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Керівництво з клінічної практики
лікування кандидозу: оновлення від

2016 року, Американське товариство з
інфекційних хвороб

Важливо  розуміти,  що  рекомендації  керівництва  не  завжди  можуть  враховувати  індивідуальні
особливості пацієнтів. Вони не призначені для заміни думки (або оцінки) лікаря щодо конкретних
пацієнтів  або  особливих  клінічних  ситуацій.  IDSA  вважає,  що  виконання  рекомендацій  цього
керівництва  є  добровільним,  а  остаточне  рішення  щодо  їхнього  застосування  має  бути  ухвалене
лікарем з урахуванням стану кожного окремого пацієнта.
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Передумови
Інвазивна  інфекція,  спричинена  видами  Candida,  є  захворюванням,  переважно  зв'язаним  із
розвитком  медицини,  і  загальновизнана  як  основна  причина  смертності  та  числа  ускладнень  у
госпітальних умовах. Існує щонайменше 15 окремих видів  Candida,  які спричиняють захворювання
людини, але > 90 % інвазивних захворювань спричиняються 5 найпоширенішими видами: C. albicans,
C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis і  C. krusei. Кожен із цих організмів має унікальний потенціал
вірулентності,  профіль  чутливості  до  антимікотичних  препаратів  та  епідеміологію,  проте  загалом
серйозні  інфекції,  спричинені  цими  організмами,  зазвичай  називають  інвазивним  кандидозом.
Інфекції слизових оболонок, спричинені грибами Candida, особливо ті, за яких уражається ротоглотка,
стравохід і піхва, не вважаються класичними інвазивними захворюваннями, але їх включено до цих
рекомендацій. З часу останньої редакції  цих рекомендацій у 2009 році [1] з'явилися нові дані, що
стосуються діагностики, профілактики та лікування підтвердженого або передбачуваного інвазивного
кандидозу, що призвело до значних змін у наших рекомендаціях щодо лікування.

Нижче наведені переглянуті рекомендації з лікування кандидозу від 2016 року. У зв'язку з тим, що
цей  посібник  стосується  і  педіатрії,  він  був  розглянутий  і  схвалений  Американською  академією
педіатрії (AAP) і Товариством дитячих інфекційних захворювань (PIDS). Ці рекомендації також схвалені
Дослідницькою групою з мікозів (MSG). Група слідувала підходу щодо розроблення керівництв, що
був  прийнятий  Американським  товариством  з  інфекційних  хвороб  (IDSA),  які  включають  у  себе
систематичний  метод  оцінювання  якості  доказів  (дуже  низька,  низька,  середня  і  висока)  і  сили
рекомендації (слабка або сильна) [2] (рисунок 1) [3]. Рекомендації не призначені для заміни клінічних
рішень при лікуванні  окремих пацієнтів.  Детальний опис методів,  обґрунтування та  узагальнення
фактичних  даних,  що  підтверджують  кожну  рекомендацію,  можна  знайти  в  повному  тексті
керівництва.
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I. Які існують підходи до лікування кандидемії у пацієнтів без нейтропенії?
Рекомендації

1. Ехінокандини (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім по 50 мг на добу; мікафунгін:
по 100 мг на добу; анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг, потім по 100 мг на добу)
рекомендують як початкову терапію (сильна рекомендація; докази високої якості).

2. Флуконазол, внутрішньовенно або перорально, навантажувальна доза 800 мг (12 мг/кг), потім
по 400 мг (6 мг/кг) на добу, є прийнятною альтернативою ехінокандинам в якості початкової
терапії у окремих пацієнтів, включно з тими, чий стан не є критичним та в яких вважається
малоймовірною  наявність  стійких  до  флуконазолу  видів  Candida (сильна  рекомендація;
докази високої якості).

3. Тестування на чутливість до азолів рекомендується для всіх ізолятів  Candida,  які виділені з
кровоносного  русла,  а  також  для  інших  клінічно  значущих.  Визначення  чутливості  до
ехінокандинів слід розглянути у пацієнтів, які раніше проходили лікування ехінокандинами, а
також у тих, які мають інфекцію C. glabrata або  C. parapsilosis (сильна рекомендація; докази
низької якості).

Рисунок  1: Підхід  і  логічні  висновки  для  оцінювання  якості  доказів  і  сили  рекомендацій  із
використанням методології  оцінювання,  розробки та  експертизи (GRADE) ступеня обґрунтованості
клінічних рекомендацій (право на необмежене використання рисунка надано мережею GRADE США)
[3].
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4. Перехід від ехінокандину до флуконазолу (зазвичай упродовж 5-7 діб) рекомендований для
клінічно стабільних пацієнтів у разі наявності у них штамів, що є чутливими до флуконазолу
(наприклад,  C.  albicans),  та  тих,  що  мають  негативні  повторні  гемокультури  після  початку
антимікотичної терапії (сильна рекомендація; докази середньої якості).

5. У разі інфекції,  спричиненої  C.  glabrata,  перехід до вищої дози флуконазолу по 800 мг (12
мг/кг) на добу або вориконазолу по 200-300 мг (3-4 мг/кг) двічі на добу слід розглядати тільки
для пацієнтів із  флуконазол- або вориконазол-чутливими ізолятами (сильна рекомендація;
докази низької якості).

6. Ліпідна форма амфотерицину B (AmB) (3-5 мг/кг на добу) є розумною альтернативою, якщо
наявна  стійкість  до  інших  антимікотичних  препаратів,  їх  непереносимість  або  обмежена
доступність (сильна рекомендація; докази високої якості).

7. Перехід  від  AmB  до  флуконазолу  рекомендується  через  5-7  діб  для  клінічно  стабільних
пацієнтів,  у  яких  виділено  ізоляти,  чутливі  до  флуконазолу,  та  у  тих,  у  яких  повторні
культуральні дослідження на тлі антимікотичної терапії є негативними (сильна рекомендація;
докази високої якості).

8. Для пацієнтів із підозрою на інфекцію, спричинену грибами  Candida,  стійкими до азолів та
ехінокандинів,  рекомендується  використовувати  ліпідну  форму  AmB  (3-5  мг/кг  на  добу)
(сильна рекомендація; докази низької якості).

9. Вориконазол по 400 мг (6 мг/кг) двічі на добу перші 2 дози, потім по 200 мг (3 мг/кг) двічі на
добу ефективний у разі кандидемії, але має невелику перевагу порівняно з флуконазолом як
початкова  терапія  (сильна  рекомендація;  докази  середньої  якості).  Вориконазол
рекомендується  як  деескалаційна  пероральна  терапія  для  окремих  випадків  кандидемії,
спричиненої C. krusei (сильна рекомендація; докази низької якості).

10. Усім  пацієнтам  без  нейтропенії,  які  мають  кандидемію,  слід  провести  детальне
офтальмологічне обстеження при розширеній зіниці,  переважно офтальмологом, протягом
першого тижня після постановки діагнозу (сильна рекомендація; докази низької якості).

11. Подальші посіви крові слід проводити щодня або через день, щоб встановити момент, коли
кандидемія була елімінована (сильна рекомендація; докази низької якості).

12. Рекомендована  тривалість  терапії  при  кандидемії  без  явних  дисемінованих  ускладнень
становить  2  тижні  після  задокументованої  елімінації  видів  Candida  з  крові  та  припинення
симптомів, пов'язаних з кандидемією (сильна рекомендація; докази середньої якості).

II. Чи  повинні  бути  зняті  центральні  венозні  катетери  у  пацієнтів  з  кандидемією  без
нейтропенії?
Рекомендація

13. Центральні  венозні  катетери  (ЦВК)  повинні  бути  зняті  якомога  раніше  при  виникненні
кандидемії, коли передбачається, що вони є джерелом і їх можна безпечно зняти, при цьому
рішення щодо зняття катетера має бути розглянуто в індивідуальному порядку для кожного
пацієнта (сильна рекомендація; докази середньої якості).

III. Які існують підходи до лікування кандидемії у пацієнтів з нейтропенією?
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Рекомендація
14. Ехінокандини (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім по 50 мг на добу; мікафунгін:

по 100 мг на добу; анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг, потім по 100 мг на добу)
рекомендують як початкову терапію (сильна рекомендація; докази середньої якості).

15. Ліпідна форма AmB, 3-5 мг/кг на добу, є ефективною, але менш привабливою альтернативою
через потенційну токсичність (сильна рекомендація; докази середньої якості).

16. Флуконазол, навантажувальна доза 800 мг (12 мг/кг),  потім по 400 мг (6 мг/кг)  на добу, є
альтернативою для пацієнтів, які перебувають у некритичному стані та раніше не отримували
терапію азолами (слабка рекомендація; докази низької якості).

17. Флуконазол по 400 мг (6 мг/кг) на добу може бути використаний для деескалаційної терапії
під час персистуючої нейтропенії у клінічно стабільних пацієнтів, у яких виявлено чутливі до
нього ізоляти та задокументовану елімінацію з крові (слабка рекомендація; докази низької
якості).

18. Вориконазол, по 400 мг (6 мг/кг) двічі на добу перші 2 дози, потім по 200-300 мг (3-4 мг/кг)
двічі  на добу,  можна використовувати в ситуаціях,  коли потрібно охопити і  плісняві  гриби
(слабка рекомендація; докази низької якості). Вориконазол може також використовуватися як
деескалаційна  терапія  у  період  нейтропенії  у  клінічно  стабільних  пацієнтів,  у  яких
задокументовано елімінацію з  крові  та виявлено чутливі  до вориконазолу ізоляти (слабка
рекомендація; докази низької якості).

19. При інфекціях, спричинених  C. krusei,  рекомендують ехінокандини, ліпідну форму AmB або
вориконазол (сильна рекомендація; докази низької якості).

20. Рекомендована мінімальна тривалість терапії при кандидемії без дисемінованих ускладнень
становить 2 тижні після задокументованої елімінації Candida з крові, припинення нейтропенії
та симптомів, притаманних кандидемії (сильна рекомендація; докази низької якості).

21. Офтальмологічні  дані  хоріоїдальної  та  вітреальної  інфекції  мінімальні,  доки  зберігається
нейтропенія,  отже,  детальні  обстеження  очного  дна  з  розширеною  зіницею  мають  бути
виконані  протягом  першого  тижня  після  відновлення  кількості  нейтрофілів  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

22. У  пацієнтів  з  нейтропенією  переважають  інші  джерела  кандидозу,  не  пов'язані  з  ЦВК
(наприклад,  шлунково-кишковий  тракт).  Видалення  катетера  слід  розглядати  в
індивідуальному порядку (сильна рекомендація; докази низької якості).

23. Переливання  гранулоцитів,  попередньо  мобілізованих  гранулоцитарним
колонієстимулюючим  фактором  (Г-КСФ)  можуть  бути  розглянуті  у  випадках  персистуючої
кандидемії  з  очікуваною  затяжною  нейтропенією  (слабка  рекомендація;  докази  низької
якості).

IV. Які  існують  підходи  до  лікування  хронічного  дисемінованого  (гепатолієнального)
кандидозу?
Рекомендації
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24. Спочатку проводять терапію ліпідною формою AmB, 3-5 мг/кг на добу або ехінокандинами
(мікафунгін: по 100 мг на добу; каспофунгін: 70 мг навантажувальна доза, потім по 50 мг на
добу; або анідулафунгін: 200 мг навантажувальна доза, потім по 100 мг на добу), протягом
кількох тижнів із подальшим переходом на пероральний прийом флуконазолу, по 400 мг (6
мг/кг) на добу, для пацієнтів, у яких малоймовірна наявність резистентних до флуконазолу
ізолятів (сильна рекомендація; докази низької якості).

25. Терапія  має  тривати  доти,  доки  при  повторних  дослідженнях  за  допомогою  техніки
візуалізації  не  буде  підтверджено  відсутність  уражень,  і  зазвичай  триває  кілька  місяців.
Передчасне  припинення  антимікотичної  терапії  може  призвести  до  рецидиву  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

26. Якщо потрібна хіміотерапія або трансплантація гемопоетичних клітин, то її не слід відкладати
через  наявність  хронічного  дисемінованого  кандидозу,  а  антимікотичну  терапію  слід
продовжувати протягом усього періоду високого ризику для запобігання рецидиву (сильна
рекомендація; докази низької якості).

27. Для  пацієнтів  із  виснажливою  персистуючою  лихоманкою  може  бути  розглянуто
короткострокове  (1-2  тижні)  застосування  нестероїдних  протизапальних  препаратів  або
кортикостероїдів (слабка рекомендація; докази низької якості).

V. Яка  роль  емпіричного  лікування  при  підозрі  на  інвазивний  кандидоз  у  пацієнтів  без
нейтропенії у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ)?
Рекомендації

28. Емпіричну антимікотичну терапію слід розглядати у пацієнтів у критичному стані з факторами
ризику інвазивного кандидозу і відсутністю інших відомих причин лихоманки, а також вона
повинна ґрунтуватися на клінічній оцінці факторів ризику, сурогатних маркерах інвазивного
кандидозу  та/або  даних  культурального  дослідження  з  нестерильних  ділянок  (сильна
рекомендація; докази середньої якості). Емпіричну антимікотичну терапію слід розпочинати
якомога  швидше  у  пацієнтів,  у  яких  є  вищевказані  фактори  ризику  та  клінічні  ознаки
септичного шоку (сильна рекомендація; докази середньої якості).

29. Кращими  для  емпіричної  терапії  при  підозрі  на  кандидоз  у  пацієнтів  без  нейтропенії  у
відділенні інтенсивної терапії є ехінокандини (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім
по 50 мг на добу, мікафунгін: по 100 мг на добу, анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг,
потім по 100 мг на добу) (сильна рекомендація; докази середньої якості).

30. Флуконазол, навантажувальна доза 800 мг (12 мг/кг),  потім по 400 мг (6 мг/кг)  на добу, є
прийнятною  альтернативою  для  пацієнтів,  які  останнім  часом  не  отримували  препарати  з
групи  азолів  і  не  колонізовані  резистентними  до  азолів  видами  Candida.  (сильна
рекомендація; докази середньої якості).

31. Ліпідна форма AmB, 3-5 мг/кг на добу, є альтернативою, якщо існує непереносимість інших
антимікотичних препаратів (сильна рекомендація; докази низької якості).

32. Рекомендована  тривалість  емпіричної  терапії  при  підозрі  на  інвазивний  кандидоз  у  тих
пацієнтів, у яких спостерігається поліпшення, становить 2 тижні, так само, як і при лікуванні
задокументованої кандидемії (слабка рекомендація; докази низької якості).
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33. Для пацієнтів, у яких немає клінічної відповіді після 4-5 днів емпіричної антимікотичної терапії
та які не мають додаткових ознак інвазивного кандидозу після початку емпіричної терапії або
мають  негативні  результати  некультуральних  діагностичних  досліджень  з  високою
прогностичною  цінністю  негативного  результату,  слід  розглянути  можливість  припинення
антимікотичної терапії (сильна рекомендація; докази низької якості).

VI. Чи  слід  виконувати  профілактичні  заходи  для  запобігання  інвазивному  кандидозу  у
відділенні інтенсивної терапії?
Рекомендації

34. Флуконазол, навантажувальна доза 800 мг (12 мг/кг), потім по 400 мг (6 мг/кг) на добу, можна
використовувати у пацієнтів у ВІТ із високим ризиком та високою частотою (> 5 %) інвазивного
кандидозу (слабка рекомендація; докази середньої якості).

35. Альтернативою є призначення ехінокандинів (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім
по 50 мг на добу; анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг і потім по 100 мг на добу; або
мікафунгін: по 100 мг на добу) (слабка рекомендація; докази середньої якості).

36. Може бути розглянута можливість щоденного протирання шкірних покривів пацієнтів у ВІТ
серветками, просоченими хлоргексидином, який, як було показано, знижує частоту інфекцій
кровотоку, включаючи кандидемію (слабка рекомендація; докази середньої якості).

VII. Які  існують  підходи  до  лікування  неонатального  кандидозу,  включаючи  інфекцію
центральної нервової системи?
Які існують підходи до лікування інвазивного кандидозу та кандидемії?

Рекомендації
37. AmB дезоксихолат, 1 мг/кг на добу, рекомендується для новонароджених із дисемінованим

кандидозом (сильна рекомендація; докази середньої якості).

38. Флуконазол, 12 мг/кг внутрішньовенно або перорально на добу, є розумною альтернативою
для пацієнтів,  які  не отримували флуконазол як профілактику (наполеглива рекомендація;
докази середньої якості).

39. Ліпідна  форма  AmB,  3-5  мг/кг  на  добу,  є  альтернативою,  але  її  слід  використовувати  з
обережністю,  особливо за наявності  ураження сечовивідних шляхів (слабка рекомендація;
докази низької якості).

40. Ехінокандини слід застосовувати з обережністю і, як правило, обмежувати їхнє застосування
лише  у  разі  життєзагрозливих  ситуацій  або  ситуацій,  коли  резистентність  чи  токсичність
перешкоджають  застосуванню  AmB  дезоксихолату  чи  флуконазолу  (слабка  рекомендація;
докази низької якості).

41. Для  новонароджених,  у  яких  з  крові  та/або  сечі  виділено  культури  видів  Candida,
рекомендується люмбальна пункція та ретельна ретиноскопія (сильна рекомендація; докази
низької якості).

42. Якщо посіви крові стійко позитивні на види Candida, то повинна бути проведена комп'ютерна
томографічна  або  ультразвукова  візуалізація  сечостатевого  тракту,  печінки  та  селезінки
(наполеглива рекомендація; докази низької якості).

Стр. 6 із 110

https://infectiontreat.com/2022/20122/
https://infectiontreat.com/


Переклад та адаптація керівництва: Дмитро Михайленко, Антон Мимріков
Онлайн версія: https://infectiontreat.com/2022/20122/, (c) https://infectiontreat.com
Переклад поширюється під ліцензією CC BY-NC-SA 

43. Настійно рекомендується видалення ЦВК (сильна рекомендація; докази середньої якості).

44. Рекомендована  тривалість  терапії  при  кандидемії  без  явних  дисемінованих  ускладнень
становить  2  тижні  після  задокументованої  елімінації  видів  Candida  з  крові  та  припинення
симптомів, притаманних кандидемії (сильна рекомендація; докази низької якості).

Які існують підходи до лікування інфекцій центральної нервової системи у новонароджених?

Рекомендації
45. Для  початкового  лікування  рекомендується  AmB  дезоксихолат  1  мг/кг  на  добу

внутрішньовенно (сильна рекомендація; докази низької якості).

46. Альтернативним  режимом  є  ліпосомальний  AmB  5  мг/кг  на  добу  (сильна  рекомендація;
докази низької якості).

47. Додавання флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази на добу, можна розглядати як резервну терапію у
пацієнтів, у яких не було клінічної відповіді на початкову терапію AmB, але часто виникали
побічні ефекти (слабка рекомендація; докази низької якості).

48. Для  переходу  на  препарат  із  вужчим  спектром,  для  ізолятів,  чутливих  до  флуконазолу,
рекомендується  флуконазол,  12 мг/кг  на  добу,  після того,  як  пацієнт  відповів  на  стартову
терапію (сильна рекомендація; докази низької якості).

49. Терапія повинна тривати доти, доки всі ознаки, симптоми, зміни спинномозкової рідини та
рентгенологічні  порушення,  якщо вони  присутні,  не  будуть  усунені  (сильна  рекомендація;
докази низької якості).

50. Інфіковані пристрої в центральній нервовій системі (ЦНС), включно з вентрикулостомічними
шунтувальними  системами  та  шунтами,  мають  бути  видалені,  якщо  це  можливо  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

Які рекомендації щодо профілактики у відділенні інтенсивної терапії новонароджених?

Рекомендації
51. У  відділеннях  неонатології  з  високим  рівнем  (>  10%)  інвазивного  кандидозу  показана

внутрішньовенна  або  пероральна  профілактика  флуконазолом,  3-6  мг/кг  двічі  на  тиждень
протягом  6  тижнів,  у  новонароджених  з  масою  тіла  при  народженні  <  1000  г  (сильна
рекомендація; високий доказ якості).

52. Пероральний ністатин, 100 000 одиниць 3 рази на добу протягом 6 тижнів, є альтернативою
флуконазолу  у  новонароджених  з  масою  тіла  при  народженні  <  1500  г  у  ситуаціях,  коли
резистентність  або  недоступність  перешкоджають  використанню  флуконазолу  (слабка
рекомендація; докази середньої якості).

