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ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ամփոփում

Նպատակ

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել առկա տվյալների վերանայման վրա հիմնված

տեղեկություններ և խորհուրդներ հղիության ժամանակ անախտանիշ բակտերիուրիայի և

միզուղիների վարակների վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների վարման ելքերը:

Մեթոդաբանություն

Սույն կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է Հայաստանի մանկաբարձ-գինեկոլոգների և

նեոնատոլոգների ասոցիացիայի անդամների կողմից։ Ուղեցույցի գրականական աղբյուր են

հանդիսացել Իռլանդիայի բժիշկների թագավորական քլոեջի Մանկաբարձների և

գինեկոլոգների ինստիտուտի ուղեցույցը (RCPI; Management of Urinary Tract Infections in

Pregnancy), ինչպես նաև PubMed, EMBASE, Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse և

UpToDate շտեմարանների արդի տվյալները։ Սկզբնաղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերում

տեղեկատվության որակը և ցուցումների ուժը չի գնահատվել ըստ Ցուցումների

ուսումնասիրման, ստեղծման և գնահատման դասակարգման համակարգի (GRADE): Սույն

ուղեցույցուն տրված տեղեկատվությունը և խորհուրդները հիմնված են առկա կլինիկական

փորձարկումների, դիտորդական հետազոտությունների և համեմատական

հետազոտությունների համակարգային վերանայման վրա: Ուղեցույցում տրվող առանցքային

խորհուրդները ներկայացված են Հավելված 1-ում։ Ուղեցույցի տեղայնցաման գործընթացը

իրականացվել է համաձայան միջազգային ADAPTE մեթոդաբանության: Բոլոր խորհուրդները

քննարկվել և հավանության են արժանացել Հայաստանի մանկաբարձ-գինեկոլոգների և

նեոնատոլոգների ասոցիացիայի անդամների կողմից (արձանագրությունը կցվում է): Սույն

փաստաթուղթը ենթակա է պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5

տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր գիտագործնական

տեղեկատվության ի հայտ գալուց: Ուղեցույցը նախատեսված է հղիության ընթացքում

միզուղիների վարակների վարման մեջ ներառված մասնագետների համար՝ մանկաբարձ-

գինեկոլոգներ, ուրոլոգներ, մանկաբարձներ, վարակաբաններ, մանրէաբաններ, ինչպես նաև

առողջապահության կազմակերպիչներ։
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Արդյունքներ

Սույն ուղեցույցում ներկայացված են հղիության ընթացքում միզուղիների վարակների վարման

վերաբերյալ խորհուրդներ և բուժման տարբերակներ, որոնք օգնում են կլինիկական

գործունեությունում որոշումներ կայացնելիս, ինչպես նաև առաջարկվել են գործնական

ներդրման ուղիներ և աուդիտի ցուցանիշներ:

Հետևություններ

Առկա հետազոտությունների համակարգային վերանայման վրա հիմնված կլինիկական

խորհուրդները կօգնեն բարելավել հղիության ընթացքում միզուղիների վարակների վարման

ելքերը:

Բանալի բառեր

Ուղեցույց, հղիության ընթացքում միզուղիների վարակ, միզուղիների վարակ,

անախտանիշ բակտերիուրիա, վերին միզուղիների վարակ, պիելոնեֆրիտ, ստորին

միզուղիների վարակ, ցիստիտ, ֆոսֆոմիցին, նիտրոֆուրանտոյին

Պատասխանատու համակարգող

Աբրահամյան Ռ.Ա., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, բ.գ.դ, պրոֆ., ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկաբարձ

գինեկոլոգ, ՎԱՊՄԳՀԻ տնօրեն

Աշխատանքային խմբի անդամներ

– Աբրահամյան Լ.Ռ., բ.գ.դ., ԵՊԲՀ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2

ամբիոնի պրոֆեսոր

– Գրիգորյան Վ.Ֆ., բ.գ.թ., դոց., ՎԱՊՄԳՀԻ Ծննդաբերական բաժանմունքի վարիչ

– Գյուլխասյան Վ.Մ. բ.գ.թ., դոց., ՎԱՊՄԳՀԻ Օպերատիվ գինեկոլոգիայի

բաժանմունքի վարիչ
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– Հարությունյան Ա.Գ. MD, MPH., Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի

Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի

ավագ գիտաշխատող

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Պատասխանատու համակարգողը հայտարարում է շահերի բախման բացակայության

վերաբերյալ: Սույն փաստաթղթի մշակման աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ

ԱՆ կողմից։ Ֆինանասովորղ կազմակերպությունները չեն ունեցել որևէ ազդեցություն

փաստաթղթի պարունկաության կամ ձևավորման վրա:

Շնորհակալական խոսք

Աշխատանքային խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում ուղեցույցների մշակման

աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական

գնահատականը տրամադրած գործընկերներին:

