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UREAPLASMA UREALYTICUM ЯК ЗБУДНИК ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 
 

Давно відомо, що не існує абсолютно здорової людини. Якщо вас нічого не турбує, це не означає, що ви повністю здорові. В організмі 

кожної людини мешкає величезна кількість усіляких «співмешканців», що і перерахувати важко. Інколи, саме вони і стають 

серйозною проблемою на шляху до бездоганного здоров'я.  

Статеві інфекції сьогодення стали настільки різноманітними, що в них дуже легко заплутатися. Всі симптоми їх прояву практично однакові, 

причини виникнення також дуже схожі, а загроза здоров'ю завжди висока. Уреаплазма - інфекція, яка досить часто зустрічається у жінок. 

Передається в основному статевим шляхом, рідше контактно-побутовим. 

Уреаплазмою заразитися можуть і новонароджені під час пологів і навіть у внутрішньоутробному періоді. Жінки, які ведуть 

активне статеве життя і не мають постійного партнера -  найчастіше хворіють уреаплазмою. Ці мікроорганізми можуть 

спокійно існувати в дитячому організмі і не давати про себе знати практично до старості, а іноді навіть спостерігається 

самолікування (зазвичай у чоловіків). 

Ключові слова: статеві інфекції, уреаплазма, мікроорганізми, шляхи зараження, діагностика, попередження захворювання. 

 
Постановка проблеми: В останні роки серед 

жінок багатьох країн світу відзначається зростання 

урогенітальних інфекцій. У структурі даної патології 

поряд зі збільшенням частоти виникнення збудників 

«класичних» інфекцій, що передаються статевим 

шляхом (ІПСШ), зростає питома вага захворювань, 

викликаних мікроорганізмами резидентної флори, в 

т.ч. урогенітальні уреа- і мікоплазмоз становлять від 

10 до 50% за даними різних авторів (ПухнерА.Ф., 

Козлова В.И., 1998; Дмитрієв Г.А., 2003).  

Мета статті: Зростанню інтересу до цієї групи 

інфекцій сприяло більш докладне вивчення клініко-

патогенетичних особливостей дії уреаплазм, зокрема 

їх вплив на репродуктивну, менструальну, статеву 

функції жіночого організму, що визначає високу 

соціальну значимість даної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Уреаплазма - це мікроорганізми, які не мають ні 

клітинної оболонки, ні ДНК і живуть за рахунок 

свого господаря. Вони не приносять своєму 

господареві ні шкоди, ні користі, але тільки до 

певного моменту. Живуть собі мирно, наприклад, на 

слизовій статевих шляхів, і нікому не заважають, а 

ось як тільки створюються певні сприятливі для них 

умови, так і починається їх активне розмноження. А 

вже надмірна кількість уреаплазм в організмі 

призводить до різних запалень. 

В тому-то і вся складність даного захворювання, 

що протікає воно в 90% випадків безсимптомно. 

Інкубаційний період хвороби становить від 

декількох днів до декількох місяців. Але часом вона 

і зовсім не проявляється. 

Уреаплазмоз - це захворювання, яке викликається 

одноклітинними мікроорганізмами Ureaplasma 

urealyticum (родина Micoplasmataceae) - 

найдрібнішими бактеріями, що мешкають в 

сечостатевих шляхах людини [1]. 

На думку Кисина В.И. 2001 та Гамова Н.А., уре-

аплазма вважається умовно-патогенним мікроорга-

нізмом, який у багатьох жінок входить до складу нор-

мальної флори піхви. Це означає, що деякі мікро-

організми присутні в організмі здорової людини, не 

викликаючи при цьому захворювань. Свої патогенні 

якості вони виявляють тільки за певних умов. За ста-

тистикою до 70% сексуально-активного населення є 

безсимптомними носіями цих бактерій. І лише коли 

концентрація мікроорганізмів починає перевищува-

ти певну межу, людина занедужує уреаплазмозом. 

У деяких ситуаціях саме уреаплазму вважають 

винуватцем розвитку ряду хвороб, таких як 

неспецифічний уретрит, безпліддя, передчасні 

пологи, а також пневмонія, менінгіт і 

бронхолегеневої дисплазії у новонароджених та інші. 

