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АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ лікарю на замітку
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Складні «букети»: місце ципрофлоксацину  
в лікуванні бактеріальних інфекцій,  
що передаються статевим шляхом

Медичне й соціально-економічне значення запальних захворювань урогенітального тракту інфекційного 
ґенезу обумовлене глобальною розповсюдженістю, широким спектром патологічних станів з високою 
частотою резидуальних проявів, ускладнень, порушень репродуктивної функції або гестаційного періоду, 
можливістю інфікування новонароджених і розвитку тяжких захворювань у немовлят та дітей.

Структура інфекційних збудників 
патології людини останніми роками 
суттєво еволюціонувала; не є винятком 
і запальні захворювання сечостатевого 
тракту. На тлі інтенсивного розвитку 
сучасних медичних технологій постійно 
збільшується кількість пацієнтів з різ-
ними ступенями порушень механізмів 
протиінфекційної резистентності, що 
створює для мікроорганізмів нові еко-
логічні ніші; це, своєю чергою, може 
стимулювати селекцію мікроорганіз-
мів з новими наборами детермінант 
вірулентності, що забезпечують адап-
тацію патогенів до нових умов. У резуль-
таті селективного пресингу антибіотиків 
спостерігаються зміни колонізаційної 
резистентності представників нор-
мальної мікрофлори та її витискання 
патогенними мікроорганізмами, чому 
сприяють зміни мікробіоценозів ста-
тевих шляхів, що є ознакою зниження 
загальної та локальної імунної реактив-
ності організму внаслідок різноманітних 
екзо- й ендогенних причин.

Характерна особливість етіології 
запальних захворювань нижнього 
відділу сечостатевого тракту –  пере-
важання останніми роками мікст-ін-
фекцій (у середньому в 52% випад-
ків). Патологічний процес, спричи-
нений асоціаціями мікроорганізмів, 
не є сумою патологічних складників 
окремих інфекційних агентів. Окремі 
інфекції в асоціації можуть набувати 
нових (наразі невивчених) властивос-
тей. Загальні риси, які характеризують 
перебіг мікст-інфекцій урогеніталь-
ного тракту, –  висока контагіозність, 
схильність до хронізації процесу, від-
сутність стійкого імунітету та можли-
вість рецидиву захворювання.

Важливо зауважити, що в асоціації 
патогенність кожного «учасника» може 
набувати визначених змін і в біль-
шості випадків підсилюватися. Крім 
того, роль того  чи іншого асоціата 
за хронічного перебігу захворювання 
визначити практично неможливо, 
тому при змішаній інфекції спостері-
гаються різноманітні варіанти перебігу 
захворювання. В низці випадків окремі 
представники умовно-патогенної 
мікрофлори чи їхні асоціації (завдяки 
визначеним умовам) спроможні спри-
чинити запалення, а в інших випадках 
можуть підтримувати його, що ініційо-
вано іншими факторами.

За допомогою досліджень продемон-
стровано, що запальні захворювання 
можуть бути проявом інфекції верхніх 
відділів сечостатевого тракту, основну 
роль в якій відіграють грамнегативні 

мікробні агенти:  E. coli, Klebsiella spp., 
Proteus spp., P.  aeruginosa, а  також 
грампозитивні –  Staphylococcus  spp. 
(S .   h a e m o l y t i c u s ,  S .   w a r n e r i , 
S. saprophyticus), Corynebacterium spp., що 
також свідчить про часте виявлення 
в пацієнтів  мікрококів і стрептококів 
групи В. Представники інтенстиціаль-
ної мікрофлори привертають увагу 
як агенти, що здатні зумовлювати се-
чостатеві запалення у зв’язку з можли-
вістю передачі цих мікроорганізмів при 
оро- й аногенітальних контактах. 

Отже, проблема запальних захво-
рювань сечостатевого тракту різнома-
нітного мікробного ґенезу – актуальне 
питання медичної науки та практики.