Ուղեցույցը չի կարող փոխարինել բժշկի որոշումներ ընդունելու հմտություններին

անհատ պացիենտի վարման դեպքում և տվյալ կլինիկական իրավիճակի

պայմաններում

Բովանդակություն

Նախաբան

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Կլինիկական դրսևորումներ
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Լաբորատոր ախտորոշում

Ճառագայթային հետազոտում

Ոչ-դեղորայքային միջոցներ և հակամանրէային պրոֆիլակտիկա

Կլինիկական վարում

Անախտանիշ բակտերիուրիա

Ախտանշանային բակտերիուրիա

Դեղորայքային բուժում

Հակամանրէային բուժման ընդհանուր սկզբունքները

Անախտանիշ բակտերիուրիա

Ստորին միզուղիների վարակ (ցիստիտ)

Վերին միզուղիների վարակ (պիելոնեֆրիտ)

Հակաբակտերիալ պրոֆիլակտիկա

Հատուկ դեպքեր

Երիկամի քար

Բակտերեմիան՝ պիելոնեֆրիտի հետևանք

Գրականության ցանկ

Հավելված 1

Հավելված 2

Հավելված 3

Հապավումներ

ՄՀՎ՝ միզային համակարգի վարակ

մ/մ՝ միջմկանային

ն/ե՝ ներերակային
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RR (relative risk)` հարաբերական ռիսկ

CI (confidence interval)` վստահելիության միջակայք

Նախաբան

Միզային համակարգի վարակները համարվում են հղիության ընթացքում ամենահաճախ

հանդիպող բարդություններից [22]։ Ավանդաբար ՄՀՎ-ները դասակարգվում են՝ միզային

համակարգի ստորին հատվածների (սուր ցիստիտ) և վերին հատվածների (սուր

պիելոնեֆրիտ) վաակների։ ՄՀՎ նախատրամադրող գործոնը համարվում է

բակտերիուրիան։

Անախտանիշ բակտերիուրիան բնորոշվում է որպես մեզ դրական բակտերոլոգիական

քննություն՝ առանց կլինիկական դրսևորումների և հանդիպում է 2-7% հղիությունների

դեպքում [24]։ Անախտանիշ բակտերիուրիայի հանդիպման հաճախականությունը հղի և

ոչ հղի կանանց շրջանում միևնույնն է, սակայն հղի կանանց մոտ բարդությունների

առաջացման հավանականությունը զգալի մեծ է։ Դրա պատճառներից մեկը այն է, որ

հղիությունը ուղեկցվում է պրոգեստերոնի բարձր մակարդակով, ինչը բերում է

միզուղիների լայնացման և մեզի արտահոսքի խանգարման, ինչը էապես մեծացում է

բակտերիուրիայի առաջացման ռիսկը։ Հղի արգանդի մեխանիկական ճնշումը

հետագայում նույնպես մեծացնում է անախատանիշ բակտերիուրիայի և կլինիկապես

դրսևորվող վարակի ռիսկը։

Անախտանիշ բակտերիուրիայի առկայության դեպքում մեծանում է վաղաժամ

ծննդաբերությունների ռիսկը և ծննդաբերությունները՝ փոքր քաշով նորածիններով [18]։

Հետագայում հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ անախտանիշ բակտերիուրիայի

բուժումը հղիության ժամանակ զգալիորեն փոքրացնում է վերոնշյալ բարդությունների

հանդիպման հավանականությունը։ Բակտերիուրիայի ժամանակին հայտնաբերումը և

բուժումը նպաստում է ոչ միայն կլինիկապես դրսևորված վարակի կանխարգելմանը,

այլև ծննդաբերության վերոնշյալ ռիսկերի նվազմանը։
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Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Սույն կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է Հայաստանի մանկաբարձ-գինեկոլոգների և

նեոնատոլոգների ասոցիացիայի անդամների կողմից։ Ուղեցույցի գրականական աղբյուր

են հանդիսացել Իռլանդիայի բժիշկների թագավորական քլոեջի Մանկաբարձների և

գինեկոլոգների ինստիտուտի ուղեցույցը (RCPI; Management of Urinary Tract Infections in

Pregnancy),  ինչպես նաև PubMed, EMBASE, Cochrane Library, National Guideline

Clearinghouse և UpToDate շտեմարանների արդի տվյալները։ Սկզբնաղբյուր

հանդիսացող փաստաթղթերում տեղեկատվության որակը և ցուցումների ուժը չի

գնահատվել ըստ Ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և գնահատման

դասակարգման համակարգի (GRADE): Սույն ուղեցույցուն տրված տեղեկատվությունը և

խորհուրդները հիմնված են առկա կլինիկական փորձարկումների, դիտորդական

հետազոտությունների և համեմատական հետազոտությունների համակարգային

վերանայման վրա: Համացանցում որոնումը կատարվել է հետևյալ բանալի բառերի

միջոցով՝ “pregnancy”, “lower urinary tract infection”, “lower uti”, “pyelonephritis”,