53. Пероральний бичачий лактоферин (100 мг/день) може бути ефективним у новонароджених <
1500  г,  але  наразі  недоступний  у  лікарнях  США  (слабка  рекомендація;  докази  середньої
якості).

VIII. Підходи до лікування внутрішньочеревного кандидозу?
Рекомендації
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54. Емпіричну  антимікотичну  терапію  слід  розглянути  для  пацієнтів  із  клінічними  ознаками
абдомінальної  інфекції  та  значними  факторами  ризику  розвитку  кандидозу,  включно  з
нещодавніми абдомінальними оперативними втручаннями, неспроможністю анастомозу або
панкреонекрозом (сильна рекомендація; докази середньої якості).

55. Лікування  внутрішньочеревного  кандидозу  повинно  включати  контроль  джерела  з
відповідним дренуванням та/або санацією (сильна рекомендація; докази середньої якості).

56. Вибір антимікотичної терапії такий самий, як і при лікуванні кандидемії або емпіричної терапії
у  пацієнтів  з/без  нейтропенії  у  відділенні  інтенсивної  терапії  (див.  Розділи  I  і  V)  (сильна
рекомендація; докази середньої якості).

57. Тривалість терапії повинна визначатися адекватністю санації джерела та клінічною відповіддю
(сильна рекомендація; докази низької якості).

IX. Чи потрібна антимікотична терапія для елімінації видів Candida з дихальних шляхів?
Рекомендація

58. Ріст Candida під час посіву дихальних секретів зазвичай вказує на колонізацію і рідко потребує
антимікотичної терапії (сильна рекомендація; докази середньої якості).

X. Які  підходи  до  лікування  внутрішньосудинних  інфекцій,  спричинених  грибами  Candida,
включно з ендокардитом та інфекціями імплантованих серцевих пристроїв?
Які підходи до лікування кандидозного ендокардиту?

Рекомендації
59. У разі ендокардиту нативних клапанів: ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу, з або без

флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази на добу, АБО високі дози ехінокандину (каспофунгін 150 мг на
добу,  мікафунгін  150  мг  на  добу  або  анідулафунгін  200  мг  на  добу)  рекомендують  для
стартової терапії (сильна рекомендація; докази низької якості).

60. Деескалаційна  терапія  з  переходом  на  флуконазол,  400-800  мг  (6-12  мг/кг)  на  добу,
рекомендується для пацієнтів, у кого було виділено чутливі до флуконазолу ізоляти Candida,
досягнуто клінічної стабілізації та елімінації грибів Candida з кровотоку (сильна рекомендація;
докази низької якості).

61. Пероральний  вориконазол,  по  200-300  мг  (3-4  мг/кг)  двічі  на  добу,  або  таблетки
позаконазолу, 300 мг на добу, можуть бути використані як деескалаційна терапія для ізолятів,
які чутливі до цих препаратів, але не чутливі до флуконазолу (слабка рекомендація; докази
дуже низької якості).

62. Рекомендується  заміна  клапана;  лікування  повинно  тривати  щонайменше  6  тижнів  після
операції  та  більш  тривалий  час  у  пацієнтів  із  паравальвулярними  абсцесами  та  іншими
ускладненнями (сильна рекомендація; докази низької якості).

63. Для  пацієнтів,  яким  не  може  бути  виконана  заміна  клапана,  рекомендується  тривала
супресивна терапія флуконазолом, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на добу, якщо ізолят чутливий до
нього (сильна рекомендація; докази низької якості).

64. Для  ендокардиту  протезованого  клапана  рекомендуються  ті  самі  режими  застосування
антимікотичних препаратів,  які  рекомендовані для ендокардиту нативних клапанів (сильна
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рекомендація;  докази низької якості).  Для запобігання рецидивам рекомендується тривала
супресивна антимікотична терапія флуконазолом, по 400-800 мг (6-12 мг/кг) на добу (сильна
рекомендація; докази низької якості).

Які підходи до лікування кандидозної інфекції імплантованих серцевих пристроїв?

Рекомендації
65. Для інфекцій кардіостимуляторів та імплантованих серцевих дефібриляторів слід видалити

весь пристрій (сильна рекомендація; докази середньої якості).

66. Антимікотична  терапія  така  ж,  як  і  рекомендована  для  ендокардиту  нативних  клапанів
(сильна рекомендація; докази низької якості).

67. Для  інфекцій,  обмежених  кишенями  генератора,  рекомендується  4  тижні  антимікотичної
терапії після видалення пристрою (сильна рекомендація; докази низької якості).

68. Для інфекцій, пов'язаних із дротами, рекомендується мінімум 6 тижнів антимікотичної терапії
після видалення дроту (сильна рекомендація; докази низької якості).

69. Для імплантованих пристроїв (насосів) допоміжного кровообігу, які не можуть бути видалені,
антимікотичний режим такий самий, як рекомендований для ендокардиту нативного клапана
(сильна рекомендація;  докази низької  якості).  Хронічна супресивна терапія флуконазолом,
якщо ізолят чутливий, доти, доки пристрій залишається на місці (сильна рекомендація; докази
низької якості).

Які підходи до лікування кандидозного гнійного тромбофлебіту?

Рекомендації
70. Рекомендується зняття катетера, розріз і дренаж або резекція вени, якщо це можливо (сильна

рекомендація; докази низької якості).

71. Ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу, АБО флуконазол, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на добу,
АБО ехінокандин (каспофунгін 150 мг на добу, мікафунгін 150 мг на добу або анідулафунгін
200 мг на добу) рекомендується протягом щонайменше 2 тижнів після елімінації кандидемії
(якщо вона наявна) (сильна рекомендація; докази низької якості).

72. Терапію з переходом на препарат вужчого спектра флуконазол, 400-800 мг (6-12 мг/кг)  на
добу,  слід  розглядати  для  тих  пацієнтів,  які  першочергово  відповіли  на  терапію  AmB або
ехінокандином,  клінічно  стабільні  та  мають  чутливий  до  флуконазолу  ізолят  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

73. Розв'язання тромбу (цікавий термін - це може бути і лізис тромбу, і реканалізація) може бути
використано  як  аргумент  для  припинення  антимікотичної  терапії,  якщо  клінічні  та
культуральні дані є підтримуючими (сильна рекомендація; докази низької якості).

XI. Які підходи при лікуванні остеоартикулярних інфекцій, спричинених грибами Candida?
Як лікувати кандидозний остеомієліт?

Рекомендації
74. Флуконазол, 400 мг (6 мг/кг) на добу, протягом 6-12 місяців АБО ехінокандин (каспофунгін 50-

70  мг  на  добу,  мікафунгін  100  мг  на  добу  або  анідулафунгін  100  мг  на  добу)  протягом
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щонайменше  2  тижнів,  з  подальшою  терапією  флуконазолом  400  мг  (6  мг/кг)  на  добу
протягом 6-12 місяців (сильна рекомендація; докази низької якості).

75. Ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу, протягом щонайменше 2 тижнів, після якої слідує
флуконазол,  400  мг  (6  мг/кг)  на  добу,  протягом  6-12  місяців,  є  менш  привабливою
альтернативою (слабка рекомендація; докази середньої якості).

76. У деяких випадках рекомендується хірургічна санація (сильна рекомендація; докази низької
якості).

Які підходи до лікування кандидозного септичного артриту?

77. Флуконазол, 400 мг (6 мг/кг) на добу, протягом 6 тижнів АБО ехінокандин (каспофунгін 50-70
мг на добу, мікафунгін 100 мг на добу або анідулафунгін 100 мг на добу) протягом 2 тижнів,
потім  флуконазол,  400  мг  (6  мг/кг)  щоденно,  протягом  щонайменше  4  тижнів  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

78. Ліпідний  препарат  AmB,  3-5  мг/кг  на  добу  протягом  2  тижнів,  після  якого  призначають
флуконазол, 400 мг (6 мг/кг) на добу протягом щонайменше 4 тижнів, є менш привабливою
альтернативою (слабка рекомендація; докази низької якості).

79. Хірургічне дренування показане у всіх випадках септичного артриту (сильна рекомендація;
докази середньої якості).

80. При септичному артриті із залученням протеза суглоба рекомендується видалення пристрою
(сильна рекомендація; докази середньої якості).

81. Якщо  протез  не  може  бути  видалений,  рекомендується  хронічна  супресивна  терапія
флуконазолом, 400 мг (6 мг/кг)  на добу, за умови чутливості виділеного у хворого ізоляту
(сильна рекомендація; докази низької якості).

XII. Які підходи до лікування кандидозного ендофтальміту?
Який загальний підхід до кандидозного ендофтальміту?

Рекомендації
82. Усі  пацієнти  з  кандидемією  повинні  пройти  детальне  обстеження  очного  дна  з  широкою

зіницею, переважно проведене офтальмологом, протягом першого тижня терапії у пацієнтів
без  нейтропенії,  щоб  встановити  наявність  ендофтальміту  (сильна  рекомендація;  докази
низької  якості).  Для  пацієнтів  з  нейтропенією  рекомендується  відкласти  дослідження  до
відновлення рівня нейтрофілів (сильна рекомендація; докази низької якості).

83. Розмах ураження ока інфекцією (хоріоретиніт з ураженням жовтої плями або без нього і  з
вітритом  або  без  нього)  повинен  визначати  офтальмолог  (сильна  рекомендація;  докази
низької якості).

84. Рішення  щодо  антимікотичного  лікування  та  хірургічного  втручання  мають  ухвалюватися
спільно офтальмологом та лікарем-спеціалістом з раціонального застосування антимікробних
препаратів (сильна рекомендація; докази низької якості).

Як лікувати кандидозний хоріоретиніт без вітриту?

Рекомендації
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85. Для  ізолятів,  чутливих  до  флуконазолу/вориконазолу,  застосовують  флуконазол,
навантажувальна  доза  800  мг  (12  мг/кг),  потім  400-800  мг  (6-12  мг/кг)  щоденно  АБО
вориконазол, навантажувальна доза 400 мг (6 мг/кг) (2 кг) внутрішньовенно двічі на добу дві
дози, потім рекомендується 300 мг (4 мг/кг) внутрішньовенно або перорально двічі на добу
(сильна рекомендація; докази низької якості).

86. Для ізолятів, стійких до флуконазолу/вориконазолу, рекомендується ліпосомальний AmB, 3-5
мг/кг внутрішньовенно щодня, з або без перорального прийому флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази
на добу (сильна рекомендація; докази низької якості).

87. При ураженні жовтої плями призначають антимікотики, як зазначено вище, ПЛЮС ін'єкції в
склоподібне тіло (інтравітреальні ін'єкції) або дезоксихолат AmB, 5-10 мкг/0,1 мл стерильної
води,  або  вориконазол,  100  мкг/0,1  мл  стерильної  води  чи  фізіологічного  розчину,  для
швидкого  досягнення  високого  ступеня  антимікотичної  активності  (сильна  рекомендація;
докази низької якості).

88. Тривалість лікування має становити щонайменше 4-6 тижнів, а остаточна тривалість залежить
від  вирішення  уражень,  що  визначається  повторними  офтальмологічними  обстеженнями
(сильна рекомендація; докази низької якості).

Яке лікування кандидозного хоріоретиніту з вітритом?

Рекомендації
89. Антимікотична  терапія,  як  докладно  описано  вище  для  хоріоретиніту  без  вітриту,  ПЛЮС

інтравітреальні ін'єкції амфотерицину B дезоксихолату, 5-10 мкг/0,1 мл стерильної води, або
вориконазолу,  100  мкг/0,1  мл  стерильної  води  або  фізіологічного  розчину  (наполегливо
рекомендується; докази низької якості).

90. Слід розглянути можливість вітректомії, щоб зменшити мікробне навантаження і забезпечити
можливість  видалення  мікозних  абсцесів,  які  недоступні  системним  антимікотичним
препаратам (сильна рекомендація; докази низької якості).

91. Тривалість лікування має становити щонайменше 4-6 тижнів, а остаточна тривалість залежить
від  вирішення  уражень,  що  визначається  повторними  офтальмологічними  обстеженнями
(сильна рекомендація; докази низької якості).

XIII. Підходи до лікування кандидозу центральної нервової системи?
Рекомендації

92. На першому етапі лікування рекомендується ліпосомальний AmB, 5 мг/кг на добу, з або без
прийому флуцитозину внутрішньо,  25 мг/кг  4  рази на добу  (сильна рекомендація;  докази
низької якості).

93. Для  деескалаційної  терапії  після  того,  як  пацієнт  відповів  на  перший  етап  лікування,
рекомендується флуконазол, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на добу (сильна рекомендація; докази
низької якості).

94. Терапія повинна тривати доти, доки всі ознаки і симптоми, а також зміни в СМР і порушення
рентгенологічної картини не будуть усунені (сильна рекомендація; докази низької якості).
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95. Контаміновані  ЦНС-пристрої,  включно з  вентрикулостомічними шунтувальними системами,
шунтами, стимуляторами, реконструктивними протезами та біополімерними пластинами для
доставки хіміотерапевтичних засобів, слід, якщо це можливо, вилучати (сильна рекомендація;
докази низької якості).

96. Для пацієнтів, у яких вентрикулярний пристрій не може бути вилучений, дезоксихолат AmB
можна вводити через пристрій у шлуночок у дозуванні від 0,01 мг до 0,5 мг у 2 мл 5% водного
розчину декстрози (слабка рекомендація; докази низької якості).

XIV. Які підходи до лікування інфекцій сечових шляхів, спричинених видами Candida?
Яке лікування безсимптомної кандидурії?

Рекомендації
97. По можливості рекомендується усувати сприятливі фактори, такі як постійні сечові катетери

(сильна рекомендація; докази низької якості).

98. Лікування антимікотичними препаратами НЕ рекомендується, якщо пацієнт не належить до
групи з високим ризиком дисемінації; до пацієнтів з високим ризиком відносяться пацієнти з
нейтропенією,  новонароджені  з  дуже  низькою  масою  тіла  при  народженні  (<  1500  г)  і
пацієнти, яким будуть проводити урологічні маніпуляції (сильна рекомендація; докази низької
якості).

99. Пацієнти  з  нейтропенією  та  новонароджені  з  дуже  низькою  масою  тіла  при  народженні
повинні  лікуватися  так,  як  рекомендовано при кандидемії  (див.  розділи ІІІ  та  VII)  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

100. Пацієнти,  які  підлягають  урологічним  процедурам,  повинні  отримувати  лікування
пероральним флуконазолом, 400 мг (6 мг/кг) на добу, або дезоксихолатом AmB, 0,3-0,6 мг/кг
на добу, протягом кількох днів до і після процедури (сильна рекомендація; докази низької
якості).

Як лікувати симптомний кандидозний цистит?

Рекомендації
101. Для  чутливих  до  флуконазолу  грибів  Candida рекомендується  пероральний

флуконазол,  200  мг  (3  мг/кг)  щодня  протягом  2  тижнів  (сильна  рекомендація;  докази
середньої якості).

102. При стійких до флуконазолу  C.  glabrata,  рекомендується дезоксихолат  AmB, 0,3-0,6
мг/кг на добу протягом 1-7 днів АБО пероральне приймання флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази на
добу протягом 7-10 днів (сильна рекомендація; докази низької якості).

103. У разі виділення  C.  krusei рекомендується дезоксихолат AmB, 0,3-0,6 мг/кг на добу,
протягом 1-7 днів (сильна рекомендація; докази низької якості).

104. Наполегливо рекомендується зняття постійного сечового катетера, якщо це можливо
(сильна рекомендація; докази низької якості).

105. Іригація  сечового  міхура  дезоксихолатом  AmB,  50  мг/л  стерильної  води  щоденно
протягом 5 днів, може бути використана для лікування кандидозного циститу, спричиненого
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стійкими  до флуконазолу видами,  такими як  C.  glabrata і  C.  krusei (слабка рекомендація;
докази низької якості).

Як лікувати симптомний висхідний кандидозний пієлонефрит?

Рекомендації
106. Для чутливих до флуконазолу грибів  Candida рекомендується  пероральний прийом

флуконазолу  по  200-400  мг  (3-6  мг/кг)  на  добу  протягом  2  тижнів  (сильна  рекомендація;
докази низької якості).

107. Для  стійких  до  флуконазолу  C.  glabrata рекомендується  дезоксихолат  AmB,  0,3-0,6
мг/кг на добу впродовж 1-7 днів з або без перорального прийому флуцитозину, 25 мг/кг 4
рази на добу (сильна рекомендація; докази низької якості).

108. Для  стійких  до  флуконазолу  C.  glabrata можна розглянути  можливість  монотерапії
пероральним  флуцитозином  по  25  мг/кг  4  рази  на  добу  протягом  2  тижнів  (слабка
рекомендація; докази низької якості).

109. Для C. krusei рекомендується дезоксихолат AmB по 0,3-0,6 мг/кг на добу протягом 1-7
днів (сильна рекомендація; докази низької якості).

110. Наполегливо  рекомендується  усунути  обструкцію  сечовивідних  шляхів  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

111. Для пацієнтів, у яких є нефростомічні трубки або стенти, необхідно розглянути, якщо
це можливо, їх зняття або заміну (слабка рекомендація; докази низької якості).

Як лікувати інфекцію сечовивідних шляхів Candida, пов'язану з грибними кулями?

Рекомендації
112. У дорослих наполегливо рекомендується хірургічне втручання (сильна рекомендація;

докази низької якості).

113. Рекомендується  антимікотичне  лікування  циститу  або  пієлонефриту,  як  зазначено
вище (сильна рекомендація; докази низької якості).

114. Рекомендується промивання через нефростомічні трубки, якщо такі є, дезоксихолатом
AmB, 25-50 мг у 200-500 мл стерильної води (сильна рекомендація; докази низької якості).

XV. Які підходи до лікування кандидозного вульвовагініту?
Рекомендації

115. Для лікування неускладненого кандидозного вульвовагініту рекомендуються місцеві
антимікотичні засоби, жоден з яких не має переваги один над одним (сильна рекомендація;
докази високої якості).

116. Як  альтернативу  для  лікування  неускладненого  кандидозного  вульвовагініту
рекомендується  одноразова  пероральна  доза  флуконазолу  в  дозі  150  мг  (сильна
рекомендація; докази високої якості).

117. При тяжкому гострому кандидозному вульвовагініті  рекомендується флуконазол по
150 мг, прийом кожні 72 години, загалом 2 або 3 дози (сильна рекомендація; докази високої
якості).
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118. У  разі  кандидозного  вульвовагініту,  спричиненого  C.  glabrata,  який  не  реагує  на
пероральні азоли, альтернативою є місцева інтравагінальна борна кислота, яка вводиться в
желатиновій капсулі по 600 мг на добу протягом 14 днів (сильна рекомендація; докази низької
якості).

119. Іншим  альтернативним  агентом  для  кандидозного  вульвовагініту,  спричиненого  C.
glabrata, є інтравагінальні супозиторії ністатину, 100 000 одиниць на добу протягом 14 днів
(сильна рекомендація; докази низької якості).

120. Третій  спосіб  лікування  кандидозного  вульвовагініту,  спричиненого  C.  glabrata,  -
місцевий  крем  із  17%  флуцитозином  окремо  або  в  комбінації  з  3%  кремом  AmB,  який
застосовують щоденно протягом 14 днів (слабка рекомендація; докази низької якості).

121. Для  рецидивуючого  кандидозного  вульвовагініту  рекомендується  10-14  днів
індукційної  терапії  місцевим  препаратом  або  пероральним  флуконазолом,  а  потім
флуконазолом по 150 мг на тиждень протягом 6 місяців (сильна рекомендація; докази високої
якості).

XVI. Які підходи до лікування кандидозу ротоглотки?
Рекомендації

122. При  легкому  ступені  захворювання  рекомендується  застосовувати  пастилки  для
розсмоктування,  які  містять  по  10  мг  клотримазолу  5  разів  на  добу,  АБО  міконазол
слизовоадгезивні  букальні  таблетки  по  50  мг,  які  прикріплюють  на  поверхні  слизової
оболонки в собачій ямці один раз на добу протягом 7-14 днів (сильна рекомендація; докази
високої якості).

123. Альтернативними засобами при легкому ступені захворювання є: суспензія ністатину
(100 000 Од/мл) 4-6 мл 4 рази на добу, АБО 1-2 пастилки ністатину для розсмоктування (200
000 ОД кожна) 4 рази на добу протягом 7-14 днів (сильна рекомендація;  докази помірної
якості).