На тлі уреаплазмозу також може виникати сечо-

кам'яна хвороба. Якщо у пацієнта є передумови до 

виникнення даного захворювання, то пролікувати 

уреаплазму все-таки потрібно. У чоловіків уреаплаз-

ма може викликати аутоімунне безпліддя. Мікро-

організм цей, вміє закріплюватися на сперматозої-

дах, може впроваджуватися в них, після чого орга-

нізм починає їх сприймати їх як єдину бактеріальну 

клітину і виробляти антиспермальні антитіла. Навіть 

якщо чоловік пролікував уреаплазмоз, антитіла до 

сперми можуть продовжувати вироблятися [2]. 
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Симптоми цього захворювання у жінок  не дуже 

специфічні і схожі з проявами інших захворювань, 

що передаються статевим шляхом: 

 Виділення з піхви, зазвичай прозорого 

кольору, без запаху. Якщо виділення стали 

жовтуватими або жовто-зеленими, і у них з'явився 

неприємний запах, то це свідчить про початок 

запального процесу. 

 Болі внизу живота, більше нагадують різі, 

можуть свідчити про те, що уреаплазми викликали 

запальний процес в матці та її придатках. 

 При орально-генітальному шляху зараження 

можлива поява симптомів ангіни (біль в горлі, поява 

гнійного нальоту на мигдалинах). 

 Часті позиви до сечовипускання, під час якого 

з'являється відчуття печіння і біль в сечівнику. 

 Болі і дискомфорт в піхві під час і після 

статевого акту. 

Уреаплазми виявляються у 10% дівчаток і 

дорослих, які не живуть статевим життям в зішкрібі 

з уретри. Це ще раз є свідченням того, що дана 

бактерія може вважатися варіантом нормальної 

флори жінки. Також для неї характерні наступні 

шляхи передачі: 

 статевий - традиційний секс, а також оральні, 

анальні і інші види інтимних відносин; 

 вертикальний - від матері до плоду через 

плаценту, а також висхідний варіант через 

цервікальний канал і під час природних пологів; 

 з органами і кров'ю - при пересадці органів і 

навіть при переливанні крові можливе перенесення 

мікробів [3]. 

Наступними способами уреаплазмова інфекція не 

передається: 

 при відвідуванні загального туалету; 

 в басейні, морі та інших водоймах; 

 через постіль, а також рушники; 

 через спільний посуд. 

Профілактика уреаплазмоза включає наступне: 

 використання презервативів при статевих 

контактах; 

 регулярне повне обстеження, особливо при 

наявності скарг. 

Уреаплазма не є агресивним патогеном, однак, 

може викликати запальні зміни статевих органів. 

Ознаки наявності уреаплазми у жінки неспецифічні, 

тому інфекція виявляється в більшості випадків ви-

падково. З огляду на те, що бактерія може впливати 

на перебіг вагітності, під час виношування рекомен-

дується проходити курс антибіотиків. Індивідуальна 

схема лікування уреаплазмозу у жінки підбирається 

лікарем і може включати більше трьох препаратів [4]. 

Уреаплазми чутливі до антибіотиків 

тетрациклінового ряду, макролідів, лінкозамідів. 

Після терапії важливо відновити кишкову і 

вагінальну мікрофлору. Для цього призначають 

вітаміни В і С, гепатопротектори, лактобактерин. Ну 

і особливе значення має дієта. Слід відмовитися від 

гострої, жирної, смаженої, солоної і копченої їжі, а 

збагатити свій раціон вітамінами і кисломолочними 

продуктами [5]. 

Є.О. Комаровський вважає: «Власники клінік і 

лабораторій були зацікавлені в більшій кількості 

тестування і лікуванні людей, а залучення преси 

призвело до того, що діагноз уреаплазмозу став дуже 

популярним. Є чимало випадків, коли безсимптомне 

носійство лікували від 4 до 10 разів!» 

Багато суперечок було і про причетність 

уреаплазми і до ускладнень вагітності. За даними 

вельми не великих досліджень ці мікроорганізми 

звинуватили в спонтанних викиднях, народження 

дітей з низькою вагою тіла, передчасних пологах, і 

запаленні легенів у новонароджених. Однак, в цих 

дослідженнях не згадувалося наявність інших 

представників умовно-патогенної флори. Метою 

деяких досліджень щодо уреаплазми було знайти 

саме те, що необхідно знайти, оскільки за цими 

дослідженнями стояла ціла індустрія діагностики та 

лікування нових "небезпечних" збудників [6]. 

