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Роль дуальної терапії в лікуванні повторного
епізоду вульвовагінального кандидозу

УДК 618.15�002:616.992.282�08�039.34УДК

Вульвовагінальний кандидоз (ВВК) — одна з найчастіших інфекцій жіночих статевих шляхів, асоційована переважно з Candida albicans. Різні види

Candida виявляються у 10–20% здорових жінок фертильного віку в сечостатевих органах. На сьогодні вивчаються фактори впливу на еволюцію

дріжджової інфекції від колонізації до клінічної симптоматики, що включають сприйнятливість, запальні реакції, дисбаланс вагінальної мікробіоти.

У 75% жінок протягом життя спостерігається епізод повторного ВВК, а у 5–10% — рецидивний вульвовагінальний кандидоз. Під час вагітності

кандидоз сечостатевих органів зустрічається у 2–3 рази частіше, ніж у невагітних жінок.

Мета — проаналізувати ефективність впливу дуальної терапії на профілактику повторного епізоду вагінального кандидозу.

Пацієнти та методи. Обстежено та проліковано 52 жінки, які мали перший епізод кандидозу під час вагітності (отримали відповідне лікування)

та повторний епізод у перші 3 місяці післяпологового періоду. Проведено культуральний метод, а також мікроскопію вагінального мазка,

пофарбованого за Грамом, що дало змогу виявити супутню грибам мікрофлору, і це вплинуло на вибір раціональної етіотропної терапії.

У всіх 52 жінок виявлено С. albicans (92,3%), C. glabrata (3,8%), C. crusei (1,9%), C. dubliniensis (1,9%), а також патологічну флору, різке зниження

рівнів лактобацил. 

Результати. Враховуючи потенційно загрозливі наслідки кандидозу для вагітної та плода, вкрай важливим є ефективне лікування першого гострого

епізоду кандидозу під час вагітності. Для цього слід провести адекватне обстеження, яке дасть змогу правильно обрати препарат і встановити

тривалість лікування.

Висновки. Дуальна терапія препаратом комплексної дії на мікст6інфекцію та підтримка його ефективності терапією супроводу має доведену

задоволеність пацієнток, що становить 96,2%.

Дослідження виконано згідно з принципами Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначених у

роботі установи. На проведення досліджень отримано поінформовану згоду жінок.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Role of dual therapy on the repeated episode of vulvovaginal candidiasis
Iu.V. Davydova, A.Yu. Limanskaya, O.M. Kravets, A.A. Tarnavska
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology after named academician О.М. Lukyanova of the NAMS of Ukraine», Kyiv

Vulvovaginal candidiasis (VVC) is one of the most common infections of female genital tract and is mainly associated with Candida albicans, different types

of Candida are found in 10–20% of healthy women of childbearing age in the genitourinary organs. Currentl, the factors that influence the evolution of yeast

infection from colonization to clinical symptoms, including susceptibility, inflammatory reactions, and imbalance of vaginal microbiota, are being studied. 75%

of women experience an repeated episode of VVC, and 5–10% of women experience recurrent vulvovaginal candidiasis. During pregnancy, candidiasis of the

genitourinary organs occurs 2–3 times more often than in non6pregnant women.

Purpose — to conduct an analysis of the effectiveness of the dual therapy influence on the recurrent episode of vaginal candidiasis.

Patients and methods. We examined and treated 52 women who had a first episode of candidiasis during pregnancy (they received short6term treatment) and

next episode in the first three months of the postpartum period. The cultural method and the microscopy of a vaginal smear, gram6stained, were performed,

revealed the microflora which accompanies fungi, that influenced on the choice of rational aetiotropic therapy. In all 52 women we revealed different strains:

C. albicans (92.3%), C. glabrata (3.8%), C. crusei (1.9%), C. dubliniensis (1.9%), as well as the presence of pathological flora, a significant reduction

of lactobacilli levels.

Results. Given the potentially threatening effects of candidiasis on pregnancy and the fetus, it is essential to effectively treat the first acute episode

of pregnancy during pregnancy, which is possible if adequate examination is made to select the drug correctly and to determine the duration of treatment.

Conclusions. Carrying out dual (combined vaginal tablets and multistrain probiotic) therapy with a compound action on mixed infection and maintaining

its effectiveness with accompanying therapy has a proven patient satisfaction rate of 96.2%.