“asymptomatic bacteriuria”, “cystitis”, “urethritis”, “upper urinary tract infection”, “upper

uti” և “renal abscess”։ Որոնման լեզուն եղել է անգլերենը, որոնումը կատարվել է 1994-

2017 թվականներին հրապարակված փաստաթղթերի միջև։ Որոնվող փաստաթղթերի

տեսակները սահմանվել են՝ կլինիկական փորձարկումներ, համեմատական

հետազոտություններ, ուղեցույցներ, մետա-անալիզներ, դիտորդական

հետազոտություններ, համակարգային վերանայումներ: Ուղեցույցում տրվող

առանցքային խորհուրդները ներկայացված են Հավելված 1-ում։ Ուղեցույցի

տեղայնցաման գործընթացն իրականացվել է համաձայան միջազգային ADAPTE

մեթոդաբանության: Բոլոր խորհուրդները քննարկվել և հավանության են արժանացել

Հայաստանի մանկաբարձ-գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների ասոցիացիայի

անդամների կողմից (արձանագրությունը կցվում է): Սույն փաստաթուղթը ենթակա է

պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ կամ

ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր գիտագործնական տեղեկատվության ի

հայտ գալուց: Ուղեցույցը նախատեսված է հղիության ընթացքում միզուղիների

վարակների վարման մեջ ներառված մասնագետների համար՝ մանկաբարձ-
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գինեկոլոգներ, ուրոլոգներ, մանկաբարձներ, վարակաբաններ, մանրէաբաններ, ինչպես

նաև առողջապահության կազմակերպիչներ։

Կլինիկական դրսևորումներ

Անախտանիշ բակտերիուրիան չունի որևէ կլինիկական դրսևորում։ Հղիության

ընթացքում զարգացող բորբոքումը կարող է դրսևորվել որովայնի ստորին հատվածի

ցավով, հաճախամիզությամբ, արյունամիզությամբ, սրտխառնոցով, տենդով և այն բոլոր

դեպքերում, երբ առկա է պիելոնեֆրիտ, ընդհանուր բորբոքման նշաններին ավելանում է

ցավը գոտկատեղում։

Սուր պիելոնեֆրիտի դեպքում կա համակարգային բորբոքային պրոցեսի՝ սեպսիսի

զարգացման ռիսկ, և որոշ դեպքերում կա ռիսկ սուր շնչական դիսթրեսի զարգացման

ռիսկ։ Չբուժված պիելոնեֆրիտը կարող է բերել աբսցեսի գոյացման և թարախակալման։

Հղիության ժամանակ հաճախամիզությունը հաճախ հանդիպող երևույթ է, քանի որ հղի

արգանդը սեղմում է միզապարկին, հետևաբար չի կարող հանդիսանալ էական նշան։

Որոշ դեպքերում տենդը և փսխումը կարող են լինել միակ նշանները։

Միզային համակարգի վարակների ախտորոշման առկա ալգորիթմները հղի կանանց

համար ունեն ցածր սպեցիֆիկություն։

Աղյուսակ 1. Կլինիկական դրսևորումները

Անախտանիշ բակտերիուրիա Ստորին ՄՀՎ Վերին ՄՀՎ

Կլինիկական նշաններ և

ախտանշաններ չկան

Հաճախամիզություն Տենդ

Դիզուրիա Գոտկային հատվածի ցավ

Ենթատենդային ջերմություն Դիզուրիա

Վերցայլային ցավ
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Լաբորատոր ախտորոշում

Անախտանիշ բակտերիուրիայի սկրինինգը անհրաժեշտ է անցկացնել բոլոր կանանց

շրջանում հղիության 12-16 շաբաթական ժամկետում։

Անախտանիշ բակտերիուրիա ախտորոշումը դրվում է որոշակի բակտերիալ ֆլորայի աճի

դեպքում, որը ստացվում է «մաքուր վերցված» մեզի հետազոտության դեպքում։ «Մաքուր

վերցված» մեզ նշանակում է մեզի շիթի միջին հատվածի նմուշառում արտաքին

սեռական օրգանների լվացումից հետո՝ հեշտոցի կամ մաշկի ֆլորայով մեզի աղտոտումը

նվազեցնելու նպատակով։

Մեզի մանրադիտակային զննումը և բակտերիաբանական հետազոտությունը

համարվում են անախտանիշ բակտերիուրիայի ախտորոշման ոսկե ստանդարտ։

Այնուամենայնիվ, հնարավոր է պահանջվի մինչև 48 ժամ հետազոտությունների

պատասխանների ստացման համար։ Այդ պատճառով, առաջարկվել են տարբեր

սկրինինգային հետազոտություններ։ Մեզով ներծծված ռեագենտի թեստավորումը

համարվում է էժան, արագ և հեշտ հետազոտություն անախտանիշ բակտերիուրիայի

հայտնաբերման համար։ Սակայն, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ տվյալ

