-
coccus spp., Enterobacter spp., H. Influenzae, Legionella spp., Е. сoli, Klebsiella spp., Salmonella 
spp., Proteus spp., Shigella spp., N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, 
Bacteroides fragilis, Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterim spp., Peptostreptococcus 
spp., Peptococcus spp., Gardnerella vaginalis, а также Trichomonas vaginalis и др. 

Цель исследования. Изучить эффективность, безопасность и переносимость препарата 
Орципол (производства World Medicine), а также его влияние на клиническое течение  
и лабораторные показатели при лечении УТ и ассоциированных урогенных инфекций  
у мужчин. 

Материалы и методы. На базе отдела воспалительных заболеваний ГУ «Институт 
урологии НАМН Украины» проведено обследование и лечение 54 пациентов в возрасте 
от 19 до 47 лет (средний возраст – 31±2,5 года) с ХВЗМПО, обусловленных УТ. В иссле-
дование были включены мужчины, ранее не принимавшие противопротозойные препа-
раты и препараты из группы фторхинолонов в течение предшествующих 30 сут. Также 
учитывали чувствительность условно-патогенной микрофлоры к ципрофлоксацину. Кли-
нические проявления заболевания и лабораторные показатели регистрировали до лечения, 
а также через 7-10 дней и 1 месяц после лечения. 

Диагноз УТ устанавливали на основании анамнеза, клинической картины заболевания, 
а также результатов лабораторных исследований. Лабораторную диагностику трихомо-
ниаза и бактериальной обремененности проводили с помощью: 
– бактериоскопии соскоба с мочеиспускательного канала; 
– бактериоскопии секрета предстательной железы; 
– молекулярно-биологического метода (полимеразная цепная реакция – ПЦР) исследо-

вания уретрального отделяемого и секрета предстательной железы; 
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– бактериологического исследования уретрального отделяемого и секрета предстатель-
ной железы на Trichomonas vaginalis; 

– бактериологического исследования уретрального отделяемого и секрета предстатель-
ной железы на условно-патогенную микрофлору. 
Также проводили общеклиническое обследование: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, билирубин об-
щий, АЛТ, АСТ). 

 
Результаты исследования и их обсуждение. По данным наших исследований, уста-

новлено, что трихомониаз как моноинфекция встречается только у 5,6% больных, а его 
смешанные формы в ассоциации с другими инфекциями наблюдаются у 94,4% пациентов. 

Спектр возбудителей инфекций, передающихся половым путем, был следующим:  
T. vaginalis – 29 (53,7%),  
T. vaginalis + Mycoplasma spp. – 5 (9,3%),  
T. vaginalis + Neiseria spp. – 4 (7,4%), T. vaginalis + C. trachomatis – 10 (18,4%),  
T. vaginalis + U. urealyticum + C. trachomatis – 3 (5,6%),  
T. vaginalis + C. trachomatis + Mycoplasma spp. – 2 (3,7%),  
T. vaginalis + U. urealyticum + Mycoplasma spp. – 1 (1,9%). 
 
При культуральном исследовании на условно-патогенную микрофлору были выяв-

лены следующие возбудители:  
Esherichia coli – 13 (24,1%),  
Pseudomonas aeruginosa – 1 (1.9%),  
Klebsiella spp. – 2 (3,7%),  
Proteus spp. – 3 (5,6%),  
Enterobacter spp. – 2 (3,7%),  
Staphylococcus spp. – 17 (31,5%),  
Enterococcus spp. – 11 (20,4%),  
Streptococcus spp. – 3 (5,6%).  
 
У 3 (5,6%) пациентов культуральным методом выявлено два возбудителя, у 6 (11,1%) 

мужчин условно-патогенная микрофлора в клинически значимой концентрации не опре-
делялась. 

Анализ результатов применения комбинированного антибактериального препарата 
Орципол в комплексном лечении ХВЗМПО через 1 мес. после завершения курса показал 
следующие результаты (табл. 1 и 2). 

 
Клиническая эффективность лечения препаратом Орципол больных ХВЗМПО 

Эффективность Количество больных, абс. число Количество больных, % 

Хорошая 50 92,5 
Частичная 30 5,6 
Отсутствует 1 1,9 
Всего 54 100 
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Бактериологическая эффективность лечения препаратом Орципол больных 
ХВЗМПО трихомонадно-бактериальной этиологии 

Вид возбудителя Количество 
штаммов 

Бактериологический результат, абс. число (%) 
Эрадикация 
возбудителя 

Замена 
возбудителя 

Сохранение 
возбудителя 

Esherichia coli 13 11 (84,6)  2 (15,4) 
Pseudomonas 
aerugenosa 1 1 (100)   
Klebsiella spp. 2 2 (100)   
Proteus spp. 3 3 (100)   
Enterobacter spp. 2 2 (100)   
Staphylococcus spp. 17 16 (94,1) 1 (5,9) 1 (5,9) 
Enterococcus spp. 11 10 (90,9) 1 (9,1) 1 (9,1) 
Streptococcus spp. 3 3 (100)   
Всего 52 48 (92,3) 2 (3,8) 4 (7,7) 

 
Под хорошим клиническим эффектом подразумевалось полное устранение симпто-

мов и признаков заболевания. Уменьшение симптомов заболевания и интенсивности 
жалоб интерпретировалось нами, как частичная клиническая эффективность. Под от-
сутствием эффекта подразумевалось полное сохранение клинических проявлений. 
Отсутствие клинического результата отметил один пациент, у которого при контроль-
ном лабораторном исследовании были обнаружены атипичные формы трихомонад  
и повторно высеялся Enterococcus faecalis. 

Результат бактериологической эффективности препарата Орципол относительно 
условно-патогенных возбудителей имел выраженный положительный эффект у 92,3% 
больных. Нечувствительными оказались два штамма Esherichia coli, по одному Staphy-
lococcus и Enterococcus. Также в двух случаях произошла замена возбудителя: Enteroco-
ccus на Esherichia coli и Staphylococcus на Enterococcus. При контрольных обсле-
дованиях, через 1 мес. после проведенного лечения, Trichomonas vaginalis обна-
ружена у 5 (9,3%) пациентов. 

Побочные эффекты лечения со стороны пищеварительного тракта наблюдались  
в виде тошноты у 7 (13,0%) больных, ослабления стула – у 2 (3,7%) пациентов. У одного 
пациента после курса лечения отмечалось транзиторное повышение печеночных транс-
аминаз. Незначительные побочные эффекты, возникшие у некоторых пациентов во вре-
мя лечения, не требовали отмены препарата. 

Выводы. Применение препарата Орципол в лечении больных с хроническими воспа-
лительными заболеваниями мужских половых органов (ХВЗМПО) трихомонадно-бакте-
риальной этиологии обеспечило клиническую эффективность 92,5%. 

Бактериологическая эффективность Орципола в отношении условно-патогенных 
возбудителей составила – 92,3%, по отношению к Trichomonas vaginalis – 90,7%. 

Полученные результаты демонстрируют хорошую эффективность, переносимость  
и безопасность Орципола в комплексном лечении ХВЗМПО трихомонадно-бакте-
риальной этиологии, что позволяет использовать указанный препарат в клинической 
практике. 
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ 

 
Мета дослідження. Оцінювання можливості лікування в амбулаторних умовах хро-

нічних запальних захворювань статевих органів (ХЗЗСО) бактеріально-хламідійної етіо-
логії у жінок фертильного віку (ЖФВ). 

Матеріали та методи. Комплексно було обстежено 100 ЖФВ з ХЗЗСО, у яких 
визначали стан мікробіоценозу піхви до та після лікування. У жінок з ХЗЗСО нижнього 
рівня проводили дослідження ефективності використання у комплексній терапії препа-
рату, що містить ципрофлоксацину 500 мг та орнідазолу 500 мг (Орципол). 

Аналіз бактеріального спектра піхви та облік результатів здійснювали згідно з Нака-
зом № 234 МОЗ України від 2005 р.  

Результати. Результати проведених досліджень засвідчили, що більшість жінок 
страждали на ХЗЗСО нижнього рівня протягом року (30%), дещо менше було жінок з дав-
ністю захворювання до 3 (27%) та до 5 років (25%). 

Серед інших гінекологічних захворювань в обстежених жінок найчастіше виявляли 
ерозію шийки матки (14%) та синдром полікистозних яєчників (18%). Досить часто 
діагностували кісти яєчників (10%), генітальний ендометріоз (11%) та гіперпластичні 
процеси ендометрія (9%). 

Дослідження мікробіому піхви у ЖФВ з ХЗЗСО встановило збільшення кількості 
КУО/мл резидентної мікрофлори та інфекцій, що передаються статевим шляхом, а саме: 
Chlamidya trahomatis (25%), Ureaplasma urealiticum (23%). У ЖФВ з ХЗЗСО після лікування 
спостерігалось різке зменшення кількості патогенної та умовнопатогенної мікрофлори. 

Заключення. 
 Найбільш частою причиною порушення дисбіозу піхви у жінок, які що спостерігались 

амбулаторно, були інфекції, що передаються статевим шляхом, серед яких переважала 
Chlamidya trahomatis. 

 У процесі розвитку запальних реакцій з боку органів репродуктивної системи та загост-
рення хронічних запальних захворювань статевих органів основну роль відіграють 
мікробні та вірусно-мікробні асоціації, в яких виявляють Chlamidya trahomatis та Urea-
plasma urealiticum. 

 Використання у комплексній терапії хронічних запальних захворювань нижнього від-
ділу статевих органів препарату Орципол засвідчило свою високу ефективність (95%) 
і добру переносимість. 
Ключові слова: хронічні запальні захворювання нижнього відділу статевих органів, 

жінки фертильного віку, інфекції, що передаються статевим шляхом, лікування в амбула-
торних умовах, Орципол. 

Демографічна ситуація в нашій країні, на превеликий жаль, не вирізняється позитив-
ними змінами. Негативний приріст населення зумовлений низькою народжуваністю та 
високою загальною смертністю і має тенденцію до збереження протягом наступних років. 
Причинами цього є не тільки соціально-економічні, екологічні та інші чинники, а насам-
перед погіршення стану соматичного та репродуктивного здоров’я населення [2]. 
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Отже, стан соматичного та репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку (ЖФВ) 
з розряду наукових проблем переходить у розряд пріоритетних напрямків розвитку охо-
рони здоров’я нашої країни [1]. 

Серед причин порушень репродуктивного здоров’я провідне місце посідають хронічні 
запальні захворювання статевих органів (ХЗЗСО). Частота ХЗЗСО підвищується рік від 
року, це зумовлюють міграція населення, неупорядковані статеві стосунки, особливо  
у молоді (наявність 2 та більше статевих партнерів), шкідливі звички (тютюнопаління, 
надмірне вживання алкоголю та наркотиків), нестабільна економічна ситуація в країні, 
збільшення кількості стресорних та шкідливих факторів навколишнього середовища. 
ХЗЗСО у структурі гінекологічної захворюваності становить від 60% до 80% [3]. 

Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів призводять до тяжких змін 
у репродуктивній системі жінки – безплідності (38,9%), порушення менструальної функції 
(42,3%), полікістозності яєчників (45,7%), фіброміоми матки (3,9%), гіперпластичних про-
цесів ендометрія (6,2%), утворення спайок в області органів малого таза [4]. 

