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у сучасній практиці лікування інфекцій на первинній ланці
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ситуаціях, зокрема, для емпіричної терапії неуточнених інфекцій сечовивідних і дихальних шляхів.
На тлі зростання резистентності основних збудників до антибіотиків першої лінії профільні експертні
ͽͬͪͻͳͼͽͬͪͺͽͳͷΐͼͽͳΐ΄ͯͻͲͳͻͰΊͲͪͼͽͼ;ͬͪΊ͈͋͊̓ͅͅ<>̽ͼͶΐͯͱͰΊͼͽͪΐͻ͵ΐͬ
ͯͰͷͼͽͻ;Ήͽ· ΄͈͋͊̓ͅͅ ̹ΐͼͰͺͽͶ¡ ΎͰͿͰ͵ͽͳͬͳͷΐͫͰͲͺͰͳͷͪͽͳͫΐͽͳ͵ͷͬͳͫͻ;ͯͶΊͶΐ͵;ͬͪΊ
інфекцій респіраторного тракту, шкіри та м’яких тканин, сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового
тракту, а також тяжких опортуністичних інфекцій (табл.). Так, у новій редакції шотландських клінічͳͻͰ͵ͷͰͯͪΐʹͲΰͶΐ͵;ͬͪΊͭͼͽͻͳΐͿͰ͵ΐʹ;ΰͯͻͼͶͳ (SFBUFS(MBTHPXBOE$MZEF  ͈͋ͅ
СМК отримав розширені показання через ріст нечутливих штамів грамнегативних мікроорганізмів
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Безпека препарату при раціональному застосуванні підтверджена низкою клінічних досліджень.
Найяскравішим показником хорошого профілю безпеки є дозвіл на застосування в дитячій практиці
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͈͋͊̓ͅͅͼͳͰͻͭΐͫͶ͵;Ήͽ·;ΰͷΐ͵ͻͫͳ͵ͶΐͽͳͪͼͳͽͰͲͿͶΐΎͬΑ͵ͳͼͶͽͳmͬͪͱͶͳͬͭ͵Ϳͪ͵тора у виробництві тимідину та пуринів. Хоча кожен компонент окремо є бактеріостатичним, блокада
двох послідовних ферментів спричиняє бактерицидну активність при їхньому поєднанні. Отже,
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СМК створювати високі внутрішньоклітинні концентрації. Крім того, вважається, що комбінація двох
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͈͋͊̓ͪͅͅ͵ͽͳͬͳʹͺͻͽͳͳͻ͵ͭͼͺͰ͵ͽͻͪͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ͳͺͪͽͭͰΐͬE. coli (в т. ч. ентеропатогенних
штамів), індолопозитивних штамів Proteus spp. (у т. ч. P. vulgaris), Morganella morganii, Klebsiella spp., Proteus
mirabilis, Enterobacter sp., Haemophilus influenzae, Str. pneumoniae, Staphylococcus aureus (у т. ч. метицилін-резистентних штамів), Shigella flexneri, Shigella sonnei, Neisseria gonorrhoeae, Pneumocystis jirovecii. Чутливими до препарату найпростішими є Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Acanthamoeba spp., Cyclospora spp., Isospora
belli. Серед грибкових збудників доведена чутливість Pneumocystis jirovecii, Paracoccidioides brasiliensis <>
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умовно-патогенних мікроорганізмів (Enterobacteriaceae spp.) у кишковому тракті, при цьому не впливає
на кількість симбіотичних ентерококів (E. faecalis, E. faecium) та облігатних наеробів (Bifidobacterium spp.).
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імунні клітини, підвищує бактерицидну активність та хемотаксис нейтрофілів, посилює фагоцитоз,
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Результати ранніх досліджень свідчать про те, що ко-тримоксазол здатний запобігати проліферації лімфоцитів через інгібування ферменту фолатредуктази людини. Ко-тримоксазол може
посилити вроджену імунну функцію за рахунок підвищення бактерицидної активності нейтроͿΐͶΐͬ̽ͼͶΐͯͱͰΊJOvitro функції альвеолярних макрофагів у декількох дорослих із запущеною
ВІЛ-інфекцією продемонструвало посилення фагоцитозу та знищення Str. aureus у тих, хто приймав
͵ͽͻͳͷ͵ͼͪͲͶ ͺͻΐͬΊͲͼͫͪͷͳ Ί͵ΐͰͽͻͳͷ;ͬͪͶͳͶΐ͵;ͬͪΊ  ͻͳͼ ΰ<>
͈͋͊̓ͅͅͷͱͰͯΐΊͽͳͺͪͻͪͶͰͶ·ͳͷͳͬͲͪΎͷͺͬΊͲͪͳͷͳͶΊͪͷͳ
прямий вплив на опортуністичні інфекції;
зміни мікробної колонізації носоглотки;
модуляція мікробіоти кишечнику, що зумовлює ослаблення ентеропатії та зменшення мікробної
транслокації;
пряме підвищення імунної відповіді та зменшення системного запалення.
͌ΐ͵ͪͶ·ΐͺͻͽͳͷΐ͵ͻͫΐͽͪΐͷ;ͷͯ;ͶΊͽͻΐͬͶͪͼͽͳͬͼͽΐ͈͋͊̓ͅͅͷͱ;ͽ·ͲͪͫͰͲͺͰͳͽͳͺͰͻͰваги, крім простого зниження рівня інфекцій. Потрібні подальші дослідження, аби краще зрозуміти
ͷͰͪΐͲͷͳ ͲͪͯͺͷͭΉΊ͵ͳ͈͋͊̓ͅͅͲͳͱ;ΎͲͪͬͻΉͬͪΐͼͽ·ΐͼͷͰͻͽΐͼͽ· ΄ͫͼͺͻͳΊͽͳͻͪΐнальному використанню цього добре переносимого та доступного засобу в популяціях, які можуть
отримати від нього максимальну користь.

