
Обстеження на ІПСШ: огляд рекомендацій 

 

 

Більше 30 бактеріальних, вірусних та паразитарних патогенів 

передаються статевим шляхом і становлять групу інфекції, що 

називаються інфекціями, що передаються статевим шляхом 

(ІПСШ). Хоча деякі патогени можуть передаватись іншими 

шляхами, окрім статевого, епідеміологічно сексуальні контакти є 

найважливішими для їх передача від однієї людини іншій 

(таблиця 1). 

За підрахунками Центру з контролю та профілактики захворювань, 

в США щорічно виявляють 20 мільйонів нових випадків інфекцій, що 

передаються статевим шляхом. ІПСШ часто перебігають 

безсимптомно, що може призвести до ненавмисної передачі цих 

інфекцій. Недіагностовані та неліковані ІПСШ можуть спричинити 

серйозні ускладнення та несприятливі наслідки для здоров'я, 

призводячи навіть до летальних випадків. 

У цій статті подано огляд поточних рекомендацій Робочої групи з 

питань превентивних послуг США (USPSTF) щодо поведінкового 

консультування та скринінгу на ІПСШ. На додаток до загальних 

рекомендацій щодо консультування з питань профілактики, USPSTF 

видав рекомендації щодо скринінгу на окремі ІПСШ, у тому числі 

хламідіоз, гонорею, герпес, вірус гепатиту В (HBV), вірус 

імунодефіциту людини (ВІЛ) та сифіліс.  

Ці рекомендації, що стосуються дорослих чоловіків та жінок, 

підлітків та вагітних, узагальнені в таблицях. USPSTF не рекомендує 

рутинний серологічний скринінг на інфікування вірусом простого 

герпесу, оскільки немає доказів того, що такий скринінг зменшує 



передачу або що противірусна терапія у безсимптомних 

інфікованих осіб покращує наслідки для здоров’я. 

 

Таблиця 1. Основні патогени, що передаються статевим шляхом, 

та хвороби, які вони викликають 

Патоген Клінічні прояви та інші асоційовані захворювання 

Бактеріальні інфекції 

Neisseria gonorrhoeae ГОНОРЕЯ 

Чоловіки: виділення з уретри (уретрит), епідидиміт, 

орхіт, безпліддя 

Жінки: цервіцит, ендометрит, сальпінгіт, запальні 

захворювання органів малого тазу, безпліддя, 

передчасний розрив навколоплідних оболонок, 

перигепатит; зазвичай безсимптомно 

Chlamydia trachomatis ХЛАМІДІЙНА ІНФЕКЦІЯ 

Чоловіки: виділення з уретри (уретрит), епідидиміт, 

орхіт, безпліддя 

Жінки: цервіцит, ендометрит, сальпінгіт, запальні 

захворювання органів малого тазу, безпліддя, 

передчасний розрив навколоплідних оболонок, 

перигепатит; зазвичай безсимптомно 

Обидві статі: проктит, фарингіт, синдром Рейтера 

Новонароджені: кон'юнктивіт, пневмонія 

Chlamydia trachomatis 

(серовари L1–L3) 

ВЕНЕРИЧНА ЛІМФОГРАНУЛЬОМА 

Обидві статі: виразка, пахове запалення (бубон), 

проктит 

Treponema pallidum СИФІЛІС 

Обидві статі: первинна виразка (шанкр) з місцевою 

аденопатією, шкірні висипання, широкі кондиломи; 

кісткові, серцево-судинні та неврологічні ураження 

Жінки: втрати вагітності (викидні, мертвонародження), 

передчасні пологи 

Новонароджені: мертвонародження, вроджений 

сифіліс 



Haemophilus ducreyi ШАНКРОЇД 

Обидві статі: болючі виразки на статевих органах; 

може супроводжуватися бубоном 

Klebsiella 

(Calymmatobacterium) 

granulomatis 

ДОНОВАНОЗ (ПАХОВА ГРАНУЛЬОМА) 

Обидві статі: вузликові набряки та виразкові ураження 

пахової та аногенітальної ділянок 

Чоловіки: виділення з уретри (негонококовий уретрит) 

