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Суть впровадження: спосіб персоніфікованої імунотерапії хронічних 

рецидивуючих інфекцій та захворювань, викликаних резистентними збудниками, за 

допомогою розщеплених високоспецифічних бактерійних аутовакцин. 

Пропонується для впровадження в профільних закладах системи охорони 

здоров’я різної форми власності та підпорядкування.  

Вступ. Лікування хронічних рецидивуючих інфекцій є актуальною та 

соціально значимою проблемою медицини, що потребує нагального вирішення. 

Проблема не проходить поза увагою майже всіх спеціалістів: оториноларингологів, 

урологів, гінекологів, хірургів, травматологів, педіатрів, імунологів, тощо, адже 

гнійно-запальні процеси можуть виникати як окрема патологія, так і бути 

ускладненням інших нозологічних форм. Тривала персистенція умовно-патогенних 

мікроорганізмів призводить до порушення кооперативних процесів у 

імунокомпетентних клітин і супресивного типу імунної відповіді, в результаті якого 

формуються вторинні імунодефіцити, що визначає збереження в організмі вогнища 

інфекції.  

Неефективність антибактеріальної терапії при лікуванні вищеозначених 

інфекцій обумовлена низкою факторів, основним з яких є стрімкий розвиток 

резистентності збудників до протимікробних препаратів. Формування 

"супербактерій", стійких практично до всіх відомих антибіотиків, нині відбувається 

з блискавичною швидкістю. В результаті - важкий перебіг захворювань, висока 

летальність, складність діагностики та терапії, надмірне подорожчання лікування. 



Тому нагальним є пошук ефективної етіологічної терапії, що є альтернативною 

застосуванням хіміотерапевтичних препаратів.  

Аутовакцина (грец. Autos - сам + vaccinum - вакцина) – препарат 

бактеріального походження, виготовлений з патогенних або умовно-патогенних 

мікроорганізмів, виділених з організму хворого з метою його лікування. До 

застосування антибіотиків аутовакцинацію широко використовували для лікування 

хронічних і повторних інфекцій шкіри і підшкірної клітковини, кісток і суглобів, 

органів травлення, статевих органів і сечовивідних шляхів, системи кровообігу, 

захворювань очей, вух, респіраторних захворювань і захворювань пародонту.  

Аутовакцини виготовляють з «індивідуальних» штамів мікроорганізмів, 

ізольованих від конкретного хворого. Штами культивують, а потім бактерії 

інактивують або фіксацією формаліном, або нагріванням, або лізисом. Приготовлені 

препарати вводять орально або ін’єкційно. Таким чином, аутовакцини містять дуже 

варіабельний набір бактеріальних антигенів та баластних білків, що не беруть участі 

в створенні протективного імунітету та викликають алергізацію організму хворого. 

 Метою роботи стало дослідження ефективності застосування глікопротеїдних 

високоспецифічних бактерійних аутовакцин в терапії гнійно-запальних захворювань 

сечостатевої та дихальних систем, у т.ч. викликаних полірезистентними 

збудниками. 

 Матеріали та методи. Дослідження проведені на базі ДУ «Інститут 

мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України» та ТОВ «Виробниче 

підприємство СІМЕСТА». Під наглядом знаходились хворі з хронічними гнійно-

запальними захворюваннями, викликаними антибіотикорезистентними штамами 

Niesseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus, у т.ч. MRSA, 

Pseudomonas aeruginosa та ентеробактеріями.  

Усіх хворих було рандомізовано на три групи у залежності від способу 

лікування: 1 група – хворі, що отримували глікопротеїдні високоспецифічні 

бактерійні аутовакцини, виробництва ТОВ «ВФ Сіместа»; 2 група – хворі, що 

отримували цільноклітинні інактивовані аутовакцини,..; 3 група – хворі, проліковані 

з використання антибіотиків відповідно до затверджених клінічних протоколів, 

Термін спостереження за пацієнтами після лікування склав 1 рік. 