124. При  захворюванні  середнього  та  тяжкого  ступеня  рекомендується  пероральний
прийом флуконазолу по 100-200 мг на добу протягом 7-14 днів (сильна рекомендація; докази
високої якості).

125. Для  флуконазол-рефрактерного  випадку  захворювання  рекомендується
використовувати  розчин  ітраконазолу,  по  200  мг  один  раз  на  добу,  або  суспензію
позаконазолу, по 400 мг двічі на добу протягом 3 днів, а потім по 400 мг на добу аж до 28 днів
(сильна рекомендація; докази середньої якості). (виноска - ітраконазол пероральний)

126. Альтернативними  препаратами  для  флуконазол-рефрактерного  випадку
захворювання  є:  вориконазол,  по  200  мг  двічі  на  добу,  або  пероральна  суспензія
дезоксихолату AmB 100 мг/мл 4 рази на добу (сильна рекомендація; докази середньої якості).

127. Іншими  альтернативами  для  рефрактерних  випадків  захворювання  є:
внутрішньовенний ехінокандин (каспофунгін:  навантажувальна  доза 70 мг,  потім 50  мг  на
добу; мікафунгін: 100 мг щоденно; або анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг, потім 100
мг  на  добу)  АБО  внутрішньовенний  дезоксихолат  AmB,  0,3  мг/кг  на  добу  (слабка
рекомендація; докази середньої якості).
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128. Хронічна супресивна терапія зазвичай не потрібна. За необхідності,  для пацієнтів із
рецидивуючою інфекцією, рекомендується флуконазол по 100 мг 3 рази на тиждень (сильна
рекомендація; докази високої якості).

129. Для ВІЛ-інфікованих пацієнтів настійно рекомендується антиретровірусна терапія для
зниження частоти рецидивуючих інфекцій (сильна рекомендація; докази високої якості).

130. У разі  кандидозу, пов'язаного з  протезами,  рекомендується дезінфекція протеза на
додаток до антимікотичної терапії (сильна рекомендація; докази середньої якості).

XVII. Які підходи до лікування кандидозу стравоходу?
Рекомендації

131. Завжди  застосовується  системна  антимікотична  терапія.  Перед  проведенням
ендоскопічного  обстеження  доцільно  з  діагностичною  метою  оцінити  ефективність
антимікотичної терапії (сильна рекомендація; високоякісні дані).

132. Рекомендується флуконазол перорально, 200-400 мг (3-6 мг/кг) на добу, протягом 14-
21 дня (наполеглива рекомендація; докази високої якості).

133. Для пацієнтів,  які  не переносять пероральну терапію, флуконазол внутрішньовенно,
400  мг  (6  мг/кг)  на  добу,  АБО  ехінокандин  (мікафунгін,  150  мг  на  добу,  каспофунгін,
навантажувальна доза 70 мг, потім 50 мг на добу або анідулафунгін, 200 мг на добу) (сильна
рекомендація; докази високої якості).

134. Менш кращою альтернативою для тих, хто не може переносити пероральну терапію, є
дезоксихолат AmB, 0,3-0,7 мг/кг на добу (сильна рекомендація; докази середньої якості).

135. Як  тільки  пацієнт  зможе  переносити  пероральний  прийом,  слід  розглянути
деескалацію до пероральної терапії флуконазолом по 200-400 мг (3-6 мг/кг) на добу (сильна
рекомендація; докази середньої якості).

136. При  флуконазол-рефрактерному  випадку  захворювання  рекомендується
використовувати розчин ітраконазолу, 200 мг на добу, або вориконазол, по 200 мг (3 мг/кг)
двічі на добу, внутрішньовенно або перорально, протягом 14-21 дня (сильна рекомендація;
докази високої якості). (ітраконазол — пероральний розчин)

137. Альтернативними  препаратами  для  флуконазол-рефрактерного  випадку
захворювання є: ехінокандин (мікафунгін: 150 мг на добу; каспофунгін: навантажувальна доза
70 мг,  потім 50  мг  на добу;  або  анідулафунгін:  200  мг  на добу)  протягом 14-21  дня,  або
дезоксихолат  AmB,  0,3-  0,7  мг/кг  на  добу  протягом 21 дня  (сильна рекомендація;  докази
високої якості).

138. Можна розглянути можливість застосування позаконазолу у вигляді суспензії по 400
мг двічі на добу або таблеток із пролонгованим вивільненням по 300 мг один раз на добу у
разі флуконазол-рефрактерного випадку захворювання (слабка рекомендація; докази низької
якості).

139. Для  пацієнтів  з  рецидивуючим  езофагітом  рекомендується  хронічна  супресивна
терапія флуконазолом по 100-200 мг 3 рази на тиждень (сильна рекомендація; докази високої
якості).
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140. Для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією настійно рекомендується антиретровірусна терапія для
зниження частоти рецидивуючих інфекцій (сильна рекомендація; докази високої якості).

ВСТУП

У першому розділі робоча група експертів підсумовує довідкову інформацію, що стосується теми. У
другому  розділі  Експертна  Група  визначає  питання,  що  стосуються  ведення  кандидозу,  оцінює
застосовні  дані клінічних досліджень і  спостережень і  дає  рекомендації,  використовуючи систему
оцінки, розвитку та оцінювання (GRADE) для класифікації рекомендацій [2]. Відповіді на наступні 17
запитань:

I. Як лікувати кандидемію в пацієнтів без нейтропенії?

II. Чи слід знімати центральні венозні катетери у пацієнтів без нейтропенії з кандидемією?

III. Як лікувати кандидемію у пацієнтів з нейтропенією?

IV. Як лікувати хронічний дисемінований (гепатолієнальний) кандидоз?

V. Яка роль емпіричного лікування у пацієнтів без нейтропенії з підозрою на інвазивний кандидоз у
відділенні інтенсивної терапії?

VI.  Чи  слід  використовувати  профілактику  для  запобігання  інвазивному  кандидозу  у  відділенні
інтенсивної терапії?

VII. Як лікувати кандидоз новонароджених, включаючи кандидоз центральної нервової системи?

VIII. Як лікувати внутрішньочеревний кандидоз?

IX. Чи потрібна антимікотична терапія для елімінації грибів Candida з дихальних шляхів?

X.  Які  існують  підходи  до  лікування  внутрішньосудинних  кандидозних  інфекцій,  включно  з
ендокардитом та інфекціями імплантованих серцевих пристроїв?

XI. Як лікувати остеоартикулярні інфекції Candida?

XII. Як лікувати кандидозний ендофтальміт?

XIII. Як лікувати кандидоз центральної нервової системи?

XIV. Як лікувати інфекції сечовивідних шляхів, спричинені видами Candida?

XV. Як лікувати кандидозний вульвовагініт?

XVI. Як лікувати кандидоз ротоглотки?

XVII. Як лікувати кандидоз стравоходу?

Інфекції, спричинені видами Candida, є основними причинами смертності та кількості ускладнень у
людей, спричиняючи широкий спектр клінічних захворювань, що варіюють від поверхневих уражень
та  інфекцій  слизових  до  інвазивних  захворювань,  пов'язаних  із  кандидемією  та  дисемінованим
ураженням органів. Як єдина нозологія, кандидемія є однією з найпоширеніших інфекцій кровотоку в
лікарнях США, і  зазвичай посідає третє або четверте місце серед найпоширеніших причин інфекції
кровотоку, пов'язаних із наданням медичної допомоги. У недавньому багатоцентровому дослідженні
поширеності  було  виявлено,  що  види  Candida є  госпітальними  патогенами,  які  найчастіше
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виділяються  з  кровоносного  русла  [4].  Серед  пацієнтів  із  кандидемією  та  іншими  формами
інвазивного кандидозу не-albicans види грибів Candida становлять приблизно 50% усіх відповідних
ізолятів, що є стійкою тенденцією в багатьох регіонах світу впродовж понад десяти років [5-12].

Серед усього різноманіття клінічних проявів кандидозу найбільшу увагу  в  клінічних дослідженнях
приділяли кандидемії та інвазивному кандидозу. Кандидемія пов'язана зі смертністю до 47% [5-13], а
серед людей із септичним шоком навіть вищою [14]. Кілька авторів продемонстрували, що смертність
тісно пов'язана як з термінами терапії, так і/або з контролем джерела [14-19]. Тобто, більш раннє
втручання  з  відповідною  антимікотичною  терапією  та  вилученням  забрудненого  центрального
венозного катетера (ЦВК) або дренуванням інфікованої тканини, як правило, асоціюється з кращими
загальними результатами [14-19]. ЦВК зазвичай пов'язані з кандидемією, але катетери не завжди є
джерелом, особливо серед пацієнтів із нейтропенією, у яких шлунково-кишковий тракт є поширеним
джерелом. Більшість експертів сходяться на думці, що вдумливе індивідуальне ведення пацієнтів із
серцево-судинними захворюваннями має вирішальне значення для загального управління інфекцією
[19].

Збереження  залежності  від  посівів  крові,  які,  як  відомо,  нечутливі  як  маркери  захворювання,
залишається  істотною  перешкодою  для  раннього  втручання  при  цьому  захворюванні.  Розробка
надійних аналізів,  не  пов'язаних з  культурою,  має вирішальне значення для  надання можливості
більш раннього втручання і  більш цілеспрямованої  антимікотичної  терапії  серед великої  кількості
пацієнтів, у яких традиційні культури крові нечутливі або дають несвоєчасні результати [20].

Розподіл видів також є серйозною проблемою для всіх форм кандидозу, і існують значні географічні і
міжцентрові  відмінності,  та  навіть  відмінності  між відділеннями,  в  поширеності  патогенних  видів
Candida [8-12]. Насправді, кандидоз - це не одне, а кілька захворювань, причому кожен вид Candida
володіє  своїми  унікальними  характеристиками  щодо  тканинного  тропізму,  схильності  спричиняти
інвазивне захворювання, вірулентності та чутливості до протигрибкових препаратів. Знання локальної
епідеміології та резистентності до антимікотичних препаратів має вирішальне значення для вибору
підходу  до  лікування  в  той  період,  поки  ще  не  отримано  даних  культуральних  досліджень  і
чутливості.

Незважаючи  на  загальний  надійний  характер  рандомізованих  контрольованих  досліджень,
присвячених лікуванню кандидемії та інших форм інвазивного кандидозу [21-34], жодне дослідження
не продемонструвало явної переваги одного терапевтичного препарату над іншим. Ретельний аналіз
цих  клінічних  даних  іноді  призводить  до  суперечливих  висновків.  Наприклад,  використання
амфотерицину В (AmB) плюс флуконазол настільки ж ефективне, як і приймання флуконазолу у вищих
дозах  (800  мг  на  добу)  окремо  для  пацієнтів  із  кандидемією  [22],  але  в  сучасній  практиці  ця
комбінація  відіграє незначну роль,  тим паче що ехінокандини є такою безпечною та  ефективною
альтернативою.  Аналогічно,  вориконазол  так  само  ефективний,  як  і  стратегія  послідовного
застосування AmB і флуконазолу для лікування кандидемії, але небагато хто вибере вориконазол у
цій ситуації, тому що під час його використання є невелика перевага і потенційно вища токсичність
порівняно з іншими методами лікування [23].

Ехінокандини  стали  переважними  препаратами  для  більшості  епізодів  кандидемії  та  інвазивного
кандидозу, за винятком інфекцій центральної нервової системи (ЦНС), очей і сечовивідних шляхів,
викликаних  цими  мікроорганізмами.  Ця  перевага  ґрунтується  на  хорошому  профілі  безпеки,
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зручності, швидкій фунгіцидній активності, тенденції до кращих результатів на основі даних окремих
досліджень і комбінованого аналізу досліджень з кандидемії [19, 25], а також появі стійких до азолів
видів  Candida.  Нещодавня  поява  видів  Candida з  множинною  лікарською  стійкістю  ще  більше
ускладнює  вибір  антимікотичної  терапії  на  найближче  майбутнє  [10,  12,  35-38],  оскільки  немає
хороших проспективних даних для створення керівництв з терапії.

Є безліч клінічних даних, отриманих у результаті великих рандомізованих клінічних досліджень щодо
кандидемії,  кандидозного  езофагіту,  кандидозу  ротоглотки  та  профілактичних  досліджень  у
особливих групах населення, таких як пацієнти у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ), новонароджені
й  окремі  групи  пацієнтів  після  трансплантації,  і  ці  дослідження  накопичили  важливі  цілісні
структуровані дані та сформували розуміння оптимальних терапевтичних підходів у цих вразливих
групах населення. Для пацієнтів із менш поширеними проявами кандидозу, такими як остеомієліт,
ендофтальміт та інфекційний ендокардит, рекомендації щодо лікування значною мірою ґрунтуються
на  екстраполяції  з  рандомізованих  досліджень  пацієнтів  з  іншими  формами  захворювання,
невеликих ретроспективних серій і звітів про поодинокі випадки. Таким чином, існує гостра потреба в
постійній оцінці цих даних для своєчасного надання рекомендацій щодо ведення пацієнтів з цими
менш поширеними формами кандидозу.

МЕТОДИ

Склад групи
Останню  версію  Керівництва  з  ведення  пацієнтів  з  кандидозом  Американського  товариства  з
інфекційних хвороб (IDSA) було опубліковано в 2009 році [1]. Для цього оновлення Комітет IDSA зі
стандартів і практичних керівництв (SPGC) скликав міждисциплінарну групу з 12 експертів з ведення
пацієнтів з кандидозом. Група складалася з 12 членів IDSA і включала в себе 11 лікарів спеціалістів з
раціонального  застосування  антимікробних  препаратів  у  дорослих  і  1  лікаря  спеціаліста  з
раціонального застосування антимікробних препаратів у дітей. Усіх членів групи було відібрано на
основі їхнього досвіду в клінічній та/або лабораторній мікології з акцентом на кандидоз.

Огляд літератури та аналіз
Кожному члену групи було доручено розглянути останню літературу принаймні з однієї теми, оцінити
докази, визначити силу рекомендацій і розробити письмові докази на підтримку цих рекомендацій. У
PubMed, до якого входить Medline (з 1946 року до теперішнього часу), був проведений пошук, щоб
визначити відповідні дослідження для запитань PICO щодо керівництва Candida (населення/пацієнт,
втручання/показник, компаратор/контроль, результат). Стратегії  пошуку були розроблені і  створені
двома незалежними бібліотекарями з досвідом у системі охорони здоров'я з Бібліотечної системи
охорони здоров'я Університету Пітсбурга. Для кожного питання PICO бібліотекарі розробили стратегії
пошуку, використовуючи командну мову PubMed і відповідні поля пошуку. Терміни та ключові слова
медичних тематичних заголовків (MeSH) використовувалися для основних концепцій пошуку кожного
питання  PICO.  Були  включені  статті  всіма  мовами  і  всі  роки  публікацій.  Початкові  пошуки  були
створені  і  підтверджені  за участю голів  керівних комітетів і  керівників  груп у  період з  серпня по
листопад 2013 року. Пошук був завершений і проведений у період з кінця листопада 2013 року по
січень  2014  року.  Після  того,  як  було  проведено  пошуки  літератури,  автори  продовжували
переглядати літературу і додавали відповідні статті в міру необхідності.

Огляд процесу
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Група провела дві  персональні зустрічі  та  серію конференц-дзвінків  протягом дворічного періоду.
Група  розглянула  й  обговорила  всі  рекомендації,  їхню  силу  та  якість  доказів.  Розбіжності  були
обговорені і знайдені рішення, а всі остаточні рекомендації відображають спільну думку всієї групи.
Для остаточної версії цих керівних принципів група в якості комісії розглянула всі окремі розділи.

Огляд доказів: метод GRADE

GRADE  -  це  системний  підхід  до  розроблення  рекомендацій,  який  детально  описаний  в  іншому
документі [2,39]. IDSA прийняла GRADE у 2008 році. У системі GRADE група, що складає рекомендації,
привласнює кожній  рекомендації  окремі  рейтинги  для  базової  якості  доказів,  що  підтверджують
рекомендацію,  і  для  сили,  з  якою  ця  рекомендація  зроблена  (рисунок  1).  Дані  рандомізованих
контрольованих  досліджень  починаються  з  "високої"  якості,  а  дані  спостережних  досліджень
починаються з "низької" якості. Проте комісія може судити про те, що специфічні особливості даних
вимагають зниження або підвищення якості оцінювання доказів, і GRADE надає керівництво про те, як
слід  зважувати  такі  фактори  [39].  Сила,  присвоєна  рекомендації,  головним  чином  відображає
впевненість групи в тому, що вигоди від виконання рекомендації, ймовірно, переважать потенційну
шкоду. Хоча якість доказів є важливим фактором при виборі рекомендації, вона не є директивною.

Керівні принципи та конфлікти інтересів
Експертна Група дотримувалася політики IDSA щодо конфлікту інтересів, яка вимагає розкриття будь-
яких  фінансових  чи  інших  інтересів,  що  можуть  бути  витлумачені  як  такі,  що  являють  собою
фактичний,  потенційний  або  явний  конфлікт.  Членам  групи  було  надано  заяву  про  розкриття
інформації про конфлікт інтересів IDSA, і їм було запропоновано визначити зв'язки з компаніями, що
розробляють продукти, на які може вплинути прийняття керівництва. Було запитано інформацію про
працевлаштування, консультації, володіння акціями, гонорари, фінансування досліджень, членство в
консультативних  комітетах  компаній  і  свідчення  самих  експертів.  У  кожному  окремому  випадку
ухвалювали  рішення  про  те,  чи  слід  обмежувати  роль  людини  внаслідок  конфлікту.  Потенційні
конфлікти інтересів перелічено в розділі “Подяки”.

Розробка консенсусу на основі фактичних даних
Група отримала відгуки від 3-х зовнішніх рецензентів. Керівництво було розглянуте і схвалене MSG,
Американською академією педіатрії  (AAP)  і  Товариством дитячих інфекційних захворювань (PIDS).
Перед розповсюдженням керівництво було розглянуте і схвалене IDSA SPGC і Радою директорів IDSA.

Дати переглядів і корекції
Зі щорічними інтервалами головам груп буде запропоновано подати інформацію про необхідність
оновлення  керівництва  на  основі  вивчення  поточної  літератури.  IDSA  SPGC  розгляне  подану
інформацію та визначить необхідність і час оновлення. Якщо це доцільно, вся група або її підгрупа
будуть зібрані для обговорення можливих змін.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Антимікотичні препарати
Фармакологічні аспекти терапії при кандидозі
Системні  антимікотичні  препарати,  що  показали  свою  ефективність  для  лікування  інвазивного
кандидозу, включають 4 основні категорії:  полієни (амфотерицину B дезоксихолат,  ліпосомальний
амфотерицин В,  амфотерицину В ліпідний комплекс [ABLC]  і  колоїдна дисперсія  амфотерицину B
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[ABCD,  недоступний  у  США]),  триазоли  (флуконазол,  ітраконазол,  вориконазол  і  позаконазол),
ехінокандини  (каспофунгін,  анідулафунгін  і  мікафунгін)  і  флуцитозин.  Наразі  недоступні  дані
нещодавно завершеного клінічного дослідження,  що порівнює ісавуконазол з  ехінокандином при
лікуванні  інвазивного  кандидозу.  Клініцисти  повинні  добре  розуміти  відповідні  фармакокінетичні
властивості препаратів, щоб добре орієнтуватися в стратегіях оптимізації ефективності.