У всьому світі щорічно у 10% дорослого населення репродуктивного віку діагностують 
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Щорічно реєструють більше 200 млн 
випадків гонореї, 250 млн випадків хламідіозу. Сумарна кількість хворих ІПСШ у рік 
складає понад 500 млн осіб. В Україні щорічно реєструють від 200 000 до 230 000 нових 
випадків захворювання на ІПСШ. На жаль, Україна посідає одне з перших місць в Європі 
за поширеністю ІПСШ [7]. 

Спектр етіологічних чинників ХЗЗСО у сучасних умовах характеризується наявністю 
мікст-інфекції. Частіше це поєднання умовно-патогенної, патогенної кокової мікрофлори 
та представників інфекційних агентів кишечнику з ІПСШ та грибами роду Candida spp. 
Тим не менш, у сучасній український та закордонній науковій медичній літературі з’яв- 
ляються статті, що підтверджують вплив хламідій, уреаплазми, вірусу статевого герпесу 
та іншої патогенної мікрофлори на розвиток порушень репродуктивного здоров’я  
у ЖФВ [11]. Підвищення пріоритету ролі жінки у сучасному суспільстві, значне приско-
рення ритму життя, спровоковане розвитком технологій, та збільшення навантаження  
на організм жінок, небажання лікуватися у стаціонарних умовах – усе це значною мірою 
зумовлює необхідність пошуку можливостей надання амбулаторної допомоги жінкам,  
що страждають на ХЗЗСО [5]. 

Завдяки останнім нормативним документам МОЗ України стала можливою імплемен-
тація світового досвіду у лікуванні запальних захворювань органів репродуктивної систе-
ми, що також більшою мірою спрямована на амбулаторне лікування. При цьому медична 
допомога у випадку неускладненої хламідійної інфекції нижнього відділу сечостатевого 
тракту надається в амбулаторних умовах, а тривалість лікування становить 10 діб. 

Сучасні дослідження мікробіому людини свідчать про велике різноманіття видів 
мікробної мікрофлори, що підтримують нормоциноз статевих органів. Збільшення кіль-
кості колоній утворюючих організмів (КУО) здатне спричиняти запальний процес, який 
перебігає клінічно значно несприятливіше за наявності ІПСШ [12]. 

Наші попередні дослідження встановили, що у ЖФВ з ХЗССО під час обстеження  
в амбулаторних умовах етіологічний, мікробний фактор виявляли у формі асоціацій мікро-
організмів [8]. 
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Серед ІПСШ найбільш часто у ЖФВ фіксують Clamidia trachomatis. Саме цей вид хла-
мідій є найбільш частим збудником урогенітальної інфекції. Цей мікроорганізм з внутріш-
ньоклітинним циклом репродукції здатен утворювати L-форми, що, у свою чергу, пояснює 
виявлення ДНК мікроорганізму через значний проміжок часу після статевого контакту [11]. 

Мета дослідження. Оцінювання можливості лікування в амбулаторних умовах 
ХЗЗСО бактеріально-хламідійної етіології у жінок фертильного віку. 

Матеріали та методи. Комплексно було обстежено 100 жінок з ХЗЗСО, у яких ви-
значали стан мікробіоценозу піхви до та після лікування. Під час встановлення діагнозу  
у жінок з ХЗЗСО ми користувалися МКХ-10. Згідно з МКХ-10, створеної відповідно  
до рекомендацій експертів ВООЗ та прийнятої в Україні [9], існують такі форми ХЗЗСО 
нижнього відділу: хронічний вульвіт, хронічний вагініт, хронічний ендоцервіцит, хроніч-
ний цервіцит. 

Аналіз бактеріального спектра піхви та облік результатів здійснювали згідно з Нака-
зом № 234 МОЗ України від 2005 р. Для аналізу слизу використовували наступні дифе-
ренціально-діагностичні поживні середовища: кров’яний агар, жовточно-сольовий агар, 
«шоколадний» агар, середовища Ендо, Плоскірева, Сабуро, середовище АГВ, середовище 
MRS для лактобацил. Результати бактеріологічних досліджень підлягали статистичному 
обробленню за методом Стьюдента. 

Для корекції змін мікробіоценозу піхви у жінок з ХЗЗСО використовували комплекс-
ний антибактеріальний препарат Орципол виробництва Ворлд Медицин (Франція), який 
містить ципрофлоксацину 500 мг та орнідазолу 500 мг. Для лікування жінок з ХЗЗСО пре-
парат призначали по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 10 днів. Наш вибір використання 
цього препарату для лікування ХЗЗСО, спричинених бактеріально-хламідійною асоціа-
цією, у ЖФВ в амбулаторних умовах був зумовлений високою чутливістю виявлених 
патогенів до компонентів препарату та можливістю використання його за показаннями  
до призначення зокрема при: лікуванні змішаних інфекцій, спричинених мікроорганізма-
ми і найпростішими, чутливими до компонентів препарату; запальних захворюваннях 
жіночих статевих органів; захворюваннях, що переаються статевим шляхом; ускладненій 
або рецидивній інфекції сечових шляхів (цистит, пієлонефрит). 

Перевагами обраного препарату є широкий спектр антимікробної дії, здатність впли-
вати на атипові збудники та найпростіші, а також наявність постантибіотичного ефекту. 
Надійні фармакокінетичні характеристики (високі біодоступність та проникність в органи 
і тканини, створення значних концентрацій у вогнищах інфекцій, проникнення у біо-
плівки, низьке зв’язування з білками плазми, повільне виведення з організму, елімінація  
як нирковим, так і позанирковим шляхами, відсутність накопичення) дозволяють вико-
ристовувати препарат двічі на добу. Висока клінічна ефективність, добра переносимість  
і низька частота розвитку побічних ефектів дає можливість застосовувати препарат в амбу-
латорних умовах короткими курсами. 

 

Таблиця 1. Розподіл ХЗЗСО в обстежених жінок за нозологією та формою 
захворювання, абс. число (%) 

  Форма захворювання 
Нозологія Поєднана Ізольована 
Хронічний вульвіт 10 (10) 7 (7) 
Хронічний вагініт 39 (39) 12 (12) 
 Хронічний цервіцит 22 (22) 10 (10) 
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Таблиця 2. Термін наявності ХЗЗСО у ЖФВ, абс. число (%) 
Термін захворювання, роки Група жінок, n=100 

До 1 року 30 (30) 
До 3 років 27 (27) 
До 5 років 25 (25) 

Більше 5 років 18 (18) 
 

Результати дослідження та їх обговорення. Усі обстежені жінки були фертильного 
віку. Найбільше жінок знаходились у віковій категорії 20-30 років (85%). 

Соціологічні дослідження, проведені під час обстеження жінок, дозволили визначити, 
що 68% з них були у шлюбі, у решти жінок сімейний стан був різний. У 39% жінок була 
благополучна родина. За рівнем освіти 55% жінок мали вищу освіту, 29% – професійно-
технічну, а решта – середню. Службовцями були 37% жінок, 28% – робітницями, 11% – 
домогосподарками, 10% – безробітними та 14% жінок навчались. Після обстеження жін-
кам з ХЗЗСО був встановлений діагноз за нозологією та формою захворювання згідно з 
існуючою класифікацією (табл. 1). 

З наведених даних видно, що ізольовані форми ХЗЗСО нижнього відділу діагностують 
значно менше, ніж поєднані. Особливу увагу було приділено визначенню терміну наяв-
ності ХЗЗСО (табл. 2). 

З наведених даних видно, що більшість жінок хворіють протягом року (30%), дещо 
менше було жінок з давністю захворювання до 3 (27%) та до 5 років (25%). 

Дане обстеження дозволило визначити також інші гінекологічні захворювання у жінок 
з ХЗЗСО (табл. 3). 

 

Таблиця 3. Показники гінекологічної захворюваності  
у ЖФВ з ХЗЗСО, абс. число (%) 

Нозологічні форми гінекологічних захворювань Группа жінок (n=100) 
Ерозія шийки матки 14 (14) 
Лейоміома матки 6 (6) 
Гіперпластичні процеси ендометрія 9 (9) 
Кісти яєчников 10 (10) 
Генітальний ендометріоз 11 (11) 
Синдром полікістозних яєчників 18 (18) 

 
Серед інших гінекологічних захворювань в обстежених жінок найчастіше виявляли 

ерозію шийки матки (14%) та синдром полікистозних яєчників (18%). Досить часто діаг- 
ностували кісти яєчників (10%), генітальний ендометріоз (11%) та гіперпластичні процеси 
ендометрія (9%). Привертає увагу висока частота перенесених артифіційних абортів в об-
стежених жінок (25%). 

Серед соматичної захворюваності у 30% обстежених жінок фіксували соматоформну 
дисфункцію вегетативної нервової системи та у 12% – захворювання ЛОР-органів. 

Захворювання ЛОР-органів, серед яких переважав хронічний тонзиліт, можуть бути 
екстрагенітальним вогнищем інфекції та джерелом вторинного поширення її на рівень 
статевих органів. 

У більшості жінок з ХЗЗСО статевий потяг проявився у період з 15 до 18 років (75%). 
Такі ознаки раннього початку статевого життя можуть бути фактором ризику інфікування 
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під час статевих відносин, що в подальшому може призвести до ХЗЗСО і розвитку пору-
шень репродуктивного здоров’я. 

Опитування жінок щодо сексуального анамнезу засвідчило, що задоволення від стате-
вого життя отримували 65% жінок. Решта жінок з ХЗЗСО або не відчували статевого 
потягу або не відчували задоволення, повного чи часткового, від статевих стосунків. Тому 
необхідність у додаткових статевих партнерах фіксували 25% жінок. 

Такий варіант вирішення проблем статевих стосунків підтверджує негативні тенденції, 
які спостерігаються за даними соціологічних опитувань в нашій країні, що може бути 
причиною порушень репродуктивного здоров’я, поширення ІПСШ та вірусу ВІЛ/СНІДу. 

Частина жінок (10%) з ХЗЗСО вже у дитинстві мали запальні захворювання статевих 
органів. Порушення менструальної функції спостерігалось в 11% жінок, у 24% жінок 
діагностована безплідність. 

Проведене нами дослідження мікробіому піхви у ЖФВ з ХЗЗСО встановило збіль-
шення кількості КУО на 1 мл резидентної мікрофлори та ІПСШ (табл. 4).  
 
Таблиця 4. Мікробіом піхви 

 Група жінок 

 Жінки з ХЗЗСО Здорові жінки, 

Вид мікроорганізмів Кількісний рівень мікрофлори 
  lg КУО/мл % lg КУО/мл 
S. epidermidis з гемолізом 5,1±0,03* 28 2,1±0.01 
S. aureus 5,0±0,01* 22  
S. faecalis 4,8±0,03* 26 3,7±0,02 
E.coli 5,0±0,01* 25 3,8±0,02 
E.coli з гемолізом 5,2±0,02* 19  
Klebsiella spp. 4,9±0,03* 21 2,6±0,02 
Enterobacter spp. 4,8±0,01* 17 2,2±0,01 
Гриби роду Candida 5,4±0,03* 31 2,6±0,02 
Lactobacillus spp. 3,1±0,01* 61 6,4±0,08 
Gardnerella vaginalis  30  
Chlamidya trahomatis  25  
 Ureaplasma urealiticum  23  

 
Примітка: * – Різниця статистично вірогідна між показниками жінок віку з ХЗЗСО та здоровими жінками, р<0,05. 
 