Жінки: цервіцит, ендометрит, ймовірно запальні 

захворювання органів малого тазу 

Mycoplasma genitalium Чоловіки: виділення з уретри (негонококовий уретрит) 

Жінки: цервіцит, ендометрит, ймовірно запальні 

захворювання органів малого тазу 

 

Вірусні інфекції 

Вірус імунодефіциту 

людини 

СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (СНІД) 

Обидві статі: хвороби, пов'язана з ВІЛ, СНІД 

Вірус простого 

герпесу 2 типу, 1 

типу (менш звично) 

ГЕНІТАЛЬНИЙ ГЕРПЕС 

Обидві статі: аногенітальні везикулярні ураження та виразки 

Новонароджені: герпес новонароджених (часто летальний) 

Вірус папіломи 

людини 

Генітальні кондиломи 

Чоловіки: папіломи статевого члена та анального відділу; 

карцинома статевого члена 

Жінки: вульварні, анальні та шийкові папіломи, рак шийки 

матки, рак вульви, анальна карцинома. 

Новонароджені: папілома гортані 

Вірус гепатиту В ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ 

Обидві статі: гострий гепатит, цироз печінки, рак печінки 

Цитомегаловірус ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ 

Обидві статі: субклінічна або неспецифічна лихоманка, 

дифузна лімфаденопатія, хвороби печінки та ін. 

Вірус контагіозного 

молюска 

КОНТАГІОЗНИЙ МОЛЮСК 

Обидві статі: генітальні або генералізовані тверді шкірні 

вузлики 

Герпесвірус 

асоційований з 

саркомою Капоші 

Саркома Капоші 

Обидві статі: агресивний тип раку у людей із 

імуносупресією. 



(тип 8) 

Протозойні інфекції 

Trichomonas vaginalis ТРИХОМОНІАЗ 

Чоловіки: виділення з уретри (негонококовий уретрит); часто 

безсимптомно 

Жінки: вагіноз з рясними пінистими вагінальними 

виділеннями; передчасні пологи, немовлята з низькою вагою 

Новонароджені: низька вага при народженні 

Грибкові інфекції 

Candida albicans КАНДИДОЗИ 

Чоловіки: поверхнева інфекція голівки статевого члена 

Жінки: вульвовагініт з густими сирнистими виділеннями з 

піхви, вульварним свербінням або печінням 

Паразитарні інфекції 

Phthirus pubis 

Sarcoptes scabiei 

Зараження лобковими вошами 

Короста 

 

Оцінка ризику ІПСШ 

Клініцисти повинні збирати анамнез щодо статевого життя у 

пацієнтів під час профілактичних візитів або коли у них наявні 

симптоми, які можуть бути пов’язані з ІПСШ. При прийнятті рішень 

щодо скринінгу на ІПСШ клініцисти повинні враховувати 

індивідуальні поведінкові фактори ризику та соціальні обставини, у 

яких знаходиться кожен конкретний пацієнт. Особи, які не є 

сексуально активними, а також ті, хто сексуально активний у 

взаємно моногамних стосунках з неінфікованими партнерами, не 

мають підвищеного ризику ІПСШ. 

 

Індивідуальні поведінкові ризики 

До осіб із підвищеним ризиком ІПСШ належать особи, які мають 

більше одного статевого партнера, нового статевого партнера або 

статевого партнера, що має інших партнерів одночасно, а також 



ті, хто не перебуває у взаємних моногамних стосунках і 

використовує презервативи несистематично. Ризик ще більший у 

осіб, які мають статевого партнера з ІПСШ, у тих, хто має 

попередній анамнез або поточні ІПСШ, і тих, хто займається 

сексом в обмін на наркотики чи гроші. Регулярне використання 

презервативів може зменшити ризик ІПСШ у осіб з поведінковими 

факторами ризику. Однак цих осіб все ще слід відносити до групи 

з підвищеним ризиком та відповідно обстежувати. 