The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee

of this Institute. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.

No conflict of interest were declared by the authors.
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Роль дуальной терапии в лечении повторного эпизода
вульвовагинального кандидоза
Ю.В. Давыдова, А.Ю. Лиманская, О.М. Кравец, А.А. Тарнавская
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев

Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) — одна из самых частых инфекций женских половых путей и в основном ассоциируется с Candida albicans.

Различные виды Candida обнаруживаются у 10–20% здоровых женщин детородного возраста в мочеполовых органах. На сегодня изучаются

факторы влияния на эволюцию дрожжевой инфекции от колонизации к клинической симптоматике, включающие восприимчивость,

воспалительные реакции, дисбаланс вагинальной микробиоты. У 75% женщин в течение жизни наблюдается эпизод повторного ВВК, а у 5–10% —

рецидивирующий ВВК. Во время беременности кандидоз мочеполовых органов встречается в 2–3 раза чаще, чем у небеременных женщин.

Цель — проанализировать эффективность влияния дуальной терапии на профилактику повторного эпизода вагинального кандидоза.

Пациенты и методы. Проведено обследование и лечение 52 женщин, которые имели первый эпизод кандидоза во время беременности (получили

соответствующее лечение) и повторный эпизод в первые три месяца послеродового периода. Проведен культуральный метод, а также микроскопия

влагалищного мазка, окрашенного по Граму, что позволило выявить сопутствующую грибам микрофлору, что повлияло на выбор рациональной
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Актуальність

Вульвовагінальний кандидоз (ВВК) —
одна з найчастіших інфекцій жіночих

статевих шляхів, асоційована переважно з
C. albicans. Різні види Candida виявляються
у 10–20% здорових жінок фертильного віку
в сечостатевих органах. На сьогодні вивчають�
ся фактори впливу на еволюцію дріжджової
інфекції від колонізації до клінічної симптома�
тики, що включають сприйнятливість, запальні
реакції, дисбаланс вагінальної мікробіоти [9, 12].

Слід зазначити, що у 75% жінок протягом
життя спостерігається епізод повторного ВВК
а у 5–10% усіх жінок — рецидивний вульвовагі�
нальний кандидоз (РВВК), критерієм встановлен�
ня даного діагнозу є >4 епізодів ВВК за рік [12, 13].

Під час вагітності кандидоз сечостатевих
органів зустрічається в 2–3 рази частіше, ніж у
невагітних жінок. Висока частота виникнення
вагінального кандидозу в період гестації обумо�
влена низкою факторів: змінами гормонально�
го балансу; накопиченням глікогену в епітелі�
альних клітинах піхви; імуносупресивною дією
високого рівня прогестерону і наявністю
в сироватці крові фактора імуносупресії, пов'я�
заного з глобулінами. Також встановлено пря�
мий зв'язок між терміном гестації і частотою
виникнення вагінального кандидозу [7, 9, 15].

Під час вагітності вагінальний кандидоз
може перебігати безсимптомно, що, поряд
зі збільшенням числа факторів ризику і широ�
ким поширенням кандидозної інфекції, появою
нових даних про патогенез на тлі імунодефі�
цитних станів, призвело до складності  профі�
лактики та лікування кандидозу в цей період.
Слід наголосити, вагітні та породіллі з вагіналь�
ним кандидозом можуть бути джерелом як вну�
трішньоутробного, так і постнатального інфіку�
вання новонароджених. За останні 20 років
частота кандидозу серед доношених новонаро�
джених зросла з 1,9% до 15,6% [2, 7, 9, 12, 13, 17].

Патогенез вагінального кандидозу. Так,
виділяють певні етапи розвитку кандидозу:
прикріплення (адгезія) грибів до поверхні сли�

зової оболонки з її колонізацією, занурення
(інвазія) в епітелій, подолання епітеліального
бар'єру слизової оболонки, проникнення в спо�
лучну тканину, подолання тканинних і клітин�
них захисних механізмів, проникнення в суди�
ни, гематогенна дисемінація з ураженням різ�
них органів і систем. Значну роль у патогенезі
кандидозу відіграє стан імунної системи жінки,
збалансованість вагінальної мікробіоти [9, 12].