Так, до дисбіотичних порушень можна віднести зміни частоти та інтенсивності коло-
нізації статевих органів мікроорганізмами з плазмокоагулювальними та гемолітичними 
властивостями: S. epidermidis з гемолізом (28%), S. aureus (22%), E.coli з гемолізом (19%). 
Також спостерігались значні зміни у частоті та інтенсивності колонізації піхви бактеріями 
кишкової групи: S. faecalis (26%), E. сoli (25%), Enterobacter spp. (17%). У третини обстеже-
них жінок у підвищеному титрі висівали гриби роду Candida. Серед грамнегативних аеро-
бів також виявляли Klebsiella spp. (21%). У значної кількості обстежених жінок фіксували 
транзиторні інфекції, а саме: Chlamidya trahomatis (25%), Ureaplasma urealiticum (23%). 

У ЖФВ з ХЗЗСО після лікування спостерігалось різке зниження кількості патогенної 
та умовно-патогенної мікрофлори (табл. 5). 
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Таблиця 5. Показники мікроекології статевих шляхів у жінок з хронічними 
запальними захворюваннями нижніх відділів статевих шляхів після лікування 
 

Вид мікроорганізмів lg КУО/мл 
S. epidermidis 2,9±0,03 
S. aureus  
S. faecalis  
E.coli  
E.coli з гемолізом  
Klebsiella spp.  
Enterobacter spp. 2,2±0,02 
Candida spp. 2,0±0,03 
Lactobacillus spp. 5,6±0,01 
Gardnerella vaginalis  
Chlamidya trahomatis  
Ureaplasma urealiticum  

 
Таким жінкам був рекомендований контрольний візит через тиждень для проходження 

КOH-тесту та визначення відновлення нормоценозу піхви. У всіх жінок, що брали участь 
у даному дослідженні, спостерігалось відновлення нормоценозу. 
 

Висновки 
 Найбільш частими причинами порушення дисбіозу піхви у жінок були інфекції,  

що передаються статевим шляхом, серед яких переважали Chlamidya trahomatis. 
 У процесі розвитку запальних реакцій з боку органів репродуктивної системи та загост-

рення хронічних запальних захворювань статевих органів основну роль відіграють 
мікробні та вірусно-мікробні асоціації, в яких виявляють Chlamidya trahomatis та Urea-
plasma urealiticum. 

 Використання в амбулаторних умовах у комплексній терапії хронічних запальних за-
хворювань нижнього відділу статевих органів препарату Орципол засвідчило свою 
високу ефективність (95%) і добру переносимість. 
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МУЛЬТИВИДОВІ І МУЛЬТИШТАМОВІ ПРОБІОТИКИ:  
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
У статті представлено дані літератури щодо дослідження уринарного мікробіому  

у здорових осіб та у пацієнтів з урологічною патологією. Розглянуто сучасні погляди  
на властивості і механізм дії пробіотичних препаратів. Порушено проблему застосу-
вання пробіотиків у лікуванні захворювань сечовидільної системи.  

Ключові слова: мікробіота, сечові шляхи, дисбактеріоз, інфекції сечовивідних шляхів, 
лактобацили, біфідобактерії, пробіотики. 

 
Встановлення факту існування мікроорганізмів у сечових шляхах зумовило розши-

рення знань клініцистів щодо норми та патології сечовидільної системи. Були проведені 
численні дослідження з метою визначення значимості уринарної мікробіоти для здоров’я 
людини і розвитку захворювань. Доведено, що роль змін мікробіому у патогенезі уро-
логічної патології не обмежується лише інфекціями, а має значення також при розладах 
нижніх сечових шляхів, включаючи синдроми нетримання сечі, гіперактивного сечового 
міхура тощо. На прикладі найбільш вивченого на сьогодні і найбільш представницького 
біотопу, яким є кишечник, можна констатувати, що нормальна мікробіота – це той пер-
винний неспецифічний бар’єр, лише після прориву якого ініціюється включення всіх 
наступних неспецифічних і специфічних факторів захисту макроорганізму. Мікрофлора 
виступає як чутливий індикатор фізіологічного стану людини, що зазнає впливу різних 
чинників. Згідно з результатами бактеріологічного дослідження сечі здорових жінок  
і чоловіків [1], у 100% випадків мають місце різні варіанти аеробно-анаеробних асоціацій 
мікроорганізмів. Так, у сечі жінок домінували коагулазонегативні стафілококи, Coryne-
bacterium sрp., Lactobacillus sрp., Peptococcus sрp., Propionibacterium sрp.; у чоловіків – 
коагулазонегативні стафілококи, Corynebacterium sрp., Eubacterium sрp. Учені Чиказького 
університету Лойоли, використовуючи розроблений ними метод розширеного культу-
рального дослідження сечі (expanded quantitative urine culture), мали змогу ідентифікувати 
бактерії у 80% жінок, для більшості з яких при стандартному посіві сечі був отриманий 
негативний результат. Найчастіше виділяли Lactobacillus (15%), Corynebacterium (14,2%), 
Streptococcus (11,9%), Actinomyces (6,9%) і Staphylococcus (6,9%) [2]. При дослідженні 
(Pometto A. et al., 2005) мікробіому сечовивідних шляхів здорових осіб виявлено, що най-
більш розповсюдженими видами мікроорганізмів були Lactobacillus і Streptococcus, які 
належать до молочнокислих бактерій і в сечостатевому тракті відіграють захисну роль [3]. 
H. Siddiqui et al. (2011) опублікували результати дослідження, у якому визначали послідов-
ність 16s рРНК бактерій у сечі клінічно здорових жінок. Отримані дані продемонстрували 
значну різноманітність мікрофлори, причому у великій кількості визначались умовно-
патогенні бактерії [4].  

При порівнянні методом секвенування 16s рРНК мікробіому чоловіків і жінок з нор-
мальною функцією сечового міхура та пацієнтів з нейрогенною дисфункцією у сечі здоро-



 114  

вих осіб у значно більшій кількості виявляли Lactobacillus (у жінок) і Corynebac-
terium (у чоловіків). За наявності патології у сечі переважали Klebsiella, Enterococcus  
і Escherichia coli [5].  

Значні наукові досягнення в розширенні знань щодо бактеріальної різноманітності 
людського організму отримані в результаті програми Human Microbiome Project Націо-
нального інституту здоров’я США. У ході виконання цього проекту встановлено, що 
мікробіота різних анатомічних зон впливає на багатогранність людського здоров’я  
і захворюваності. У декількох дослідженнях в рамках Human Microbiome Project було 
виявлено зв’язок між деякими захворюваннями і змінами мікробіому шкіри, шлунка або 
кишечника. Зміни уринарного мікробіому спостерігались у пацієнтів з урологічними пору-
шеннями, такими як нетримання сечі; рак сечового міхура і простати; нейрогенний сечо-
вий міхур; інтерстиціальний цистит; інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), 
і хронічний простатит [3].  

Nelson et al. (2010) шляхом визначення послідовності 16s рРНК провели аналіз бакте-
ріальної мікрофлори у сечі здорових чоловіків у порівнянні з хворими на ІПСШ. Відпо-
відно до отриманих результатів в інфікованих пацієнтів домінували бактерії, які немож-
ливо ідентифікувати стандартним культуральним методом: Sneathia, Gemella, Aerococcus, 
Anaerococcus, Prevotella та Veillonella. Методом секвенування також виявлено, що у па-
цієнтів з хронічним простатитом є підвищеним вміст бактерій класу Clostridia порівняно  
з контрольною групою [6].  

Таким чином, результати багатьох досліджень свідчать про те, що деякі урологічні 
захворювання напряму або опосередковано асоційовані з мікробіомом сечовивідних шля-
хів. При цьому заслуговує на увагу факт, що у сечі здорових осіб переважають молочно-
кислі бактерії.  

 
Роль дисбактеріозу у розвитку патологічних станів  
Відомо, що одним із патогенетичних механізмів запальних захворювань, у т.ч. і сечо-

статевої системи, є зниження як загального, так і місцевого імунітету. Серед відомих фак-
торів ризику розвитку інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) пріоритетні позиції посідає 
дисбактеріоз кишечника. Зміна мікробіоценозу товстої кишки зумовлює формування  
і підтримання в організмі джерела потенційних уропатогенів, сприяє зміні тонусу муску-
латури сечовивідного тракту і розвитку функціональних порушень уродинаміки, що по-
легшує фіксацію збудників до уротелію. Кишечний дисбактеріоз спричинює розвиток  
в організмі різноманітних патологічних процесів (схема).  

Застосування тривалих або частих повторних курсів антибактеріальної терапії для лі-
кування ІСШ зазвичай ускладнюється дисбактеріозом кишечника, генітальним і орофа-
рингеальним кандидозом, розвитком резистентності патогенної мікрофлори. Для профілак-
тики таких ускладнень рекомендується своєчасне призначення пробіотичних препаратів. 
Останніми роками у численних публікаціях підтверджено високу ефективність пробіотиків 
у лікуванні гострої інфекційної діареї, антибіотикоасоційованої діареї та псевдомембра-
нозного коліту.  
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Властивості пробіотиків  
Термін «пробіотики» вперше був запропонований D. M. Lilly та R. H. Stilwell (1965) 

для визначення мікробних субстратів, що стимулюють зростання інших мікроорганізмів. 
Надалі на основі накопичення наукових даних і практичного досвіду визначення пробіо-
тиків уточнювалось, і 2001 р. робочою групою ВООЗ та Організації з продовольства і сіль-
ського господарства при ООН (The Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO) дано остаточне формулювання: «Пробіотики – це живі мікроорганізми, які при за-
стосуванні в адекватній кількості здійснюють позитивний ефект на здоров’я хазяїна» [7].  

Відповідно до сучасних вимог бактерії, що входять до складу пробіотиків, повинні 
мати такі властивості [8]:  
 натуральне походження і безпечність при застосуванні у людини;  
 резистентність до дії жовчних кислот, соляної кислоти і панкреатичних ферментів;  
 адгезія до епітелію слизової кишечника;  
 здатність до швидкого розмноження і колонізації кишечника;  
 антагонізм до патогенних і потенційно патогенних мікроорганізмів;  
 клінічно підтверджений позитивний ефект на здоров’я людини;  
 стабільність при зберіганні.  

 
Натепер встановлено, що пробіотичні бактерії проявляють свою активність на трьох 

рівнях:  
1-й – взаємодія мікроб – мікроб;  
2-й – взаємодія мікроб – епітелій травного тракту;  
3-й – взаємодія мікроб – імунна система.  
На першому рівні пробіотики пригнічують життєдіяльність патогенних та потен-

ційно патогенних штамів. На другому рівні пробіотичні бактерії перешкоджають адгезії 
збудників, що забезпечує колонізаційну резистентність та покращує бар’єрну функцію 
слизової, запобігаючи транслокації кишечних бактерій у внутрішнє середовище макро-
організму. Вкрай важливою є дія пробіотиків на третьому рівні: участь в активації захис-
них місцевих і загальних імунних реакцій, а також формування імунологічної толерант-
ності організму.  

Основні пробіотики належать до двох родів – біфідобактерії та лактобактерії, що є 
найбільш типовими представниками нормальної мікрофлори кишечника людини. На сьо-
годні до складу Bifidobacterium включено 32 види мікроорганізмів; рід Lactobacillus 
об’єднує 56 видів і 11 родів. Функції лакто- і біфідобактерій представлено в таблиці.  