մեթոդի զգայունությունը տատանվում է 50-90%, իսկ սպեցիֆիկությունը՝ 83-94%

միջակայքում [7]։

Մեկ այլ ուսումնասիրություն համեմատելով մեզի ցենտրիֆուգումը, մեզի ներկումը ըստ

Գրամի, մեզով ներծծված ռեագենտի թեստավորումը առանձին-առանձին, կամ միասին

վերցված, ցույց տվեց կեղծ բացասական արդյունքների մեծ քանակ։

Մեզի բակտերիաբանական քննությունը, բացի 80% զգայունությունից, նաև

հնարավորություն է տալիս հակաբիոտիկային զգայունության որոշման միջոցով ընտրել

համապատասխան հակաբիոտիկ բուժման համար։

Ճառագայթային հետազոտում
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Միզային համակարգի ճառագայթային հետազոտությունը ցուցված է բոլոր այն

դեպքերում, երբ կասկած կա պիելոնեֆրիտի, կամ բակտերիուրիան դանդաղ է

արձագանքում բուժմանը։ Այն ուղղված է երիկամների զարգացման անոմալիաները կամ

քարերի առկայությունը բացահայտելուն։

Ճառագայթային հետազոտությունը ցուցված է նաև այն դեպքերում, երբ կա երիկամային

աբսցեսի կասկած, հեմատուրիայի առկայություն կամ չարորակ պրոցեսի կասկած։

Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հանդիսանում է հղիության ընթացքում միզային

համակարգի հետազոտության ճառագայթային հետազոտման ընտրության մեթոդ [16]։

Ոչ-դեղորայքային միջոցներ և հակամանրէային պրոֆիլակտիկա

Պիելոնեֆրիտը կարող է կրկնվել հղիության ընթացքում։ Ուսումնասիրություններից մեկը

ցույց է տվել, որ մոտավորապես 20% դեպքերում պիելոնեֆրիտը կրկնվում է հղիության

ընթացքում կամ հետծննդյան շրջանում [43]։

2008թ. Կոհրեյնյան վերանայումը, որը ներառում է 10 հետազոտություններ, ցույց է տվել,

որ լոռամրգի հյութի օգտագործումը էապես նվազեցնում է ՄՀՎ թիվը, սակայն

բացակայում են տվյալները լոռամրգի հյութի ընդունման քանակի և օպտիմալ

ժամկետների վերաբերյալ [11]։

Բակտերիուրիայի կրկնության կանխարգելումը ունի երկու ուղղվածություն՝

դեղորայքային և ոչ-դեղորայքային։ Կոհրեյնյան վերանայումը ցույց տվեց, որ ցածր

դեղաչափերով նիտրոֆուրանտոյինի կիրառումը չունի որևէ էական նշանակության

կրկնության կանխարգելման հարցում, ինչպես նաև տվյալ խմբում չի փոքրացնում

վաղաժամ ծննդաբերության ռիսկը [44]։

Նիտրոֆուրանտոյինի կիրառումը և սերտ վերահսկողական քաղաքականությունը

նվազեցրել է անախտանիշ բակտերիուրայի մակարդակը և ընդգծել կրկնվող ՄՀՎ-ների

ռիսկի նվազեցման վրա նիտրոֆուրանտոյինի ազդեցությունն ուսումնասիրող մեծ

ծավալով պատահական բաշխմամբ վերահսկվող փորձարկումների անհրաժեշտությունը։
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Կլինիկական վարում