На окрему увагу заслуговує адгезивна здат�
ність лактобацил до епітеліальних клітин, яка
реалізується в запобіганні діареї, зокрема анти�
біотик�асоційованої, модуляції кишкової флори,
підвищенні толерантності до лактози, зниженні
рівня холестерину в сироватці крові, пригнічен�
ні патогенів і підвищенні імунної системи. Для
максимізації цих функцій штами Lactobacillus
повинні бути здатні до адгезії та колонізації
шлунково�кишкового тракту. Тому одним
із важливих критеріїв відбору пробіотичних
бактерій, а також препарату для відновлення
власної флори, є здатність прилипати до епітелі�
альних клітин кишкового тракту.

Адгезія — це специфічна взаємодія між
поверхневими компонентами лактобактерій
та кишковою поверхнею, яка відображає здіб�
ності лактобактерій зв'язуватися з різними
поверхневими компонентами, включаючи
(ліпо) тейхоєві кислоти, полісахариди та білки.
Саме поверхневі білки відіграють важливу
роль у приєднанні лактобактерій до епітеліоци�
тів. Ідентифіковано багато різноманітних груп
цих поверхневих білків. Білки, що містять
локус розпізнавання С�кінцевої сортази
(LPXTG) різних штамів Lactobacillus, зв'язу�
ються із клітинами слизу та епітелію, а інші
адгезини, включаючи білок CnBP, що зв'язує
колаген, білок MapA, що зв'язує муцин, та білки
FbpA, що зв'язують фібронектин, прикріплю�
ються до білків позаклітинного матриксу,
таких як колаген, ламін і фібронектин.

Останнім часом виявлено багато нових
білків на зовнішній клітинній поверхні різних
штамів Lactobacillus: фактор подовження Tu,

этиотропной терапии. У всех 52 женщин выявлено С. albicans (92,3%), C. glabrata (3,8%), C. crusei (1,9%), C. dubliniensis (1,9%), а также присутствие

патологической флоры, резкое снижение уровней лактобацилл.

Результаты. Учитывая потенциально угрожающие последствия кандидоза для беременной и плода, крайне важно эффективно лечить первый

острый эпизод кандидоза во время беременности. Для этого необходимо провести адекватное обследование, которое позволит правильно выбрать

препарат и определить длительность лечения.

Выводы. Проведение дуальной терапии препаратом комплексного действия на микст6инфекцию и поддержка его эффективности терапией

сопровождения характеризируются значительной удовлетворенностью пациенток, которая составляет 96,2%.

Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования утвержден Локальным этическим

комитетом указанных в работе учреждения. На проведение исследований получено информированное согласие женщин.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Ключевые слова: беременность, вульвовагинальный кандидоз, дуальная терапия.
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шапероніновий білковий комплекс GroEL
та гліцеральдегід�3�фосфатдегідрогеназа
(GAPDH), за участю яких білки лактобацил
можуть зв'язуватися з компонентами
позаклітинного матриксу, що і  допомагає
їм прилипати до клітин організму�господаря.
Оскільки канонічні функції цих білків усере�
дині клітини знаходяться у важливих клітин�
них процесах, таких як гліколіз, синтез білка
та шаперони, створення мутаційного виби�
вання неможливо. Таким чином, у небагатьох
дослідженнях наведені прямі експеримен�
тальні докази ролі цих білків клітинної
поверхні в адгезії лактобактерій до клітин�
господарів. Найвища здатність до адгезії вия�
влена у L. plantarum [6, 8].

Окрім того, Lactobacillus fermentum — гете�
роферментативна лактобацила, яка має статус
GRAS (Generally Regarded As Safe, вважаєть�
ся загалом безпечним) і володіє корисними
властивостями, такими як імуномодуляція,
зниження рівня холестерину, зменшення
виразності симптомів, спричинених респіра�
торними захворюваннями верхніх і нижніх
дихальних шляхів [18].