Національною проблемою охорони 
здоров’я України залишаються інфек-
ції, що передаються статевим шляхом 
(ІПСШ). За даними Міністерства охо-
рони здоров’я України, в країні щороку 
реєструють ≈400 тис. нових випадків 
ІПСШ. Проблему ІПСШ не можна ві-
докремлювати від епідемії ВІЛ/СНІДу 
в Україні, оскільки статевий шлях пе-
редачі відіграє важливу роль у поши-
ренні ВІЛ-інфекції.

У зв’язку зі спільними рисами епі-
деміології ВІЛ-інфекції та ІПСШ вони 
спостерігаються в одних й тих самих 
хворих. Чітко виокремлюють т. зв. 
уразливі групи, які мають провідну 
роль у динаміці епідемічного процесу 
(працівники комерційного сексу, чо-
ловіки, котрі мають статеві відносини 
з чоловіками, споживачі ін’єкційних 
наркотиків тощо). Наявність ІПСШ 
значно підвищує ризик передачі ВІЛ 
статевим шляхом (особливо їхні еро-
зивно-виразкові форми, які приско-
рюють передачу ВІЛ у декілька разів). 
Безладні статеві контакти спричиня-
ють перехід ІПСШ від груп підвище-
ного ризику на все інше населення. 
ІПСШ мають глибокий негативний 
вплив на  сексуальне та  репродук-
тивне здоров’я в усьому світі.

Відомо, що статевим шляхом можуть 
передаватися >30 різних збудників ін-
фекційних захворювань  (бактеріальні, 
грибкові, вірусні, протозойні  інвазії). 
ІПСШ поширюються переважно при 
статевих контактах, включаючи ораль-
ний, вагінальний та анальний секс. 
Окрім того, деякі ІПСШ можуть пере-
даватися через кров і препарати крові, 
а також від матері до дитини під час 
вагітності й пологів.

Найчастіші симптоми ІПСШ –  ви-
ділення зі статевих органів, відчуття 
печіння, болю, ерозивно-вираз-
кові прояви на слизових оболонках. 

За  відсутності суб’єктивних відчуттів 
і помітних проявів на слизових обо-
лонках пацієнти не звертаються по ме-
дичну допомогу, тому захворювання 
діагностуються лише при профілак-
тичних оглядах та під час обстежень 
з підозрою на інші хвороби. Саме тому 
прихований та малосимптомний пере-
біг цих захворювань зумовлює відсут-
ність лікування і несвідому передачу 
 інфекції.

Крім добре відомих патогенних збуд-
ників ІПСШ, як-от сифіліс, гонорея, 
трихомоніаз, хламідіоз, мікоплазмоз, 
зросла роль умовно-патогенної грам-
негативної мікрофлори (ентерокок, 
кишкова паличка, Klebsiella), а також 
анаеробів, котрі в симбіозі з аеробами 
утворюють високовірулентні полімікробні 
асоціації, резистентні до більшості ан-
тибактеріальних препаратів.

Останніми роками значно зросла 
захворюваність на ІПСШ серед сексу-
ально активних дівчат і підлітків, чому 
сприяють вікові особливості, характер 
репродуктивної поведінки, ранній по-
чаток статевого життя, нестійка сексу-
альна поведінка, недостатнє дотримання 
правил гігієни, безвідповідальне став-
лення до власного здоров’я. Незважа-
ючи на малосимптомний та затяжний 
перебіг інфекційно-запального процесу, 
в уражених органах спостерігаються 
рубцеві зміни тканин, що спричиняє 
порушення репродуктивної функції. 
Хворі змушені часто звертатися до лі-
карів, проводити багаторазові курси 
лікування, яке не завжди є успішним.

Останніми роками в результаті змін 
біологічних властивостей збудників 
ІПСШ, імунологічної реактивності ор-
ганізму людини типовий клінічний 
перебіг ІПСШ змінився. Крім того, 
значно еволюціонували мікробні чин-
ники; основними збудниками запаль-
них захворювань сечостатевої системи 
є асоціації облігатних анаеробних 
мікроорганізмів і вірусів.