Амфотерицин В
Більша частина досвіду щодо амфотерицину В ґрунтується на застосуванні препаратів амфотерицину
В дезоксихолату. Для використання у людей були розроблені та схвалені три типи ліпідних препаратів
AmB: ABLC, ABCD і ліпосомальний AmB. Ці ліпідні препарати мають той самий спектр активності, що й
AmB дезоксихолат, але режими щоденного дозування і  профілі токсичності різняться для кожного
препарату. Ці три ліпідні препарати AmB мають різні фармакологічні властивості та частоту побічних
ефектів,  і  вони  не  повинні  взаємозамінюватися  без  ретельного  розгляду.  У  цьому  документі
посилання  на AmB без  конкретної  дози або іншого  опису  лікарської  форми має розглядатися  як
посилання на загальне використання будь-якого з препаратів AmB. Для більшості форм інвазивного
кандидозу типова внутрішньовенна доза для AmB дезоксихолату становить 0,5-0,7 мг/кг на добу, але
для інвазивних інфекцій  Candida,  які  спричиняються менш сприйнятливими видами,  такими як  C.
glabrata та  C. krusei, мають розглядатися дози до 1 мг/кг на добу. Типова доза ліпідного препарату
AmB  для  лікування  інвазивного  кандидозу  становить  3-5  мг/кг  на  добу.  Нефротоксичність  є
найпоширенішим серйозним побічним ефектом, пов'язаним із  терапією AmB дезоксихолатом, що
призводить до гострого ушкодження нирок у 50% реципієнтів та пов'язаного з втратою електролітів
ацидозу у більшості пацієнтів [40, 41]. Ліпідні препарати AmB дорожчі, ніж AmB дезоксихолат, але всі
вони мають значно меншу нефротоксичність [42, 43]. Більшість дослідників сходяться на думці, що
ліпідні препарати, за винятком ABCD, мають менше реакцій, пов'язаних з інфузією, ніж дезоксихолат
AmB. Вплив фармакокінетики і відмінностей у токсичності ліпідних препаратів AmB не були офіційно
вивчені  в  клінічних  дослідженнях.  Нам  невідомі  будь-які  форми  кандидозу,  для  яких  ліпідні
препарати AmB перевершують AmB дезоксихолат з точки зору клінічної ефективності. Крім того, нам
невідомо  про  будь-яку  ситуацію,  в  якій  не  слід  використовувати  ліпідні  препарати,  за  винятком
інфекцій сечовивідних шляхів,  через зниження ниркової екскреції  цих препаратів. Дослідження на
моделях у тварин припускають фармакокінетичну і терапевтичну перевагу в ЦНС ліпосомального AmB
[44]. Дані, які свідчать про те, що спричинена AmB дезоксихолатом нефротоксичність пов'язана з 6,6-
кратним  збільшенням  смертності,  підштовхнули  багатьох  клініцистів  використовувати  ліпідні
препарати  AmB  у  разі  підтвердженого  або  підозрюваного  кандидозу,  особливо  у  пацієнтів  у
середовищі високого ризику, такому як ВІТ [45].

Триазоли
Флуконазол,  ітраконазол,  вориконазол,  позаконазол  і,  новий  триазол  розширеного  спектра,
ісавуконазол, демонструють подібну активність проти більшості видів Candida [46-51]. Кожен з азолів
має  меншу  активність  проти  C.  glabrata і  C.  krusei,  ніж  проти  інших  видів  Candida.  Усі  азольні
антимікотичні препарати деякою мірою інгібують ферменти цитохрому P450 [52]. Таким чином, при
введенні  в  лікування  або  припиненні  прийому  будь-якого  азолу  клініцисти  повинні  ретельно
враховувати  вплив  лікарського  режиму  пацієнта.  У  великих  клінічних  дослідженнях  флуконазол
продемонстрував  ефективність,  яку  можна  порівняти  з  ефективністю  AmB  дезоксихолату  для
лікування кандидемії [21, 22], а також вважається стандартною терапією при кандидозі ротоглотки,
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стравоходу  і  піхви,  так  само,  як  і  при  інфекціях  сечових  шляхів  [53,  54].  Флуконазол  добре
всмоктується, причому біодоступність при пероральному прийомі призводить до концентрацій, що
дорівнюють  приблизно  90%  від  концентрацій,  досягнутих  при  внутрішньовенному  введенні  [55].
Абсорбція не залежить від споживання їжі, рН шлункового вмісту або захворювань. Серед триазолів
флуконазол  найкраще  проникає  в  спинномозкову  рідину  (CSF)  і  склоподібне  тіло,  досягаючи
концентрацій > 70 % від рівня в сироватці крові [56-59]. З цієї причини його часто використовують при
лікуванні кандидозів ЦНС і внутрішньоочних інфекцій. Флуконазол досягає концентрації сечі, яка в 10-
20 разів перевищує концентрацію в сироватці крові, і, таким чином, є найкращим варіантом лікування
симптомного  циститу  [59].  Пацієнтам  з  інвазивним  кандидозом  слід  призначати  флуконазол  із
середньою навантажувальною дозою 800 мг (12 мг/кг), а потім середньодобову дозу 400 мг (6 мг/кг).
Вищий рівень дози (800 мг на добу, 12 мг/кг) часто рекомендується для терапії чутливих інфекцій C.
glabrata,  але  це  не  було підтверджено  в  клінічних  дослідженнях.  Елімінація  флуконазолу  майже
повністю здійснюється нирками. Таким чином,  зниження дози необхідне у пацієнтів  із  кліренсом
креатиніну < 50 мл/хв.

Ітраконазол доступний  тільки  в  пероральній  формі.  Він  не  був  добре  вивчений  при  інвазивному
кандидозі  і  зазвичай  його  застосування  обмежене пацієнтами  з  кандидозом  слизових  оболонок,
особливо  для  тих,  у  кого  лікування  флуконазолом  було  неефективним  [60].  Шлунково-кишкова
абсорбція  є  варіабельною серед пацієнтів  і  вищою у  перорального  розчину порівняно з  формою
випуску в капсулах. Антагоністи гістамінових рецепторів та інгібітори протонної помпи призводять до
зниження абсорбції капсульної форми випуску, тоді як кислі напої посилюють абсорбцію [61]. Прийом
капсульованого  інтраконазолу  з  їжею  збільшує  абсорбцію,  але  пероральний  розчин  краще
всмоктується натщесерце [62]. У дорослих дозування пероральних препаратів 200 мг 3 рази на добу
протягом 3 днів, потім 200 мг один або два рази на добу.

Вориконазол  продемонстрував  ефективність  як  при  кандидозі  слизових,  так  і  при  інвазивному
кандидозі  [23,  63].  Переважно  його  застосовували  в  клініці  для  деескалаційної  ступінчастої
пероральної  терапії  в  пацієнтів  з  інфекцією,  спричиненою  C.  krusei та  флуконазолрезистентною,
вориконазолчутливою C. glabrata. Концентрації в лікворі та в склоподібному тілі становлять > 50% від
концентрації в сироватці, і в серії випадків було показано, що вориконазол ефективний при інфекціях
цієї  локалізації  [64-66].  Вориконазол в активній формі не накопичується у сечі, а отже не повинен
використовуватися  при  кандидозі  сечових  шляхів.  Вориконазол  має  відмінну  біодоступність  при
пероральному прийомі, яка не залежить від рН шлунка, але знижується при прийомі препарату разом
з  їжею  [67,68].  У  дорослих  рекомендована  схема перорального  прийому при  кандидозі  включає
навантажувальну дозу 400 мг (6 мг/кг) двічі на добу для двох доз, а потім 200-300 мг (3-4 мг/кг) двічі
на добу.

Внутрішньовенний вориконазол представляє собою комплекс із молекулою циклодекстрину; після
двох навантажувальних доз 6 мг/кг кожні 12 годин рекомендується підтримуюча доза 3-4 мг/кг кожні
12 годин. У зв'язку з можливістю накопичення циклодекстрину та можливою нефротоксичністю серед
пацієнтів зі значною нирковою дисфункцією, внутрішньовенне введення вориконазолу на даний час
не  рекомендується  для  пацієнтів  із  кліренсом  креатиніну  <  50  мл/хв.  Однак  ретроспективне
дослідження внутрішньовенного застосування вориконазолу пацієнтам із різним ступенем ниркової
функції  нижче цього порогового значення не виявило токсичних ефектів,  зменшивши деякі  з  цих
побоювань  [69,70].  Пероральний  вориконазол  не  потребує  коригування  дозування  при  нирковій
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недостатності, але це єдиний триазол, який потребує зниження дозування для пацієнтів із легкою та
помірною печінковою недостатністю [71].

Поширеність  поліморфізму гена, що кодує основний фермент,  який забезпечує біотрансформацію
вориконазолу,  призводить до широкої варіабельності  його рівнів у  сироватці  крові  [72].  Лікарські
взаємодії є типовими для вориконазолу і повинні враховуватися, коли починається і  припиняється
лікування цим препаратом [52]. Вориконазол не вивчали систематично для застосування при стійких
до флуконазолу видах Candida, і, за винятком C. krusei, його використання наразі не рекомендується.
Кожен із триазолів може бути пов'язаний з незвичайними побічними ефектами. Однак деякі ефекти є
унікальними для вориконазолу або здебільшого пов'язані з вищими концентраціями вориконазолу,
включно з ушкодженням печінки, побічними ефектами з боку зору, фоточутливістю, періоститом і
побічними ефектами з боку ЦНС [73-75].

У показаннях до позаконазолу відсутня первинна терапія кандидозу. Він демонструє активність  in
vitro проти видів  Candida,  подібну до такої  у  вориконазолу,  але клінічних даних недостатньо для
обґрунтованої  рекомендації  щодо  лікування  кандидозу,  крім  кандидозу  ротоглотки  [76].  Наразі
позаконазол випускається у вигляді таблеток із пролонгованим вивільненням, пероральної суспензії
та розчину для внутрішньовенного введення. Форма випуску у вигляді таблеток, яку приймають по
300 мг двічі на добу для двох доз, потім по 300 мг в один раз на добу, забезпечує передбачувані
концентрації в сироватці та чудову експозицію лікарського засобу та вимагає введення тільки один
раз  на  добу  [77,  78].  Пероральна  суспензія  має  непередбачувану  біодоступність  [79-81].
Внутрішньовенний позаконазол призначається в дозі 300 мг двічі на добу дві дози, потім у дозі 300 мг
на добу.

Ісавуконазол, нещодавно схвалений триазол, представляє собою антимікотик розширеного спектра з
чудовою  активністю  in  vitro проти  видів  Candida.  Попередній  аналіз  нещодавно  завершеного
великого  міжнародного  подвійного  сліпого  дослідження  по  порівнянню  ісавуконазолу  з
ехінокандином  у  випадку  інвазивного  кандидозу,  дає  змогу  припустити,  що  ісавуконазол  не
відповідав критеріям “ефективність не нижча” (особисте повідомлення, Astellas US).

Ехінокандини
Каспофунгін, анідулафунгін і мікафунгін доступні тільки у вигляді парентеральних препаратів [82-84].
Мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) ехінокандинів низькі для більшості видів Candida, включно з
C. glabrata і C. krusei [48-50]. Проте нещодавно описано серії випадків невдач у лікуванні, пов'язані з
резистентними штамами  C. glabrata [85, 86].  Candida parapsilosis демонструє більш високі природні
значення МІК для ехінокандинів, ніж більшість інших видів Candida, що викликає побоювання, що C.
parapsilosis може бути менш чутливим до ехінокандинів.

Кожен із цих препаратів вивчали під час лікування кандидозу стравоходу [24, 87, 88] та інвазивного
кандидозу [25-34], і кожен із них продемонстрував ефективність у цих ситуаціях. Нещодавні об'єднані
аналізи  майже  виключно  пацієнтів  без  нейтропенії,  включених  до  рандомізованих  досліджень  з
лікування інвазивного кандидозу, дають змогу припустити про підвищення виживаності у зв'язку з
початковою терапією ехінокандинами [19].

Усі  ехінокандини  мають  мінімальні  побічні  ефекти.  Фармакологічні  властивості  у  дорослих  також
дуже схожі і  кожен вводиться один раз на добу внутрішньовенно [82-84]. Ехінокандини досягають
терапевтичних концентрацій при інфекціях будь-якої  локалізації,  за винятком уражень очей, ЦНС і
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сечових  шляхів  [59].  Основним  шляхом  елімінації  є  неферментативна  деградація.  Жоден  з
ехінокандинів не потребує корекції дози при нирковій недостатності або діалізі. Як каспофунгін, так і
мікафунгін  піддаються  мінімальному метаболізму  в  печінці,  і  жоден із  препаратів  не є  основним
субстратом для цитохрому Р450. Каспофунгін є єдиним ехінокандином, для якого рекомендується
зниження дозування для пацієнтів з помірною або тяжкою дисфункцією печінки. Звичайні режими
дозування  для  інвазивного  кандидозу  при  внутрішньовенному  введенні  такі:  каспофунгін:
навантажувальна доза 70 мг, потім 50 мг на добу; анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг, потім
100 мг на добу; і мікафунгін: 100 мг на добу (не потрібна навантажувальна доза).

Флуцитозин
Флуцитозин демонструє широку антимікотичну активність проти більшості видів Candida, за винятком
C.  krusei.  Препарат  доступний у  Сполучених  Штатах  тільки у  вигляді  пероральної  форми випуску.
Препарат має короткий період напівелімінації (2,4-4,8 години) і зазвичай у пацієнтів із нормальною
функцією нирок його використовують у дозі 25 мг/кг 4 рази на добу. Флуцитозин демонструє відмінну
абсорбцію після перорального прийому (80-90%), і більша частина препарату виводиться із сечею в
незміненому  вигляді  (мікробіологічно  активна)  [89,  90].  Корекція  дози  необхідна  для  пацієнтів  з
нирковою дисфункцією [91, 92].  Флуцитозин добре проникає в ЦНС та око. Концентраційно-залежна
токсичність призводить до мієлосупресії та гепатитів.

Флуцитозин зазвичай призначають спільно з  іншими антимікотичними препаратами через  високу
частоту виникнення резистентності при монотерапії [93]. Найчастіше флуцитозин використовують у
поєднанні з AmB у випадках кандидозів у пацієнтів з більш рефрактерними інфекціями, такими як
кандидозний  ендокардит,  менінгіт,  ендофтальміт.  Іноді  його  використовують  для  лікування
симптомного  кандидозу  сечовивідних  шляхів,  спричиненого  флуконазолрезистентною  C.  glabrata
[94].

Дозування у дітей
Існують  значні  відмінності  у  фармакокінетиці  антимікотичних  препаратів  між  дорослими  та
педіатричними пацієнтами, і дані про дозування у педіатричних пацієнтів обмежені. Фармакологічні
властивості  антимікотичних  препаратів  у  дітей  і  новонароджених  були  детально  розглянуті  [95].
Оптимальна  доза  AmB  дезоксихолату  у  новонароджених  не  була  чітко  визначена;  зазвичай
використовується  доза  1  мг/кг  [96-98].  Безпека,  ефективність,  площа  під  кривою  і  максимальна
концентрація  ABLC  у  дозі  2-5  мг/кг  на  добу  однакові  у  дорослих  і  дітей  [99].  Фармакокінетика
ліпосомального AmB у новонароджених і дітей свідчить, що як об'єм, так і кліренс залежать від ваги
[100].

Кліренс флуцитозину прямо пропорційний до швидкості клубочкової фільтрації, тому в дітей з дуже
низькою масою тіла  при народженні  він  може накопичуватися  у  високих концентраціях  у  плазмі
через  погану  функцію  нирок  унаслідок  їхньої  незрілості  [101].  Таким  чином,  використання
флуцитозину без ретельного моніторингу рівня препарату в сироватці не рекомендується у цієї групи
пацієнтів.

Фармакокінетика флуконазолу варіює з віком і у дітей препарат швидко виводиться. Внаслідок цього,
для новонароджених і дітей необхідна добова доза флуконазолу 12 мг/кг [102-105]. Фармакокінетика
вориконазолу  також дуже  варіабельна  у  дітей  [106-108].  Для  досягнення  концентрацій  у  плазмі,
порівнянних з  такими у дорослих,  які  отримують 4 мг/кг  кожні 12 годин,  у  дітей рекомендується
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навантажувальна доза вориконазолу по 9 мг/кг внутрішньовенно двічі на добу, а потім по 8 мг/кг
двічі на добу. Рекомендована пероральна доза становить 9 мг/кг двічі на добу (максимальна доза
350 мг) [95, 107]. Дані про дозування вориконазолу у дітей віком до 2 років відсутні, а також немає
педіатричних  досліджень,  у  яких  би  вивчали  фармакокінетику  внутрішньовенної  форми  випуску,
пероральної суспензії або таблеток позаконазолу пролонгованої дії.

Каспофунгін і мікафунгін схвалені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і
медикаментів  США  (FDA)  для  застосування  у  дітей.  Дозування  каспофунгіну  засноване  на  площі
поверхні тіла, а не на масі тіла. Дозування у дітей - починають із введення навантажувальної дози 70
мг/м2, потім 50 мг/м2/добу. Попередні дослідження свідчать, що оптимальна доза каспофунгіну для
новонароджених  становить  25  мг/м2/день.  Наразі  мікафунгін  при  інвазивному  кандидозі
рекомендується в дозі 2 мг/кг/добу, з можливістю збільшення до 4 мг/кг/добу у дітей з масою тіла <
40 кг. Оптимальна доза мікафунгіну у новонароджених невідома, але, ймовірно, вона становитиме 10
мг/кг/добу  або  більше  [109].  Новонародженим  і  дітям  анідулафунгін  слід  призначати  в  дозі  1,5
мг/кг/добу [110-112].

Аспекти застосування під час вагітності
AmB  є  препаратом  вибору  при  лікуванні  інвазивного  кандидозу  у  вагітних  жінок  [113].  Також  у
вагітних жінок слід уникати застосування флуконазолу, ітраконазолу, позаконазолу та ісавуконазолу,
особливо в першому триместрі, через можливість вроджених дефектів, пов'язаних з їх застосуванням.
Вориконазол протипоказаний під час вагітності через патології плода, що спостерігаються у тварин.
Щодо ехінокандинів, то по ним небагато даних. Виходячи з цього, їх слід з обережністю застосовувати
під  час  вагітності.  Флуцитозин  протипоказаний  під  час  вагітності  через  патології  плода,  що
спостерігаються у тварин.

Терапевтичний лікарський моніторинг препаратів
Було показано, що терапевтичний медикаментозний моніторинг (TDM) ітраконазолу, вориконазолу,
позаконазолу та флуцитозину, корисний для оптимізації  ефективності  та зменшення токсичності  в
пацієнтів, які отримують терапію проти різних інвазивних мікозів, включно з кандидозом слизових та
інвазивним  кандидозом  [114].  Підставою  для  TDM  є  широка  міжіндивідуальна  варіабельність
концентрацій у пацієнтів і тісний зв'язок між концентрацією, ефективністю та/або токсичністю.

Що  стосується  ітраконазолу,  то  при  вимірюванні  за  допомогою  високоефективної  рідинної
хроматографії (ВЕРХ) повідомлялося як про ітраконазол, так і про його біологічно активний метаболіт
гідроксиітраконазол,  суму  яких  слід  враховувати  при  оцінці  рівня  лікарського  засобу.  Успішне
лікування корелювало з концентраціями ≥ 1 мг/л, а токсичність з концентраціями > 5 мг/л. Рівні, що
визначаються за допомогою біологічного методу, у 3-7 разів вищі, ніж вимірювані методом ВЕРХ. У
дорослих  через  нелінійну  фармакокінетику  і  генетичні  відмінності  в  метаболізмі  існує  як
внутрішньоіндивідуальна,  так  і  міжіндивідуальна  варіабельність  концентрацій  вориконазолу  в
сироватці крові [115-118]. TDM слід розглядати для пацієнтів, які отримують вориконазол, оскільки за
вищих концентрацій у сироватці спостерігалася токсичність препарату, а зниження клінічного ефекту
спостерігалося  за  нижчих  концентрацій  [117,  118].  Терапевтичний  діапазон  концентрацій  для
вориконазолу  становить  1-5,5  мг/л.  Даних,  що  свідчать  на  користь  конкретних  концентрацій  для
оптимізації  ефективності  позаконазолу,  недостатньо.  Моніторинг  флуцитозину  переважно
використовується  для  запобігання  концентраційнозалежній  токсичності.  Рекомендована  пікова
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концентрація складає < 100 мг/л, щоб уникнути передбачуваних ефектів щодо печінки та кісткового
мозку [119].

Визначення чутливості до антимікотиків
Інтенсивні  зусилля  з  розроблення  стандартизованих,  відтворюваних  та  актуальних  методів
визначення  чутливості  грибів  призвели  до  розробки  M27-A3  Інституту  клінічних  і  лабораторних
стандартів (CLSI) та методик Європейського комітету з тестування антимікробної чутливості (EUCAST)
для  визначення  чутливості  дріжджових  грибів.  [120].  Інтерпретуючи  граничні  значення  під  час
визначення чутливості,  беруть  до уваги МІК,  а  також фармакокінетичні/фармакодинамічні  дані  та
дані, отримані в моделях на тваринах. Вони наводяться для кожного виду. Граничні значення були
встановлені для більшості, але не для всіх, препаратів для 5-ти найпоширеніших видів грибів Candida
[47, 50, 121, 122] (таблиця 1).