 
Характеристика окремих штамів Lactobacillus і Bifidobacterium  
L. helveticus має властивість продукувати біологічно активні пептиди (бактеріоцини), 

здійснює синбіотичний ефект, пов’язаний з пребіотиками, в ферментованих молочних 
продуктах. Особливістю генома L. helveticus є схожість за складом генів з багатьма кишеч-
ними лактобактеріями. Тому цей штам має загальновизнані пробіотичні ознаки, такі як 
здатність виживати в умовах шлунково-кишкового тракту, прикріплятись до епітеліальних 
клітин і протидіяти впливу збудників. L. helveticus здатен запобігати інфекції шлунково-
кишкового тракту, посилювати захист від патогенних мікроорганізмів, модулювати імунні 
реакції організму та впливати на склад кишкової мікробіоти. Не менш важливим є також 
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непряма користь, яку ця бактерія надає організму людини щодо збільшення біодоступ-
ності поживних речовин і видалення алергенів та інших небажаних молекул з їжі. Штам  
L. helveticus модулює продукцію прозапальних цитокінів інтерлейкіну 6, фактора некрозу 
пухлини α (TNF-α) і BGRA43 [9]. Антимікробний потенціал включає Listeria monocyto-
genes, Salmonella, Shigella flexneri, Staphylococcus aureus та E. coli.  

 
Таблиця. Функції Bifidobacterium і Lactobacillus  

Lactobacillus  Bifidobacterium  
Метаболічна: продукти метаболізму (молочна 
кислота і перекис водню) закисляють 
середовище кишечника, знижуючи рівень рН. 
Пригнічується життєдіяльність патогенних 
бактерій (протей, збудники гострих кишечних 
інфекцій)  
 
Синтезуюча: синтез гуморальних факторів 
захисту – лізоциму та речовин з 
антибіотичною активністю (реутерин, 
лантарицин, лактоцидин, лактолин)  
 
Імуномодулююча: вплив на окремі зони 
лімфоїдної тканини, стимуляція яких 
зумовлює посилення вроджених імунних 
реакцій, клітинного і гуморального імунітету 
як у кишечнику, так і в усьому організмі  
 
Протипухлинна: виділення речовин, що 
інгібують розвиток пухлинних клітин, і 
стимуляція імунних клітин  
 

Створення захисного бар’єра на слизовій 
кишечника  
 
Участь у пристінковому травленні і утилізація 
харчових частинок  
 
Участь в конкурентній адгезії з патогенними 
мікроорганізмами  
 
Активізація всмоктування вітаміну D, кальцію 
та заліза  
 
Синтез амінокислот, білків, вітамінів К, В  
(В1, В2, В3, В6)  
 
Стимуляція розмноження і підвищення 
активності імунних клітин (В-лімфоцитів, 
макрофагів, моноцитів), вплив на синтез 
інтерферону  
 
Участь у видаленні кишечних токсинів (індол, 
скатол), зв’язування токсичних хімічних 
сполук із канцерогенними властивостями 

 
L. rhamnosus, культивований з кишечника здорової людини, безпечно використову-

ється як пробіотик протягом майже 20 років. Специфічні секреторні і дрібні розчинні 
протеїни, що продукуються L. rhamnosus, модулюють зростання епітеліальних клітин  
та імунні відповіді. L. rhamnosus має високі адгезивні якості: прилипає до епітеліальних 
клітин у 10 разів ефективніше, ніж інші штами лактобактерій. Збільшує тривалість життя 
клітин епітелію кишечника, захищає їх від впливу патогенних бактерій та бактеріальних 
токсинів. Антимікробний потенціал включає Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella 
flexneri, S. aureus та E. coli.  

L. casei – нормальний резидент ротової порожнини, кишечника, вульви і піхви людини. 
Цей штам здатний пригнічувати проліферацію клітин раку товстої кишки; підтримує 
кислотність кишкового середовища на рівні 5,5-5,6; стійкий до кислотності шлункового 
соку при pH>3; безпосередньо контактуючи з ентероцитами, стимулює механізми захисту 
організму, підвищує швидкість регенерації слизової оболонки. З точки зору уролога, ці-
кавим видається властивість L. casei збільшувати екскрецію оксалатів із сечею, знижуючи 
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таким чином ризик каменеутворення. Проявляє адгезивні властивості щодо S.aureus, Heli-
cobacter pylori.  

L. plantarum виробляє молочну кислоту та коротколанцюгові жирні кислоти, про-
запальні цитокіни в епітеліальних клітинах кишечника. Сприяє зниженню ризику серцево-
судинних захворювань та нефролітіазу, а також зниженню рівня холестерину в жировій 
тканині [10]. Антимікробні речовини, що продукує цей штам Lactobacillus, значно впли-
вають на грампозитивні та грамнегативні бактерії; завдяки його дії інгібується адгезія  
S. aureus, E. coli та інших патогенних бактерій до клітин епітелію кишечника.  

Lactococcus lactis полегшують симптоми коліту завдяки протизапальному та імуномо-
дулюючому ефектам. Ці бактерії є продуцентами бактеріоцинів, здатних пригнічувати ріст 
грамнегативних бактерій і грибів. Lactococcus lactis зменшує адгезію S. aureus і E. coli  
до епітеліоцитів кишечника.  

Bifidobacterium breve становить значну частину мікробіоти кишечника людини. Цей 
штам впливає на транспорт і метаболізм вуглеводів, амінокислот; бере участь у пристін-
ковому травленні і утилізації харчових частинок; стимулює розмноження і підвищення 
активності імунних клітин (В-лімфоцитів, макрофагів, моноцитів), впливає на синтез 
інтерферону.  

Bifidobacterium bifidum є частиною домінуючих бактеріальних представників мікро-
біоти кишечника людини. Цей штам здатний деградувати муцин, гідролізувати глікозидні 
зв’язки; відіграє важливу роль в еволюції і дозріванні імунної системи організму. Bifido-
bacterium bifidum є антагоністами широкого спектра патогенних (шигели, сальмонели, 
золотистий стафілокок тощо) і умовно-патогенних мікроорганізмів (протей, клебсієли та 
ін.). Вони активізують пристінкове травлення, синтез вітамінів і амінокислот, підсилюють 
захисну функцію кишечника; сприяють відновленню нормальної мікрофлори кишечника.  

Bifidobacterium longum – анаеробна грампозитивна бактерія, що колонізує переважно 
товсту кишку, представляючи основну частину її пристінкової та просвітної мікрофлори. 
Бере участь у видаленні кишкових токсинів (індол, скатол), зв’язуванні токсичних хімічних 
сполук, які мають канцерогенну дію; синтезує амінокислоти, вітаміни К, В (В1, В2, В3, В6).  

Оскільки більшість з відомих на даний момент пробіотичних штамів мікроорганізмів 
є частиною нормальної мікробіоти людини, експерти ВООЗ, Управління з контролю за 
харчовими продуктами і лікарськими препаратами США (FDA) і FAO дійшли висновку, 
що пробіотики в цілому вважаються безпечними і мають статус Generally Regarded As Safe 
(GRAS), наявність якого означає, що ці препарати можуть використовуватися без обме-
ження в харчовій і фармацевтичній промисловості [11].  

При виборі пробіотичного препарату клініцисти перш за все звертають увагу на пере-
лік бактерій, що входять до його складу. При цьому слід враховувати, що якщо пробіотик 
містить один бактеріальний штам, то малоймовірно, що він забезпечить усі функції, що 
властиві більшості представників нормальної мікробіоти, а також зможе діяти на всіх 
вищезгаданих рівнях. Саме тому останнім часом створюються нові пробіотичні засоби,  
до складу яких входить кілька штамів одного виду мікроорганізмів (мультиштамові), і такі, 
що складаються зі штамів різних видів, які належать до одного чи різних родів кишкових 
бактерій (мультивидові) [12]. На практиці мультивидові і мультиштамові пробіотики є 
препаратами вибору.  

Враховуючи вищеописані властивості пробіотичних засобів, слід зазначити, що засто-
сування цих препаратів не обмежується лише необхідністю відновлення мікрофлори 
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кишечника. Встановлені натепер механізми дії різних пробіотичних штамів включають, 
окрім впливу на мікробіоту кишечника, модуляцію імунної системи, конкурентне ви-
тіснення патогенів, покращення бар’єрної функції слизових оболонок, виробництво орга-
нічних кислот, молекул із системними ефектами та ферментів [13].  

 
Застосування пробіотиків в урології  
Властивості пробіотиків, що забезпечують системну дію, відкривають перспективи  

їх застосування у новому ракурсі – для лікування урологічної патології. Сьогодні у літе-
ратурних джерелах є незначна кількість публікацій стосовно використання пробіотиків  
в урології. Дослідження з невеликою кількістю учасників були присвячені пероральному 
використанню пробіотиків при нефролітіазі, зумовленому ентеральною гіпероксалурією 
(Lieske J. C. et al., 2005), при рецидивуючому кандидозному вульвовагініті (Reid G. et al., 
2001; 2003). Сприятливий ефект у лікуванні ІСШ був продемонстрований для різних 
штамів Lactobacillus, зокрема L. rhamnosus GR1, L. fermentum RC-14 і L. reuteri B-54 [14]. 
Актуальною медичною проблемою в усьому світі є рецидивуючі ІСШ. Особливо розпов-
сюдженою ця патологія є у пацієнтів з нейрогенним сечовим міхуром внаслідок пошкод-
ження спинного мозку, а також у хворих з довгостроковим сечовим катетером. У цих ка-
тегорій пацієнтів ІCШ мають тенденцію до ускладненого перебігу, Крім того, у них час-
тіше розвивається резистентність до стандартних антибіотиків [15].  

Зростаюча стійкість уропатогенів до антибіотиків спонукала дослідників до пошуку 
альтернативних методів профілактики рецидивуючих ІСШ. У цьому аспекті перспектив-
ним є використання пробіотиків. Beerepoot et al. провели рандомізоване подвійне сліпе до-
слідження, в якому порівнювали протирецидивний ефект препарату, який містить L. rham-
nosus GR-1 та L. reuteri RC-14, і триметоприму/сульфаметоксазолу у жінок (n = 252) пост-
менопаузального віку, які мали в анамнезі щонайменше три симптоматичні епізоди ІСШ 
протягом попереднього року. Авторами було виявлено, що неперервна профілактика з ви-
користанням пробіотика протягом року не менш ефективна, ніж застосування тримето-
приму/сульфаметоксазолу. Проте суттєвою перевагою лактобацил є відсутність форму-
вання резистентності до антибіотиків [16]. Безумовно, пробіотики не впливають на ера-
дикацію збудника інфекції, проте сприяють зниженню частоти рецидивів і запобігають 
розвитку бактеріальної резистентності.  

Таким чином, вивчення біологічних властивостей нормальної мікробіоти та її взаємо-
відносин з макроорганізмом дали можливість з нових позицій підійти до розробки сучас-
них пробіотичних засобів і тактики їх призначення. Досягненням останніх років є ство-
рення інноваційних мультивидових та мультиштамових препаратів, що поєднують влас-
тивості декількох пробіотиків.  

На українському фармацевтичному ринку ця категорія засобів представлена препа-
ратом Бревелак. Це комбінований пробіотик, до складу якого входять штами лакто-  
та біфідобактерій: Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Bifidobacterium lon-
gum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Bifido-
bacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. Крім того, Бревелак містить 
вітаміни (C і групи В), необхідні для зміцнення імунної системи організму. Комбінація 
пробіотичних культур і вітамінів стимулює захисні механізми кишечника і таким чином 
підвищує стійкість організму.  