До беззаперечної ефективності L. fermentum
належить те, що вона виживає при шлунково�
му транзиті, щільно прилягає до епітеліальних
клітин кишечника, позаклітинного матриксу, а
в деяких випадках, як відомо, колонізується і
зберігається в кишечнику. L. fermentum MTCC
8711  має потенційні пробіотичні властивості,
такі як толерантність до кислот, жовчі та
β�галактозидазна активність. Здатність пробіо�
тичної бактерії прилипати до епітеліальних
клітин кишкового тракту є абсолютно необхід�
ною умовою встановлення колонізації, а ефек�
тивна колонізація L. fermentum може гальмува�
ти та виключати діяльність шлунково�кишко�
вих збудників [19, 20]. 

Здатність бактеріальної адгезії до епітелі�
альних клітин людини може бути оцінена за
допомогою аналізу на адгезію in vitro за
допомогою клітин Caco�2. Ці клітини карци�
номи товстої кишки при повній диференціації
мають характеристики зрілих ентероцитів
з функціональними щітковими рамками
мікроворсинок і верхівкових гідролаз. Таким
чином, вона стала рутинною моделлю для
проведення експериментів на адгезію бакте�
рій та інвазії. Так, у дослідженні [18] виявле�
но, що L. fermentum 8711 має потенційну
властивість адгезії до клітин Caco�2, а оцінка
адгезованих бактеріальних клітин становила

1,0x107 КУО/мл. Примітно, що інгібіторний
вплив L. fermentum на адгезію MRSA стано�
вив 96,5%, а пригнічення адгезії MRSA L. fer�
mentum може не бути виключно наслідком
конкуренції за рецептори епітеліальних клі�
тин. Важливу роль грають такі явища, як
мікробний антагонізм антимікробних речо�
вин, вироблених L. Fermentum [19, 21, 22]. 

Геном L. fermentum 8711 був секвенований
[19], було винайдено ген, що кодує білок син�
тезу коліцину V та два гени, що кодують білки
холіну. Ці білки можуть бути відповідальними
за кращу живучість лактобацили в конкурент�
них умовах. Також виявлено 98 можливих
адгезинів з геному L. fermentum 8711. Функ�
ціональна характеристика цих білків може
допомогти зрозуміти молекулярні механізми
адгезії L. fermentum та їх роль у виключенні
збудників з клітин кишечника [20, 21].

Тому, вибір пробіотиків, які можуть витіс�
нити конкретний збудник, був би логічним
терапевтичним підходом для лікування
інфекцій, спричинених шлунково�кишко�
вими збудниками, а також збудників, що ата�
кують верхні та нижні дихальні шляхи.
Це, імовірно, важливо при подоланні усклад�
нень з боку респіраторного тракту після
застосування в тому числі і ШВЛ.

Застосування антибіотиків, імунодепресан�
тів, кортикостероїдів, наявність цукрового
діабету, запальних захворювань кишечника
призводять до втрати динамічної рівноваги між
грибами, що не можуть проникнути в глибші
шари слизової оболонки, і макроорганізмом,
що стримує їх, але не здатний повністю елімі�
нувати збудник, що призводить або до заго�
стрення захворювання, або до ремісії чи
одужання [12, 16].

З урахуванням стану піхвового мікроценозу
виділяють три форми кандидозної інфекції піхви:

1. Безсимптомне кандидоносійство, при
якому немає клінічних ознак захворювання,
дріжджеподібні гриби виявляються в низькому
титрі (менш 104 КУО/мл), а у складі мікробних
асоціантів вагінального мікроценозу абсолют�
но домінують лактобацили в помірно великій
кількості.

2. Істинний кандидоз, при якому гриби віді�
грають роль монозбудника, викликаючи клі�
нічно виражену картину вагінального кандидо�
зу. При цьому у вагінальному мікроценозі
у високому титрі наявні гриби Candida (понад
104 КУО/мл) поряд із високим титром лактоба�
цил (понад 106 КУО/мл) за відсутності діагно�
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стично значущих титрів інших умовно�пато�
генних мікроорганізмів.

3. Оверлап вагінального кандидозу та бакте�
ріального вагінозу, при якому дріжджеподібні
гриби беруть участь у полімікробних асоці�
аціях як збудники захворювання. У цьому разі
дріжджеподібні гриби (частіше у високому
титрі) виявляються на тлі великої кількості
(понад 109 КУО/мл) облігатних анаеробних
бактерій і гарднерел за різкого зниження кон�
центрації або за відсутності лактобацил [9].