У багатьох випадках клінічні граничні значення знизилися порівняно з тими, які використовувалися
раніше. Наприклад, раніше клінічне граничне значення для грибів Candida, чутливих до флуконазолу,
вважалося ≤ 8 мг/л.  У новій інтерпретації значення чутливості для C. аlbicans було зменшено до ≤ 2
мг/л.  Для  C.  glabrata не  встановлено  граничних  значень  визначення  чутливості  до  флуконазолу,
ітраконазолу, позаконазолу або вориконазолу (таблиця 1).

Якщо клінічне граничне значення не встановлено, можна використовувати епідеміологічне граничне
значення  (ECV),  що  ґрунтується  на  вивченні  розподілу  МІК  у  межах  виду.  ECV  визначається  як
значення  МІК,  яке  виключає  штами  не  дикого  типу,  особливо  ізоляти,  які,  ймовірно,  містять
резистентні мутанти [50, 123]. Додаткове використання методу ECV особливо корисне для детекції
виникнення стійкості у грибів видів Candida в установі.

Чутливість грибів  Candida до наявних нині антимікотичних препаратів, як правило, передбачувана,
якщо відомий вид ізоляту, що викликав інфекцію. Нині резистентність до антимікотичних препаратів у
C. albicans зустрічається рідко. Однак окремі ізоляти не обов'язково можуть слідувати цій загальній
тенденції [124]. Нещодавні дослідження показали, що резистентність до триазолів серед ізолятів  C.
glabrata зросла до такої міри, що без визначення чутливості в лікуванні покладатися на ці препарати
складно. [12, 125, 126].  Подібна тенденція почала проявлятися і щодо ехінокандинів у невеликого
відсотка ізолятів  C.  glabrata [35,  85, 125].  Цінність визначення чутливості  для інших видів  Candida
менш зрозуміла, незважаючи на те, що про стійкість серед C. tropicalis і C. parapsilosis повідомлялося
в установах високоспеціалізованої медичної допомоги, в яких широко використовують антимікотичні
препарати [127,  128].  Через  ці  тенденції  визначення чутливості  все  частіше використовується  для
лікування кандидемії та інвазивного кандидозу.

Таблиця 1. Клінічні граничні значення для антимікотиків по відношенню до поширених видів 
грибів Candida

Клінічні граничні значення, мкг/млa

Вид грибів Candida Антимікотичний
препарат

Ч ЧДЗ ПР Р

C. albicans Флуконазол ≤2 4 ≥8
Ітраконазол ≤0.12 0.25–0.5 ≥1
Вориконазол ≤0.12 0.25–0.5 ≥1
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Позаконазол
Анідулафунгін ≤0.25 0.5 ≥1
Каспофунгін ≤0.25 0.5 ≥1
Мікафунгін ≤0.25 0.5 ≥1

C. glabrata Флуконазол 32 ≥64
Ітраконазол
Вориконазол
Позаконазол
Анідулафунгін ≤0.12 0.25 ≥0.5
Каспофунгін ≤0.12 0.25 ≥0.5
Мікафунгін ≤0.06 0.12 ≥0.25

C. parapsilosis Флуконазол ≤2 4 ≥8
Ітраконазол
Вориконазол ≤0.12 0.25–0.5 ≥1
Позаконазол
Анідулафунгін ≤2 4 ≥8
Каспофунгін ≤2 4 ≥8
Мікафунгін ≤2 4 ≥8

C. tropicalis Флуконазол ≤2 4 ≥8
Ітраконазол
Вориконазол ≤0.12 0.25–0.5 ≥1
Позаконазол
Анідулафунгін ≤0.25 0.5 ≥1
Каспофунгін ≤0.25 0.5 ≥1
Мікафунгін ≤0.25 0.5 ≥1

C. krusei Флуконазол
Ітраконазол
Вориконазол ≤0.5 1 ≥2
Позаконазол
Анідулафунгін ≤0.25 0.5 ≥1
Каспофунгін ≤0.25 0.5 ≥1
Мікафунгін ≤0.25 0.5 ≥1

Якщо  значення  не  введені,  даних  недостатньо  для  встановлення  клінічних  граничних  значень.
Скорочення: ПР - помірнорезистентний (проміжний); МІК - мінімальна інгібуюча концентрація; Р -
резистентний (стійкий); Ч - чутливий; ЧДЗ - чутливість дозозалежна.
a  Клінічні граничні значення, прийняті Інститутом клінічних і  лабораторних стандартів. (Clinical and
Laboratory Standards Institute - CLSI)

Діагностика кандидозу
Культуральне  дослідження  крові  або  інші  зразки,  зібрані  в  стерильних  умовах,  тривалий  час
вважалися діагностичним золотим стандартом у діагностиці інвазивного кандидозу. Некультуральні
діагностичні тести, такі як виявлення антигенів, антитіл або β-D-глюкану та полімеразна ланцюгова
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реакція  (ПЛР),  наразі  входять  у  клінічну практику як  доповнення до  культурального  методу.  При
правильному використанні та інтерпретації  ці тести можуть виявити більше пацієнтів з інвазивним
кандидозом  і  поліпшити  цілеспрямовану  терапію  мікозів.  Однак  для  повної  реалізації  переваг
комбінування культуральних та некультуральних тестів клініцисти повинні ретельно розглянути типи
інвазивного  кандидозу,  зрозуміти  сильні  та  слабкі  сторони  кожного  аналізу  та  інтерпретувати
результати тесту в контексті клінічних умов.

Використання культурального методу в діагностиці інвазивного кандидозу
Інвазивний  кандидоз  включає  в  себе  3  типи:  кандидемію  за  відсутності  глибокого  кандидозу,
кандидемію, пов'язану з глибоким кандидозом, і глибокий кандидоз за відсутності кандидемії [20].
Частота зустрічаємості кожного типу, ймовірно, різниться в різних центрах. Загалом, дані свідчать про
те, що ці групи приблизно рівні за розміром [129].

Загальна чутливість посівів крові для діагностики інвазивного кандидозу становить приблизно 50%
[20]. Межа виявлення посівів крові становить 1 колонієутворююча одиниця/мл (1 КУО/мл) [130, 131].
Межа  виявлення  культуральним  методом  знаходиться  на  рівні  ПЛР  або  нижче  [132-135].  Таким
чином,  посіви  крові  мають  бути  позитивними  під  час  переважної  більшості  активних  інфекцій
кровотоку,  викликаних  Candida.  Вони можуть бути негативними у  випадках вкрай низького  рівня
кандидемії,  переміжної  кандидемії,  глибокого  кандидозу,  що  зберігається  після  стерилізації
кровотоку, або глибокого кандидозу, що виникає внаслідок прямої інокуляції Candida за відсутності
кандидемії. Недоліками посівів крові є тривалий час від забору матеріалу до отримання результату
(середній час до позитивного результату 2-3 дні, в діапазоні від 1 до 7 днів) і те, що вони можуть стати
позитивними  відносно  пізно  протягом  захворювання  [130,  136].  Культури  тканин  або  рідини,
витягнуті з вогнищ інфекції при глибоких кандидозах, також мають низьку чутливість (часто < 50%) і
тривалий  час  для  проведення  дослідження  і  вимагають  інвазивних  процедур  відбору  проб,  які
можуть бути небезпечними або протипоказаними через супутні захворювання [137].

Виявлення антигенів та антитіл
Виявлення антигенів  Candida та антитіл проти  Candida набуло більшого поширення в Європі, ніж у
США.  Загалом,  виявлення  антигенів  обмежується  швидким  зникненням  із  судинного  русла  [138].
Висловлювали побоювання з приводу надійності виявлення антитіл в імуносупресивних пацієнтів, але
проведені  дослідження  показали  хороші  результати  в  пацієнтів  із  нейтропенією  та  клітинно-
опосередкованими  імунними  дефектами  (зокрема  у  реципієнтів  кровотворних  клітин  і  цільних
органів)  [138,  139].  Вироблення  сироваткових  імуноглобулінів  G  (IgG)  на  специфічні  антигени,  як
правило,  відбувається  більшою  мірою,  ніж  вироблення  імуноглобулінів  М  (IgM),  що  дає  змогу
припустити, що в більшості пацієнтів закріплюється вторинна імунна відповідь або триває субклінічна
тканинна інвазія. Найбільш вивчений тест - це комбінований аналіз на манан/антимананові антитіла,
який наразі схвалений для використання в Європі, але не в Сполучених Штатах (Platelia Candida Ag і
Ab;  Bio-Rad).  У  мета-аналізі  14  досліджень чутливість/специфічність  визначення окремо IgG проти
манану та антиманану при діагностиці інвазивного кандидозу становили 58/93 % і 59/83 % відповідно
[140]. Значення для комбінованого аналізу становили 83 та 86 %, з найкращими показниками у разі
інфікування C. albicans, C. glabrata та C. tropicalis. В одному дослідженні щодо кандидемії принаймні
один аналіз був позитивним до посіву крові у 73 % пацієнтів [141]. У дослідженні гепатоспленального
кандидозу принаймні один тест був позитивним до рентгенографічних змін у 86 % пацієнтів [142].
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Цей аналіз не використовується широко в Сполучених Штатах і його роль у діагностиці та лікуванні
інвазивного кандидозу незрозуміла.

Виявлення β-D-глюкану
β-D-глюкан є компонентом клітинної стінки видів  Candida, видів  Aspergillus, Pneumocystis jiroveci та
низки інших грибів. Визначення β-D-глюкану в сироватці крові (Fungitell; Associates of Cape Cod, East
Falmouth, Massachusetts) було схвалено FDA як додаткове дослідження до культурального методу для
діагностики  інвазивних  інфекцій,  спричинених  грибами.  Істинно-позитивні  результати  не  є
специфічними  для  інвазивного  кандидозу,  а  скоріше вказують на  можливість  інвазивної  інфекції,
спричиненої грибами. З цієї причини серед популяцій пацієнтів, які також мають ризик інвазивних
інфекцій спричинених пісенними грибами, таких, як наприклад із трансплантацією гематопоетичних
клітин,  β-D-глюкан  має  теоретичну  перевагу  перед  аналізами  вужчого  спектра  для  діагностики
кандидозу. Виявлення β-D-глюкану дає змогу виявити випадки інвазивного кандидозу за кілька днів
або тижнів до позитивних посівів  крові  та скоротити час до початку  антимікотичної  терапії  [143].
Профілактичне або емпіричне антимікотичне лікування може вплинути на ефективність аналізу.  З
одного  боку,  антимікотичні  препарати  можуть  знижувати  діагностичну  чутливість  [144-146],  але
зниження рівня β-D-глюкану також може корелювати з відповіддю на антимікотичну терапію [147].

У  мета-аналізах  досліджень  β-D-глюкану  сумарна  чутливість  і  специфічність  при  діагностиці
інвазивного кандидозу становили 75-80% і 80% відповідно [144-146].  Низка проблем ускладнюють
інтерпретацію  цих  даних,  зокрема  невизначеність  щодо  найкращого  порогового  значення  для
позитивного результату, кількості позитивних тестів, необхідних для встановлення діагнозу, а також
оптимальних термінів і частоти тестування пацієнтів із групи ризику. У дослідженнях спостерігається
помітна  неоднорідність  щодо  того,  як  розв'язуються  ці  проблеми,  а  також  серед  пацієнтів  і
контрольних груп, переліку й типів цільових патогенних грибів, нозологічних одиниць кандидозної
інвазії, розподілу видів  Candida, попереднього використання антимікотичних засобів, використаних
специфічних тестів на β-D-глюкан та інших аспектів дизайну дослідження і статистичної інтерпретації.

Основне занепокоєння з приводу виявлення β-D-глюкану полягає в можливості низької специфічності
та хибно-позитивних результатів, що може бути особливо проблематичним у групах пацієнтів, для
яких  діагностика  некультуральними  методами  була  б  найбільш  корисною.  Наприклад,
хибнопозитивні результати рідко зустрічаються у здорових людей, але вони явно частіше трапляються
у пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії [148]. Причини хибно-позитивних результатів включають:
інші системні інфекції, такі як грампозитивна і грамнегативна бактеріємія, деякі антибіотики, такі як
внутрішньовенний амоксицилін-клавуланат (не доступний у США), гемодіаліз, колонізація грибами,
введення альбуміну або імуноглобулінів,  застосування хірургічної марлі або іншого матеріалу,  що
містить глюкан, а також мукозит або інші порушення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту
[149-154].  Специфічність  визначення  β-D-глюкану  можна  покращити,  використовуючи  послідовні
позитивні  результати,  замість  одного  результату,  але  хибнопозитивні  результати  залишаються
значним обмеженням, якщо вищеперелічені фактори є поширеними в тестованій популяції. В якості
екстремального прикладу, чутливість/специфічність для кожного пацієнта та позитивні й негативні
прогностичні  значення  рутинних  вимірів  β-D-глюкану  в  нещодавньому  дослідженні  пацієнтів  із
трансплантацією легень становили 64/9 % та 14/50 %, відповідно [155]. Більше того, 90% пацієнтів
мали  принаймні  один  позитивний  результат  на  β-D-глюкан.  Таким  чином,  тест  буде  найбільш
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корисним,  якщо він  призначений для  підгруп пацієнтів,  чий клінічний перебіг  чи  фактори ризику
особливо наводять на думку про інвазивний кандидоз або іншу інфекцію, спричинену грибами.

Роль тестування на β-D-глюкан інших матеріалів, крім сироватки, в діагностиці інвазивного кандидозу
не встановлена. Вивчення тестів ліквору на β-D-глюкан показало чутливість і специфічність 100 і 95-98
% відповідно для діагностики мікозів ЦНС, не пов'язаних із Candida [156, 157]. Виявлення β-D-глюкан
було високочутливим і  специфічним  у  моделі  гематогенного  менінгоенцефаліту,  спричиненого  C.
albicans,  у  кроликів  [158].  Обмежені  дані  свідчать  про  те,  що  позитивна  прогностична  цінність
виявлення β-D-глюкану в рідині бронхоальвеолярного лаважу недостатня для діагностики пневмонії,
спричиненої  грибами [159].  Є  повідомлення про окремі  випадки тестування зразків,  отриманих з
інших осередків при інвазивному кадидозі [160].

Існують обмежені  дані  стосовно застосовності  тестування на β-D-глюкан у  дітей [161].  У  дітей не
відоме оптимальне порогове значення, за якого аналіз на β-D-глюкан є позитивним. У дослідженнях
неінфікованих імунокомпетентних людей середні рівні β-D-глюкану у дітей дещо вищі, ніж у дорослих
[162].  Наразі  не  рекомендується  використовувати  тестування  на  β-D-глюкан  з  метою  прийняття
клінічних рішень у дітей.

Полімеразна ланцюгова реакція
ПЛР для виявлення грибів  Candida поєднує багато потенційних переваг і  недоліків виявлення β-D-
глюкану. Було показано, що порівняно з культуральними методами ПЛР-аналіз різних фракцій крові
скорочує час діагностики інвазивного кандидозу і початку антимікотичної терапії [134, 135]. Сумарна
чутливість  і  специфічність  ПЛР при підозрі  на  інвазивний  кандидоз у  нещодавньому мета-аналізі
становили 95 і 92 % відповідно [134]. За ймовірного інвазивного кандидозу чутливість ПЛР і посівів
крові становила 85 і 38 % відповідно. Вплив антимікотичних препаратів на діагностичну чутливість
неясний. Дані серед пацієнтів, колонізованих  Candida, були напрочуд обмежені, але спостерігалася
тенденція до зниження специфічності.

Основним  обмеженням  досліджень  за  допомогою  ПЛР  є  відсутність  стандартизованих  методик  і
багатоцентрової перевірки ефективності аналізу. У США було завершено багатоцентрове дослідження
з оцінки ефективності автономного приладу, який ампліфікує ДНК грибів Candida за допомогою ПЛР і
детектує  магнітним  резонансом  у  Т2  режимі  (T2  Biosystems,  Lexington,  Massachusetts)  [163].  Цей
аналіз  схвалений  FDA,  але  його  роль  у  ранній  діагностиці  та  лікуванні  кандидемії  залишається
незрозумілою доти, доки не буде доступно більше даних. ПЛР має потенційні переваги порівняно з
визначенням β-D-глюкану або комплексу антиген-антитіло, включно з можливостями в ідентифікації
видів,  виявленні  молекулярних маркерів лікарської  стійкості  та  мультиплексному форматуванні.  У
Європі мультиплексний ПЛР-аналіз у реальному часі (SeptiFast, Roche), що виявляє 19 бактерій та 6
грибів  (C.  albicans,  C.  glabrata,  C.  parapsilosis,  C.  tropicalis,  C.  krusei та  Aspergillus  fumigatus),  було
вивчено для цільної крові  у  кількох дослідженнях із  сепсису та нейтропенічної  лихоманки.  Серед
пацієнтів  з  кандидемією  в  одному  з  досліджень  чутливість  аналізу  становила  94  %;  єдиний
негативний  результат  спостерігався  при  кандидемії,  спричиненої  C.  famata [164].  Роль  ПЛР  у
тестуванні зразків, що не належать до крові, не встановлена.

Некультуральні діагностичні тести при інвазивному кандидозі з негативною гемокультурою
У переважній  більшості  досліджень  розглядали  некультуральну  діагностику  в  умовах  кандидемії.
Більш  обмежені  дані  про  глибокий  кандидоз  демонструють,  як  ці  тести  можуть  ідентифікувати
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випадки, які в даний час не виявляються за допомогою культур крові. В одноцентровому дослідженні
з  проспективно включеними пацієнтами чутливість/специфічність аналізу  Fungitell  на  β-D-глюкан і
кількісного ПЛР-  у  реальному часі  (ViraCor-IBT,  Lee's  Summit,  Missouri)  для інвазивного кандидозу
становили 56/73 % і 80/70 % відповідно [132]. Що ще більш важливо, чутливість зібраних одночасно
культур крові,  аналізу на β-D-глюкан і  зразків ПЛР у пацієнтів із  глибоким кандидозом (головним
чином внутрішньочеревним кандидозом) становила 21, 67 і 88 %, відповідно. Чутливість комбінації
позитивної гемокультури та позитивного аналізу на β-D-глюкан для інвазивного кандидозу складала
79  %;  позитивна  гемокультура  або  позитивний  зразок  ПЛР  мали  чутливість  98  %.  У  другому
дослідженні  вивчали  аналіз  на  β-D-глюкан  у  сироватці  крові,  бали  за  шкалою  кандидозу
(прогностичний бал для інвазивного кандидозу, що ґрунтується на клінічних параметрах та ступені
колонізації грибами Candida) та індекси колонізації  Candida (прогностичний бал, який ґрунтується на
ступені  колонізації)  серед  проспективно  включених  пацієнтів,  які  знаходились  у  хірургічних
відділеннях інтенсивної терапії у 2-х лікарнях та мали особливо високий ризик внутрішньочеревного
кандидозу [143].  Чутливість/специфічність двох послідовних позитивних результатів на β-D-глюкан
становила 65/78 %. Навпаки, чутливість посівів крові становила лише 7 %. На додаток до виявлення
випадків, не виявлених посівами крові, аналіз на β-D-глюкан був позитивним у середньому за 5 і 6
днів  до  позитивних  абдомінальних  посівів  і  призначення  антимікотичної  терапії,  відповідно.
Чутливість шкали кандидозу та індексів колонізації були співставні з β-D-глюканом, але специфічність
була нижчою (≤ 43 %).

Інтерпретація  специфічності  в  цих  дослідженнях  була  ускладнена  тим  фактом,  що  негативний
контроль  також піддавався  ризику  інвазивного  кандидозу.  Отже,  незрозуміло,  чи  були  позитивні
результати тесту в зразках контрольної групи хибнопозитивними (як визначено в дослідженнях) або
істинно  позитивними,  які  були  пропущені  через  слабку  чутливість  абдомінальних  посівів  і
гемокультур.  Дійсно,  це  головна  проблема  при  оцінці  нового  методу  діагностики  інвазивного
кандидозу: як можна точно виміряти ефективність тесту, якщо золотий стандарт неадекватний?

I. Як лікувати кандидемію у пацієнтів без нейтропенії?
Рекомендації

1. Ехінокандин (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім 50 мг на добу; мікафунгін: 100
мг  на  добу;  анідулафунгін:  навантажувальна  доза  200  мг,  потім  100  мг  на  добу)
рекомендується як початкова терапія (сильна рекомендація; докази високої якості).

2. Флуконазол, внутрішньовенно або перорально,  у  навантажувальній дозі  800 мг (12 мг/кг),
потім 400 мг (6 мг/кг) на добу, є прийнятною альтернативою ехінокандинам як початковій
терапії  в  окремих пацієнтів,  зокрема в тих,  чий стан не є критичним та в яких вважається
малоймовірною  наявність  стійких  до  флуконазолу  видів  Candida (сильна  рекомендація;
докази високої якості).

