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кількість встановлена в поверхневому шарі ґрунту 0-5 см. Максимальні 

концентрації ДДТ та ГХЦГ спостерігаються в місцях, які знаходяться поблизу до 

оброблювальних полів. 
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Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що за 

показником природного приросту населення Україна на сьогодні посідає одне з 

останніх місць серед країн Європи. Це зумовлене незадовільним станом 

репродуктивного здоров’я населення. В якому стан статевого здоров’я жінок 
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відіграє ключову роль. У структурі усієї гінекологічної патології перше місце 

займають запальні захворювання жіночих статевих органів (далі ЗЗЖСО). Вони 

складають у середньому 60,0-92,7 % усіх гінекологічних хворих та є джерелом 

серйозної медичної, соціальної та демографічної небезпеки, і часто 

характеризуються латентним перебігом, що зумовлює труднощі їхньої своєчасної 

діагностики. За даними літератури щорічно загальне число пацієнток з ЗЗЖСО 

сягає 1 млн, третина з яких потребує стаціонарного лікування [1, 2]. На тлі 

тривалого запального захворювання статевих органів через 1-2 роки з моменту 

виникнення з боку органів малого таза формуються значні анатомо-функціональні 

зміни, які не діагностуються на початкових етапах їхнього розвитку. Це 

супроводжується порушеннями репродуктивного здоров’я у більшості випадків 

[2]. Причинами запальних захворювань жіночих статевих органів є дисбаланс 

гормонів, порушення менструального циклу, вплив гормональної та бар'єрної 

контрацепції, спосіб життя, а саме негативний вплив компонентів тютюнового 

диму, стреси і т. ін. [3]. Але провідну роль у виникненні ЗЗЖСО відіграють 

мікробні фактори (гарднерели, хламідії, уреаплазми та ін.), що дозволяє поділяти 

ЗЗЖСО на специфічні та неспецифічні. Найбільш поширений механізм попадання 

мікробних збудників у верхні відділи геніталій з піхви через канал шийки матки 

[4]. Особливістю локалізованих форм запальної патології статевих органів у 

половині випадків є поєднання інфекційних процесів у піхві і шийці матки з 

розвитком хронічних цервіцитів. А проблема рецидивного перебігу саме 

неспецифічних вульвовагінітів формує низку ускладнень ЗЗЖСО [5]. 

Схеми лікування ЗЗЖСО інфекційної природи, спричинених змішаною 

флорою, включають раціональне використання як системної, так і місцевої 

терапії. Але, незважаючи на це, виникають досить часті рецидиви ЗЗЖСО. 

Локальна терапія передбачає простоту і зручність застосування, мінімальний 

ризик виникнення побічних реакцій, протипоказання лише за умов індивідуальної 

непереносимості, тобто це надає можливість застосування навіть у вагітних, під 

час годування груддю, і під час екстрагенітальної патології [6]. Отже, підвищення 

ефективності терапії ЗЗЖСО залишається досить актуальною проблемою сучасної 

гінекології 

Не дивлячись на достатню кількість лікарських засобів для лікування 

неспецифічних вагінітів, як причини запальних захворювань верхніх відділів 

статевого тракту, більшість з них є іноземного виробництва, синтетичного 

походження і має низку побічних ефектів. Тому, актуальним є також пошук 

вітчизняних лікарських засобів для топічного застосування, які містять природні 

складові, володіють достатнім спектром властивостей та не чинять токсичного 

впливу на організм людини. Таким лікарським засобом є нові вагінальні 

супозиторії «Меланізол» на основі метронідазолу та олії чайного дерева 

розроблені колективом авторів НФаУ. 

Дослід проведено на моделі експериментального вагініту у лабораторних 

нелінійних щурів-самиць викликаного механічним подразником. Дослідження 

тривало з урахуванням етичних норм поводження з тваринами. Лікування тривало 

6 діб. Супозиторії «Меланізол» вводили внутрішньопіхвово 1 раз на добу. В 

якості препарату порівняння використовували супозиторії «Гравагін», 
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рекомендовані для лікування вагінітів. Під час дослідження контролювали 

показники, які характеризують запальний процес: температуру і рН у піхві, 

клінічні показники крові. 

Супозиторії «Меланізол» на тлі патології достовірно знижували патологічно 

підвищені рівні температури і рН у піхві, нормалізували клінічні показники крові 

(лейкоцити та лейкоцитарну формулу) перевершуючи за ефектом препарат 

порівняння «Гравагін». 

Таким чином, нові вагінальні супозиторії «Меланізол» чинили лікувальний 

ефект на моделі експериментального вагініту у щурів і можуть бути 

рекомендовані у якості лікарського засобу для лікування вагініту викликаного 

механічним подразником. 
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