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(57) Спосіб профілактики запальних захворювань 
внутрішніх статевих органів у жінок, які використо
вують внутрішньоматкові контрацептиви, що 
включає використання лікувальних засобів, який 
відрізняється тим, що додатково проводять діаг
ностичне обстеження жінок до введення внутріш- 
ньоматкових контрацептивів на наявність збудни
ків інфекцій, що передаються статевим шляхом, і 
особам, у яких вони виявлені, призначають ком
плексне етіопатогенетичне лікування з урахуван-
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ням етіологічної направленості виявлених запаль
них захворювань внутрішніх статевих органів, як 
лікувальні засоби призначають внутрішньом'язові 
ін'єкції 12,5% розчину циклоферону по 2 мл роз
чину через день 10 разів, з третьої ін’єкції цикло
ферону призначають вільпрафен по 500 мг 2 рази 
на добу протягом 10 днів та метронідазол 10 по 
250 мг 4 рази на добу, з третього дня антибіотико- 
терапії призначають протимікозні препарати і в ці 
ж терміни проводять санацію піхви розчином мі- 
рамістину у тампонах по 5 мл на 2 години щоден
но 10 днів, після вільпрафену призначають лево- 
флоксацин по 500 мг 2 рази на день протягом 5 
днів, після курсу ендовагінального введення роз
чину мірамістину призначають ендовагінальне 
введення тампонів з 5 мл 5 % лініменту циклофе
рону.

Запропонований спосіб відноситься до галузі 
медицини, а саме до гінекології.

Відомі такі способи профілактики запальних 
захворювань внутрішніх статевих органів: [Сидо
рова И.С., Алешкин В.А., Афанасьев С.С. и др. 
Эффективность комплексной терапии урогенита
льного хпамидиоза с применением иммунокореги- 
рующих препаратов // Акушерство и гинекология. - 
2002. - №3. - С.38-41; Дергачева Т.И., Шурлыгина 
A.B., Юкляева Н.В., Литвиненко Г.И., Ефремов 
A.B., Труфакин В.А. Влияние различных способов 
местной терапии на субпопуляционный состав 
лимфоцитов слизи цервикального канала у жен
щин с острыми воспалительными заболеваниями 
матки и придатков // Иммунология. - 1998. - №5 - 
С.53-55].

Найбільш близьким до запропонованого є спо
сіб профілактики запальних захворювань внутрі
шніх статевих органів при внутрішньо-матковій 
контрацепції у молодих жінок, що включає перо- 
ральне використання лікувального засобу індоме- 
тацину, за 1-2 години до введення внутрішньомат- 
кового контрацептиву і протягом 5 днів після його

введення, по 0,025г. З рази на день [Роговская 
С.И., Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А. Приме
нение индометацина для профилактики осложне
ний при внутриматочной контрацепции у молодых 
нерожавших женщин // Акушерство и гинекология.
- 1998. - №2. - С.31-33].

Однак відомий спосіб не забезпечує достатній 
ступінь ефективності профілактики запальних за
хворювань внутрішніх статевих органів при внут
рішньо матковій контрацепції, оскільки не враховує 
етіологічну направленість та патогенетичні механі
зми виникнення і розвитку запальних захворювань 
внутрішніх статевих органів, крім того, пероральне 
використання індометацину, негативно впливає на 
функцію шлунково-кишкового тракту, викликаючи 
нудоту та біль у животі діарею, враження слизової 
оболонки шлунка, алергічні реакції та пригнічує 
місцеву імунну відповідь, а лікувальний ефект від 
його використання недостатній і короткочасний.

В основу корисної моделі поставлена задача 
розробити спосіб профілактики запальних захво
рювань внутрішніх статевих органів у жінок, що 
застосовують внутрішньоматкові контрацептиви,
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шляхом удосконалення відомого, досягти підбору 
комплексу лікувально-профілактичних заходів та 
засобів з широким спектром дії у фізіологічно зба
лансованих співвідношеннях, з урахуванням етіо
логічної направленості виникнення запальних за
хворювань внутрішніх статевих органів, вживання 
яких забезпечило б комплексну дію на ключові 
ланцюги патогенетичних механізмів розвитку за
пальних захворювань внутрішніх статевих органіа 
у жінок і забезпечити підвищення ступеню ефекти
вності лікування та профілактики запальних за
хворювань внутрішніх статевих органів жінок.

Поставлену задачу вирішують створенням 
способу профілактики запальних захворювань 
внутрішніх статевих органів жінок, які використо
вують внутрішньоматкові контрацептиви, що 
включає використання лікувальних засобів який, 
згідно корисної моделі, відрізняється тим, що до
датково проводять діагностичне обстеження жінок 
до введення внутрішньоматкових контрацептивів 
на наявність збудників інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, і особам, у яких вони виявлені, 
призначають комплексне етіопатогенетичне ліку
вання з урахуванням етіологічної направленості 
виявлених запальних захворювань внутрішніх ста
тевих органів, як лікувальні засоби призначають 
внутрішньом'язові ін'єкції 12,5% розчину циклофе- 
рону по 2мл розчину через день, 10 разів, з тре
тьої ін'єкції циклоферону призначають вільпрафен 
по 500мг 2 рази на добу протягом 10 днів та мет- 
ронідазол 10 по 250мг 4 рази на добу, з третього 
дня антибіотикотерапії призначають протимікозні 
препарати і в ці ж терміни проводять санацію піхви 
розчином мірамістину у тампонах по 5мл на 2 го
дини щоденно 10 днів, після вільпрафену призна
чають левофлоксацин по 500мг 2 рази на день 
протягом 5 днів, після курсу ендовагінального вве
дення розчину мірамістину призначають ендсваг- 
нальне введення тампонів з 5мл 5% лініменту ци
клоферону.