3. Визначення чутливості  до азолів рекомендується для всіх  виділених із  кровотоку та інших
клінічно значущих ізолятів грибів  Candida. Визначення чутливості до ехінокандинів має бути
розглянуте для пацієнтів, які раніше проходили лікування ними, і тих, у кого була інфекція C.
glabrata або C. parapsilosis (сильна рекомендація; докази низької якості).

4. Перехід від ехінокандину до флуконазолу (зазвичай упродовж 5-7 днів) рекомендується для
пацієнтів, які є клінічно стабільними, мають ізоляти, чутливі до флуконазолу (наприклад,  C.
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albicans),  та  негативні  повторні  гемокультури  після  початку  антимікотичної  терапії  (сильна
рекомендація; докази середньої якості).

5. У разі інфекції, спричиненої C. glabrata, перехід на вищі дози флуконазолу 800 мг (12 мг/кг) на
добу  або  вориконазолу  200-300  мг  (3-4  мг/кг)  двічі  на  добу  слід  розглядати  тільки  для
пацієнтів  із  флуконазол-чутливими  або  вориконазол-чутливими  ізолятами  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

6. Ліпідний  препарат  AmB  (3-5  мг/кг  на  добу)  є  розумною  альтернативою,  якщо  є
непереносимість,  обмежена  доступність  або  стійкість  до  інших  антимікотичних  препаратів
(сильна рекомендація; докази високої якості).

7. Перехід  від  AmB  до  флуконазолу  рекомендується  через  5-7  днів  для  клінічно  стабільних
пацієнтів, у яких виділено ізоляти, чутливі до флуконазолу, та в яких повторні посіви на тлі
антимікотичної терапії негативні (сильна рекомендація; докази високої якості).

8. У  пацієнтів  із  підозрою  на  азоло-  та  ехінокандин-резистентний  кандидоз  рекомендується
використовувати ліпідний препарат AmB (3-5 мг/кг на добу) (сильна рекомендація;  докази
низької якості).

9. Вориконазол по 400 мг (6 мг/кг) двічі на добу 2 дози, потім по 200 мг (3 мг/кг) двічі на добу
ефективний  у  разі  кандидемії,  але  дає  невелику  перевагу  порівняно  з  флуконазолом  як
стартова  терапія  (сильна  рекомендація;  докази  середньої  якості).  Вориконазол
рекомендується  як  перехід  на  препарат  із  вужчим  спектром  для  ступінчастої  пероральної
терапії для окремих випадків кандидемії, спричиненої C. krusei (сильна рекомендація; докази
низької якості).

10. Усім  пацієнтам  з  кандидемією  без  нейтропенії,  слід  провести  детальне  офтальмологічне
обстеження з широкою зіницею, переважно проведене офтальмологом, протягом першого
тижня після постановки (сильна рекомендація; докази низької якості).

11. Повторні посіви крові слід проводити щодня або через день, щоб установити момент, коли
було  усунуто  кандидемію  (момент  розв'язання  кандидемії)  (сильна  рекомендація;  докази
низької якості).

12. Рекомендована  тривалість  терапії  при  кандидемії  без  явних  дисемінованих  ускладнень
становить 2 тижні після документованої елімінації грибів  Candida з кровотоку та вирішення
симптомів, пов'язаних із кандидемією (сильна рекомендація; докази середньої якості).

Резюме по доказам
Кандидемія стала однією з найпоширеніших інфекцій кровотоку, пов'язаних із наданням медичної
допомоги,  і  в  багатьох  лікарнях  США  кандиди  є  третіми  або  четвертими  за  частотою  з
найпоширеніших внутрішньолікарняних ізолятів, що виділяються з кровотоку. У більшості клінічних
установ  C.  albicans є  видом,  який  найчастіше  виділяють,  але  не-albicans  види  Candida,  разом
становлять приблизно 50% ізолятів кровотоку, і це була тенденція, яка зростала в багатьох лікарнях у
всьому світі впродовж більш ніж десяти років. [8-12].

Існують серйозні  складнощі  в  лікуванні  кандидемії  та  інвазивного кандидозу.  По-перше,  інфекція
пов'язана з високою смертністю. Ранній початок терапії пов'язаний з набагато кращими остаточними
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результатами [14-18], але водночас зберігаються значні складнощі для ранньої діагностики. Розробка
швидких  діагностичних  тестів  була  повільною;  таким  чином,  лікарі  продовжують  покладатися  на
культуральні  методи для  встановлення діагнозу  [20].  По-друге,  існує  значна мінливість  видів,  що
викликають кандидемію, як географічна, так і між центрами та навіть відділеннями [12]. Кожен вид
Candida демонструє свої власні унікальні особливості щодо вірулентності, патогенності та чутливості
до  антимікотиків.  По-третє,  незважаючи  на  загальний  надійний  характер  рандомізованих
контрольованих  досліджень,  присвячених  лікуванню  кандидемії  та  інших  форм  інвазивного
кандидозу,  жодне  дослідження  не  продемонструвало  явної  переваги  одного  терапевтичного
препарату  над  іншим  [19,  21-34].  По-четверте,  нещодавня  поява  видів  Candida  з  множинною
лікарською стійкістю ускладнить вибір антимікотичної терапії в найближчому майбутньому [10, 12,
35-38].

Під  час  вибору  будь-якого  конкретного  засобу  для  лікування  кандидемії  необхідно  враховувати
попереднє  застосування  азолу  або  ехінокандину,  анамнестичні  дані  щодо  непереносимості
антимікотичних  препаратів,  превалюючі  види  грибів  Candida та  поточні  дані  щодо  чутливості  в
конкретному  відділенні  стаціонару,  важкість  захворювання,  відповідні  супутні  захворювання  та
ознаки ураження ЦНС, серцевих клапанів та/або внутрішніх органів. Ризик смертності серед пацієнтів
із кандидемією коливається від 10 до 47% [6-8, 13], але вірогідніше, що реальна смертність, пов'язана
із захворюванням, складає 10-20%, при цьому ризик смерті пов'язаний зі збільшенням віку, вищими
балами за шкалою Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), інфекційними видами
Candida,  прийомом  імунодепресантів,  передіснуючою  нирковою  дисфункцією,  тривалим
використанням  венозного  катетера  та  вибором  антимікотиків  [8,  19,  165-167].  Ранній  початок
ефективної  антимікотичної  терапії  та  контроль  джерела  має  вирішальне  значення  для  успішного
лікування  кандидемії,  що  свідчать  дані,  які  свідчать  про  значно  вищий  рівень  смертності  серед
пацієнтів  із  кандидемією,  в  яких  антимікотичну  терапію  відтерміновували  або  розцінювали  як
недостатню, та/або в кого не було швидко досягнуто контролю джерела [14, 16-18, 168].

Ехінокандини демонструють значну фунгіцидну активність проти більшості видів Candida, і кожний із
цих  препаратів  був  ефективним  приблизно  у  70-75%  пацієнтів  у  рандомізованих  порівняльних
клінічних дослідженнях [24-28,  31,  32].  Незважаючи на необхідність внутрішньовенного введення,
їхня чудова ефективність,  сприятливий профіль безпеки, невелика кількість лікарських взаємодій і
побоювання з приводу стійкості  до флуконазолу, призвела до того,  що багато експертів віддають
перевагу ехінокандинам як стартовій терапії для більшості дорослих пацієнтів із кандидемією. Було
проведено кілька досліджень, що порівнюють різні ехінокандини [28, 169], але більшість експертів
сходяться  на  думці,  що  ці  препарати  досить  схожі  для  того,  щоб  їх  можна  було  вважати
взаємозамінними.

Було проведено тільки одне дослідження з порівняння ехінокандину з флуконазолом і результати
цього  дослідження  вказують  на  виражену  тенденцію  до  більш  сприятливих  результатів  при
використанні анідулафунгіну порівняно з флуконазолом в якості первинної терапії  кандидемії [27].
При субаналізі пацієнтів з інфекціями C. albicans спостерігалося значне поліпшення загальної відповіді
серед тих, хто отримував анідулафунгін [31]. В іншому субаналізі цього дослідження серед пацієнтів у
тяжкому стані,  у тих, хто отримував анідулафунгін, були значно кращі відповіді наприкінці терапії,
порівняно  з  пацієнтами,  які  отримували  флуконазол  [170].  Комбінований  аналіз  7  найбільших
рандомізованих  клінічних  досліджень,  що  порівнюють  лікування  кандидемії  та  інвазивного
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кандидозу та включають майже 2000 пацієнтів, показав, що початкова терапія ехінокандином була
важливим предиктором виживання [19]. Цей самий аналіз виявив, що вищі бали за шкалою APACHE
II,  похилий  вік  та  інфекція,  спричинена  C.  tropicalis,  пов'язані  з  гіршими  наслідками  та  вищою
смертністю [19].

Для клініцистів типовим підходом у лікуванні пацієнтів з кандидемією стало починати лікування з
ехінокандину, а потім переходити на пероральний азол (зазвичай флуконазол), щойно пацієнт стане
клінічно  стабільним  [1].  Нещодавнє  відкрите  непорівняльне  дослідження  оцінило  результати
пацієнтів, які отримували анідулафунгін упродовж принаймні 5 днів із подальшою деескалаційною
терапією з переходом на пероральний флуконазол або вориконазол (якщо збудник був чутливий),
коли  вони  ставали  клінічно  стабільними,  а  посіви  крові  негативними  [34].  Не  було  відзначено
відмінностей у  результатах  пацієнтів,  які  продовжували приймати анідулафунгін  упродовж усього
курсу  лікування,  порівняно  з  тими,  хто  був  переведений  на  пероральний  азол.  Невеликі  пілотні
дослідження з Латинської Америки та Азії продемонстрували аналогічні результати [33, 171]. Таким
чином, на підставі цих даних та інших клінічних досліджень [22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 171], Експертна
Група вважає найкращою деескалаційну терапію флуконазолом або вориконазолом для пацієнтів, у
яких  клінічне  поліпшення  настало  після  стартової  терапії  ехінокандином,  документально
підтверджено елімінацію грибів Candida із судинного русла, та хто інфікований кандидою, чутливою
до флуконазолу (наприклад, C. albicans, C. parapsilosis і C. tropicalis) або вориконазолу (наприклад, C.
krusei). Цей перехід зазвичай відбувається протягом 5-7 днів, але цей час варіабельний і зрештою
залежить від відповіді пацієнта та вподобань лікаря.

У багатьох регіонах світу флуконазол залишається стандартною терапією для пацієнтів з кандидемією,
що  ґрунтується  на  показниках  успішності  терапії,  про  які  повідомлялося  в  добре  спланованих
клінічних дослідженнях [21-23, 27]. Однак у світлі останніх даних про ефективність ехінокандинів і
підвищення резистентності до флуконазолу Експертна Група вважає, що флуконазол слід розглядати
як терапію першої лінії тільки в гемодинамічно стабільних пацієнтів, яким раніше не застосовували
азоли,  та  які  не  належать  до  групи  високого  ризику  зараження  C.  glabrata,  включно  з  особами
літнього віку, які мають злоякісні новоутворення або цукровий діабет.

На попередніх ітераціях цих керівних принципів Експертна Група надавала перевагу флуконазолу над
ехінокандинами для лікування кандидемії, спричиненої  C. parapsilosis, на підставі повідомлень про
зниження активності ехінокандинів in vitro відносно цього виду та стійкості до ехінокандинів серед
деяких ізолятів [11, 12, 172 -175]. Незважаючи на ці лабораторні спостереження, не було клінічних
досліджень,  які  продемонстрували  б  перевагу  флуконазолу  перед  ехінокандинами  для  лікування
інфекцій C. parapsilosis. Ба більше, нещодавні дані спостережень з Іспанії серед майже 200 пацієнтів із
кандидемією, спричиненою C. parapsilosis, не показали відмінностей у результатах серед пацієнтів,
які  отримували початкове лікування ехінокандином,  порівняно з  тими,  хто  отримував  інші  схеми
[176]. Будь-яка рекомендація, що підтримує флуконазол над ехінокандином, зазвичай ґрунтується на
теоретичних міркуваннях, а не на спостережуваній терапевтичній неефективності ехінокандинів у цих
пацієнтів.

Показано, що вориконазол так само ефективний у разі  кандидемії  та інвазивного кандидозу,  як і
порівнювана схема послідовної терапії AmB протягом 4-7 днів із подальшим прийомом флуконазолу
[23]. Вориконазол має активність відносно більшості видів Candida, включно з C. krusei [177, 178], але
необхідність частішого введення, менш передбачувана фармакокінетика, більша кількість лікарських
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взаємодій і погана переносимість препарату робить його менш привабливим для стартової терапії.
Парентеральний вориконазол, мабуть, безпечний при введенні пацієнтам з початковим порушенням
функції  нирок,  незважаючи  на  побоювання,  пов'язані  з  можливою  нефротоксичністю  його  носія
(сульфобутиловий ефір β-циклодекстрину) [70]. Вориконазол не має передбачуваної активності щодо
флуконазолрезистентної C.  glabrata [47, 177-179].  Однак він має важливу сферу застосування,  для
пацієнтів, у яких виділено стійкі до флуконазолу ізоляти C. krusei, C. guilliermondii або C. glabrata, які є
чутливими  до  вориконазолу  і  які  готові  до  переходу  від  ехінокандину  або  AmB  до  пероральної
терапії.

Пероральний  ітраконазол  відіграє  невелику  роль  у  лікуванні  кандидемії,  з  огляду  на  подібний
антимікотичний  спектр,  простоту  введення,  чудову  фармакокінетику  і  кращу  переносимість
флуконазолу.  Позаконазол має чудову активність  in  vitro проти більшості  видів  Candida.  Таблетка
пролонгованої  дії  та  препарат  для  внутрішньовенного  введення  можуть  виявитися  корисними  в
майбутньому, але наразі позаконазол не відіграє жодної ролі в лікуванні кандидемії. Ісавуконазол -
азол  широкого  спектра  дії  демонструє  подібну  активність  in  vitro проти  видів  Candida,  як  і
вориконазол і позаконазол, і може виявитися корисним у майбутньому [180].

AmB має широку активність проти всіх видів Candida, за винятком C. lusitaniae, яка часто стійка. Ліпідні
препарати AmB є кращими порівняно з AmB дезоксихолатом, і їх слід розглядати, коли в анамнезі
наявна непереносимість ехінокандинів та/або азолів,  інфекція є  стійкою до іншої  терапії,  збудник
стійкий до інших препаратів або є підозра на інфекцію, спричинену не-Candida дріжджами, такими як
Cryptococcus  neoformans або  Histoplasma  capsulatum.  Було  показано,  що  в  лікуванні  кандидемії
ліпосомальна форма AmB, 3 мг/кг на добу, є так само ефективною, як і мікафунгін [26].

Поява  ехінокандінрезистентних  і  ехінокандін-/азолрезистентних  ізолятів  Candida,  особливо  C.
glabrata,  чітко  задокументована,  і  такий  результат,  очевидно,  пов'язаний  з  гіршими  клінічними
наслідками [10, 12, 35-37,  181,  182].  Резистентність до флуконазолу часто зустрічається в ізолятів,
стійких до ехінокандину [9, 10], що ще більше ускладнює вибір терапії.  В даний час немає ніяких
проспективних даних для прийняття рішення, але до появи додаткових даних Експертна Група вважає
кращими ліпідні  препарати AmB для лікування пацієнтів з кандидемією, спричиненою штамами з
доведеною  або  передбачуваною  резистентністю  до  флуконазолу  та  ехінокандинів  (множинна
лікарська стійкість).

Останні дані свідчать про те, що до 16% пацієнтів з кандидемією мають прояви ураження очей, і в
деяких із цих пацієнтів розвивається важкий ендофтальміт, що загрожує зору [70]. Таким чином усім
пацієнтам  з  кандидемією  Експертна  Група  наполегливо  рекомендує  проводити  детальне
дослідження очного дна з широкою зіницею, бажано проведене офтальмологом, протягом першого
тижня  після  початку  специфічної  антимікотичної  терапії.  Деякі  групи  припустили,  що  можна
стратифікувати  пацієнтів  відповідно  до  ризику,  щоб  уникнути  проведення  офтальмологічних
досліджень у всіх пацієнтів з кандидемією [183]. Цей підхід, можливо, ефективніший з точки зору
витрат, ніж обстеження всіх пацієнтів з кандидемією, але потенційна вигода від раннього виявлення
ендофтальміту і  запобігання втрати зору набагато перевищує витрати на проведення дослідження
очного дна з широкою зіницею.

Повторні посіви крові, що виконуються щодня, або через день, проводять доти, доки не припиниться
виділення грибів Candida з кровотоку, що допомагає визначити адекватну тривалість антимікотичної
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терапії.  Якщо немає жодних дисемінованих ускладнень кандидемії,  тривалість терапії  системними
антимікотиками  має  становити  14  днів  після  документально  підтвердженого  виведення  грибів
Candida з  кровотоку  та  усунення  ознак  і  симптомів,  пов'язаних  з  інфекцією.  Ця  рекомендація
ґрунтується на результатах кількох проспективних рандомізованих досліджень,  у  яких це правило
застосовували універсально й  успішно,  і,  як  правило,  воно було пов'язане  з  невеликою кількістю
ускладнень і рецидивів [21-23, 26-28, 30, 32-34].

II. Чи слід знімати центральні венозні катетери у пацієнтів без нейтропенії з кандидемією?
Рекомендація

13. Центральні  венозні  катетери  (ЦВК)  слід  знімати  якомога  раніше  під  час  кандидемії,  коли
передбачається,  що  джерелом  є  ЦВК  і  катетер  можна  безпечно  зняти.  Це  рішення  має
прийматися індивідуально щодо кожного пацієнта (сильна рекомендація; докази середньої
якості).

Резюме по доказам

Центральні венозні катетери та інші внутрішньосудинні пристрої є важливими факторами ризику в
розвитку і персистенції кандидемії у пацієнтів без нейтропенії [5, 7-9, 184]. ЦВК присутній принаймні у
70% пацієнтів з кандидемією без нейтропенії під час отримання діагностичної культури крові [5, 7-9,
170,  184-187].  Взаємозв'язок  між  кандидемією  та  ЦВК  було  припущено  на  основі  спостережень,
клінічного  досвіду  та  розуміння  ролі  біоплівки  в  генезі  інфекцій  кровотоку  [188,  189].  Те,  що
кандидемія у пацієнтів без нейтропенії зазвичай відбувається через контаміновані ЦВК, не викликає
сумнівів,  але  невирішеним  лишається  питання  щодо  найкращого  способу,  яким  чином  можна
диференціювати катетерасоційовану кандидемію від тієї, яка пов'язана з іншим джерелом, таким як
шлунково-кишковий тракт.

Немає  жодних  проспективних  клінічних  досліджень,  спланованих  для  вивчення  ведення  ЦВК  як
основного критерію, пов'язаного з результатом. Крім того, кілька ретроспективних аналізів призвели
до абсолютно різних висновків щодо необхідності і термінів зняття ЦВК у пацієнта з кандидемією [19,
190-193]. Таким чином, обговорення триває: деякі групи виступають за суворо індивідуальний підхід
до кожного пацієнта [190],  а інші за підхід, за якого зняття ЦВК є обов'язковим у всіх пацієнтів із
кандидемією без  нейтропенії,  у  яких це безпечно та  можна виконати [19].  Немає проспективних
досліджень,  які  б  демонстрували  поліпшення  виживання  при  ранньому знятті  ЦВК  у  пацієнтів  із
кандидемією,  але  більшість  досліджень  продемонстрували  меншу  тривалість  кандидемії  та/або
тенденцію  до  поліпшення  результатів  [14,  21-23,27,  28,  168,  192-200].  Нещодавній  комбінований
аналіз 7 досліджень з кандидемії виявив поліпшення виживання серед тих, у кого ЦВК був знятий під
час лікування кандидемії [19]. Поліпшення виживання відзначається у пацієнтів будь-якого ступеня
тяжкості, що визначається за шкалою APACHE II.

Члени Експертної Групи твердо переконані в тому, що в разі підтвердженого кандидозу в пацента без
нейтропенії, ЦВК слід зняти, якщо це може бути виконано безпечно. Інтуїтивно зрозуміло, що кожен
пацієнт із кандидемією повинен лікуватися індивідуально відносно зняття або залишення ЦВК, але
загалом більша частина даних свідчить на користь підходу, за якого здійснюють його раннє зняття в
пацієнтів без нейтропенії, у яких катетер є ймовірним джерелом інфекції.