Անախտանիշ բակտերիուրիա

· Անախտանիշ բակտերիուրիայի հակաբակտերիալ բուժումը հղիության ընթացքում

նվազեցնում է միզուղիների վարակի, վաղաժամ ծննդաբերության և ցածր քաշով

նորածինների ծնվելու ռիսկը։

· Բոլոր կանայք պետք է հետազոտվեն բակտերիուրիայի որոշման համար առաջին

նախածննդյան այցի ժամանակ։

· Բակտերիուրիայով հղիների բուժումը անհրաժեշտ է անցկացնել հաշվի առնելով

հղիության ժամկետը և հակաբիոտիկի զգայունությունը։

· Հակաբիոտիկի ընտրության հարցում օգտվել տեղական և միջազգային

ուղեցույցներից։

· 7 օր տևող բուժման կուրսը հիմնականում համարվում է լիարժեք։

· Տրիմետոպրիմի օգտագործումը հակացուցված է հղիներին, ովքեր ունեն ֆոլաթթվի

անբավարարություն։

Ախտանշանային բակտերիուրիա

· Մեզի բակտերիաբանական քննությունը նախընտրելի հետազոտություն է

ախտանշանային բակտերիուրիայի համար։

· Հակաբիոտիկի ընտրությունը անհրաժեշտ է կատարել օգտվելով տեղական

ուղեցույցներից։

· Անհրաժեշտ է վերցնել մեզի ցանքսը նախքան հակաբակտերիալ էմպիրիկ բուժում

սկսելը։

· Կանայք, ովքեր ունեն ախտանշանային բակտերիուրիա համակարգային բորբոքման

նշաններով, պետք է ստանան ներերակային հակաբիոտիկներ, մեզի և արյան

ցանքսին համապատասխան։

· Այն դեպքերում, երբ կլինիկական բարելավում տեղի չի ունենում 24 ժամվա

ընթացքում կամ առկա են ուղեկցող հիվանդություններ, անհրաժեշտ է ներգրավել

հավելյալ ավագ մասնագետի և մանրէաբանի։
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· Կրկնման դեպքում կամ երիկամների ախտահարման կասկածի դեպքում

անհրաժեշտ է կատարել երիկամների ուլտրաձայնային հետազոտություն։

Դեղորայքային բուժում

Հակամանրէային բուժման ընդհանուր սկզբունքները

Ճիշտ հակաբիոտիկի օգտագործումը համարվում է միզուղիների վարակով հղիների

բուժման կարևոր մասը։ Ոչ միայն կարևոր է ընտրել ճիշտ դեղորայքը, այլև ուշադրություն

պետք է դարձնել ճիշտ դեղաչափմանը և բուժման տևողությանը։ Արդյունավետ բուժման

դեպքում ակնկալվում է նվազեցնել մայրական սեպսիսի, պիելոնեֆրիտի, վաղաժամ

ծննդաբերության և ցածր քաշով նորածինների ծնվելու ռիսկերը։ Ուշադրություն պետք է

դարձնել նաև դեղորայքի տերատոգենությանը։ Սա կարող է լինել շատ ավելի բարդ, երբ

հղին ունի դեղորայքային ալերգիա։

www.antibioticprescribing.ie կայքում առկա են ուղեցույցներ հղիության ընթացքում

հակաբակտերիալ բուժման դեղորայքի ընտրության վերաբերյալ։

Հիվանդանոցների նկատմամբ հիմնական պահանջներից են՝

· Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է ունենա համապատասխան բուժանձնակազմ,

որն ունակ է կիրառել համապատասխան հակաբակտերիալ բուժում պիելոնեֆրիտի

առկայության դեպքում։

· Բոլոր առաջատար հիվանդանոցները պետք է ունենան մանրէաբանի կամ

վարակաբանի 24-ժամյա հասանելիություն։

· Բոլոր առաջատար հիվանդանոցները պետք է ունենան մեկ կամ ավել կլինիկական

դեղագետներ՝ հիվանդանոցում հակաբիոտիկների կիրառման իրավասությամբ։

· Հիվանդները պետք է տեղեկացված լինեն հակաբակտերիալ բուժման ռիսկերի և

հնարավոր բացասական ելքերի վերաբերյալ։

· Լաբորատորիաները պետք է իրականացնեն հակաբիոտիկային կայունության

տեղային վերահսկողություն, ներառյալ հակաբիոգրամների տարեկան

վերանայումներ։ Զգայունության արդյունքները հնարավորության դեպքում պետք է
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թողարկվեն սահմանափակ ձևով։ Բոլոր հիվանդանոցները պետք է ունենան

հակաբիոտիկների դուրս գրման տեղային կամ շրջանային ուղեցույցներ՝ հիմնված

հակաբիոտիկային կայունության տեղային տվյալների վրա։

Անախտանիշ բակտերիուրիա

Կոհրեյնյան վերանայումները ցույց տվեցին անախտանիշ բակտերիուրիայի

հակաբակտերիալ բուժման առավելությունը պլացեբոյի կամ բուժման բացակայության

նկատմամբ հետևյալ հարցերում [30]՝

· Անախտանիշ բակտերիուրիայի վերացում (RR 0.25, 95% CI 0.14-0.48)

· Պիելոնեֆրիտի ռիսկի նվազեցում (RR 0.23, 95% CI 0.13-0.41)

· Փոքր քաշով նորածիններով ծնունդների քանակի նվազեցում (RR 0.66, 95% CI 0.49-

0.89)

Կոհրեյնյան վերանայումները, որոնք նվիրված են հակաբակտերիալ բուժման տարբեր

սխեմաներին, էական առավելություն չեն հայտնաբերել որևէ սխեմայում, հետևաբար

խորհուրդ է տրվում առավելությունը տալ քիչ կողմնակի ազդեցություններ ունեցող,

հասանելի և մատչելի դեղորայքին [9]։

Կոհրեյնյան երրորդ վերանայումը, որը ներառում էր 1622 հղի կին 13

հետազոտություններում, ցույց տվեց, որ հակաբակտերիալ բուժան 7-օրյա կուրսը ունի

մեծ առավելություն 1 օրվա կուրսի համեմատ [40]։

Առաջարկվում են բուժման հետևյալ սխեմաները՝

· Ամոքսիցիլին+կլավուլանաթթու 625 մգ օրը 3 անգամ, 5 [37] կամ 7 օր [6]