Кожна інфекція має особливості 
перебігу й уражає різні органи, крім 
сечостатевої системи. Так, гонорейна 
інфекція може мати такі форми: свіжа 
(до 2 міс), хронічна та гонококоносій-
ство. Свіжа гонорея розподіляється 
на  гостру, підгостру та  торпідну. 
Швидкий перехід у хронічну форму 
та  малосимптомний перебіг пояс-
нюють складність діагностики гоно-
рейної інфекції. Слід пам’ятати, що 
гонорея може уражати не лише ор-
гани сечостатевої системи в чоловіків 
і жінок, а й спричиняти гонорейний 
стоматит, орофарингеальні прояви, 

проктит, ураження очей, гонококовий 
артрит, а також мати прояви на шкірі. 
В  більшості випадків гонорея має 
мікробні асоціації з трихомонадною 
інфекцією, що також унеможливлює 
діагностику гонореї унаслідок фаго-
цитозу його трихомонадою.

До ІПСШ, які мають ерозивно-вираз-
кові прояви на шкірі чи слизових обо-
лонках внутрішніх і зовнішніх статевих 
органів, належать донованоз (рис. 1), 
збудником якого є Calymmatobacterium 
granulomatis (родини Enterobacteriaceae), 
м’який шанкр, або шанкроїд (рис. 2), що 
зумовлюється паличкою м’якого шан-
кру (Haemophilus ducreyi), пахова лім-
фогранулема (рис. 3), яка спричиня-
ється Chlamydia trachomatis.

Рис. 2. Шанкроїд

Рис. 1. Донованоз

Рис. 3. Лімфогранульома
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Хламідійна інфекція може мати 
вигляд урогенітального й екстаргені-
тального ураження (проктит, фарингіт, 
пієлонефрит, кон’юнктивіт, пневмонія); 
найзагрозливіший стан –  це хвороба 
Рейтера, за якої уражаються одночасно 
сечостатеві органи, очі та суглоби. Час-
тий латентний перебіг цієї інфекції 
спричиняє несвоєчасну медичну допо-
могу й ускладнений перебіг.

До  збудників сечостатевого мі-
коплазмозу належать Mycoplasma 
genitalium, M. hominis, Ureaplasma 
urealyticum. Ураження сечостатевої 
системи характеризується малосимп-
т о м н и м і  т о р п і д н и м п е р е б і г о м. 
До хвороб, пов’язаних з мікоплазмо-
вою інфекцією, які мають клінічні 
прояви на  шкірі, належать багато-
формна ексудативна еритема, синдром 
Стівенса –  Джонсона; також можливі 
ураження нервової системи.

Ендемічні трепонематози (пінта, 
фрамбрезія, беджель) –  інфекційні 
захворювання, розповсюджені в ба-
гатьох країнах світу (насамперед 
у  Латинській Америці, Африці, Пів-
нічно-Східній Азії). За таких хвороб 
висип на шкірі схожий на висип при 
сифілісі та позитивній серологічній 
реакції на  сифіліс. Пацієнти з  рід-
кісними для наших широт захворю-
ваннями можуть з’являтися в різних 
країнах Європи у зв’язку з міграцією 
населення, яка спостерігається остан-
нім часом.

Зростання захворюваності на ту-
беркульоз зумовило часту появу його 
позалегеневих форм. Окрім ураження 
шкіри, туберкульоз може уражати 
й статеві органи (як у чоловіків, так 
і в жінок). Клінічні прояви залежать 
від локалізації процесу та часто імі-
тують інші захворювання сечостате-
вої системи, а діагностика не завжди 
відбувається на належному рівні, що 
також зумовлює пізній початок специ-
фічного лікування й подальше розпов-
сюдження інфекції.

