
Постановка проблеми. Хламідійна інфек-
ція є досить різноманітною групою хвороб 
(більше 20), викликаних представниками 
Chlamydiales. Їх значення в інфекційній пато-
логії людей і тварин визначається тривалим 
персистуючим перебігом, що поступово розви-
вається вогнищевим ураженням систем і орга-
нів з їх медико-соціальними наслідками [1, 2, 
3].  

При лікуванні хламідійної інфекції дово-
диться долати багато проблем, серед яких – 
висока частота рецидивів (30%), наявність ре-
зистентних форм хламідій до існуючих препа-
ратів, особливості стану імунітету хворих і  
необхідність застосування високих доз антибі-
отиків. При хронічній хламідійній інфекції  
імунна система функціонує неадекватно: від-
повідь формується пізно, а захисні реакції пе-
реважно імунопатологічні [1, 2]. 

Лікування хламідійної інфекції в багатьох 
країнах регламентовано відповідними норма-
тивними документами державних органів охо-
рони здоров’я і рекомендаціями неурядових 
організацій, що об’єднують відповідних фахів-
ців [6, 7]. При розробці національних стандар-
тів лікування використані рекомендації ВОЗ, 
США, Європейського співтовариства. Запро-
поновані методи лікування пройшли всі кліні-
чні випробування, необхідні з позицій доказо-
вої гуманної й ветеринарної медицини 
(включаючи рандомізовані багатоцільові до-
слідження), однак їхнє застосування повинно 
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враховувати особливості місцевого фармацев-
тичного ринку. Висока ефективність, доступна 
ціна, низька токсичність, а також повільний 
розвиток стійкості у збудника – це властивості 
ідеального препарату. Жоден із препаратів для 
лікування хламідіозу не відповідає всім цим 
вимогам. Однак, це не означає, що неможливо 
розробити оптимальну схему лікування у кож-
ному конкретному випадку.  

Метою нашої роботи було висвітлити окре-
мі питання застосування антибактеріальної 
хіміотерапії та особливості імунотерапії при 
лікуванні хламідійних інфекцій собак і котів з 
урахуванням останніх наукових даних та ре-
зультатів власних досліджень. 

Результати досліджень та іх аналіз. Етіот-
ропна терапія хламідіозів має специфічні особ-
ливості, обумовлені біологічними властивос-
тями збудника хламідіозу. Облігатний внутрі-
шньоклітинний паразитизм хламідій вимагає 
застосування більших доз антибіотиків і більш 
тривалого строку лікування. Нам вдалося вста-
новити основні складнощі, що виникають при 
лікуванні тварин хворих хламідійною інфекці-
єю, що обумовлені наступними факторами:  

• висока поширеність хламідіозу (за де-
якими оцінками 15 % населення інфі-
ковано хламідіями) [5, 7]; 

• як правило, безсимптомний перебіг на 
початку, і лише через деякий час ви-
никають клінічні ознаки;  
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• внутрішньоклітинна форма паразиту-
вання хламідій з тривалою персистен-
цією, яка можлива не тільки в епітелі-
альних клітинах – основних мішенях 
для хламідій – але і в ендотелії судин, 
макрофагах, клітинах сполучної тка-
нини;  

• асоціація хламідій з іншою інфекцією, 
що обумовлена мікоплазмами, умов-
но-патогенною бактеріальною фло-
рою, коронавірусами тощо;  

• необхідність ретельного підбору анти-
бактеріальних препаратів, застосуван-
ня їх у високих дозах, обов’язкового 
підключення патогенетичної терапії, 
що має бути спрямована на стимуля-
цію захисних сил організму.  

Для етіотропної терапії хламідійних інфек-
цій застосовують антибіотики тетрацикліново-
го ряду, макроліди та фторхінолони. 

Виходячи із сучасного уявлення про патоге-
нез хламідіозу, як інфекції із хронічним пере-
бігом і схильністю до персистенції, обґрунто-
ваною є необхідність імунотропного лікуван-
ня, як важливої та необхідної складової ком-
плексної терапії. У більшості випадків антибі-
отик пригнічує розмноження хламідій, але  
кінцева їхня елімінація з організму є результа-
том діяльності факторів імунітету, тому на фо-
ні зниженої імунореактивності дія етіотропних 
препаратів може бути недостатньо ефектив-
ною. Очевидно, що оптимальний клінічний  
ефект досягається тільки при наявності сине-
ргізму в дії захисних сил організму й антимік-
робних лікарських засобів [4, 5].  

Нині інтерес лікарів до імунотропних пре-
паратів зростає. За характером дії імунотропні  
препарати  підрозділяються  на 3 групи [4]:  

– імуномодулятори – засоби, які відновлю-
ють порушені функції  імунної системи;  

– імуностимулятори – засоби, що підсилю-
ють імунну відповідь, що стимулюють імунні  
процеси;  

– імунодепресанти – це засоби, що пригні-
чують імунну відповідь. По спрямованості дії 
імуномодулюючі препарати можна умовно  
розділити на ті що впливають на моноцити/
макрофаги, В-  і Т-клітини та NK-клітини. При 
зараженні хламідіозом, першою клітиною, що  
вступає в боротьбу зі збудником, є тканинний  

макрофаг. Він поглинає й перетравлює хламі-
дії, представляючи їхні антигенні пептиди Т-  і  
В-клітинам й ініціюючи тим самим розвиток  
клітинної й гуморальної відповіді. При цьому  
макрофаг виділяє цитокіни, які активують фа-
ктори неспецифічної резистентності – нейтро-
філи, моноцити/макрофаги, NK-клітини, а  та-
кож діють на Т- і В-лімфоцити, включаючи 
специфічниу імунну відповідь. Таким чином, 
макрофаги й інші антигенпрезентуючі клітини  
першими ініціюють розвиток неспецифічної  
резистентності й специфічний імунітет при  
хламідіозі. Активація макрофагів призводить  
до посилення синтезу багатьох цитокінів які 
активують як клітинний, так і гуморальний 
імунітет.  