· Ցեֆուրոքսիմ 250 մգ [1] կամ 500 մգ օրը 2 անգամ, 5 օր [37]

· Ցեֆակլոր 500 մգ, 5-7 օր, պենիցիլինայի թեթև գերզգայունություն ունեցող

կանանց համար [32]

· Ֆոսֆոմիցին 3 գ միանվագ [6, 1, 37, 42, 34], նշված հետազոտություններից

երկրորդը կատարվել է հղիության միայն 2-րդ եռամսյակում

· Նիտրոֆուրանտոյին 100 մգ օրը 2 անգամ, 7 օր
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Հակաբակտերիալ բուժման ընտրության հարցում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել

նաև դեղորայքի ներծծման ունակությանը և տերատոգենությանը։

Ստորին միզուղիների վարակ (ցիստիտ)

Կոհրեյնյան վերանայումները բուժման որևէ սխեմայում առավելություն չեն

հայտնաբերել։ Կարելի է առաջարկել հետևյալ սխեմաները՝

· Ֆոսֆոմիցին 3 գ միանվագ [15]

· Ցեֆտիբութեն 400 մգ, 3 օր [15]

Ֆոսֆոմիցինից բացի, հակաբիոտիկներ օգտագործելիս անհրաժեշտ է օգտվել 7-օրյա

կուրսից։ Բակտերիուրիայի վերացումը հաստատելու համար բուժման ավարտից մեկ

շաբաթ անց պետք է կրկնել մեզի բակտերիաբանական քննությունը։ Հղիության

ժամանակ անախտանիշ բակտերիուրիայի և միզուղիների ստորին հատվածների

վարակի բուժման տարբերակները տես Հավելված 2-ում։

Վերին միզուղիների վարակ (պիելոնեֆրիտ)

Առկա են միջազգաին մի շարք ուղեցույցներ։ Մի փոքր հետազոտություն, որում

ներգրավված էին 67 կին, համեմատել է ներերակային բուժումը մինչ պացիենտի 48 ժամ

աֆեբրիլ լինելը համակցված բուժման հետ, որի դեպքում ներերակային բուժումից հետո

պացիենտն ընդունել է բերենացի հակաբիոտիկներ մինչ 10-օրյա կուրսի ավարտը [2]։

Արդյունքում, առաջին խմբում վարակը կրկնվել է 12.9%, իսկ երկրորդ խմբում՝ 5.6%

դեպքերում։

Կիրառված հակաբակտերիալ բուժման սխեմաները հետևյալն են՝

· Ցեֆտրիաքսոն ն/ե 1 գ մինչև 48 ժամ աֆեբրիլ լինելը, ապա բերանացի

ցեֆալեքսին 500 մգ օրը 4 անգամ, 10 օր [28]

· Ցեֆազոլին ն/ե 1 գ կամ 2 գ, ապա բերանացի ցեֆալեքսին 500 մգ օրը 4 անգամ,

10 օր [19, 28]
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· Ցեֆտրիաքսոն մ/մ երկու դեղաչափ, ապա բերանացի ցեֆալեքսին 500 մգ օրը 4

անգամ, 10 օր [19, 41]

Պիելոնեֆրիտի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է սահմանել նվազագույնը 48-ժամյա

հսկողություն։ Պիելոնեֆրիտի բուժման տարբերակները տես Հավելված 3-ում։

Հակաբակտերիալ պրոֆիլակտիկա

Հակաբակտերիալ պրոֆիլակտիկա իրականացվում է հետևյալ խմբի հղիների շրջանում՝

· Հղիության ընթացքում պիելոնեֆրիտ

· Միզուղիների կառուցվածքային անկանոնություն, որը կարող է բերել մեզի հոսքի

խանգարման

· Միզուղիների կրկնվող վարակ [5]

Երիկամների փոխպատվաստում կամ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություն տարած

հղիները պետք է գտնվի նեֆրոլոգի, գինեկոլոգի և տրանսպլանտացիա իրականացնող

խմբի անմիջական հսկողության տակ։ Անհրաժեշտ է օգտվել հատուկ ուղեցույցներից և

յուրքանաչյուր դեպքի համար մշակել բուժման պլան։

Հատուկ դեպքեր

Երիկամի քար

Այս խմբի կանայք պետք է գտնվեն խիստ հսկողության տակ, քանի որ նրանց մոտ

բարձր է պիելոնեֆրիտի և սեպսիսի առաջացման ռիսկը։ Այս թեմայով միջազգային

ուղեցույցներ դեռևս գոյություն չունեն, սակայն առկա են երկու դիտորդական

հետազոտություններ, որոնք կատարել են հղիության ժամանակ երիկամի քարի բուժման

տարբերակների վերանայում [10, 26]։ Յուրաքանչյուր դեպք պետք է քննարկվի

նեֆրոլոգի, ուրոլոգի և գինեկոլոգի հետ համատեղ։
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Բակտերեմիան՝ պիելոնեֆրիտի հետևանք