Збудник лепри, який належить 
до мікобактерій, також може уражати 
органи сечостатевої системи. Рання 
діагностика цього захворювання 
майже неможлива, адже воно є рідкіс-
ним, окрім того, лікарі погано обізнані 
щодо його перебігу.

До інших бактеріальних інфекцій 
сечостатевої системи належать ін-
фекції, спричинені стрептококами 
групи В, лістеріями, стафілококами, 
ентеробактеріями, синьогнійною па-
личкою, бактероїдами, іншими анае-
робними мікроорганізмами, а також 
нейсеріями. Слід зазначити, що шан-
криформна піодермія, папульозний 
псевдосифіліс і  хронічна виразка 
вульви, які належать до піодермій, 
також мають локалізацію на зовніш-
ніх статевих органах, що ускладнює 
діагностику, отже, своєчасне ліку-
вання таких хворих.

Діагностика ІПСШ відбувається 
на підставі клінічної картини, ретель-
ного збору анамнезу, відповідної ла-
бораторної діагностики, обстеження 
контактних осіб. Лише аналіз усіх ви-
щезазначених даних дозволяє устано-
вити правильний діагноз, чому значно 
допомагає використання сучасних ла-
бораторних методів.

Призначення лікування таким паці-
єнтам без проведення  протиепідемічних 

заходів дуже часто зумовлює повторне 
зараження та повторне застосування 
антибактеріальних засобів, які мають 
низку побічних ефектів.

Надмірне нераціональне застосу-
вання антибіотиків (особливо широ-
кого спектра дії) без визначення чут-
ливості до них конкретного збудника, 
помилкові дози та тривалість їхнього 
прийому забезпечують розвиток опор-
туністичних інфекцій, формують стій-
кість до антибіотиків, провокують ме-
таболічні порушення, токсичні реакції, 
пов’язані з органотропною дією хіміо-
терапевтичних препаратів.

Т е р а п е в т и ч н е з а с т о с у в а н н я 
антибіотиків має відповідати низці 
правил, одним з  яких є правило 

 в і д п о в і д н о с т і ( с л і д у р а ховувати 
особливість інфекційного захворю-
вання, біотоп ураження, наявність 
конкретних відомостей про збудника 
та його антибіотикочутливість). Згідно 
з  висловлюванням провідних уче-
них-інфекціоністів, виявлення збуд-
ника за будь-яких умов із доданням 
максимальних зусиль завжди виправ-
дане результатом лікування.

Саме тому обґрунтоване обрання 
антибіотика для лікування інфекцій-
них захворювань шкіри та сечоста-
тевої системи важливе не лише для 
швидкої санації організму, а й для 
профілактики передачі іншим осо-
бам, які перебувають у тісному кон-
такті з цими хворими.

Серед різних груп антибіотиків, які 
застосовуються для лікування ІПСШ, 
особливу роль приділяють групі 
фторхінолонів (табл. 1).

Фторхінолони –  велика група ан-
тимікробних засобів –  інгібіторів 
ДНК-гідрази. Це високоактивні синте-
тичні хіміотерапевтичні засоби широ-
кого спектра дії, які характеризуються 
хорошими фармакокінетичними 
властивостями та високим ступенем 
проникнення до тканин і клітин.

Історія появи й еволюція фторхіно-
лонів є досить цікавою. Перший хіно-
лон було отримано випадково в про-
цесі очищення хлорохіну –  речовини 

Продовження на стор. 00.
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Складні «букети»: місце ципрофлоксацину в лікуванні 
бактеріальних інфекцій, що передаються статевим шляхом

Продовження. Початок на стор. 00.

з   антималярійними властивостями 
(налідиксова кислота). Водночас (з по-
чатку 60-х років) у клініці застосову-
ються піпемідова й оксолінова кис-
лоти. Ці препарати мають обмежений 
спектр дії, невисоку біодоступність 
і застосовуються здебільшого при лі-
куванні неускладнених інфекцій се-
човивідних шляхів і деяких кишкових 
інфекцій (бактеріальні ентероколіти, 
дизентерія).