Розрізняють три клінічні форми генітально�
го кандидозу:

1. Кандидоносійство.
2. Гострий урогенітальний кандидоз.
3. Хронічний (рецидивний) урогенітальний

кандидоз [12].
Однією з основних особливостей перебігу

генітального кандидозу є часте поєднання
кандидоінфекції з бактеріальною умовно�
патогенною флорою, якій притаманна висока
ферментативна і літична активність, що
створює сприятливі умови для інвазії грибів
у тканини.

На сьогодні за результатами експериментів
in vitro доведено, що деякі штами лактобактерій
пригнічують приєднання і/або ріст C. albicans.
Так, Osset et al. встановили, що 8 із 15 дослі�
джених лактобактерій значно інгібували адге�
зію C. albicans Y18 до клітин піхви, а Strus et al.
виявили, що Lactobacillus delbrueckii, який виро�
бляє значну кількість H2O2, гальмує ріст
C. albicans сильніше і швидше, ніж багато інших
досліджених штамів, виділених із піхви здоро�
вих жінок, тоді як Lactobacillus plantarum, яка не
виробляє H2O2, має найтривалішу інгібіторну
активність. Cхильність C. albicans до клітин
епітелію піхви, зібраних у тих самих жінок,
значно зменшилася в разі додавання L. aci�
dophilus порівняно зі cхильністю, яка спостері�
галася за наявності лише Candida. Тісне приля�
гання до піхви є важливим фактором вірулент�
ності C. albicans; таким чином, зниження
її схильності може запобігти ВВК. Коагрегація
лактобактерій з Candida також може бути
важливою для профілактики проти вагіналь�
них інфекцій, запобігаючи зв'язуванню
Candida з рецепторами піхвового епітелію [5,
10, 11, 14, 16].

Лікування вагінальними протигрибковими
засобами гострих неускладнених випадків
є ефективним лише у 80–90% жінок. Однак
показники резистентності до азолів перевищу�
ють 15% у жінок із повторними ВВК. Проти�

грибкова резистентність, рецидиви інфекції та
мікст�інфекції грибів з іншою патогенною фло�
рою (у тому числі з найпростійшими, тобто
трихомонадами) є ключовими питаннями для
пошуку альтернативних втручань у профілак�
тиці та лікуванні ВВК [5, 10, 14, 16].

Імунну систему можна розділити на
дві загальні складові: вроджений (природний
або неспецифічний) та адаптаційний (набутий
або специфічний) імунітет, які працюють
синергічно. В організмі жінки важливим є іму�
нітет слизового (місцевого) типу, де взаємоді�
ють складні масиви клітин і молекул,
щоб забезпечити захист від ураження патоген�
ними мікробами (бактеріями, вірусами, парази�
тами) [4].

Здорова мікробіота кишечника відіграє
важливу роль у нормальній регуляції кишеч�
ника та гомеостазі, впливаючи на ріст та вижи�
вання епітелію, вроджений та адаптаційний
розвиток імунітету, а також на його регуляцію.
Використання лактобактерій як пробіотиків
у терапії супроводу потребує чітко налаштова�
ного відбору біологічно релевантних штамів та
всебічного усвідомлення його впливу на еле�
менти імунної системи [1].

Слизові поверхні включають поверхневу
оболонку шлунково�кишкового, дихального
і сечостатевого трактів, де відбуваються зустрі�
чі з антигенами або інфекційними агентами.
Епітеліальні клітини стають первинним фізич�
ним бар'єром, які створюють селективну
клітинну межу, саме їх визнають головним
інтерфейсом  взаємодії з мікробіотою, ініціації
імунних реакцій. Лактобацили беруть участь
в анатомічному та функціональному розвитку
імунітету слизової, опосередкованої внутріш�
ньоепітеліальними лімфоцитами та іншими
імуномодулюючими клітинами (клітини,
що продукують цитокіни, фагоцитарні клітини,
келихоподібні клітини, клітини, що секретують
IgA). Багато пробіотичних штамів після адгезії
та колонізації кишечника можуть маніпулюва�
ти імунною системою слизової оболонки госпо�
даря шляхом секреції «імуномодулінів»,
які впливають на сигнальні шляхи клітин, а
дендритні клітини можуть самі виступати
через інтактні епітеліальні щільні з'єднання та
навіть поглинати бактерії. Доведено, що вве�
дення коменсальних або пробіотичних бактерій
впливає на Пеєрові залози через асоціацією
із S�IgA. Інші пробіотичні бактерії сприяють
утворенню та поліпшенню регуляції регулятор�
них DC та Т�клітин, і це пов'язано із збільшен�
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ням продукції регуляторних цитокінів TGFβ,
зокрема IL�10. Таким чином, лактобактерії
впливають на різні відділи імунної системи
слизової кишечника [1, 3, 4].