 



 120  

Основні переваги препарату Бревелак: 
 комбінація про- і пребіотика з вітамінами за складом не має аналогів на ринку України;  
 виробляється за новими технологіями, відповідає стандартам якості;  
 застосовується разом з антибіотиками, що дає можливість посилити ефект лікування  

і усунути прояви дисбактеріозу;  
 термін зберігання 3 роки, що відповідає всім світовим стандартам;  
 зберігається при кімнатній температурі, не потребує особливого температурного ре-

жиму під час транспортування;  
 швидко й ефективно усуває симптоми дисбіозу та гіповітамінозу.  

 
Отже, пробіотики у сучасних умовах знайшли широке застосування для підтримання 

здоров’я, а також лікування і профілактики багатьох захворювань. Сфера використання 
цих засобів постійно розширюється. Удосконалюються й самі пробіотики, створюються 
мультиштамові та мультивидові препарати, які мають суттєві переваги перед засобами, що 
містять лише один вид або штам бактерій. З огляду на склад уринарного мікробіому в нор-
мі і патології та в умовах зростання антибактеріальної резистентності, застосування пробіо-
тиків в урологічній практиці може розглядатись як перспективний напрямок терапії. Проте 
для широкого впровадження цих засобів необхідне проведення подальших досліджень.  
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МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСБІОЗУ ПРИ БЕЗПЛІДНОСТІ  

І НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ 
 

Поширення запальних захворювань жіночої статевої сфери зумовлено не тільки інфек-
ціями, що передаються статевим шляхом, але і мікроорганізмами, які вважаються нор-
мальними представниками екосистеми піхви. Метою дослідження було вивчення особли-
востей мікробіоценозу статевих органів 56 пацієнток репродуктивного віку, які перебу-
вали у прегравідарному періоді. Дев’ятнадцять з них в анамнезі мали невиношування ва-
гітності та його корекцію. Усім жінкам для відновлення мікробіоценозу був призначений 
Бревелак (компанія World Medicine) по 1 капсулі 3 рази на день протягом 2 тиж. у другу 
фазу двох менструально-оваріальних циклів. 

Через 2 міс. після закінчення терапії тільки 3 пацієнтки відзначали наявність виділень 
з піхви, показники рН вагінального середовища були на рівні 5,3-5,5. Решта пацієнток 
вважали себе практично здоровими і скарг не пред’являли. Під час проведення бактеріо-
логічного дослідження виявлено лактобацили, показники рН вагінальних виділень були  
на рівні 4,46±0,1. 

Висока терапевтична ефективність комплексного пробіотика Бревелак дозволяє реко-
мендувати його як у комплексній, так і монотерапії. 

Ключові слова: мікробіоценоз піхви, лікування, профілактика, пробіотик Бревелак. 
 
В Україні проживають приблизно 1 млн безплідних подружніх пар. Це безперечно 

впливає на генофонд нації та залишається чи не найбільшою медичною та соціальною 
державною проблемою. Актуальність проблеми безплідного шлюбу незаперечна в умовах 
зниження рівня народжуваності, високого рівня загальної смертності, економічної неста-
більності, низького рівня соціального забезпечення населення та недоступності кваліфі-
кованої медичної допомоги. 

За даними дослідження репродуктивного здоров’я 6,8 млн українських жінок дітород-
ного віку – безплідні [7, 12]. 

Для покращання організації медичної допомоги безплідним сім’ям необхідне вивчення 
не тільки поширеності безплідності, але і взаємозв’язок її з комплексом факторів, умов 
життя, праці і побуту населення. Дані літератури свідчать, що знижена фертильність під-
вищує ймовірність передачі інфекції, та підкреслюють масштаб проблеми бактеріального 
фактора безплідності [1, 5]. 

Так, Clamydia trachomatis і Neisseria gonorrhoeae є головною причиною запальних 
захворювань жіночих статевих органів, які без лікування в 10-40% випадків призводять  
до безплідності і підвищують ризик ектопічної вагітності. Ці наведені вище два патогени 
зумовлюють щорічно появу у світі більше 200 млн нових випадків інфекційних захво-
рювань, з них приблизно 2 млн нових випадків безплідності. 

Neisseria gonorrhoeae і меншою мірою – Clamydia trachomatis також асоцію-
ються зі зниженням чоловічої фертильності і підвищенням ризику перинатальних 
ускладнень [9, 14]. 
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Treponema pallidum, збудник сифілісу, спричинює щорічно у світі 10 млн нових ви-
падків інфекційних захворювань, а за відсутності лікування – перинатальну смерть. 

Щорічно реєструють більше 300 тис. перинатальних смертей, пов’язаних з цією 
інфекцією. 

Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum та інші, які асоційовані з порушеннями 
вагінальної мікрофлори, призводять до запальних захворювань жіночих статевих органів 
та безплідності. 

Механізми формування безплідності у зазначених патогенів різний, проте в цілому ця 
відмінність не надає їм очевидних переваг у розмноженні всередині організму господаря 
або ступені їхньої контагіозності. Наприклад, Neisseria gonorrhoeae інфікує ціліарні клі-
тини слизової оболонки маткових труб, які беруть участь у транспортуванні заплідненої 
яйцеклітини в матку. Gardnerella vaginalis може знижувати рухливість війок ціліарних 
клітин за допомогою вироблення інгібуючих факторів. Ліпополісахариди Clamydia tracho-
matis чинять токсичний вплив на сперматозоїди. На думку авторів, такі спрямовані ефекти 
не можуть бути випадковими, а виробилися у процесі еволюції, оскільки давали цим 
бактеріям істотні переваги [15, 16]. 

Актуальність проблеми зумовлена також високою частотою невиношування вагіт-
ності, що становить, за даними ВООЗ, 15-20% усіх бажаних вагітностей, причому на ем-
бріональний період припадає до 75% всіх репродуктивних втрат, пов’язаних з невино-
шуванням [3]. 

В останні роки у фізіологічному перебігу вагітності велику увагу стали приділяти нор-
мальному мікробіоценозу різних біотопів організму, що забезпечує формування колоні-
заційної резистентності слизових оболонок [4, 6]. Однак порушення мікробіоценозу 
біотопів можуть відбуватися під впливом різних екзогенних і ендогенних факторів (стрес, 
застосування лікарських препаратів, гормональні порушення, хронічні екстрагенітальні 
захворювання, імуносупресія), що зумовлює розвиток дисбіозів, які характеризуються під-
вищенням вмісту умовно-патогенної мікрофлори у певному біотопі і зі зміною мікроеко-
логічного гомеостазу в цілому. Проте у літературі немає єдиної думки про частоту і ха-
рактер різних форм дисбіотичних змін піхви при безплідності та невиношуванні вагіт-
ності [10]. До сьогодні мікробіоценоз піхви оцінюють тільки за характером мікрофлори 
просвітної області без урахування впливу на неї локальних факторів протиінфекційного 
захисту. Порушення мікробіоценозу, що призводять до збільшення рівня умовнопатоген-
них мікроорганізмів, запускають каскад імунологічних реакцій на локальному та систем-
ному рівнях. 

 

Мета дослідження. З’ясування особливостей мікробіоценозу статевих органів жінок 
репродуктивного віку у прегравідарний період з невиношуванням вагітності в анамнезі. 

 

Матеріали та методи. Були обстежені 56 пацієнток репродуктивного віку 25-30 ро-
ків, які перебували у прегравідарному періоді та 19 з яких мали в анамнезі невиношування 
вагітності та його корекцію. 

У роботі застосовані анамнестичні, класичні і сучасні методи мікробіологічних дослід-
жень з використанням цито- та вагітестів. Використані нами системи INTEGRAL SYS-
TEM GARD NERELLA та слайди «ВАГІТЕСТ» є абсолютно новими тест-системами, які 
не часто застосовуються в Україні. Вони дозволяють кількісно та якісно визначати хла-
мідії, гемофілюс, лактобацили, вагінальну гарднарелу, патогенні нейсерії, мікоплазми  
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та уреаплазми. Кожна партія INTEGRAL SYSTEM GARDNERELLA піддається конт-
ролю якості за допомогою суспензії штаму Gardnerella vaginalis АТСС 14 018 у фізіологіч-
ному розчині в концентрації 0,5-1 за МакФарландом. У якості негативного контролю 
використовували фізіологічний розчин. Діагноз дисбіозу встановлювали на підставі ре-
зультатів бактеріологічного, бактеріоскопічного, цитологічного досліджень, даних вагі-
нального citolab-тесту для визначення рН вагінального середовища. 

 
Результати дослідження та їх обговорення. У клінічній мікробіології технологічна 

революція привела до створення експрессистем ідентифікації мікроорганізмів, індикації 
їхньої мінімальної кількості у патологічному матеріалі. Не менш значний прогрес досяг-
нутий в техніці культивування мікроорганізмів, що дозволило сформуватися новому 
мікроекологічному напрямку досліджень, привело до розширення, а іноді – й до перегляду 
наших уявлень про участь умовнопатогенних мікроорганізмів у патології людини взагалі 
і при вагінальних інфекціях зокрема [11, 14]. 

З мікроекологічних позицій стала очевидною неспроможність сформованих уявлень 
про вагінальні інфекції як про моноінфекцію [2, 13]. Класичний постулат «один мікроб – 
одне захворювання» у сучасних умовах часто не знаходить підтвердження у клінічній 
практиці. Нами було виявлено полімікробні асоціації з різним ступенем етіологічної зна-
чущості асоціатів. Змішані інфекції або інфекції, що розвинулися на тлі вираженого дис-
балансу складу мікроценозу піхви, спостерігалися у 72% пацієнток з невиношуванням 
вагітності в анамнезі. Також відзначено високу частоту асоціацій різних мікроорганізмів 
(бактеріально-хламідійної, бактеріально-мікоплазменної, бактеріально-бактеріальної). 

Під час дослідження мікрофлори нижнього відділу статевого апарату обсіменіння 
патогенною мікрофлорою встановлено у 59,2% жінок. Причому у 44,8% випадків виявлені 
хламідії, у 27,6% – уреаплазма, мікоплазмоз – у 10,3% жінок, гарднерели – у 13,8% 
обстежених (малюнок). 

 

 
 

Необхідно відзначити, що у 27,6% обстежених жінок ідентифікована мікст-інфекція. 
Згідно з нашими даними, серед представників урогенітальної інфекції у жінок з невиношу-
ванням в анамнезі найбільш часто виявляли гарднерели, кишкову паличку, клебсієли  

44.80%

10.30%

13.80%

27.60%

Хламідії Мікоплазма Гарднерела Уреаплазма
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і гриби роду Candida. Серед представників умовно-патогенної мікрофлори у жінок у пре-
гравідарний період найбільш часто висівали гриби роду Candida, анаеробні стрептококи 
(пептострептококи) і ентерококи, гарднерели. 

Після проведеної етіопатогенетичної антибіотикотерапії при дослідженні клінічного 
матеріалу специфічної мікрофлори виявлено не було. У 12 жінок було виділено Gard-
nerella vaginalis, у 20 жінок – відсутній ріст лактобацил, а у 17 жінок у піхвовому вмісті 
була виявлена колонізація грибами Candida albicans. Визначення рН вагінального сере-
довища за допомогою сitolab-тесту зафіксувало лужну реакцію, яка становила (M±m) 
5,72±0,12 (норма – кисла реакція – рН<4,5). 