Лише після додавання атома фтору 
до 6-го положення молекули хіноліну 
вдалося отримати нові сполуки з вира-
женою антимікробною дією. Наявність 
атома фтору (одного  чи декількох) 
і різноманітних груп у різних позиціях 
визначає особливості антибактеріаль-
ної активності та фармакокінетичної 
дії препаратів.

Провідні позиції (завдяки своїм 
властивостям) мають сучасні фторхі-
нолони, які відповідають таким харак-
теристикам:

• унікальний для антимікробних 
засобів механізм дії –  інгібування 
ферменту бактеріальної клітини –  
ДНК-гідрази;

• високий ступінь антибактеріальної 
активності;

• широкий спектр антимікробної 
дії, що включає грамнегативні та грам-
позитивні аеробні бактерії (деякі 

 препарати активні щодо анаеробів), 
мікобактерії, хламідії, мікоплазми;

• невисока частота резистентності 
мікроорганізмів;

• висока біодоступність при прийомі 
всередину;

• високий ступінь проникнення 
до тканин і клітин макроорганізму;

• тривалий період напіввиведення 
та  на явність постанабіотичного 
ефекту, що визначає зручне дозування 
(1-2 р/добу);

• можливість поєднаного застосу-
вання з іншими групами антибактері-
альних засобів (бета-лактамами, аміно-
глікозидами, макролідами, глікопепти-
дами, лінкозамідами, нітроімідазолами);

• задовільна переносимість препара-
тів, невисока частота побічних ефектів.

Антибактеріальна активність
Спектр дії фторхінолонів є досить ши-

роким; найбільшу ефективність вони 
проявляють до грамнегативних бак-
терій (здебільшого Enterobacteriaceae). 
Що стосується останніх, то активність 
фторхінолонів є зіставною із цефалоспо-
ринами ІІІ-ІV поколінь. Досить високу 
чутливість до  фторхінолонів мають 
N. gonorrhoeae та N. meningitidis. Препа-
рати мають виражену дію щодо інших 
грамнегативних бактерій (C.  jejuni, 
M. catarrhalis, Legionella spp.), у  т. ч. 
H. influenzae, включаючи штами, які 
продукують бета-лактамази.

Найактивнішими щодо грамнега-
тивних збудників є ципрофлоксацин 
і  о ф л о к с а ц и н . С и н ь о гнійна п а -
личка може бути помірно чутливою 
до  фторхінолонів, однак чутливою 
до ципрофлоксацину.

Фторхінолони ІІІ і ІV поколінь мають 
високу антипневмококову активність, 
у зв’язку із чим іноді їх називають рес-
піраторними. Всі препарати цієї групи 
проявляють активність щодо хламідій, 
мікоплазм та уреаплазм.

Анаеробні бактерії є стійкими чи 
помірно чутливими до фторхінолонів, 
тому при лікуванні хворих зі зміша-
ною аеробною й анаеробною інфек-
цією фторхінолони доцільно поєднувати 
з метронідазолом або лінкозамідами.

Клінічне застосування 
фторхінолонів і фармакокінетичні 
властивості

Фторхінолони успішно застосову-
ються при лікуванні різноманітних 
інфекцій. За допомогою численних 
контрольованих досліджень проде-
монстровано високу клінічну ефек-
тивність цих препаратів при інфек-
ціях практично будь-якої локалізації 
(як позалікарняних, так і госпіталь-
них) –  сечовивідних, верхніх та ниж-
ніх дихальних шляхів, шкіри й м’яких 
тканин, кісток і суглобів, інтраабдо-
мінальних, кишкових, гінекологічних 
ІПСШ, сепсисі, менінгіті (табл. 2).