Результати дослідження: 

І так, чи потрібно лікувати уреаплазмоз? З одного 

боку існує безліч людей, які є носіями уреаплазми і 

при цьому не мають проблем зі здоров'ям. З іншого 

боку в попередніх пунктах перераховані негативні 

сторони носійства уреаплазм - реалізація 

уреаплазмозу в серйозній стан, що загрожуює якості 

життя, протіканню вагітності і здоров'ю 

новонароджених дітей. У Наказі №312 МОЗ України 

регламентовано лікування мікоплазмозів в тому 

числі і у вагітних жінок. Своєчасне лікування 

попереджає серйозні наслідки, які можуть 

виникнути в результаті інфекцій уреаплазмозу і 

мікоплазмозу, передачу цих інфекцій статевим 

партнерам і дитині під час вагітності.  

Висновки та пропозиції: 

Отже, думки вчених та лікарів щодо Ureaplasma 

urealyticum є досить неоднозначними. Одні вва-

жають, що уреаплазма є безпечним мікроорганізмом 

для життя та здоров’я людини, інші – доводять, що 

присутність уреаплазм у високій концентрації 

впливає на клінічні прояви (наявність скарг) і, 

відповідно стан репродуктивних органів жінки.  

До теперішнього часу залишається актуальною 

проблема підвищення ефективності лабораторної 

діагностики цієї інфекції. Тож необхідним є: удоско-

налити діагностику і лікування, що ґрунтуються на 

виявленні основного збудника та враховувати кіль-

кісний критерій, проводити мікробіологічний кон-

троль ефективності застосовуваних протимікробних 

засобів для лікування (вивчення чутливості до 

антибіотиків), достовірно вивчити геновидову 

структура штамів уреаплазм, і їх роль у виникненні 

тих чи інших порушень функцій жіночого організму. 
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Романенко Я.И., Богдан А.М., Казначеева М.С., 

UREALYTICUM КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Давно известно, что не существует абсолютно здорового человека. Если вас ничего не беспокоит, это не значит, что вы 

полностью здоровы. В организме каждого человека живет огромное количество всевозможных «сожителей», что и перечислить 

трудно. Иногда, именно они и становятся серьезной проблемой на пути к идеальному здоровью. 

Половые инфекции настоящее стали настолько разнообразными, что в них очень легко запутаться. Все симптомы их проявления 

практически одинаковы, причины возникновения также очень похожи, а угроза здоровью всегда высока. Уреаплазма - инфекция, 

которая достаточно часто встречается у женщин. Передается в основном половым путем, реже контактно-бытовым. 

Уреаплазмой заразиться могут и новорожденные во время родов и даже во внутриутробном периоде. Женщины, которые ведут 

активную половую жизнь и не имеют постоянного партнера - чаще всего болеют уреаплазмой. Эти микроорганизмы могут 

спокойно существовать в детском организме и не давать о себе знать практически до старости, а иногда даже наблюдается 

самолечения (обычно у мужчин). 

Ключевые слова: половые инфекции, уреаплазма, микроорганизмы, пути заражения, диагностика, предупреждение заболевания. 

 

Romanenko Y., Bohdan A., Kaznacheeva M.  

UREAPLASMA UREALYTICUM AS A PATHOGEN OF INFECTIOUS DISEASES 

It has long been known that there is no absolutely healthy person. If nothing bothers you, it does not mean that you are completely healthy. In 

the body of every person there lives a huge number of all sorts of " partners", which is difficult to enumerate. Sometimes, they become a serious 

problem on the way to perfect health. 

Sexual infections of the present have become so diverse that it is very easy to get confused. All the symptoms of their manifestation are almost 

identical, the causes of the occurrence are also very similar, and the threat to health is always high. Ureaplasma is an infection that is quite 

common in women. Sent mainly sexual by, less often contact-household. 

Ureaplasma can be infected and newborns during labor and even in the intrauterine period. Women who have an active sex life and do not 

have a permanent partner - often get ureaplasma. These microorganisms can safely exist in the child's body and do not make themselves felt 

until old age, and sometimes even self-medication (usually in men) is observed. 

Key words: sexual infections, ureaplasma, microorganisms, infection routes, diagnosis, disease prevention. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