 

Популяційні ризики 

Рівень поширеності ІПСШ збільшується в певних групах населення, 

таких як гомосексуальні чоловіки, особи з низьким рівнем доходу, 

які проживають в урбаністичних умовах, нинішні або колишні 

ув'язнені, військові новобранці, особи з психічними захворюваннями 

або інвалідністю, нинішні або колишні споживачі ін'єкційних 

наркотиків, особи, які в анамнезі мали сексуальне насильство.  

Ризики ІПСШ різняться між громадами та всередині них. Деякі 

ІПСШ, особливо гонорея, зосереджені в конкретних географічних 

місцях. Ці варіації можуть бути пов'язані із соціальними та 

економічними впливами (наприклад, наслідки бідності та 

дискримінації). Раса та етнічна приналежність можуть бути 

сурогатними маркерами деяких соціально-економічних факторів, 

що підвищують популяційний ризик ІПСШ. Спостерігається вищий 

рівень поширеності ІПСШ серед деяких расових груп та етнічних 

меншин (наприклад, чорношкірі, латиноамериканці, корінні 

американці). Місцеві установи охорони здоров’я можуть надавати 

інформацію про рівень поширеності ІПСШ та іншу відповідну 

епідеміологічну інформацію. Оскільки пацієнти можуть не знати 

про фактори ризику ІПСШ у своїх статевих партнерів, клініцисти у 



громадах із високим рівнем поширеності ІПСШ можуть відносити 

всіх сексуально активних членів громади до групи підвищеного 

ризику. 

Таблиця 2. Рекомендації USPSTF щодо поведінкового 

консультування та скринінгу ІПСШ у невагітних пацієнток 

Тема Рік Рекомендації 
USPSTF рівні 

доказовості 

Поведінкове 

консультування 

2014 

 

Забезпечити інтенсивне поведінкове 

консультування для всіх сексуально 

активних підлітків та дорослих, які мають 

підвищений ризик ІПСШ. 

B 

Хламідійна 

інфекція та 

гонорея 

2014 

Скринінг на наявність хламідіозу та гонореї 

у сексуально активних підлітків та дорослих 

віком 24 р. і молодших, а також у жінок 

старшого віку, які мають підвищений ризик 

інфікування. 

B 

 

 

 

Наявних доказів недостатньо для оцінки 

відношення користі та шкоди від скринінгу 

на хламідіоз та гонорею у сексуально 

активних чоловіків. 

I 

Вірус гепатиту В 

(ВГВ) 
2014 

Скринінг у осіб з підвищеним ризиком 

інфікування (окрім поведінкових факторів 

ризику ІПСШ, іншими факторами ризику 

зараження ВГВ є країна походження 

(Африка на південь від Сахари, 

Центральна та Південно-Східна Азія та 

Китай), домашні контакти з ВГВ-інфекцією 

та відсутність вакцинації у дитинстві) 

B 

ВІЛ-інфекція 2013 

Скринінг для виявлення ВІЛ-інфекції у 

підлітків та дорослих віком від 15 до 65 років. 

Також слід пройти обстеження більш юних 

підлітків та літніх людей, які мають 

підвищений ризик. 

A 

Вірус простого 

герпесу (ВПГ) 
2005 

Не проводити плановий серологічний 

скринінг на ВПГ-інфекцію у безсимптомних 
D 



 

 

Таблиця 3. Рекомендації USPSTF щодо скринінгу ІПСШ у вагітних 

пацієнток 

Тема Рік Рекомендації 
USPSTF рівні 

доказовості 

Хламідійна 

інфекція та 

гонорея* 

2014 

Скринінг на наявність хламідіозу та гонореї у 

всіх вагітних жінок віком 24 р. і молодших, а 

також у жінок старшого віку, які мають 

підвищений ризик інфікування. 

B 

Вірус гепатиту В 

(ВГВ)** 
2009 

Скринінг всіх вагітних жінок на вірус гепатиту 

В на їх першому пренатальному візиті 
A 

ВІЛ- інфекція** 2013 

Скринінг всіх вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію, 

включаючи тих, хто знаходиться в пологах і чий 

ВІЛ-статус невідомий. 