Близько 55% порушень складу мікроценозу піхви перебігали без клінічних проявів.  
В інших випадках пацієнтки скаржилися на періодичне виникнення дискомфорту у ді-
лянці зовнішніх статевих органів, піхви та збоку травного тракту. 

Усім обстеженим жінкам для відновлення нормобіоценозу був призначений Бревелак 
(компанія World Medicine) – комбінований пробіотик, до складу якого входять штами 
лакто – та біфідобактерій: Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Bifidobac-
terium longum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, які розщеплюють вугле-
води з утворенням молочної кислоти. Створене ними кисле середовище сприяє розвитку 
біфідобактерій, які становлять 85-95% нормальної мікрофлори організму людини, створю-
ють природне кисле середовище піхви, запобігають закріпленню патогенних мікроорга-
нізмів на поверхні слизової оболонки та підвищують її захисні властивості. Комбінація 
пробіотичних культур і вітамінів, які входять до складу препарату, стимулює захисні 
механізми кишечнику і таким чином підвищує стійкість організму. 

Так, вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє засвоєнню організмом низки вітамінів, ре-
гулює обмін холестерину. Забезпечує нормальне функціонування нервової системи, печін-
ки, залоз внутрішньої секреції, підтримує міцність стінок кровоносних судин. Вітамін В1 
забезпечує нормальне функціонування нервової (центральної і периферійної), серцево-
судинної, травної, ендокринної систем організму. Потреба у вітаміні B1 підвищується  
у стресових ситуаціях, у період вагітності, у пацієнтів із гіперфункцією щитоподібної 
залози. Вітамін В2 – регулює обмін амінокислот, з яких утворюються білки клітин і тканин 
організму, поліпшує функціональний стан нервової, серцево-судинної і травної систем. 
Вітамін В6 регулює обмін білків, жирів і вуглеводів, стимулює утворення гемоглобіну. Усе 
це є важливим фактором покращання репродуктивного здоров’я, особливо при безплід-
ності та невиношуванні вагітності. 

Пацієнткам було рекомендовано вживати Бревелак по 1 капсулі 3 рази на день протя-
гом 2 тиж у другу фазу двох менструально-оваріальних циклів. 

Через 2 міс. після закінчення терапії тільки 3 пацієнтки відзначали наявність неприєм-
них виділень з піхви. Також у них спостерігалися показники рН вагінального середови-
ща 5,3-5,5. В інших випадках всі пацієнтки вважали себе практично здоровими і ніяких 
скарг не пред’являли. Під час проведення бактеріологічного дослідження було конста-
товано наявність лактобацил, рН вагінальних виділень дорівнювала 4,46±0,1. 

 
Висновки 

 Виділення умовно-патогенних бактерій з патологічного матеріалу та їхня індикація є 
доказом їхньої етіологічної ролі. Але тільки облік кількісних співвідношень окремих 
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видів мікроорганізмів може характеризувати стан вагінального мікроценозу і ступінь 
його порушення. Успіх терапії і особливо віддалені результати лікування вагінальних 
інфекцій, що негативно впливають на перебіг вагітності, можуть залежати не тільки  
від елімінації бактерій, що спричинили захворювання, але і від повноти відновлення 
стану нормоценозу. 

 Наведене обґрунтування і досвід використання пробіотика Бревелак для лікування 
бактеріального вагінозу у формі монотерапії у жінок у прегравідарній підготовці свід-
чить про високу клініко-лабораторну ефективність, надійну безпеку, можливість  
і доцільність використання монотерапії пробіотиком як альтернативної стратегії пре-
вентивного заходу щодо акушерських і перинатальних ускладнень. 
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СУЧАСНЕ КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ МІКРОСПОРІЇ 
 

Мета роботи – підвищити ефективність лікування хворих на мікроспорію дітей 
шляхом застосування в комплексній терапії пробіотично-вітамінного комплексу 
«Бревелак». 

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 55 хворих дітей віком  
від 1 до 13 років (27 дівчаток та 28 хлопчиків). У 28 з них діагностовано мікроспорію 
волосистої частини голови, у 10 – волосистої частини голови і гладенької шкіри, 17 – 
гладенької шкіри. У 16 хворих були супутні застудні захворювання: гострі респіраторні 
вірусні інфекції (14 випадків) та їхні ускладнення: ларинготрахеїт (1 випадок) і бронхіт 
(1 випадок). Усіх хворих на мікроспорію розділили на 3 групи. Пацієнтам 1-ї та 2-ї групи 
призначали гризеофульвін у таблетках з розрахунку 21-22 мг/кг, розділених на 2-3 при-
йоми. Всім хворим 3-ї групи призначали тербінафін залежно від маси тіла: до 20 кг – 
62,5 мг/добу (1/4 таблетки), від 20 до 40 кг – 125 мг/добу (1/2 таблетки), понад 40 кг – 
250 мг/добу (1 таблетка) 1 раз на добу. Системну терапію поєднували із зовнішнім 
застосуванням 2% крему сертаконазолу нітрату. Всім дітям призначали пробіотично-
вітамінний комплекс «Бревелак» залежно від віку: від 1 до 3 років – по 1 капсулі 1-2 рази 
на добу, від 3 до 12 років – по 1 капсулі 3 рази на добу, від 12 років і старше – по 1-2 капсулі 
3 рази на добу. Тривалість лікування в 1-й та 2-й групах становила від 3 до 6 тиж, у 3-й – 
від 1 до 5 тиж. По закінченні лікування пацієнтам рекомендували прийом пробіотично-
вітамінного комплексу «Бревелак». 

Результати та обговорення. Завдяки лікуванню у всіх 55 хворих досягнуто клініч-
ного та етіологічного одужання. Тривалість лікування в 1-й та 2-й групах становила  
від 3 до 6 тиж, у 3-й – від 1 до 5 тиж. Включення до комплексу терапії хворих на мікро-
спорію пробіотично-вітамінного препарату «Бревелак» надало змогу підвищити ефек-
тивність та поліпшити результати лікування, уникнути розвитку супутніх застудних 
захворювань. Пацієнти добре переносили препарат, змін показників аналізів крові  
та сечі після закінчення курсу терапії не було. 

Висновки. Комплекс пробіотичних культур з вітамінними компонентами «Бреве-
лак» є ефективним та безпечним при мікроспорії волосистої частини голови та гла-
денької шкіри у дітей. Включення до комплексу лікування цих хворих пробіотично-
вітамінного препарату «Бревелак» у комбінації із системними антимікотиками гризео-
фульвіном і тербінафіном та протигрибковим засобом 2% кремом сертаконазолу нітрату 
сприяє покращанню ефективності лікування, прискоренню клінічного та мікологічного 
одужання, а також запобіганню рецидивування хвороби та профілактиці гострих рес-
піраторних вірусних інфекцій. Цей метод визнано ефективним при лікуванні хворих  
на мікроспорію із супутніми застудними захворюваннями та їхніми ускладненнями. 

Ключові слова. Мікроспорія, діти, лікування, гризеофульвін, тербінафін, сертако-
назолу нітрат, пробіотично-вітамінно-мінеральний комплекс, пробіотично-вітамінний 
комплекс. 
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  Грибкові ураження шкіри та їхніх придатків не втратили своєї актуальності, поши-
рені в усьому світі, є однією з найбільш частих форм інфекції і мають тенденцію до що-
річного росту захворюваності. У структурі інфекційної патології мікози посідають пер-
ше місце. На сучасно- му етапі мікотичні захворювання потребують уваги і постійного 
вдосконалення існуючих методів їхнього лікування [11, 13, 20, 21]. 

Мікроспорія посідає важливе місце серед мікозів, належить до трихомікозів, зумов-
лена грибами роду Microsporum. Переважним збудником мікроспорії вважається зоо-
фільний дерматофіт Microsporum canis [9, 11, 14, 17]. Розвиток цього захворювання 
спричиняють гіповітаміноз, імунодефіцитний стан, недотримання правил особистої гі-
гієни [1, 15, 16, 22]. Мікроспорія — це висококонтагіозне захворювання, на яке частіше 
хворіють діти починаючи з наймолодшого віку і, зокрема, новонароджені [7, 8, 10, 23]. 

Важливою передумовою розвитку мікроспорії є наявність патогенного гриба Micro-
sporum canis, а також вплив різних чинників, які знижують захисні сили організму зага-
лом та шкіри зокрема, призводячи до зараження людини. Серед таких чинників головну 
роль відіграють поверхневі та глибокі травми, підвищення вологості шкіри, несприят-
ливі чинники навколишнього середовища (похолодання і зниження температури 
повітря в осінньо-зимовий та ранній весняний періоди), переохолодження організму, 
зумовлене похолоданням, скупчення дітей у дитячих колективах, тісний контакт, підви-
щення потовиділення та травматизація шкіри під час занять спортом у секціях з бо-
ротьби. Сприятливими для розвитку мікроспорії є поєднання надмірної вологості та під-
вищеної температури повітря, переохолодження і перегрівання організму, перенесені 
застудні та вірусні захворювання, які часто виникають після переохолодження, на тлі 
зниження захисних сил, зумовлених похолоданням [7, 10, 11].  

Визначну роль у розвитку мікроспорії відіграють імунопатологічні порушення –  
як клітинні, так і гуморальні. Результати численних досліджень довели наявність певних 
порушень імунної відповіді у хворих на мікроспорію. Змен шення відносної кількості 
загальних Т-лімфоцитів (CD3+), Т-хелперів (CD4+), Т-цитотоксичних/супресорів 
(CD8+) і неактивованих Т-лімфоцитів з фенотипом CD45RA+ свідчить про дисбаланс 
діяльності Т-клітинної ланки, дія якої лежить в основі регуляції імунної відповіді  
при мікотичній інфекції. Під час дослідження гуморальної ланки імунітету у хворих  
на мікроспорію спостерігали зменшення відносної кількості В-лімфоцитів (СD20+)  
та зниження рівня сироваткових імуноглобулінів А, M і G [5]. У процесі дослідження 
цитокінового профілю виявили вірогідне підвищення вмісту прозапальних цитокінів 
ІЛ-1b, ІЛ-6, ІЛ-8 і Г-КСФ (гранулоцитарного колонієстимулювального факт ора) у сиро-
ватці крові хворих на мікроспорію на тлі мінімального підвищення рівня ІNF-ɣ (ін-
терферону- ɣ), що свідчить про пригнічення клітинної ланки імунної системи [12]. Нау-
ковці вважають протекторним щодо дерматофітів клітинний, Т-опосередкований варіант 
імунної відповіді на антигени збудника. Останніми роками велику увагу приділяють 
визначенню імунної реактивності у пацієнтів із зооантропонозними дерматофітами  
і вивченню можливостей імуномодулювальної терапії [6, 9, 18].  

На сучасному етапі питання щодо лікування мікроспорії є актуальним, що пов’язано 
з особ ливостями цього захворювання. Однією з особливостей мікроспорії є ураження 
придатка шкіри – волосся – залежно від локалізації патологічного процесу. Якщо захво-
рювання виникає на волосистій частині голови, то уражується довг е волосся, у разі 
локалізації патологічного процесу на гладенькій шкірі – пушкове. За даними різних 



 128  

авторів, мікроспорія гладенької шкіри у 65-80% осіб супроводжується ураженням пуш-
кового волосся. Дедалі частіше виникає ураження брів та вій при мікроспорії. Лікування 
хворих на мікроспорію з ураженням волосся складне і тривале. При цьому важливим є 
комплексний підхід, що передбачає застосування сис темного антимікотика залежно  
від локалізації патологічного процесу та проведення зовнішньої терапії [6-8, 11].  