Для активації протихламідійного імунітету  
краще застосовувати імуномодулятори, що  
впливають на клітини моноцитарно-
макрофагальної системи. Елімінація хламідій  
з макроорганізму здійснюється за допомогою 
клітин фагоцитарної системи. Таким чином,  
загальні принципи застосування імуномодуля-
торів у хворих із хронічним хламідіозом такі:  

• імуномодулятори призначають у ком-
плексній терапії одночасно з антибіо-
тиками.  

• імуномодулятори, що діють на фаго-
цитарну ланку імунітету, можна при-
значати хворим як з явними, так і з 
прихованими порушеннями імунного 
статусу. Підставою для призначення 
препарату є хронічна форма перебігу 
хламідіозу.  

Враховуючи вищевикладене, нами було 
розроблено схему лікування хламідіозу дома-
шніх м’ясоїдних. Запропонована схема вклю-
чає застосування антибіотиків різних груп, до-
ксицикліну та еритроміцину, разом з імуно-
стимулятором Тімаліном. 

Тваринам, хворим на хламідіоз, протягом 
21 дня застосовувались доксициклін таблето-
ваний у дозі 5 мг\кг та еритроміцин таблетова-
ний у дозі 20мг\кг. Паралельно, протягом 10 
днів застосовувався Тімалін внутрішньом’язе-
во котам та собакам дрібних порід по 5 мг на 
ін’єкцію та собакам крупних порід 10 мг, про-
тягом перших 10 днів лікування антибіотика-
ми. 

Інша схема лікування, крім антибіотикоте-
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рапії, передбачала застосування імуностиму-
лятора Ронколейкіну – рекомбінантний інтер-
лейкін-2 (рІЛ-2). 

Інтерлейкін-2 (ІЛ-2) продукується субпопу-
ляцією Т-лімфоцитів (Т-хелпери I ) у відповідь 
на антигенну стимуляцію. Синтезований ІЛ-2 
впливає на Т-лімфоцити, підсилюючи їхню 
проліферацію й наступний синтез ІЛ-2. Біоло-
гічні ефекти ІЛ-2 пов’язані з його зв’язуван-
ням зі специфічними рецепторами, представ-
леними на різних клітинних мішенях. ІЛ-2 
спрямовано впливає на ріст, диференціацію й 
активацію Т- і В- лімфоцитів, моноцитів, мак-
рофагів, олігодендрогліальних клітин, клітин 
Лангерганса. Від його присутності залежить 
розвиток цитолітичної активності натуральних 
кілерів та цитотоксичних Т-лімфоцитів. ІЛ-2 
викликає утворення лімфокін-активованих кі-
лерів й активує пухлино-інфільтраційні кліти-
ни. Розширення спектру лізуючої дії ефектор-
них клітин обумовлює елімінацію різноманіт-
них патогенних мікроорганізмів, інфікованих і 
малігнізованих клітин, що забезпечує імунний 
захист, спрямований проти пухлинних клітин, 
а також збудників вірусної, бактерійної й гри-
бної інфекції. Рекомбінантний ІЛ-2 показав 
високу ефективність у лікуванні хламідійних 
інфекцій собак і котів, який вводили підшкір-
но в дозі 0,1 мг (10000 МЕ) на кілограм маси 
тварини. 

У всіх тварин відмічено повну відсутність 
будь яких клінічних ознак захворювання після 
пройденого курсу лікування. Після обстежен-
ня змивів зі слизових оболонок методом ПЛР 
через чотири тижні після закінчення курсу лі-
кування у всіх тварин одержані негативні ре-
зультати. Це свідчить, що запропонований 
спосіб лікування дозволяє забезпечити повну 
елімінацію збудника з організму, при цьому 
забезпечивши лікувальний ефект на 92-100%. 
Крім того наші дослідження показали, що за-
стосування імунотерапії разом з антибіотико-
терапією має лікувальну ефективність на 28-
33% вище ніж застосування антибіотиків без 
стимуляції захисних сил організму тварини. 

Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. 

1. Елімінація хламідій з макроорганізму здійс-
нюється за допомогою клітин фагоцитарної 
системи, тому краще застосовувати імуно-
стимулятори, що впливають на клітини мо-
ноцитарно-макрофагальної системи. 

2. Застосування імуностимуляторів Тималіну 
та Ронколейкіну у складі комплексної схе-
ми лікування хламідіозу собак та котів за-
безпечує повну елімінацію збудника з орга-
нізму, при цьому лікувальний ефект складає 
92-100%. 
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