A 

Вірус простого 

герпесу 
2005 

Не проводите плановий серологічний 

скринінг на ВПГ у безсимптомних вагітних 

жінок у будь-який час протягом вагітності для 

попередження неонатального інфікування 

ВПГ. 

D 

Сифіліс** 2009 Скринінг всіх вагітних жінок на сифіліс A 

* - В 2011 USPSTF рекомендувала профілактичне використання топічних офтальмологічних 

препаратів всім новонародженим для попередження гонококової офтальмії новонароджений 

( рекомендація А). 

** - Прагматичним підходом для всіх вагітних є скринінг на ВГВ-інфекцію, ВІЛ-інфекцію та 

сифіліс у першому триместрі, а повторний скринінг у третьому триместрі у жінок з 

поведінковими факторами ризику. Слід також виконати тестування жінок, які народжують та 

чий статус інфікування ВГВ, ВІЛ та / або сифілісом є невідомим. Жінки, які пройшли скринінг 

під час попередньої вагітності, повинні пройти повторне обстеження в наступних вагітностях. 

 

підлітків та дорослих. 

Сифіліс 2016 
Скринінг на сифіліс у осіб із підвищеним 

ризиком інфікування. 
A 



Вибір тестів на ІПСШ 

Лабораторні тести роблять надзвичайно важливий внесок в 

менеджмент та контроль над ІПСШ, запобігаючи передачі ІПСШ та 

розвитку їх ускладнень. Велика кількість ІПСШ, а також велика 

різноманітність досліджень для виявлення кожної з них ускладнюють 

відповідний вибір діагностичних тестів. В даний час широкий спектр 

доступних тестів на ІПСШ має потенційні обмеження, які можуть 

вплинути на їх використання для посилення контролю ІПСШ.  

Вибір тесту повинен відображати процес розстановки пріоритетів, 

який враховує поширеність інфекцій, вплив інфекцій та їх 

ускладнень на людей та популяції, характеристики результатів 

тесту, вартість тестів та причини проведення тестування. 

Обстеження на ІПСШ може застосовуватися для різних цілей, що, в 

свою чергу, може впливати на вибір тестів. Ці різноманітні цілі 

тестування включають спостереження, перевірку синдромних 

алгоритмів менеджменту, забезпечення якості, діагностику осіб з 

ознаками та симптомами можливих ІПСШ, скринінг 

безсимптомних осіб групи ризику та визначення антибактеріальної 

чутливості. Деякі ключові елементи цих термінів викладені 

наступним чином: 

 Спостереження - це систематичний збір, сортування та аналіз 

даних, щоб визначити, наскільки поширеною є інфекція в 

межах громади чи популяції. Це важливий елемент 

планування ресурсів для контролю ІПСШ. Інвестиції в нагляд за 

рідкісними інфекціями або інфекціями, що мають незначний 

вплив на здоров'я населення, можуть не мати високого 

пріоритету, в умовах коли ресурси є обмеженими. У деяких 

випадках зразки, зібрані для спостереження, можуть також 

використовуватися для моніторингу інших клінічно важливих 



факторів, таких як антибактеріальна резистентність 

(наприклад, у Neisseria gonorrhoeae). 

 Перевірка синдромного менеджменту. Синдромна 

діагностика є цінним елементом у боротьбі з ІПСШ, 

забезпечуючи швидку діагностичну оцінку, яка потім може бути 

використана для своєчасної терапії у осіб з ознаками та 

симптомами інфекції. В умовах, де синдромна діагностика є 

складовою менеджменту ІПСШ, слід проводити періодичні 

лабораторні тести пацієнтам, яких діагностували та лікували 

за допомогою алгоритмів синдромного менеджменту, щоб 

переконатися, що синдромна діагностика успішна у 

визначенні інфекцій, з приводу яких проводилось лікування. У 

ситуаціях, коли синдромна діагностика не призводить до 

лікування цільової ІПСШ, необхідно оцінювати причини невдачі. 