Циклоферон - імуномодулюючий препарат - 
індуктор інтерфероногенезу, виробник Росія. Ви
пускається у вигляді 12,5%розчину у ампулах по 
2мл., та у вигладі лініменту 5% у флаконах 5мл.

Метронідазол (Меігопісіазоіит) - препарат для 
лікування урогенітального трихомоніаза з широким 
спектром дії, швидко всмоктується та накопичу
ється у крові.

Вільпрафен (иозатусіпит) - антибіотик групи 
макролідів з широким спектром антибактеріальної 
Дії.

Мірамістин - антисептик.
Левофлоксацин - антибіотик групи фторхіно- 

лонів.
Запропонований спосіб здійснюють наступним 

чином.
Жінкам, що застосовують внутрішньоматкові 

контрацептиви, до його введення проводять діаг
ностичне обстеження на збудники інфекцій, що 
передаються статевим шляхом. Жінкам, у яких 
були виявленні збудники інфекцій, що передають
ся статевим шляхом (хламідії, мікоплазми, уреап- 
лазми, ВПГ 2-го типу, трихомонади, умовно- 
патогенна та патогенна мікрофлора), призначають 
розчин циклоферону 12,5% - 2,0в/м через день, 10 
разів: з третьої ін'єкції циклоферону - вільпрафен.

^оватус іпит) по 500мг 2 рази на добу протягом 
10 днів; одночасно з призначенням вільпрафену 
всім жінкам проводять 10 денний курс лікування 
метронідазолом (по 250мг 4 рази на добу) з метою 
елімінації поширеної у інфікованих жінок трихомо
нади; з третього дня антибіотикотерапії признача
ють протимікозні препарати. В ці ж терміни прово
дять санацію піхви розчином антисептика 
мірамістину у тампонах по 5мл на 2 години що
денно 10 днів; після вільпрафену призначають 
левофлоксацин по 500мг 2 рази на день протягом 
5 днів; після курсу ендовагінального введення роз
чину мірамістину протягом 10 днів в піхву вводять 
тампони з 5мл 5% лініменту циклоферону.

Приклад.
Хвора Лисенко Д. 29 років, виявила бажання 

користуватись ВМК. Скарги на патологічні виді
лення із піхви (рясні з неприємним запахом). Об
стежена на наявність збудників інфекцій, що пере
даються статевим шляхом. Виявлено хпамідія в 
комбінації з міксплазмою та уреаплазмою. Прове
дене етіопатогенетичне лікування збудників ШСШ, 
яке розпочинали з призначення індуктору інтер
фероногенезу - циклоферону 12,5% - 2,0 в/м через 
день. Курс 20 днів. З третьої ін'єкції циклоферону - 
вільпрафен (иоєатусіпит) по 500мг 2 рази на до
бу протягом 10 днів. Одночасно з призначенням 
вільпрафену всім жінкам проводили 10 денний 
курс лікування метронідазолом (по 250мг 4 рази на 
добу) з метою елімінації поширеної у інфікованих 
жінок трихомонади. З третього дня антибіотикоте
рапії призначались протимікозні препарати. В ці ж 
терміни проводилась санація піхви розчином ан
тисептика мірамістину у тампонах по 5мл на 2 го
дини щоденно. Курс лікування 10 днів. Після віль
прафену призначали левофлоксацин по 500мг 2 
рази на день. Курс 5 днів. Після курсу ендовагіна
льного введення розчину мірамістину протягом 10 
днів в піхву вводили тампони з 5% лініментом цик
лоферону.

Після проведеного лікування відновилась но
рмальна мікрофлора піхви. Через 6 тижнів після 
проведеного курсу лікування Лисенко Д. повторно 
була обстежена на наявність збудників ІПСШ. 
Аналізи показали негативні результати. Тільки 
після цього їй був введений внутрішньоматковий 
контрацептив. Диспансерний нагляд пацієнтки 
Лисенко Д. в процесі використання внутрішньома- 
ткового контрацептиву протягом 1 року показав, 
що кількість ускладнень у неї знизилась в 4,5 рази 
порівняно із жінками, у яких не проводилось етіо
патогенетичне лікування виявлених збудників ін
фекцій, що передаються статевим шляхом.

Використання запропонованого способу дає 
змогу одержати наступні результати:

1. Зникають патологічні виділення із піхви.
2. Лабораторно: не виявляються збудники ін

фекцій, що передаються статевим шляхом (хламі
дії, мікоплазми, уреаплазми).

3. Застосування пролікованими жінками внут
рішньоматкових контрацептивів протягом 12 міся
ців призвело до зменшення частоти виникнення 
запальних ускладнень в 4,5 рази порівняно із жін
ками, які відмовились до введення контрацептиву 
провести санацію статевих шляхів запропонова
ним способом.