Висока активність цих препара-
тів щодо основних збудників уроге-
нітальних інфекцій (УГІ) дозволяє 

ефективно застосовувати їх у разі 
хвороб, які передаються статевим 
шляхом.

Як монотерапія фторхінолони мо-
жуть застосовуватися:

» при гнійно-запальних процесах 
сечовивідних шляхів та інфекціях по-
рожнини малого таза;

» для лікування гонореї та м’якого 
шанкру;

» в терапії хламідійної, а також мі-
коплазменної інфекцій.

Оцінюючи значення фторхіноло-
нів у терапії УГІ, необхідно врахову-
вати їхню відносно слабку активність 
проти бактероїдів. Ця група препара-
тів не є активною щодо збудника си-
філісу, трихомонад, вірусних інфекцій 
і мікозів. Саме тому при змішаних УГІ 
необхідно комбінувати фторхіно-
лони з антимікробними препаратами 
інших класів. Позитивна властивість 
фторхінолонів – хороша сумісність 
з антианаеробними засобами, антимі-
котиками, антипротозойними та анти-
вірусними препаратами.

Ципрофлоксацин –  представник групи 
фторхінолонів ІІ покоління, який 
має високу ефективність проти 
широкого спектра грамнегатив-
них (Escherichia  coli, Salmonella  spp., 
Shigella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., 
Enterobacter spp., Proteus  mirabilis, 

Proteus  vulgaris, Serratia marcescens, 
Hafnia  alvei ,  Edwardsiel la  tarda, 
Providencia  spp., Morganella morganii, 
Vibr io spp.,  Yersinia  spp.  тощо) 
т а   г ра м пози т и вн и х з бу д н и к і в 
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
haemolyticus, Staphylococcus  hominis, 
S t a p h y l o c o c c u s  s a p r o p h y t i c u s , 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
agalactiae тощо), а також анаеробних 
(Mobiluncus, Peptostreptococcus  spp., 
Propionibacterium  acnes) збудни-
ків ІПСШ (Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma   hominis, Mycoplasma 
pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae), 
Legionella та Mycobacterium tuberculosis.

На особливу увагу заслуговує актив-
ність щодо збудника синьогнійної па-
лички, яка нерідко є причиною ІПСШ 
(з ускладненим перебігом).

Широке застосування ципрофлоксацину 
обумовлене високою біодоступністю, 
здатністю препарату до проникнення 
практично в усі біологічні середовища 
(за таких інфекцій, як пієлонефрит, 
епідидиміт і  простатит, адже інші 
препарати не здатні створити необ-
хідні концентрації у тканинах орга-
нів-мішеней), високою ефективністю 
щодо майже всіх груп мікроорганіз-
мів –  збудників ІПСШ у порівняльно 
низьких мінімальних пригнічуваль-
них концентраціях. Резистентність 
мікроорганізмів до  фторхінолонів 
розвивається повільно, адже, з  од-
ного боку, внаслідок бактерицидної 
дії практично не залишається перси-
стувальних мікроорганізмів, з іншого 
боку, в бактерій відсутні ферменти, які 
їх інактивують.

Серед побічних ефектів ципрофлоксацину 
(як і інших фторхінолонів), окрім змін 
з боку шлунково-кишкового тракту, 
слід звернути увагу на необхідність 
обережного застосування в осіб по-
хилого віку через несприятливі реак-
ції з боку центральної нервової сис-
теми, а також подовження інтервалу 
QT на ЕКГ. Не застосовують їх у дітей 
та вагітних.

Згідно з результатами бага-
тьох досліджень, застосу-
вання ципрофлоксацину в па-
цієнтів з ІПСШ має переваги 
через виражену терапевтичну 
дію та менший ризик остаточ-
ної колонізації бактеріями ор-
ганів сечостатевої системи.

Ципрофлоксацин показаний для 
лікування хламідіозу, мікоплазмозу, 
уреаплазмозу, гонореї, шанкроїду 
та донованозу. Інфекції, спричинені 
умовно-патогенною флорою, також 
потребують використання препаратів, 
які впливають саме на  ці збудники, 
а це є можливим з огляду на антибакте-
ріальні властивості ципрофлоксацину.