Аутовакцини виготовляли з інактивованих штамів мікроорганізмів 

індивідуально для кожного хворого у екстемпоральному відділі аптеки ТОВ «ВФ 

СІМЕСТА».   з дотриманням вимог Державної Фармакопеї України. Глікопротеїдні 

аутовакцини виготовляли за авторською методикою ТОВ «ВФ СІМЕСТА». 

Отримані глікопротеїдні (антигенні) фракції використовували для виявлення 

специфічних антитіл у сироватці хворого, методом вестерн-блот. Специфічні 

фракції антигенів виділяли методом гельфільтраціі на колонках з сефадексом. 

Вакцинацію проводили внутрішньом'язово по певній схемі, загалом 10 ін'єкцій 

протягом місяця. 

Результати. У групі хворих, яким проведено персоніфіковане лікування 

глікопротеїдними високоспецифічними аутовакцинами, виробництва ТОВ «ВФ 

Сіместа», у 100,0 % випадків встановлено клініко-лабораторну ремісію з 

елімінацією збудника. У період проведення терапії не зафіксовано місцевих та 

загальних побічних реакцій. Упродовж терміну спостереження після аутовакцинації 

у 93,7 % пацієнтів зберігався досягнутий позитивний ефект. 

У 2-й групі хворих застосування цільноклітинних інактивованих аутовакцин  у 

87,4 % випадків призвело до вираженого позитивного ефекту з повною елімінацією 

збудника, що достовірно не відрізняється від результатів, отриманих у 1-й групі 

пацієнтів (р>0,5). Але під час проведення вакцинації достовірно збільшилась частка 

осіб, у яких встановлено наявність побічних реакцій на аутовакцину – виражена 

місцева реакція, гіпертермія, загострення основного захворювання (р<0,05). Стійкий 

позитивний ефект спостерігався у 81,3 % пацієнтів. 

Хворі, які отримали курс антибіотикотерапії, у третині випадків із-за 

неефективності лікування повторно були вимушені приймати антибіотики резерву, 

що призвело до дисбіотичних проявів та у окремих пацієнтів до алергічних реакцій. 

Упродовж терміну спостереження у 75,0 % пацієнтів встановлено рецидиви 

захворювання (р<0,05). 

Перевагою застосування глікопротеїдних високоспецифічних бактерійних 

аутовакцин є висока ефективність, безпечність, відсутність побічних реакцій на 

введення засобу та наявність стійкого позитивного ефекту після проведеного 

лікування. Це пояснюється високою специфічністю отриманих імунопрепаратів 



завдяки введенню до їх складу лише імуноспецифічних антигенів і відсутністю в 

них баластних білків, які не беруть участі в створенні протективного імунітету. 

Нові підходи в аутовакцинотерапії спрямовані на процес доставки обраних 

антигенів до субпопуляцій антиген-презентуючих клітин і надання імунній системі 

напряму імунної відповіді за типом Th1 і / або Th2, пов'язаного з захистом від 

конкретного мікроорганізму. Такий специфічний підхід індукує здатність 

макроорганізму усувати деякі види імунодефіциту, спричинені патогенними 

мікроорганізмами для «вислизання» від механізмів імунологічного нагляду. 

Висновки:  

Глікопротеїдні високоспецифічні бактерійні аутовакцини, отримані за 

авторською методикою ТОВ «Виробнича фірма СІМЕСТА», м. Одеса, є дієвим та 

безпечним способом персоніфікованої імунотерапії хронічних рецидивуючих 

інфекцій та захворювань, викликаних резистентними збудниками, що за 

ефективністю перевищує антибіотикотерапію, а на противагу застосуванню 

цільноклітинних інактивованих аутовакцин характеризується низькою 

реактогенністю. 

Протипоказаннями до застосування аутовакцин є загальні протипоказання до 

застосування імунобіологічних бактерійних препаратів. 
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