Серед  пацієнтів  із  нейтропенією  роль  шлунково-кишкового  тракту,  як  джерела  дисемінованого
кандидозу, очевидна за даними аутопсій, але в окремого пацієнта важко визначити відносний внесок
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шлунково-кишкового тракту порівняно з  ЦВК,  як основних джерел кандидемії  [195,  201].  Виняток
становить кандидоз, що викликається  C. parapsilosis, який дуже часто асоціюється з ЦВК [188, 189,
200,  202].  Нещодавній  ретроспективний  аналіз,  до  якого  були  включені  переважно  пацієнти  без
нейтропенії, підкреслив вплив на клінічний результат раннього зняття ЦВК, особливо серед пацієнтів
з інфекціями кровотоку, спричиненими C. parapsilosis [176].

III. Як лікувати кандидемію у пацієнтів з нейтропенією?
Рекомендації

14. Ехінокандин (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім 50 мг на добу; мікафунгін: 100
мг  на  добу;  анідулафунгін:  навантажувальна  доза  200  мг,  потім  100  мг  на  добу)
рекомендується як початкова терапія (сильна рекомендація; докази середньої якості).

15. Ліпідний  препарат  AmB,  3-5  мг/кг  на  добу,  є  ефективною,  але  менш  привабливою
альтернативою через потенційну токсичність (сильна рекомендація; докази середньої якості).

16. Флуконазол,  навантажувальна  доза  800  мг  (12  мг/кг),  потім  400  мг  (6  мг/кг)  на  добу,  є
альтернативою для пацієнтів, які не перебувають у критичному стані та раніше не отримували
азоли (слабка рекомендація; докази низької якості).

17. Флуконазол, 400 мг (6 мг/кг) на добу, може бути використаний для деескалаційної терапії у
період  персистуючої  нейтропенії  у  клінічно  стабільних  пацієнтів,  у  яких  виділено  чутливі
ізоляти та  задокументовано елімінацію з  кровотоку (слабка рекомендація;  докази низької
якості).

18. Вориконазол, 400 мг (6 мг/кг) двічі на добу: 2 дози, потім 200-300 мг (3-4 мг/кг) двічі на добу,
можна  використовувати  в  ситуаціях,  коли  потрібно,  щоб  спектр  препарату  покривав
додатково і плісняві гриби (слабка рекомендація; докази низької якості). Вориконазол може
також використовуватися як деескалаційна терапія у період нейтропенії у клінічно стабільних
пацієнтів,  у  яких  було  задокументовано  елімінацію  збудника  з  кровотоку  та  ізоляти,  які
чутливі до вориконазолу (слабка рекомендація; докази низької якості).

19. При інфекціях,  викликаних  C.  krusei,  рекомендується ехінокандин, ліпосомальний препарат
AmB або вориконазол (сильна рекомендація; докази низької якості).

20. Рекомендована мінімальна тривалість терапії при кандидемії без дисемінованих ускладнень
становить  2  тижні  після  документованої  елімінації  грибів  Candida з  кровотоку  за  умови
усунення нейтропенії та симптомів, пов'язаних із кандидемією (сильна рекомендація; докази
низької якості).

21. Офтальмологічні  дані  хоріоїдальної  та  вітреальної  інфекції  мінімальні  до  одужання  від
нейтропенії. Таким чином, детальні дослідження очного дна з широкою зіницею повинні бути
виконані протягом першого тижня після вирішення нейтропенії (сильна рекомендація; докази
низької якості).

22. У  пацієнта  з  нейтропенією  переважають  джерела  кандидозу,  інші  ніж  ЦВК  (наприклад,
шлунково-кишковий  тракт).  Зняття  катетера  слід  розглядати  в  індивідуальному  порядку
(сильна рекомендація; докази низької якості).
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23. Переливання  гранулоцитів,  попередньо  мобілізованих  гранулоцитарним
колонієстимулюючим  фактором  (Г-КСФ)  можна  розглядати  у  випадках  персистуючої
кандидемії  з  очікуваною  затяжною  нейтропенією  (слабка  рекомендація;  докази  низької
якості).

Резюме по доказам
Кандидемія, що розвивається у пацієнтів з нейтропенією, являє собою життєво-небезпечну інфекцію,
пов'язану  з  гострим  дисемінованим  кандидозом,  сепсисоподібним  синдромом,  поліорганною
недостатністю і  смертю. Результати особливо несприятливі у  пацієнтів із  затяжною нейтропенією,
такою як та, що розвивається після індукційної терапії гематологічних злоякісних новоутворень [190,
203, 204]. Кандидемія, пов'язана з C. tropicalis, пов'язана з особливо несприятливими наслідками у
пацієнтів  з  нейтропенією.  Хронічний  дисемінований  кандидоз  (гепатолієнальний  кандидоз)  може
розвинутися  як  ускладнення  кандидемії  в  пацієнтів  із  нейтропенією,  особливо  коли  пацієнти  з
мукозитом шлунково-кишкового тракту не отримують антимікотичну профілактику. Немає адекватних
рандомізованих контрольованих випробувань лікування кандидемії у пацієнтів з нейтропенією. Дані
здебільшого  отримані  в  однокогортних  дослідженнях,  невеликих  підгрупах  рандомізованих
контрольованих  досліджень,  до  яких  були  набрані  здебільшого  пацієнти  без  нейтропенії,  та
об'єднаних результатів рандомізованих досліджень [205, 206].

Історично  кандидемію  у  пацієнтів  з  нейтропенією  лікували  препаратом  AmB.  Доступність
вориконазолу  та  ехінокандинів  призвела  до  ширшого  використання  цих  агентів,  але  без
переконливих  клінічних  даних.  Широке  використання  флуконазолу  з  метою  профілактики  для
запобігання  інвазивного  кандидозу  в  пацієнтів  із  нейтропенією  та  відсутність  значущих
проспективних  даних  призвели  до  зниження  терапевтичної  ролі  цього  препарату  серед  таких
пацієнтів,  за  винятком  його  використання  як  підтримуючої  терапії  або  з  метою  продовження
лікування ним як препаратом вужчого спектра після того, як буде визначено вид і чутливість збудника
в клінічно стабільних пацієнтів [207].

Число пацієнтів із нейтропенією, включених у дослідження з лікування кандидемії, невелике. У цих
дослідженнях з  нейтропенією на початку терапії  були успішно вилікувані:  50% тих, хто отримував
каспофунгін  порівняно з  40% тих,  хто  отримував AmB дезоксихолат  [25],  68% тих,  хто  отримував
мікафунгін порівняно з 61% тих, хто отримував ліпосомальний AmB [26], і  69% тих, хто отримував
мікафунгін,  порівняно  з  64%  тих,  хто  отримував  каспофунгін  [28].  У  рандомізованому
контрольованому дослідженні з порівняння анідулафунгіну та флуконазолу було зареєстровано надто
мало пацієнтів з нейтропенією та кандидемією, щоб отримати достовірні дані про ефективність [27]. У
2-х  ретроспективних  дослідженнях  успішні  результати  первинного  лікування  пацієнтів  із
нейтропенією  були  зареєстровані  у  64%  тих,  хто  отримував  AmB  дезоксихолат,  у  64%  тих,  хто
отримував флуконазол, і у 68% тих, хто отримував каспофунгін [29, 208].

Додаткову  інформацію  можна  почерпнути  з  даних,  отриманих  під  час  досліджень  емпіричної
антимікотичної терапії, які включали пацієнтів з лихоманкою, що страждали від нейтропенії, у яких
кандидемія  була  присутня  на  етапі  включення.  У  цих  дослідженнях  вихідна  кандидемія  була
елімінована  у  73%  пацієнтів,  які  отримували  AmB  дезоксихолат,  порівняно  з  82%  пацієнтів,  які
отримували ліпосомальний AmB [209], і у 67% пацієнтів, які отримували каспофунгін, порівняно з 50%
пацієнтів,  які  отримували ліпосомальний AmB [210].  Дані  великого рандомізованого  дослідження
також показують, що вориконазол є розумним вибором для фебрильних пацієнтів із нейтропенією та
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підозрою на інвазивний кандидоз, для яких потрібно, щоб спектр дії препарату додатково охоплював
плісняві гриби [211].

Систематичний огляд був проведений для аналізу наявних даних, отриманих під час досліджень з
лікування та досліджень емпіричної терапії, які включали пацієнтів з нейтропенією [205]. Він включав
17  досліджень,  у  яких  було  рандомізовано  342  нейтропенічних  пацієнти  із  зареєстрованим
інвазивним  кандидозом.  Об'єднання  результатів  показало  переваги  використання  неполієнових
агентів  порівняно  з  AmB-вмісними  препаратами  порівняння.  Інший  об'єднаний  аналіз,  який
підсумував  із  2  рандомізованих  досліджень  результати  лікування  мікафунгіном  або  препаратами
порівняння (ліпосомальний AmB або каспофунгін) для кандидемії, в умовах пов'язаної зі злоякісним
новоутворенням нейтропенії, продемонстрував показники ефективності в діапазоні від 53% до 85%,
але між групами лікування не було значних відмінностей [206].

На  підставі  цих  обмежених  даних  показники  ефективності  антимікотичної  терапії  кандидемії  у
пацієнтів з нейтропенією, мабуть, істотно не відрізняються від тих, про які повідомлялося у великих
рандомізованих  дослідженнях  пацієнтів  без  нейтропенії.  Проте  висновки  можуть  бути  обмежені
значним зміщенням реєстрації  окремих пацієнтів.  Хоча ці  дані  і  не  вказують на менш сприятливі
результати, пов'язані з флуконазолом і вориконазолом, багато експертів надають перевагу в якості
препаратів першої лінії ліпідному препарату AmB або ехінокандину, які є фунгіцидними. Аналогічно
до підходу у пацієнтів без нейтропенії,  рекомендована тривалість терапії  кандидемії у пацієнтів з
нейтропенією становить 14 днів після розв'язання атрибутивних ознак і симптомів, і елімінації грибів
Candida,  за  умови,  що  відбулося  відновлення  після  нейтропенії.  Коли  нейтропенія  затяжна,
антимікотичний  препарат  слід  продовжувати  до  відновлення.  Ця  рекомендація  ґрунтується  на
обмежених  даних  проспективних  рандомізованих  досліджень  і  пов'язана  з  невеликою  кількістю
ускладнень і рецидивів [209, 210].

Ведення судинних катетерів у нейтропенічних пацієнтів з кандидемією складніше, ніж у аналогічних
їм без нейтропенії. У цих пацієнтів може бути важко відрізнити кандидемію, пов'язану з кишківником,
від кандидемії, пов'язаної з судинним катетером [201]. Дані щодо зняття катетера менш переконливі і
його  зняття  часто  створює  значні  проблеми  внутрішньовенного  доступу.  Аналіз  842  пацієнтів,
включених у 2 дослідження 3-ї  фази,  не зміг  продемонструвати значних клінічних переваг  зняття
катетера  в  мультиваріативному  аналізі,  що  був  скоригований  з  урахуванням  інших  показників
прогностичної  значущості  [190].  Експертна  Група  пропонує,  щоб  зняття  катетера  розглядалося  в
індивідуальному порядку, беручи до уваги спроможність та ризик зняття.

Надзвичайно важливим фактором, що впливає на результат кандидемії у пацієнтів з нейтропенією, є
відновлення нейтрофілів під час терапії. У численних когортних дослідженнях пацієнтів із раком, у
яких  була  кандидемія,  та  об'єднаних  рандомізованих  дослідженнях,  стійка  нейтропенія  була
пов'язана з більшою ймовірністю невдачі лікування [190, 203, 204, 212]. Це призвело до поліпшення
стратегій збору гранулоцитів у  донорів  (включно з  добровольцями зі  спільноти)  з  використанням
мобілізації гранулоцитів ГФС-К, яка, як було показано, є безпечною та цілком доцільною [213]. Аналіз
підгруп  людей  у  дослідженнях  інфузії  гранулоцитів  у  фазі  1/2,  ретроспективні  спостереження  та
дослідження  в  невеликих  когортах  дають  підстави  припустити,  що  переливання  гранулоцитів,
мобілізованих гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором, можуть бути корисними у пацієнтів
зі стійкою кандидемією та тривалою нейтропенією [213-215]. У рандомізованому контрольованому
дослідженні  інфузії  гранулоцитів  були  пов'язані  з  невеликою  токсичністю,  але  невелика  кількість
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пацієнтів  у  підгрупах  інфекцій  обмежує  висновки  про  ефективність  [216].  Група  рекомендує
розглянути інфузії гранулоцитів в окремих ситуаціях, коли така технологія можлива.

IV. Як лікувати хронічний дисемінований (гепатолієнальний) кандидоз?
Рекомендації

24. Початкова  терапія  ліпідним  препаратом  AmB,  3-5  мг/кг  на  добу  або  ехінокандином
(мікафунгін: 100 мг на добу; каспофунгін: 70 мг у дозі, потім 50 мг на добу; або анідулафунгін:
200 мг у дозі, потім 100 мг на добу), протягом кількох тижнів, після чого слідує пероральний
прийом флуконазолу, 400 мг (6 мг/кг) на добу, для пацієнтів, у яких малоймовірна наявність
резистентного до флуконазолу ізоляту (сильна рекомендація; докази низької якості).

25. Терапія  має  тривати  доти,  доки  ураження  не  зникнуть  при  повторному  зображенні,  що
зазвичай  становить  кілька  місяців.  Передчасне  припинення  антимікотичної  терапії  може
призвести до рецидиву (сильна рекомендація; докази низької якості).

26. Якщо потрібна хіміотерапія або трансплантація гемопоетичних клітин, її  не слід відкладати
через  наявність  хронічного  дисемінованого  кандидозу,  і  антимікотичну  терапію  слід
продовжувати  протягом  періоду  високого  ризику  для  запобігання  рецидиву  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

27. Пацієнтам із виснажливою персистуючою лихоманкою можна розглянути короткострокове (1-
2  тижні)  лікування  нестероїдними  протизапальними  препаратами  або  кортикостероїдами
(слабка рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Хронічний дисемінований кандидоз є рідкісним синдромом, який спостерігається майже повністю у
пацієнтів  із  гематологічними  злоякісними  новоутвореннями  та  тих,  хто  щойно  одужав  після
нейтропенії [217-219]. Вид, який найчастіше виділяють, це Candida albicans, але при ньому виявляють
C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei та інші види Candida. Лихоманка, дискомфорт у правому верхньому
квадранті, нудота і підвищення рівня печінкових ферментів виникають після повернення нейтрофілів і
зберігаються  протягом  кількох  місяців,  якщо  не  розпочато  лікування.  Комп'ютерна  томографія  з
контрастним  посиленням,  (КТ),  магнітно-резонансна  томографія  (МРТ),  позитронно-емісійна
томографія (ПЕТ-КТ) та інколи ультразвукове дослідження - все це застосовують для діагностики та
спостереження [217, 218,220, 221]. Біопсія уражень може виявити дріжджі, що брунькуються, і гіфи,
але організми можуть не виявлятися в біоптатах,  і  часто не ростуть у культурі,  що призводить до
припущення,  що хронічний дисемінований кандидоз являє собою синдром відновлення імунітету
[219].

Підходи  до лікування хронічного  дисемінованого  кандидозу  засновані  на  поодиноких  випадках  і
відкритих  серіях.  Ранній  досвід  з  AmB  був  невтішним;  до  третини  пацієнтів  померли протягом  3
місяців з активною інфекцією, а загальна смертність становила 74% [222].  З використанням нових
антимікотичних  препаратів  смертність  загалом  знизилася  до  21%  і  тісно  пов'язана  з  рецидивом
лейкемії  [223].  Ліпідні  препарати AmB виявилися  ефективнішими,  можливо,  у  зв'язку  з  кращими
концентраціями в тканинах [217, 218, 224, 225]. Було показано, що флуконазол ефективний окремо,
або після індукції AmB [226, 227]. Дедалі частіше пацієнти отримують профілактику флуконазолом і,
отже,  мають  підвищений  ризик  розвитку  інфекції,  спричиненої  резистентним  до  флуконазолу
збудником.  У  цій  популяції  азол  розширеного  спектра  дії  або  ехінокандин  є  більш  прийнятною
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терапією.  Лише  в  кількох  повідомленнях  відзначається  досвід  застосування  вориконазолу  або
позаконазолу  при  цьому  стані,  але  ехінокандини  все  частіше  використовують  для  лікування  цієї
інфекції [219, 223, 228-231].

Щоб  запобігти  рецидиву,  антимікотичну  терапію  слід  проводити  доти,  доки  не  буде
рентгенологічного  розв'язання  всіх  уражень.  МРТ  або  ПЕТ-КТ,  мабуть,  є  найбільш  чутливими
методами спостереження,  але  вони  дорогі.  [220,  221].  Стандартна КТ  з  контрастним  посиленням
дешевша  та  більш  прийнятна  для  подальшого  спостереження.  Додаткову  хіміотерапію  і
трансплантацію гемопоетичних клітин слід проводити, коли це клінічно доцільно і  не затримувати
через  кандидоз.  Однак  антимікотична  терапія  має  бути  продовжена  в  період  імуносупресії  для
запобігання рецидиву інфекції [219, 223, 228-231].

Існують докази того, що цей синдром може бути формою відновлення імунітету і що кортикостероїди
або  протизапальні  агенти  можуть  відігравати  роль  в  окремих  пацієнтів.  Кілька  дослідників
повідомляли про швидке зниження температури тіла та поліпшення показників ферментів печінки
при призначенні кортикостероїдів у поєднанні з антимікотичними препаратами [219, 223, 232, 233].
Доза  кортикостероїдів,  як  правило,  становила  0,5-1  мг/кг  на  добу  перорального  преднізону.
Тривалість  лікування стероїдами,  хоча й сильно варіювала,  у  більшості  випадків становила кілька
тижнів,  які  призначалися  у  вигляді  дози,  що  поступово  знижувалася  [232,  233].  Однак  роль
кортикостероїдів при цьому захворюванні досі не зрозуміла.

V. Яка  роль  емпіричного  лікування  у  пацієнтів  без  нейтропенії  з  підозрою  на  інвазивний
кандидоз у відділенні інтенсивної терапії?
Рекомендації

28. Емпіричну антимікотичну терапію слід розглядати для пацієнтів у тяжкому стані з факторами
ризику інвазивного кандидозу та відсутністю інших відомих причин лихоманки, а ґрунтуватися
вона повинна на клінічній оцінці факторів ризику, сурогатних маркерів інвазивного кандидозу
та/або даних посіву з нестерильних ділянок (сильна рекомендація; докази середньої якості).
Емпіричну  антимікотичну  терапію  слід  розпочати  якомога  швидше  у  пацієнтів,  у  яких  є
вищевказані  фактори  ризику  та  у  яких  є  клінічні  ознаки  септичного  шоку  (сильна
рекомендація; докази середньої якості).

29. Кращою  емпіричною  терапією  при  підозрі  на  кандидоз  у  пацієнтів  без  нейтропенії  у
відділенні інтенсивної терапії є ехінокандин (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім
50 мг щоденно; мікафунгін: 100 мг щоденно; анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг,
потім 100 мг щоденно) (сильна рекомендація; докази середньої якості).

30. Флуконазол,  навантажувальна  доза  800  мг  (12  мг/кг),  потім  400  мг  (6  мг/кг)  на  добу,  є
прийнятною  альтернативою  для  пацієнтів,  які  нещодавно  не  отримували  азол  і  не
колонізовані  азол-резистентними видами  Candida (сильна рекомендація;  докази середньої
якості).

31. Ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу, є альтернативою, якщо є непереносимість інших
антимікотичних засобів (сильна рекомендація; докази низької якості).
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32. Рекомендована  тривалість  емпіричної  терапії  при  підозрі  на  інвазивний  кандидоз  у  тих
пацієнтів, у яких спостерігається покращення, становить 2 тижні, так само, як і при лікуванні
документованої кандидемії (слабка рекомендація; докази низької якості).