Отже, препарати групи фторхі-
нолонів, зокрема ципрофлоксацин, 
є першою лінією терапії при ІПСШ 
різної локалізації та ступеня тяж-
кості, що обумовлено високою ефек-
тивністю стосовно збудників ІПСШ, 
безпекою застосування та тривалим 
клінічним досвідом використання. 
У лікуванні ІПСШ, зокрема, вико-
ристовується ципрофлоксацин ком-
панії World Medicine (Туреччина) 
Флапрокс 500 мг.

 Таблиця 2. Ефективність фторхінолонів при лікуванні УГІ залежно від збудника захворювання 

Мікроорганізми Активність фторхінолонів в експерименті in vitro / in vivo Клінічна ефективність фторхінолонів

Аеробні грампозитивні та грамнегативні 
бактерії –  збудники гнійних процесів

Високоактивні всі фторхінолони (розрізняються за ступенем 
активності)

Всі фторхінолони, в т. ч. при монотерапії  
(розрізняються за показаннями до застосування)

N. gonorrhoeae, H. ducrey Високоактивні всі фторхінолони Всі фторхінолони в монотерапії

P. aeruginosa Активні всі фторхінолони (розрізняються за ступенем активності) Більшість фторхінолонів (розрізняються за ефективністю),  
препарат вибору –  ципрофлоксацин

Аеробні бактерії Більшість фторхінолонів помірно чи слабко активні, активний / 
високоактивний моксифлоксацин

Фторхінолони застосовуються в комбінації з антианаеробними 
препаратами

Хламідії, мікоплазми, уреаплазми Активні / високоактивні ЦФЛ, ОФЛ, ЛЕФЛ, ЛОФЛ, СПАР, МОКСИ Ефективні в монотерапії ЦФЛ, ОФЛ, ЛЕФЛ, ЛОФЛ, СПАР, МОКСИ

Гарднерели Фторхінолони помірно активні (розрізняються за ступенем 
активності)

Фторхінолони застосовуються в комбінації з антианаеробними 
препаратами, вивчається активність МОКСИ в монотерапії

Мікобактерії туберкульозу Активні / високоактивні ЦФЛ, ОФЛ, ЛЕФЛ, ЛОФЛ, СПАР, МОКСИ ЦФЛ, ОФЛ, ЛЕФЛ, ЛОФЛ, СПАР, МОКСИ ефективні в комбінації з ОПТП

Збудники сифілісу та трихомоніазу, гриби, 
віруси Неактивні Не застосовуються при моноінфекції, показані у випадках, 

ускладнених бактеріальною інфекцією (див. вище)

Примітки: ЦФЛ –  ципрофлоксацин; ЛЕФЛ –  левофлоксацин; ЛОФЛ –  ломефлоксацин; МОКСИ –  моксифлоксацин; ОПТП –  основні протитуберкульозні препарати; ОФЛ –  офлоксацин;  
СПАР –  спарфлоксацин.

Таблиця 1. Основні групи та препарати 
хінолонів

Покоління хінолонів Препарати

І покоління –  
нефторовані хінолони

Налідиксова кислота 
Оксолінова кислота 
Піпемідова кислота 

ІІ покоління –  
монофторхінолони

Норфлоксацин 
Ципрофлоксацин 
Еноксацин 
Офлоксацин 
Пефлоксацин 
Флероксацин 
Ломефлоксацин

ІІІ покоління –  
дифторхінолони

Левофлоксацин 
Спарфлоксацин 
Грепафлоксацин

ІV покоління – 
трифторхінолони

Моксифлоксацин 
Гатіфлоксацин 
Геміфлоксацин 
Тровафлоксацин
Клінафлоксацин 
Сітафлоксацин

ЗУ