Տվյալ խմբի կանայք կարիք ունեն ավելի երկարատև ներերակային հակաբակտերիալ

բուժման, ելնելով կլինիկական վիճակից և պտղի վիճակից։ Ներերակային

հակաբիոտիկների անցումը հաբերի կարող է հետաձգվել, ելնելով հղիի վիճակից։

Դեպքը պետք է քննարկվի մանկաբարձների և վարակաբանների հետ համատեղ։
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Հավելված 1

Հիմնական խորհուրդներ

Հղիության 12-26 շաբաթական ժամկետում բոլոր հղիները պետք է հետազոտվեն

անախտանիշ բակտերիուրիայի կապակցությամբ։

Եթե բուժմանը դժվար է ենթարկվում կամ զարգանում է պիելոնեֆրիտ, ցուցված է միզային

համակարգի ՈւՁՀ։

Հղի կանանց, ովքեր ունեն ֆոլաթթվի անբավարարություն, հակացուցված է

տրիմետոպրիմի նշանակումը։

Նախքան էմպիրիկ բուժում սկսելը, վերցնել մեզի բակտերիաբանական քննություն։

Ախտանշանային բակտերիուրիայով, վարակի նշաններով հղիներին ցուցված է

հակաբիոտիկների ներերակային օգտագործում, համապատասխան բակտերիաբանական

քննության արդյունքների։

Հակաբակտերիալ բուժման սխեման ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դեղորայքի

տերատոգենությունը և ներծծումը։

Անհրաժեշտ է ներգրավել ավագ մասնագետի բոլոր այն դեպքերում, երբ բուժումը սկսելուց

24 ժամ անց կլինիկորեն լավացում չի դիտվում։

Մեզի կրկնակի բակտերիաբանական քննություն է ցուցված հակաբակտերիալ բուժման

ավարտից մեկ շաբաթ անց՝ համոզվելու, որ բակտերիուրիան բուժվել է։

Նիտրոֆուրանտոյինի օգտագործումը անհրաժեշտ է սահմանափակել ծննդաբերության

մոտ ժամկետներում, նեոնատալ հեմոլիզից խուսափելու համար։

Հավելված 2

Հղիության ժամանակ անախտանիշ բակտերիուրիայի և միզուղիների ստորին

հատվածների վարակի բուժման տարբերակներ

Դեղորայք Դեղաչափ* Նշումներ

Նիտրոֆուրանտոյին 50 մգ օրը 4 անգամ կամ

100 մգ օրը 2 անգամ, 7 օր

(100 մգ օրը 2 անգամ

· Կիրառելի չէ 36

շաբաթական

հղիությունից հետո կամ
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տարբերակը միայն

դանդաղ ձերբազատումով

Մակրոբիդ դեղորայքի

համար է)

երբ ծննդաբերությունն

անխուսափելի է,

նորածինների մոտ

հեմոլիզի և հետագա

դեղնուկի առաջացման

ռիսկի պատճառով [21]

· Կիրառելի չէ երիկամային

անբավարարության

դեպքում

· Չկիրառել, եթե

պացիենտն ունի գլյուկոզ-

6-ֆոսֆատ

դեհիդրոգենազի (Գ6ՖԴ)

անբավարարության

պատմություն, քանի որ

այդ դեպքում կարող է

տեղի ունենալ հեմոլիզ

Ամոքսիցիլին 500 մգ օրը 3 անգամ, 7 օր · Կիրառելի չէ

պենիցիլինային

ալերգիայի դեպքում

· Կիրառելի չէ ՄՀՎ-ների

էմպիրիկ բուժման

դեպքում և պետք է միայն

կիրառվի զգայունության

տվյալների առկայության

դեպքում

· Լավ բուժական

ընտրություն է B խմբի

ստրեպտոկոկային

բակտերիուրիայի

դեպքում, քանի որ ունի

ավելի լավ ներծծման

մակարդակ, քան

բերանացի պենիցիլինը
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Ֆոսֆոմիցին 3 գ միանվագ · Կարող է օգտակար լինել

բազմադեղորայք-կայուն

դեպքերում

· Կարող է օգտակար լինել

այն պացիենտների

դեպքում, ովքեր

կդժվարանան պատշաճ

ընդունել 7-օրյա կուրսը

Ամոքսիցիլին+կլավուլանաթթու 625 մգ օրը 3 անգամ, 5-7

օր

· Կիրառելի չէ

պենիցիլինային

ալերգիայի դեպքում

· Առկա է նեկրոտիզացնող

էնտերոկոլիտի ռիսկ

նորածինների շրջանում

[13, 14]