 Забезпечення/поліпшення якості. Такий великий підрозділ, як 

забезпечення якості контролює те, щоб тести виконувались 

відповідно до розроблених вимог, та відповідає за належне 

використання тестів та проведення всіх кроків, необхідних для 

виконання тестів для менеджменту пацієнтів. На точність 

тестувань ІПСШ можуть впливати різні фактори, включаючи 

зміну реагентів, функціонування обладнання та технічну 

майстерність. Як результат, рекомендується періодичне 

тестування стандартизованих зразків для оцінки кваліфікації 

лабораторії та забезпечення очікуваної точності випробувань.  

 Діагностика. Симптоми поширених ІПСШ, як правило, 

неспецифічні та, як правило, викликаються різними 

збудниками, які можуть потребувати потенційно різного 

лікування. Тому тестування є корисним як з метою точної 

діагностики, так і для планування лікування статевих партнерів, 



а також для контролю якості синдромних алгоритмів 

менеджменту, як зазначено вище.  

 Скринінг. Скринінг є важливим елементом оптимальних 

стратегій менеджменту та контролю ІПСШ, який ґрунтується на 

поєднанні синдромного менеджменту та діагностичного 

тестування. Усі ІПСШ можуть протікати в безсимптомній 

формі або бути нерозпізнаними інфікованими особами. 

Незважаючи на відсутність симптомів, люди з 

безсимптомними інфекціями мають ризик передачі ІПСШ 

іншим та високий ризик ускладнень інфекції. Як результат, 

скринінг (тобто тестування осіб групи ризику без виявлених 

ознак інфекції або симптомів) дозволить виявити інфікованих, 

тим самим зменшивши ризик ускладнень або передачі 

інфекцій. Скринінг на ІПСШ може бути більш економічно 

вигідним, якщо його спрямовувати на населення з групи 

ризику, для цього краще використовувати дані 

спостереження. 

 Визначення чутливості до антимікробних препаратів. Для 

деяких ІПСШ (наприклад - N. gonorrhoeae) постійний розвиток 

резистентності періодично призводив до змін у 

рекомендованій терапії. Систематичне спостереження за 

чутливістю до протимікробних препаратів, а також тестування 

специфічних ізолятів на чутливість до антибактеріальних 

засобів, надає інформацію, яка може бути використана для 

коригування рекомендацій щодо оптимального лікування. 

 

Види діагностичних тестів 

Науковий прогрес забезпечив широкий спектр тестів для 

ідентифікації ІПСШ. Ці тести сильно відрізняються за рівнем 



складності, затратами, необхідними для їх проведення (як 

матеріальними, так і трудовими), а також термінами виконання. 

Таким чином, кожен тип діагностичного тесту має свої сильні 

сторони та недоліки. Як результат, в певних умовах найточніший 

тест може бути не найкращим тестом для використання, якщо він 

настільки дорогий, що його не можна використовувати для 

тестування великої кількості осіб, що входять до групи ризику, або 

якщо тест настільки складний, що результати не будуть доступними 

своєчасно для вчасного менеджменту пацієнтів. Пропускна 

здатність тесту (кількість тестів, виконаних за певний проміжок часу) 

також враховується при виборі. 

 

Типи діагностичних тестів 

Загалом діагностичні тести можна розділити принаймні на три різні 

типи.  

Перший - безпосереднє виявлення самих мікроорганізмів, є 

найбільш очевидним підходом до діагностики ІПСШ. Цього можна 

досягти за допомогою мікроскопії вологого препарату або 

відповідного фарбування препарату для візуалізації патогенів. 

Культуральний метод, виявлення антигену або виявлення нуклеїнової 

кислоти часто є більш чутливими, ніж мікроскопія, але можуть мати 

більш складні технічні вимоги і триваліший інтервал між тестуванням 

і отриманням результатів тесту (швидкі POC-тести допомагають 

подолати останнє обмеження). Мікроскопія, особливо коли вона 

проводиться за присутності пацієнта, може дати негайні результати 

для прийняття рішень щодо менеджменту, але, як і для інших тестів, 

потрібне спеціалізоване обладнання (мікроскоп), може 

знадобитися електрична мережа або спеціальні методики 



фарбування препарату, також даний метод залежить від підготовки 

та досвіду персоналу. 