В Україні та в інших країнах світу основним препаратом для лікування мікроспорії 
волосистої частини голови є гризеофульвін. При визначенні чутливості збудників дер-
матомікозів до антимікотиків вчені дійшли висновку, що гризеофульвін – один з най-
більш чутливих протигрибкових антибіотиків до збудників дерматомікозів [2, 6, 9, 24]. 
Він є одним із природних антимікотиків, який активний тільки щодо дерматоміцетів. 
Продукується цвілевим грибом Penicillinum nigricans, виявляє фунгістатичний ефект, 
індукує активність цитохрому Р-450, добре всмоктується з травного каналу. Гризео-
фульвін, що ви пускається у формі таблеток по 125 мг, призначають з розрахунку  
21-22 мг/кг. Препарат приймають 2-3 рази на добу під час їди з чайною ложкою олії,  
що підвищує його розчинність та збільшує тривалість дії [6, 9].  

Добре себе зарекомендував при мікроспорії гладенької шкіри системний антимі-
котик тербінафін, особливо при ураженні пушкового волосся. Препарат виявляє сильну 
фунгістатичну та фунгіцидну дію (тобто зумовлює загибель гриба). Фунгіцидна дія 
ґрунтується на специфічному гальмуванні скваленепоксидази, що порушує синтез 
ергостеролу – основного компонента мембрани клітини гриба. Ліпофільність тербіна-
фіну сприяє проникненню в епідерміс, дерму, під шкіру, звідки він повільно всмок-
тується в кров. Завдяки кератофільній властивості препарат накопичується в роговому 
шарі епідермісу і тривалий час там зберігається у фунгіцидних концентраціях [7-9, 11].  

При лікуванні грибкових захворювань різної етіології і, зокрема, мікроспорії із зов-
нішніх засобів виявився ефективним 2% крем сертаконазолу нітрат. Він виявляє анти-
грибкову дію широкого спектра щодо дерматофітів Trichophyton, Epidermophyton і Micro-
sporum, а також ріжджів роду Candida та Cryptococcus [6-9, 19]. Сертаконазол – проти-
грибковий засіб для місцевого лікування, похідне імідазолу, який чинить сильну фун-
гіцидну дію і має широкий спектр активності проти патогенних грибкових інфекцій: 
дерматофітів, дріжджоподібних грибів і збудників, що спричиняють інфекційні захво-
рювання шкіри та слизових оболонок, зокрема грампозитивних штамів. У разі місце-
вого застосування в крові та сечі його не виявляють. Системної абсорбції не має. Над-
звичайно важливою є низька частота побічних ефектів сертаконазолу [6-9]. Місцево 
уражені ділянки обробляють також 2% розчином йоду спиртового. Важливою скла-
довою ефективного та успішного лікування мікроспорії волосистої частини голови  
і гладенької шкіри є видалення волосся у вогнищах ураження шляхом епіляції, потім 
гоління волосся з інтервалом 1 раз на 3-5 діб. На початку лікування рекомендовано 
проводити епіляцію, а потім гоління волосся у вогнищах ураження [6, 8].  

Особливістю є те, що на мікроспорію частіше хворіють діти. У них підвищений 
ризик розвитку інфекційної патології, що зумовлено морфофункціональними особли-
востями імунної системи, яка в дитячому віці недостатньо сформована, а слабкий 
протиінфекційний захист і одночасно поширення контактів роблять їх особливо ураз-
ливими до вірусної, бактеріальної та грибкової інфекцій [3, 7, 10].  

Для лікування мікроспорії у дітей віком від 1 року з метою підвищення ефективності 
комплексної терапії застосовують пробіотично-вітамінний комплекс «Бревелак». До його 
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складу входить комплекс пробіотичних культур, штами яких мають доведену клінічну 
ефективність: 5 лактобактерій (Lactobacillus helveticus R0052, Lactococcus lactis ssp. lactis 
R1058, Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus casei R0215, Lactobacillus plantarum 
R1012), 3 біфідобактерії (Bifido bacterium longum R0175, Bifidobacterium breve R0070, 
Bifidobacterium bifidum R0071), Streptococcus thermophilus R0083, 4 вітаміни: вітамін С 
(аскорбінова кислота), вітамін В1 (тіаміну мононітрат), вітамін В2 (рибофлавін), вітамін 
В6 (піридоксину гідрохлорид) та фруктоолігосахариди. Висока ефективність й безпека 
застосування пробіотично-вітамінного комплексу дає змогу використовувати його у ді-
тей починаючи з 1 року. Надзвичайно важливим механізмом дії пробіотиків є участь  
в активізації захисних місцевих реакцій, а також імуномодулювальний вплив на загаль-
ний імунітет: посилення неспецифічного захисту проти інфекцій, підвищення продукції 
секреторного IgA [4]. 

Мета роботи – підвищити ефективність лікування хворих на мікроспорію дітей 
шляхом застосування в комплексній терапії пробіотично-вітамінного комплексу 
«Бревелак». 

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 55 хворих дітей віком  
від 1 до 13 років (27 дівчаток та 28 хлопчиків). У 28 з них діагностували мікроспорію 
волосистої частини голови, у 10 – волосистої частини голови і гладенької шкіри, у 17 – 
гладенької шкіри. Навчальні шкільні та дошкільні заклади відвідували 35 дітей: 28 – 
дитячий садок, 7 – школу. Двоє хлопчиків віком 12 і 13 років відповідно займались  
у спортивних секціях з боротьби: один – у секції з вільної боротьби, другий – в секції 
змішаних бойових мистецтв.  

У 16 хворих на мікроспорію в процесі лікування були супутні застудні захворю-
вання після переохолодження в холодні сезони року: гострі респіраторні вірусні ін-
фекції (14 випадків), що супроводжувались такими клінічними виявами, як нежить, біль 
у горлі, кашель, підвищення температури тіла, та їхніми ускладненнями (в 1 – ларинго-
трахеїт і в 1 – бронхіт). У 8 дітей за 1-4 тиж. до захворювання були застудні та вірусні 
захворювання, також переважно після переохолодження в холодні сезони року: гострі 
респіраторні вірусні інфекції (4 випадки) з нежитем, кашлем і підвищенням темпе-
ратури тіла, пневмонія (1 випадок), вітряна віспа (1 випадок), вірусний енцефаліт (1 ви-
падок), аденоїдит (1 випадок).  

Тривалість захворювання до звернення по медичну допомогу становила від 1 доби 
до 3 міс. Джерелом зараження у 18 хворих стали домашні коти (переважно кошенята – 
14 хворих), у 4 – бездомні та дворові коти, у 8 – домашні та дворові коти в бабусь  
і родичів у селі, де діти перебували на канікулах чи в гостях. У 7 пацієнтів джерелом 
зараження були домашні собаки, у 2 – домашні та дворові собаки у бабусь у селі.  
У 2 дітей джерелом зараження були близькі родичі (сестри), у 3 – хворі діти (друзі).  
В 9 випадках джерело інфікування не було встановлено. Джерелом зараження у 2 хво-
рих, які відвідували спортивні секції з боротьби, були хворі діти. Зараження у цих па-
цієнтів відбулося під час змагань. 

У всіх хворих на мікроспорію волосистої частини голови спостерігалися поодинокі 
або множинні висипання (від 1 до 20) округлої форми з чіткими межами діаметром  
від 0,5 до 7 см блідорожевого кольору, вкриті сіруватими дрібними лусочками, різної 
локалізації. Волосся у вогнищі ураження було повністю (інколи частково) обламане  
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на однаковому рівні – на висоті 3-6 мм від поверхні шкіри. У 16 хворих виявлено пооди-
нокі висипання діаметром від 0,5 до 7 см на різних ділянках волосистої частини голови: 
в ділянці тім’я (9 випадків), на потилиці (3), на правій скроневій ділянці (2) та на лівій 
скроневій ділянці (2). У 7 пацієнтів виявлено від 2 до 4 вогнищ ураження. Висипання 
були округлої форми діаметром від 1 до 5 см, локалізувалися в ділянці тім’я, на правій 
скроневій ділянці та на потилиці. В 1 пацієнта виявлено 5 вогнищ ураження округлої 
форми діаметром від 1 до 5 см на шкірі тім’я та на потилиці. У 4 пацієнтів були мно-
жинні висипання (10-20) діаметром від 0,5 до 3 см у ділянці потилиці, тім’я та на скро-
невих ділянках.  

У хворих з мікроспорією волосистої частини голови та гладенької шкіри спосте-
рігали від 1 до 20 осередків висипання округлої форми з чіткими краями діаметром  
від 0,5 до 5 см блідо-рожевого кольору, вкриті сіруватими дрібними лусочками, з пов-
ним або частковим обламуванням волосся в ділянках ураження на висоті 3-6 мм над 
рівнем шкіри, різної локалізації. У 2 пацієнтів у ділянці тім’я були поодинокі висипання 
на волосистій частині голови округлої форми діаметром від 0,5 до 3 см, у 2 – на правій 
та лівій скронях, а в 1 – на потилиці. У всіх пацієнтів на гладенькій шкірі виявлено від 1 
до 20 елементів висипу округлої форми діаметром від 0,5-5 см різної локалізації. Пере-
важно множинні висипання локалізувалися на шкірі обличчя, шиї, тулуба, верхніх та 
нижніх кінцівок. У 2 хворих було по 3 елементи висипу на волосистій частині голови 
діаметром від 1 до 5 см на потилиці, на лобній, лівій завушній та скроневій ділянках.  
У них також виявляли висипання і на гладенькій шкірі діаметром від 1 до 3 см на об-
личчі, тулубі та верхніх кінцівках. Від 6 до 7 висипів на волосистій частині голови було 
у 2 хворих. Ви сипання діаметром від 1 до 5 см округлої форми були розташовані  
в ділянці тім’я, в лобній, скроневих ділянках та на потилиці. Висипання діаметром від 1 
до 3 см локалізувалися також на обличчі, тулубі та верхніх кінцівках. В 1 пацієнта мно-
жинні висипання (більше 10) на волосистій частині голови діаметром від 0,5 до 1 см 
локалізувалися на скроневих ділянках, тім’ї та потилиці. На гладенькій шкірі висипання 
діаметром від 0,5 до 1,5 см були на обличчі, тулубі, верхніх та нижніх кінцівках.  

У всіх хворих на мікроспорію гладенької шкіри виявлено різної локалізації виси-
пання рожевого кольору овальної чи округлої форми діметром від 0,5 до 5 см з підви-
щенням по периферії за рахунок вузликів і кірочок із лущенням на поверхні. У 12 хво-
рих відмічено поодинокі висипання діметром від 0,5 до 5 см на обличчі, шиї, тулубі, 
плечах, стегнах. Від 2 до 4 осередків ураження на різних ділянках тіла було у 3 хворих, 
6 осередків – в 1. Множинні висипання (понад 20) діаметром від 1 до 3 см на обличчі, 
шиї, верхніх та нижніх кінцівках виявлено в 1 пацієнта.  