ǈƱǠƲǝƱǝƬǠưƽǟǝ̳ƲǙÍǙǜǟƯǚƲǤǞǟƺ
ǐǙǜ̳ǝƳǙƫƯ
ǤǮǯǀǁǬǃǃǎÐǄǪƼǮǅǀǰǮƿǱÐ
ǰǪÐǫǃǱǰ͠ǵǇǃǋǮǭǁǵǰǀǃǃǮƼǮÐ
ƿǃǀǈǬǃǃǎÐ͟ǪǰǮƼǬǃǵǫ

ǑǛǟ̳ǝƳǤưƯ
ǤǵƽǫǀǈǬǃǃǎÐƻǪǭǰǬ͠ǀǅǀƽǃǮǶÐ
ǪǭǰǀǫǃǮǯǰǵÐǰǪÐǲǬǂǮǰǪǭǯǀǯǱ

!ǱǁǋǄǪǂǬǰǮǭǯǪƿǮǁ

ƞǤƱƳǝƴƯǟƯ
Ǥ͠ǀƼǃǵǆǬǃǃǎÐ
͟͠ǮǁǵǄǬ͠ǪǅǵǶ

ǧǡǤ ǦǡǠ
ǧ͠ǀǂǬǰǮ͟͠ǀǂ

ǤǪ͠Ǫ ǪǂǵǃǮƻǬǃƿǮ֬ǃǪÐ
ǭǀǯǁǮǰǪ

ƫǀƼǵƽ͠ǮǄǮǁǵǐǫǪÐ
ǭǀǯǁǮǰǪ

ƫǀƼǵƽ͠Ǯ͟ǰǬ͠ǮǐǫǪÐ
ǭǀǯǁǮǰǪ

ƫǀƼǵƽ͠Ǯ͟ǰǬ͠ǮǪǰǯǀǃǰǬǰǪƿǪ

ƫǀƼǵƽ͠ǮǄǮǁǪǰǯǀǃǰǬǰǪƿǪ

ǧǬǰ͠ǪƼǵƽ͠ǮǄǮǁǵǐǫǪÐ
ǭǀǯǁǮǰǪ

ƫǀƼǵƽ͠ǮǄǮǁǪǰ͠ǬƽǱǭǰǪƿǪ

Ǔ̳ǝǟƯƱǤǜ̳ǝƪƲǙÍǙǜǟƯǚƲǤǞǟƺ
Ƴǀ͠Ǯǭǀ֬Ðǯ͟Ǭǭǰ͠ÐƻǪǭǰǬ͠ǵǪǁǋǃǵ ÐƼ͠ǀƻǭǮǫǵ ÐǃǪ֬͟͠ǮǯǰǵǇǵÐƿƻǱƽǃǀǭǀ
ƪǪǭǰǬ͠ǀǅǀƽǃǪÐƽǵǎ
ǝǀǯǮǭǪÐǫǃǱǰ͠ǵǇǃǋǮǭǁǵǰǀǃǃǪÐǭǮǃǅǬǃǰ͠Ǫǅǵǎ

ǒƼǜ ƏǐǘǞǗƹǡƻƸƏƿǡǢ ƏǗƹƓƼƸǡǙǛǩǀƹǡƏƓǗƏǡƸǝƹǩƸǩƿǝǅƷƓǩǛƹǡƏƽǅǗǜƓƼƽǩǜƓǡƏǙǩƸǀǡƹǗƮǡǢƏǔǐǑǓǐǨƏ
ǗƿǗǚƓǩƽǗƹǩƏƻǗƏ"GTQBGƏ) Ə ƏDSƏ@K Ə:<
ǏǭǦǯǬǨØǩȽǰǣǮǞǰǱǮǦØǥǫǞǳǬǢǦǰȵǯȸØǠØǮǣǢǞǨȯȽס
̝̲̱̼̰̮̰͒̀́˯̢̗̤Υ̡̢̙̦̤̙̞̃
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