На противагу цьому, інші лабораторні тести, такі як культуральний 

або метод ампліфікації нуклеїнових кислот, можуть вимагати 

спеціальних методів транспортування зразків та спеціалізованого 

обладнання, а також умов для оптимальної роботи, тим самим 

затримуючи отримання результатів для негайного прийняття рішення 

щодо ведення пацієнтів. 

Другий - для багатьох важливих ІПСШ (поширеними прикладами є 

сифіліс та ВІЛ) виявлення реакції на антигени (антитіла) до інфекції 

є найкращим діагностичним тестом. Перевага серологічних тестів 

полягає в тому, що вони можуть бути корисними не лише для 

діагностики, а й для спостереження. Усі серологічні тести мають 

випадкові хибнопозитивні результати. Проблему хибнопозитивних 

серологічних тестів часто можна зменшити шляхом тестування 

зразків, які виявляються позитивними на початковому, скринінговому, 

етапі тестування, з використанням другого, підтверджуючого, 

серологічного тесту, який націлений на інший антиген. Деякі 

серологічні тести можуть диференціювати нещодавнє інфікування 

від більш тривалих або раніше лікованих інфекцій шляхом 

виявлення імуноглобуліну М (IgM). Недоліком серологічної 

діагностики є те, що антитіла до збудників ІПСШ можуть зберігатися 

ще довго після успішного лікування. Таким чином, серологічне 

тестування популяції може бути показником загального 

кумулятивного інфікування. 

Третій - існують тести, які виявляють мікробні метаболіти, такі, що 

змінюють рН секрету статевих органів та біогенні аміни. Ці тести є 

корисними допоміжними засобами для діагностики у певних 



випадках. Прикладом цього є важливість вимірювання рН та 

амінний тест в діагностиці бактеріального вагінозу. 

 

Виконання тестів 

Зрештою, значення тестів для виявлення ІПСШ також багато в чому 

залежить від їх ефективності (табл. 4). Для визначення ефективності 

розраховують чутливість та специфічність, за умови, що такі 

розрахунки проводяться з використанням досить великого обсягу 

вибірки, такі дані дають досить надійну оцінку загальної 

ефективності тестів. Однак прогнозовані значення таких тестів (як 

позитивні, так і негативні) можуть суттєво відрізнятися в залежності 

від поширеності інфекції в популяції. 

Таким чином, тести, які мають суттєві показники хибнопозитивних 

результатів, і тести на відносно рідкісні інфекції можуть мати низьку 

позитивну прогностичну цінність, незважаючи на високу чутливість 

до виявлення інфекції. Загалом опублікована рецензована 

література забезпечує надійну оцінку чутливості та специфічності 

тесту. 

 

Висновки 

Не існує єдиного оптимального тесту для виявлення збудників, що 

викликають ІПСШ. Для прийняття управлінських рішень різноманітні 

ІПСШ та інфіковані ними групи населення повинні розглядатися як 

матриця, яка визначатиме не тільки те, який лабораторний тест є 

найбільш підходящим для даної групи населення, але й яку частку 

від загальної кількості наявних ресурсів (бюджет, персонал тощо) 

слід виділити для кожної ІПСШ, з приводу якої буде проведено 

тестування.  



Рішення щодо вибору тестів повинні прийматися з урахуванням 

поширеності розглянутої інфекції, впливу інфекції на популяцію, 

наявних ресурсів для проведення тестування та лікування та 

пріоритетності цієї інфекції в контексті інших ІПСШ . Крім того, при 

виборі діагностичних тестів такі фактори, як їх складність, час 

необхідний для отримання результатів тестів та вартість також 

мають бути врахованими. Математичне моделювання чітко 

продемонструвало, що в умовах, коли результати тестів (навіть 

менш чутливих) надаються під час первинної консультації пацієнтів і 

вони одразу починають отримувати лікування, фактично 

збільшилась кількість осіб, які лікуються, і зменшився рівень 

ускладнень інфекцій порівняно з використанням більш чутливих 

тестів, які вимагають більше часу для отримання результатів тесту. 
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