Усе це обумовлює застосування дуального
впливу на дріжджову інфекцію — препарату
комплексної дії (Неотризол) безпосередньо на
збудники в піхві у поєднанні з терапією супро�
воду мультиштамовим синбіотиком (Пробіз
Феміна). До складу препаратів входять орніда�
зол 500 мг, міконазолу нітрат 100 мг, неоміцину
сульфат 100 мг, преднізолон 3 мг; а також
Lactobacillus acidophilus 2,0x109 КУО, Lactoba�
cillus rhamnosus 2,0x109 КУО, Lactobacillus casei
1,0x109 КУО, Lactobacillus reuteri 2,0x109 КУО,
Lactobacillus plantarum 1,0x109 КУО, Lactobacil�
lus fermentum 1,0x109 КУО, Bifidobacterium bifi�
dum 1,0x109 КУО, усього 10x109 КУО живих
пробіотичних  організмів.

Мета дослідження — проаналізувати ефек�
тивність дуального впливу на повторний епізод
вагінального кандидозу.

Матеріали та методи дослідження

Проведено обстеження і лікування 52 жінок,
які мали перший епізод кандидозу під час вагіт�
ності (отримали відповідне лікування) і повтор�
ний епізод у перші 3 місяці  післяпологового
періоду. Проведено культуральний метод,
а також мікроскопію вагінального мазка,
пофарбованого за Грамом, що дало змогу ви�
явити супутню мікрофлору, що вплинуло на
вибір раціональної етіотропної терапії. 

Самостійне повідомлення про свербіж, вуль�
варну болючість/подразнення та пекучий біль
у вульві, виділення із піхви, еритему вульви
та її набряк оцінено за допомогою напівкількіс�
ної шкали (0 — відсутня, 1 — легка, 2 — помірна
та 3 — сильна). Також проведено оцінку ефек�
тивності і переносимості препарату з вико�
ристанням напівкількісної шкали (0 — неаде�
кватна, 1 — справедлива, 2 — хороша, 3 — дуже
хороша), враховано оцінку жінками складових
лікування, їх переносимість і задоволення
ефективністю лікування, для цього використа�
но анкету щодо задоволення лікуванням лікар�
ськими засобами (TSQM, версія 1.4), яка
дає результати за чотирма шкалами — побічні
ефекти, ефективність, зручність і загальне
задоволення [2, 17, 11].

Усім жінкам призначено Неотризол вну�
трішньо в піхву по 1 свічці на ніч протягом
8 діб, а також терапію супроводу Пробіз Фемі�
на по 1 капсулі 2 рази на добу протягом 15 діб.

Дослідження виконано згідно з принципами
Гельсінської Декларації. Протокол досліджен�
ня ухвалено Локальним етичним комітетом
зазначених у роботі установи. На проведення
досліджень отримано поінформовану згоду
жінок.

Результати дослідження та їх обговорення

З анамнезу встановлено, що під час вагітності у
42 жінок (1�ша група) кандидоз виявлений у ІІ
триместрі (мікроскопія вагінального мазка), про�
ведена терапія гострого кандидозу, але в ІІІ три�
местрі у них відбувся рецидив захворювання, пов�
торне лікування; а у 10 жінок (2�га група) канди�
доз виявлений у ІІІ триместрі (мікроскопія вагі�
нального мазка), проведена терапія гострого кан�
дидозу. В обох групах після лікування на амбула�
торному етапі, на жаль, не проведений контроль
мікроскопії вагінального мазка після лікування.
Усі жінки після пологів виписані в належний тер�
мін для амбулаторного спостереження, їм надані
рекомендації звернутися для обстеження і ліку�
вання за наявності рецидиву кандидозу.