Ցեֆուրոքսիմ աքսետիլ 500 մգ օրը 2 անգամ, 7 օր · Կիրառելի չէ ծանր

պենիցիլինային

ալերգիայի դեպքում,

սակայն կարող է

օգտագործվել թեթև

պենիցիլինային

ալերգիայի դեպքում,

համաձայն տեղային

ուղեցույցներին

Ցեֆալեքսին 500 մգ օրը 2 անգամ կամ

3 անգամ, 7 օր

· Կիրառելի չէ ծանր

պենիցիլինային

ալերգիայի դեպքում,

սակայն կարող է

օգտագործվել թեթև

պենիցիլինային

ալերգիայի դեպքում,

համաձայն տեղային

ուղեցույցներին
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*Դեղաչափը նախատեսված է երիկամային և լյարդային նորմալ ֆունկցիաների դեպքում։ Եթե

առկա է երիկամային կամ լյարդային անբավարարություն, ապա հարկավոր է քննարկել

դեղաչափը վարակաբանի և/կամ հակաբիոտիկային կիրառման իրավասություն ունեցող

դեղագետի հետ։

Նկատառում. միշտ վերանայել հակաբիոտիկային ընտրությունը ելնելով նախորդ և տվյալ նմուշի

զգայունության արդյունքներից

Հավելված 3

Պիելոնեֆրիտի բուժման տարբերակներ

Բուժման սխեմաներ Նշումներ

1-ին ընտրություն Ցեֆտրիաքսոն 1-2 գ մինչև 48

ժամ աֆեբրիլ լինելը, ապա

Ցեֆալեքսին 500 մգ օրը 4

անգամ, 10 օր

· Դիտարկել գենտամիցինի

ավելացումը, եթե

պացիենտը իրեն

ընդհանուր լավ չի զգում,

ունի սարսուռ կամ

թերճնշում

· Կիրառելի չէ ծանր

պենիցիլինային ալերգիայի

դեպքում, բայց կարող է

կիրառվել թեթև

պենիցիլինային ալերգիայի

դեպքում, համաձայն

տեղային ուղեցույցների

· Դիտարկել ցեֆտրիաքսոնի

2 գ դեղաչափի կիրառումը

2-րդ/3-րդ եռամսյակում,

ելնելով մարմնի բարձր

քաշից



24

2-րդ ընտրություն Կլինդամիցին ն/ե 900 մգ օրը

3 անգամ կամ Վանկոմիցին

ն/ե 1 գ օրը 2 անգամ

(կախված B խմբի

ստրեպտոկոկի

զգայունության

արդյունքներից, եթե առկա

են)

ԵՎ

Գենտամիցին ն/ե 1.5 մգ/կգ

օրը 3 անգամ կամ 5 մգ/կգ

օրը 1  անգամ մինչև 48  ժամ

աֆեբրիլ լինելը,

ԱՊԱ

փոխարինել բերանացի

տարբերակով՝ կախված

զգայունության

արդյունքներից և

տերատոգենության ռիսկից

· Կարող է կիրառվել

պենիցիլինային ալերգիայի

դեպքում

· Բերանացի տարբերակի

ընտրությունը պետք է

կատարել կլինիկական

մանրէաբանի հետ

համատեղ, վերանայելով

զգայունության

արդյունքները

· Ֆոսֆոմիցինը և

նիտրոֆուրանտոյինը

կիրառելի բերանացի

տարբերակներ չեն

պիելոնեֆրիտի դեպքում

· Գենտամիցինի դեղաչափի

հաշվարկման համար

պետք է օգտագործել

հղիության հաշվառման

ժամանակ գրանցված

քաշը

· Առավելագույն թույլատրելի

դեղաչափի համար

(սովորաբար 480 մգ/օր),

ինչպես նաև տոքսիկ

մակարդակի վերահսկման

համար հետևել տեղային

ուղեցույցներին

· Վանկոմիցին կամ

կլինդամիցին կիրառելու

որոշում կայացնելը

կախված է B խմբի

ստրեպտոկոկի

զգայունության
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արդյունքներից, եթե առկա

են

3-րդ ընտրություն Ցիպրոֆլոսացին 750 մգ օրը

2 անգամ, 7 օր

· Հիմնականում

օգտագործվում է

հետծննդյան շրջանում,

հաշվի առնելով

տերատոգենությունը

· Կրծքով կերակրող կանանց

տեղյակ պահել

պոտենցիալ խնդիրներից

· Համոզվել, որ տեղային

կայունության մակարդակը

ցածր է 10%-ից

· Ունի սահմանափակ

ազդեցություն B խմբի

ստրեպտոկոկերի դեմ

Նկատառում. միշտ վերանայել հակաբիոտիկային ընտրությունը ելնելով նախորդ և տվյալ նմուշի

զգայունության արդյունքներից