У 15 пацієнтів з мікроспорією гладенької шкіри спостерігали ураження пушкового 
волосся, що було підтверджено результатами мікроскопічного та люмінесцентного 
методів досліджень (яскраво-зелене світіння пушкового волосся у променях лампи 
Вуда). Клінічно ураження проявлялося фолікулярними вогнищами або утворенням 
перифолікулярних папул.  

Клінічний діагноз у всіх хворих було підтверджено результатами мікроскопічного 
аналізу, культурального та люмінесцентного (у променях лампи Вуда) методів до-
сліджень. Усіх хворих на мікроспорію розділили на 3 групи. До 1-ї було включено  
28 хворих віком від 1 до 12 років з діагнозом «мікроспорія волосистої частини голови», 
до 2-ї – 10 хворих віком від 1 до 6 років з діагнозом «мікроспорія волосистої частини 
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голови і гладенької шкіри», до 3-ї – 17 пацієнтів віком від 1 до 13 років з діагнозом 
«мікроспорія гладенької шкіри».  

Усім пацієнтам 1-ї та 2-ї груп призначали гризеофульвін у таблетках з розрахунку 
21-22 мг/кг щодня за 2-3 прийоми під час їди з чайною ложкою олії. Системну терапію 
поєднували із зовнішнім лікуванням, яке передбачало епіляцію, потім гоління волосся 
та змащування уражених ділянок 2% розчином йоду спиртового і протигрибковим 
зовнішнім засобом 2% кремом сертаконазолу нітрату двічі на добу. Тривалість ліку-
вання становила від 3 до 6 тиж.  

Хворим 3-ї групи призначали тербінафін за лежно від маси тіла: до 20 кг – 62,5 мг/добу 
(1/4 таблетки), від 20 до 40 кг – 125 мг/добу (1/2 таблетки), понад 40 кг – 250 мг/добу  
(1 таблетка) 1 раз на добу. Системну терапію поєднували із зовнішнім лікуванням,  
яке включало змащування уражених ділянок 2% розчином йоду спиртового і проти-
грибковим зовнішнім засобом 2% кремом сертаконазолу нітрату двічі на добу. Уражене 
пушкове волосся видаляли шляхом епіляції, потім гоління з інтервалом раз на 3 доби. 
Тривалість лікування становила від 1 до 5 тиж.  

Усім 55 хворим з мікроспорією призначали пробіотично-вітамінний комплекс «Бре-
велак» залежно від віку: дітям від 1 до 3 років – по 1 капсулі 1-2 рази на добу, від 3  
до 12 років – по 1 капсулі 3 рази на добу, від 12 років та старше – по 1-2 капсули 3 рази 
на добу. У 16 випадках комплекс було призначено через наявність у хворих на мікро-
спорію супутніх застудних захворювань та їхніх ускладнень. Комплексний пробіотич-
ний препарат, збагачений вітамінами, було рекомендовано 39 дітям для зміцнення 
імунної системи та підвищення захисних сил організму.  

Дітям з мікроспорією гладенької шкіри по закінченні лікування рекомендували 
прийом пробіотично-вітамінного комплексу «Бревелак» протягом 30 діб з метою запо-
бігання рецидивуванню мікроспорії та профілактики гострих респіраторних вірусних 
інфекцій.  

Клініко-етіологічний контроль ефективності проводили під час лікування один раз 
на 3-5 діб до отримання негативних результатів мікроскопічного дослідження (два-три 
аналізи з п’яти- або триденним інтервалом) та з допомогою люмінесцентного дослід-
ження у променях лампи Вуда (зникнення зеленого світіння волосся та двократна від-
сутність люмінесцентного світіння волосся в джерелах ураження під час контрольних 
оглядів), а також у разі потреби — культурального дослідже ння (відсутність гриба  
М. саpіs). 

Результати та обговорення. Результати дослідження підтверджують, що на мік-
роспорію хворіють переважно діти віком до 13 років. Хворих на мікроспорію хлопчиків 
було більше (28), ніж дівчаток (27). У більшості випадків джерелом зараження стали 
коти (у 35 з 55 хворих). У всіх 55 хворих на мікроспорію досягнуто клінічного та етіо-
логічного одужання, що підтверджено результатами мікроскопічного, культурального 
та люмінесцентного методів досліджень. Тривалість лікування становила від 1 до 6 тиж. 
Хворим 1-ї групи призначали гризеофульвін у таблетках з розрахунку 21-22 мг/кг 
щодня за 2-3 прийоми під час їди з чайною ложкою олії. Системну терапію поєднували 
із зовнішнім лікуванням, яке передбачало епіляцію, потім гоління волосся та змащу-
вання уражених ділянок 2% розчином йоду спиртового і протигрибковим зовнішнім 
засобом 2% кремом сертаконазолу нітрату двічі на добу. Тривалість лікування стано-
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вила від 3 до 6 тиж. У 5 пацієнтів лікування тривало 3 тиж. Поодинокі висипання локалі-
зувалися в ділянці тім’я, на потилиці та обох скронях. Тривалість лікування 10 пацієнтів 
становила 4 тиж. Висипання локалізувалися в ділянці тім’я, на обох скронях та поти-
лиці. У 6 хворих лікування тривало 5 тиж. Висипання у них були в ділянці потилиці, 
тім’я, на правій та лівій скроневих ділянках. У 7 хворих на мікроспорію тривалість 
лікування становила 6 тиж. Висипання у них локалізувалися в ділянці потилиці, тім’я 
та обох скронь. У 2-й групі також призначали системний антимікотик гризеофульвін у 
таблетках з розрахунку 21-22 мг/кг щодня за 2-3 прийоми під час їди з чайною ложкою 
олії. Системну терапію поєднували із зовнішнім лікуванням: змащували уражені ді-
лянки 2% розчином йоду спиртового і протигрибковим зовнішнім засобом 2% кремом 
сертаконазолу нітрату двічі на добу. Видаляли волосся у вогнищах шляхом епіляції, 
потім гоління з інтервалом один раз на 3-5 діб. Тривалість лікування становила від 4  
до 6 тиж., у 4 пацієнтів – 4 тиж. Висипання у них локалізувалися в ділянках потилиці, 
правої скроневої ділянки та на гладенькій шкірі обличчя, тулуба й верхніх кінцівок.  
У 3 хворих лікування тривало 5 тиж. Висипання у них були в ділянці лоба, потилиці, 
тім’я, на правій скроневій, лівій завушній ділянках та на гладенькій шкірі обличчя, шиї, 
тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Тривал ість лікування у 3 хворих на мікроспорію 
становила 6 тиж. Висипання у них були в ділянці потилиці, тім’я, обох скронь та  
на гладенькій шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Хворим 3-ї групи 
призначали тербінафін у таблетках перорально залежно від маси тіла: до 20 кг –  
62,5 мг/добу (1/4 таблетки), від 20 до 40 кг – 125 мг/добу (1/2 таблетки), понад 40 кг – 
250 мг/добу (1 таблетка) 1 раз на добу. Системну терапію поєднували із зовнішнім 
лікуванням, яке включало змащування уражених ділянок 2% розчином йоду спирто-
вого і протигрибковим зовнішнім засобом 2% кремом сертаконазолу нітрату двічі  
на добу. Уражене пушкове волосся видаляли шляхом епіляції, потім гоління з ін- 
тервалом один раз на 3 доби. Тривалість лікування становила від 1 до 5 тиж. і залежала 
від локалізації патологічного процесу. У 2 хворих на мікроспорію гладенької шкіри  
без ураження пушкового волосся поодинокі висипання локалізувалися на шкірі об-
личчя та тулуба, лікування тривало 1 тиж. У 2 хворих на мікроспорію гладенької шкіри 
з ураженням пушкового волосся поодинокі висипання були на шкірі обличчя та грудей. 
Термін лікування становив 2 тиж. У 4 хворих на мікроспорію гладенької шкіри з ура-
женням пушкового волосся термін лікування становив 3 тиж. Висипання у них були  
на шкірі обличчя, шиї, грудей, спини, живота. У 5 хворих із ураженням пушкового во-
лосся лікування тривало 4 тиж. Висипання у них були на шкірі обличчя, передньої 
поверхні шиї, грудей, живота, спини, згинальних поверхонь верхніх та нижніх кінцівок. 
У 4 пацієнтів висипання були на шкірі обличчя, шиї, спини, розгинальних поверхнях 
верхніх та нижніх кінцівок. Тривалість лікування становила 5 тиж. Усім 55 хворим  
з мікроспорією призначали пробіотично-вітамінний комплекс «Бревелак» залежно  
від віку: дітям від 1 до 3 років – по 1 капсулі 1-2 рази на добу, від 3 до 12 років – 
по 1 капсулі 3 рази на добу, від 12 років та старше – по 1-2 капсули 3 рази на добу.  
В 16 випадках комплекс було призначено через наявність у хворих на мікроспорію 
супутніх застудних захворювань та їхніх ускладнень. Комплексний пробіотичний пре-
парат, збагачений вітамінами, рекомендовано 39 дітям для зміцнення імунної системи 
та підвищення захисних сил організму. У 16 дітей швидко (за 1-3 дні) зникли суб’єк-
тивні вияви гострих респіраторних захворюв ань, і вони швидше одужали від супутніх 
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застудних захворювань та ускладнень і мікроспорії. Поліпшилося і загальне самопо-
чуття дітей. Призначення пробіотично-вітамінного комплексу 39 дітям з мікроспорією 
дало змогу уникнути розвитку гострих респіраторних вірусних інфекцій та прискорити 
одужання. Діти добре переносили препарати. Побічних ефектів не спостерігали. Всім 
хворим до та після лікування проведено аналізи крові і сечі. Від хилень у лабораторних 
показниках не виявлено. Ефективність лікування підтверджено негативними резуль-
татами мікроскопічних аналізів та люмінесцентного дослідження. Дітям з мікроспорією 
гладенької шкіри після відміни лікування рекомендували прийом пробіотично-
вітамінного комплексу «Бревелак» протягом 30 діб з метою запобігання рецидиву-
ванню мікроспорії та профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. По за-
вершенні лікування всі хворі на мікроспорію волосистої частини голови, волосистої 
частини голови і гладенької шкіри перебували під диспансерним спостереженням 
протягом 3 міс, хворі на мікроспорію гладенької шкіри – 1 міс. Пацієнти приходили  
на контрольний огляд один раз на місяць. За цей період діти не хворіли гострими 
респіраторними вірусними інфекціями (зі слів батьків). У всіх хворих патологічний про-
цес на шкірі повністю регресував. У вогнищах ураження повністю відновився ріст 
здорового волосся. Рецидивів не спостерігали. 

Висновки. Комплекс пробіотичних культур з вітамінними компонентами «Бре-
велак» є ефективним та безпечним у дітей з мікроспорією волосистої частини голови  
та гладенької шкіри. Включення до комплексу лікування хворих на мікроспорію про-
біотично-вітамінного препарату «Бревелак» у комбінації із системними антимікоти-
ками гризеофульвіном і тербінафіном та протигрибковим засобом 2% кремом серта-
коназолу нітрату сприяє покращаню ефективності лікування, прискоренню клінічного 
та мікологічного одужання, а також запобіганню рецидивування хвороби та профілак-
тиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цей метод виявився ефективним при лі-
куванні хворих на мікроспорію із супутніми застудними захворюваннями та їхніми 
ускладненнями. 
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