У всіх 52 жінок виявлено С. albicans (92,3%),
C. glabrata (3,8%), C. crusei (1,9%), C. dubliniensis
(1,9%), а також патологічну флору, різке зни�
ження рівнів лактобацил.

Так, у 1�й групі мікст�інфекцію з бактеріаль�
ною флорою виявлено у 30 (71,4%) жінок, а
мікст�інфекцію з умовно патогенною флорою
— у 12 (28,6%) пацієнток. У 2�й групі аналогіч�
ні показники становили 30,0% і 70,0% відповід�
но. Таким чином, для визначення належного
методу лікування потрібно провести комбіно�
ване обстеження культуральним методом і
мікроскопію вагінального мазка. 

Проведене дослідження чутливості Candida
до основних антимікотиків виявило, що
в жінок 1�ї групи чутливість до клотримазолу
та флуконазолу становила 33,3% і 40,5% відпо�
відно, а до міконазолу — 90,5%. У жінок
2�ї групи ці показники дорівнювали 40,0%,
30,0% і 80,0% відповідно. Таким чином, відсут�
ність контролю чутливості до антимікотиків
під час лікування першого (гострого) епізоду
кандидозу може унеможливити повноцінну
елімінацію збудника та привести до рецидивів.

Дані стосовно тривалості позитивного
результату лікування наведено в таблиці 1.
До позитивного результату лікування включе�
но дані щодо самооцінки жінками їхнього стану
за напівкількісною шкалою та отримано показ�
ники культурального методу дослідження
і мікроскопії вагінального мазка.
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За даними таблиці 1, позитивний результат
настає швидко, після закінчення курсу, а трива�
лість ефекту становить 95,2–100%, що свідчить
про високу ефективність терапії, підтверджену
лабораторно.

У таблиці 2 наведено дані щодо задоволено�
сті жінок лікуванням.

За даними таблиці 2, переважна більшість
жінок повідомила про ефективність лікування,
відсутність побічних ефектів і високу сумарну
задоволеність.

Дискусія

Вульвовагінальний кандидоз — поширена
інфекція серед жінок, пов'язана зі значною зах�
ворюваністю та витратами на охорону здоров'я.
Так, за даними Фоксман та ін., у США від 6,5%
до 8% жінок віком від 18 років вказали на >1
та >4 епізоди ВВК протягом 2 місяців і за рік до
обстеження. Утім, загальна річна вартість ліку�
вання ВВК становить 1,8 млрд доларів. Таким
чином, високий рівень захворюваності та пов'я�
зані з нею витрати на охорону здоров'я пацієнток

із ВВК вказують на необхідність розроблення
ефективних засобів для його профілактики й
лікування повторних епізодів [14, 15, 16, 17].

У дослідженні доведено ефективність дуаль�
ного підходу до лікування повторного епізоду
ВВК (вагінальні таблетки і мультиштамовий
синбіотик Пробіз Феміна). Однак у цьому до�
слідженні, як і в більшості відповідних клініч�
них досліджень стосовно застосування пробіо�
тиків для лікування повторного ВВК, невелика
вибірка, а також немає контрольної групи
(плацебо). Тому потрібні масштабні дослі�
дження, які б довели ефективність пробіотиків
у лікуванні кандидозу та профілактики його
рецидивів, шо дасть змогу рекомендувати таке
лікування в широкій медичній практиці.

Висновки

Враховуючи потенційно загрозливі наслідки
кандидозу для вагітної та плода, вкрай важли�
вим є ефективне лікування першого (гострого)
епізоду кандидозу під час вагітності. Для цього
слід провести адекватне обстеження, яке дасть
змогу правильно обрати препарат і визначити
тривалість лікування.

Враховуючи зростання антифунгальної рези�
стентності, значну роль позитивного впливу
пробіотиків на відновлення власної мікробіоти
кишечника та піхви для підвищення ефективно�
сті лікування і тривалості позитивного результа�
ту, необхідно додати до терапії супроводу мульти�
штамовий синбіотик Пробіз Феміна. 

Дуальна терапія препаратом комплексної
дії на мікст�інфекцію та підтримка його
ефективності терапією супроводу має дове�
дену задоволеність пацієнток, яка стано�
вить 96,2%.

Автори заявляють про відсутність конфлік�
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