33. Для пацієнтів, у яких немає клінічної відповіді на емпіричну антимікотичну терапію через 4-5
днів та які не мають подальших ознак інвазивного кандидозу після початку емпіричної терапії
або  мають  негативний  некультуральний  діагностичний  аналіз  з  високою  негативною
прогностичною  цінністю,  слід  розглянути  можливість  припинення  антимікотичної  терапії
(сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Різні види грибів  Candida є зростаючою причиною інвазивної інфекції у пацієнтів без нейтропенії у
відділенні інтенсивної терапії; від половини до двох третин усіх епізодів кандидемії відбувається у ВІТ
[5, 14, 167, 167, 170, 234]. Кандидозні інфекції кровотоку пов'язані зі збільшенням перебування у ВІТ і
стаціонарі [129, 235]. Більшість оцінок відносної смертності від інвазивного кандидозу в цих умовах
становлять 30-40% [167, 170]. У тих пацієнтів, у яких є септичний шок унаслідок грибів Candida і в яких
немає  адекватного  контролю джерела  або антимікотичної  терапії,  розпочатої  протягом 24 годин,
смертність  наближається  до  100%  [14].  Швидкий  початок  адекватної  антимікотичної  терапії  був
пов'язаний зі зниженням смертності на 50% [14, 17, 18, 236]. Оперативна та адекватна антимікотична
терапія  часто  відкладається  через  відносну  нечутливість  посівів  крові,  час,  необхідний  для  росту
посівів крові, можливість негативних посівів крові з інвазивним кандидозом черевної порожнини та
відсутність конкретних клінічних ознак і симптомів. Стратегії для початку емпіричної антимікотичної
терапії включають оцінку факторів ризику та використання сурогатних маркерів.

Предметом багатьох досліджень було оптимальне використання факторів ризику і статусу колонізації
для  розробки систем клінічної  оцінки та  інтерпретації  діагностичних тестів,  які  не  ґрунтуються на
культуральних методах, з метою виявлення пацієнтів з інвазивним кандидозом для початку ранньої
емпіричної  атимікотичної  терапії.  Ретроспективні  та  одноцентрові  дослідження  дали  суперечливі
результати,  залежно  від  особливостей  груп  пацієнтів.  Ретельно  сплановані  проспективні  клінічні
випробування в цій галузі є складними для виконання, і багато питань залишаються без відповіді.

Фактори ризику розвитку інвазивного кандидозу включають колонізацію грибами  Candida, тяжкість
захворювання, застосування антибіотиків широкого спектра дії, нещодавні великі операції, особливо
абдомінальні  операції,  панкреонекроз,  діаліз,  парентеральне  харчування,  кортикостероїди  та
використання ЦВК [237,  238].  Емпірична  терапія,  що ґрунтується  виключно на колонізації  видами
Candida,  виявляється  неадекватною  [16,  239].  Проспективні  дослідження,  що  оцінюють  ступінь
колонізації  Candida за  допомогою  балів  або  індексів,  не  показали  змін  в  лікуванні,  а  також  є
трудомісткими і дорогими [234].

У кількох дослідженнях було розглянуто моделі прогнозування для виявлення пацієнтів із найвищим
ризиком. Ці дослідження характеризуються високою специфічністю, але низькою чутливістю, тому
пропускають  багатьох  пацієнтів  із  кандидозом  [240-242].  Підгрупа  післяопераційних  пацієнтів,
особливо  пацієнтів  з  рецидивуючою  перфорацією  шлунково-кишкового  тракту,  неспроможністю
анастомозу, або гострим панкреонекрозом, може мати винятково високий ризик розвитку кандидозу
[238,  240,  243,  244].  Найбільш  важлива  комбінація  факторів  у  окремо  взятого  пацієнта  не
встановлена.
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Сурогатні маркери, які були оцінені в умовах ВРІТ, включають β-D-глюкан, антитіла манан-антиманан і
ПЛР-тестування.  β-D-глюкан,  мабуть,  більш чутливий, ніж бали або показники колонізації  Candida,
але,  мабуть,  має  низьку  позитивну  прогностичну  цінність  [245-248].  Хибнопозитивні  результати  є
проблемою, як зазначено в розділі "Передумови". Оптимальні терміни та кількість зразків невідомі. У
нещодавньому профілактичному дослідженні у пацієнтів ВРІТ із високим ризиком, визначення β-D-
глюкану, що проводилося двічі на тиждень, виявило 87% пацієнтів із доведеним кандидозом [249].
Невеликі дослідження, засновані на превентивній терапії на тестуванні β-D-глюкану, показують, що
висока негативна прогностична цінність цього тесту може бути корисна для виключення інвазивного
кандидозу в умовах інтенсивної терапії [151, 248, 250-252].

Комбіноване тестування на манан-антиманан має змінну чутливість і специфічність [142, 253]. ПЛР у
реальному часі, мабуть, має чутливість для діагностики кандидемії подібну до β-D-глюкану, але може
бути  більш  чутливою  для  діагностики  інших  форм  інвазивного  кандидозу  [132].  Випробування  з
використанням  магнітної  біосенсорної  технології  для  швидкого  виявлення  грибів  Candida  spp. зі
зразків цільної крові (T2 Biosystems) також є багатообіцяючими [163]. Рекомендації для клінічного
використання цих тестів є складними без надійних даних у групі ризику серед пацієнтів відділень
інтенсивної терапії.

В обмежених клінічних дослідженнях оцінювали ефективність емпіричних стратегій. Ретроспективні
дослідження вказують на ймовірність більш високого виживання, коли пацієнтам із високим ризиком
призначають емпіричну антимікотичну терапію [254]. Проспективні клінічні дослідження емпіричної
антимікотичної  терапії  у  відділеннях інтенсивної  терапії  важкі  для проведення і  дали суперечливі
результати. Окремі більш ранні дослідження, зокрема в конкретних групах пацієнтів, наприклад, із
перенесеними  раніше  шлунково-кишковими  операціями  або  перфорацією  кишечника,
продемонстрували  потенційну  користь  [255,  256].  У  рандомізованому  клінічному  дослідженні
пацієнтів  ВІТ  із  ризиком  інвазивного  кандидозу  та  з  нез'ясованою  лихоманкою  емпірично
застосований  флуконазол  (800  мг  на  добу  протягом  14  днів)  не  був  пов'язаний  із  кращими
результатами  порівняно  з  плацебо  [257].  Нещодавнє  дослідження  каспофунгіну  у  порівнянні  з
плацебо серед пацієнтів ВРІТ з  ознаками інфекції,  колонізації  Candida і  клінічних факторів ризику
інвазивного кандидозу, було передчасно зупинено через поганий набір пацієнтів,  що підтверджує
складність проведення цих досліджень [249].

Широке  використання  антимікотичних  засобів  має  бути  збалансоване  з  витратами,  ризиком
токсичності  та появою резистентності.  Жодне з  існуючих клінічних досліджень не було адекватно
розраховане (не мало достатньої потужності) для оцінки ризику виникнення резистентності до азолів
або ехінокандинів. Емпіричну антимікотичну терапію слід розглядати у пацієнтів у тяжкому стані з
факторами ризику інвазивного кандидозу та без інших відомих причин лихоманки.  Перевагу слід
надавати ехінокандину у гемодинамічно нестабільних пацієнтів,  які  раніше отримували азол,  та у
пацієнтів, колонізованих азол-резистентними видами грибів Candida. Флуконазол може розглядатися
у гемодинамічно стабільних пацієнтів, які колонізовані чутливими до азолів видами грибів  Candida
або ті, у кого раніше не використовували азоли. Немає даних, які б визначали належну тривалість
емпіричної антимікотичної терапії серед пацієнтів, у яких є клінічна відповідь на терапію, але логічно,
що вона не повинна відрізнятися від лікування документованої кандидемії. І навпаки, терапія може
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бути припинена через кілька днів за відсутності клінічної відповіді, якщо культуральне дослідження
та сурогатні маркери негативні.

VI. Чи слід використовувати профілактику для запобігання інвазивному кандидозу у відділенні
інтенсивної терапії?
Рекомендації

34. Флуконазол, навантажувальна доза 800 мг (12 мг/кг), потім 400 мг (6 мг/кг) на добу, можна
застосовувати  пацієнтам  із  високим  ризиком  у  ВІТ  із  високим  рівнем  (>  5%)  інвазивного
кандидозу (слабка рекомендація; докази середньої якості).

35. Альтернативою є призначення ехінокандину (каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім
50  мг  на  добу;  анідулафунгін:  навантажувальна  доза  200  мг  і  потім  100  мг  на  добу;  або
мікафунгін: 100 мг на добу) (слабка рекомендація; докази низької якості).

36. Можна було б розглянути можливість щоденного протирання шкірних покривів пацієнтів у
ВРІТ  серветками,  просоченими  хлоргексидином,  який,  як  було  показано,  знижує  частоту
інфекцій кровотоку, включно з кандидемією (слабка рекомендація; докази середньої якості).

Резюме по доказам
Час  до  належної  терапії  при  кандидемії,  мабуть,  істотно  впливає  на  результат  пацієнтів  із  цією
інфекцією [14, 17, 18]. Проте слабка чутливість і значні затримки при використанні культурального
методу,  а  також  обмеження  швидких  діагностичних  тестів  залишаються  частими  випадками  при
інфекціях кровотоку серед пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії [258, 259]. Безпечна й ефективна
профілактична  стратегія  щодо  запобігання  кандидемії  серед  пацієнтів  із  високим  ризиком  може
принести  велику  користь  [260].  Підхід  до  профілактики  був  або  широким,  за  якого  лікують  усіх
пацієнтів  у  відділенні  інтенсивної  терапії  [261,  262],  або  вибірковим,  за  якого  для  профілактики
відбирають тільки певні групи високого ризику [249, 263, 264].

Для відділень інтенсивної терапії, які показують дуже високі показники інвазивного кандидозу, що
перевищують очікувані показники < 5% пацієнтів, антимікотична профілактика може бути виправдана
у  вибраних  пацієнтів  із  високим  ризиком  [260].  Два  рандомізованих  плацебо-контрольованих
дослідження  показали  зниження  частоти  інвазивного  кандидозу  в  окремих  відділеннях  або  в
окремих  лікарнях,  коли  профілактику  флуконазолом  широко  використовували  у  відділенні
інтенсивної терапії; одне дослідження було призначене для всіх пацієнтів у хірургічному відділенні
інтенсивної терапії [262], а в іншому - для всіх пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів
[261]. В обох дослідженнях як кінцеві точки були включені інфекції сечовивідних шляхів, спричинені
грибами Candida, а також інвазивний кандидоз і кандидемія.

У сліпому плацебо-контрольованому дослідженні, в якому брала участь невелика кількість пацієнтів,
було  показано,  що  профілактика  флуконазолом  знижує  інтраабдомінальні  інфекції,  спричинені
грибами Candida, у пацієнтів із високим ризиком у хірургічному відділенні інтенсивної терапії [263].
Порівняльне  відкрите  дослідження  з  використанням  профілактики  каспофунгіном  у  невеликої
кількості  аналогічних  хірургічних  пацієнтів  із  високим  ризиком  також  продемонструвало  користь
[264]. Нещодавнє багатоцентрове плацебо-контрольоване сліпе клінічне дослідження профілактики
каспофунгіном,  націлене  тільки  на  тих  пацієнтів  ВІТ,  які  відповідали  певним  критеріям  високого
ризику інвазивного кандидозу, продемонструвало тенденцію до зниження інвазивного кандидозу,
але було обмежене розміром вибірки [249].
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У кількох мета-аналізах оцінювали результат профілактики флуконазолом у пацієнтів із ВРІТ [265-268].
Не  дивно,  що  між  дослідженнями  були  методологічні  відмінності,  і  серед  досліджуваних  груп
відзначалася  неоднорідність.  Усі  4  мета-аналізи  показали,  що  профілактика  флуконазолом  була
пов'язана зі  зниженням інвазивного кандидозу,  але тільки 2  показали зниження кандидемії  [267,
268].  Важливо  відзначити,  що  тільки  один  аналіз  показав  зниження  смертності  від  інвазивного
кандидозу [268]. У жодному з мета-аналізів не оцінювали питання побічних ефектів антимікотичних
препаратів, виникнення стійкості до флуконазолу або серйозних екологічних змін у грибів Candida -
теми,  що  мають  велике  значення  в  умовах  інтенсивної  терапії.  Кокранівський  аналіз  підтвердив
важливість концентрації  профілактичних зусиль на пацієнтах із високим ризиком, зазначивши, що
кількість, яку необхідно пролікувати для запобігання одному випадку інвазивного кандидозу в умовах
інтенсивної терапії, варіювалася від 9 у пацієнтів із високим ризиком до 188 у пацієнтів із низьким
ризиком [269].

Існує  мало  даних  про  фактори  ризику  розвитку  кандидемії  у  пацієнтів  педіатричних  відділень
інтенсивної  терапії  (PICU).  У  популяційному  дослідженні  "випадок-контроль",  проведеному  у
великому педіатричному центрі третинної медичної допомоги, було виявлено 3,5 випадків розвитку
кандидемії на 1000 надходжень у відділення інтенсивної терапії [270]. Наявність ЦВК, онкологічний
діагноз і приймання ванкоміцину або антианаеробного антимікробного засобу протягом > 3 днів були
незалежно пов'язані  з  розвитком кандидемії.  У  дітей,  які  мали 3  з  цих факторів  ризику в  різних
комбінаціях, була прогнозована ймовірність розвитку кандидемії від 10 до 46 %.

Накопичуються дані про використання деколонізації шкіри антисептичними препаратами у відділенні
інтенсивної терапії для зменшення інфекцій кровотоку, в тому числі викликаних видами Candida [271-
274].  Кілька  багатоцентрових  рандомізованих  клінічних  досліджень  показали,  що  щоденне
протирання шкірних покривів  пацієнтів  у  ВРІТ  серветками,  просоченими хлоргексидином,  знижує
частоту  внутрішньолікарняних  інфекцій,  пов'язаних  із  катетером  та  без  катетерів  [271-273].  Ці
дослідження були спрямовані насамперед на оцінку впливу на бактеріальні інфекції з множинною
лікарською стійкістю і надають мало даних про кандидозні інфекції. Проте принаймні в одному з цих
досліджень було виявлено значне зниження кандидозних катетер-асоційованих інфекцій кровотоку
[272].  Мета-аналіз  впливу  щоденного  протирання  шкірних  покривів  пацієнтів  серветками,
просоченими хлоргексидином, включав 10 досліджень, проведених у ВРІТ, але тільки одне з яких
було  рандомізованим  контрольованим  дослідженням.  Було  зроблено  висновок,  що  протирання
шкірних  покривів  пацієнтів  серветками,  просоченими  хлоргексидином,  знижує  частоту  інфекцій
кровотоку, в тому числі катетер-асоційованих бактеріальних інфекцій [274]. Хоча не доведено, що він
запобігає кандидемії, існує невеликий ризик при застосуванні хлоргексидину у пацієнтів у відділеннях
інтенсивної терапії, але така практика може виявитися корисною.

VII. Як  лікувати  кандидоз  новонароджених,  включаючи  кандидоз  центральної  нервової
системи?
Як лікувати неонатальний інвазивний кандидоз та кандидемію?

Рекомендації
37. Дезоксихолат AmB, 1 мг/кг на добу, рекомендується для новонароджених із дисемінованим

кандидозом (сильна рекомендація; докази середньої якості).
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38. Флуконазол, 12 мг/кг на добу, внутрішньовенно або перорально, є розумною альтернативою
для пацієнтів, які не отримували профілактику флуконазолом (сильна рекомендація; докази
середньої якості).

39. Ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу, є альтернативним, але його слід використовувати з
обережністю,  особливо за наявності  ураження сечовивідних шляхів (слабка рекомендація;
докази низької якості).

40. Ехінокандини слід застосовувати з обережністю і, як правило, обмежуючи їхнє застосування
життєвонеобхідною  терапією  або  ситуаціями,  коли  резистентність  або  токсичність
перешкоджають застосуванню дезоксихолату AmB або флуконазолу (слабка рекомендація;
докази низької якості).

41. Люмбальна  пункція  і  детальний  огляд  сітківки  з  широкою  зіницею  рекомендується  для
новонароджених з виділенням грибів Candida, при культуральному дослідженні крові та/або
сечі (сильна рекомендація; докази низької якості).

42. КТ або ультразвукове дослідження сечостатевого тракту, печінки та селезінки слід проводити,
якщо  при  культуральному  дослідженні  крові  стійко  виділяються  гриби  Candida (сильна
рекомендація; докази низької якості).

43. Настійно рекомендується зняття ЦВК (сильна рекомендація; докази середньої якості).

44. Рекомендована  тривалість  терапії  у  разі  кандидемії  без  явних  дисемінованих  ускладнень
становить  2 тижні  після документованої  елімінації  грибів  Candida з  кровотоку та  усунення
симптомів, пов'язаних із кандидемією (сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Кандидоз  новонароджених  зустрічається  переважно  у  відділеннях  інтенсивної  терапії
новонароджених (ВІТ). Види Candida є третім найпоширенішим патогеном, при інфекціях кровотоку у
відділеннях  інтенсивної  терапії  в  Сполучених  Штатах  [275].  Проте  захворюваність  на  кандидоз
новонароджених  різко  знизилася  за  останнє  десятиліття  [276-278].  Кандидоз  новонароджених
асоціюється зі  значним ризиком смерті,  порушеннями розвитку  нервової  системи в  дітей з  дуже
низькою  масою  тіла  при  народженні,  вага  яких  ≤  1000  г,  і  підвищеними  витратами  на  надання
медичної допомоги [279-284]. Основним фактором ризику розвитку кандидозу в новонароджених є
недоношеність,  з  найбільшим  ризиком  у  тих  новонароджених,  які  мають  вкрай  низьку  вагу  при
народженні.  Ці  діти  мають  високий  ризик  ураження  ЦНС,  як  ускладнення  кандидемії  [285,  286].
Candida albicans і  C. parapsilosis спричиняють 80-90% інвазивного кандидозу новонароджених [278,
287].

Кандидоз у новонароджених відрізняється від інвазивного захворювання у старших пацієнтів тим, що
у  новонароджених  частіше  спостерігаються  неспецифічні  або  ледь  помітні  ознаки  та  симптоми
інфекції. Гриби Candida проникають практично в усі тканини, включно із сітківкою, мозком, серцем,
легенями, печінкою, селезінкою і суглобами [288]. Ендокардит є рідкісним ускладненням кандидозу в
новонароджених.  Хоча менінгіт  часто зустрічається  у  зв'язку  з  кандидемією,  приблизно половина
новонароджених із кандидозним менінгітом не має позитивного посіву крові [285]. Ураження ЦНС у
новонароджених зазвичай проявляється як менінгоенцефаліт, і слід припускати, що воно є у тих, у
кого  є  кандидемія,  а  також  ознаки  та  симптоми,  які  свідчать  про  менінгоенцефаліт,  оскільки
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результати  виявлення  грибів  Candida в  лікворі  можуть  бути  ненадійними.  Порушення  нервово-
психічного розвитку характерне для тих, хто вижив; тому важливо уважно стежити за параметрами
розвитку нервової системи [279, 281, 282, 284].

Нещодавні дослідження висунули на перший план значення кандидурії у відсутності кандидемії в цій
популяції  [281]. Новонароджені з дуже низькою масою тіла при народженні з кандидурією мають
значний ризик смерті або порушення розвитку нервової системи. Кандидурія в цій популяції вимагає
провести обстеження (посів крові, люмбальна пункція та УЗД черевної порожнини) на дисеміновану
кандидозну інфекцію та потребує лікування.

Рекомендація  щодо лікування кандидозу новонароджених за  допомогою AmB дезоксихолату або
флуконазолу  ґрунтується  на  невеликих  одноцентрових  дослідженнях  і  двох  багатоцентрових
когортних  дослідженнях  [279,  289-291].  На  відміну  від  дорослих  і  дітей  старшого  віку,  AmB
дезоксихолат добре переноситься новонародженими і, очевидно, не пов'язаний із високим ризиком
розвитку  нефротоксичності.  Нещодавнє  порівняльне  дослідження  ефективності  показало,  що
новонароджені,  які  отримували  ліпідні  препарати  AmB,  мали  вищу  смертність,  ніж  діти,  які
отримували дезоксихолат AmB або флуконазол [291]. Різниця в результатах, що спостерігається при
використанні  ліпідних  препаратів  AmB,  може  бути  пов'язана  з  неадекватним  проникненням  цих
лікарських  засобів  у  нирки,  неадекватним  дозуванням  для  недоношених  новонароджених  або  з
невідомими  факторами.  Ґрунтуючись  на  сучасних  даних,  флуконазол  і  AmB  дезоксихолат  є
прийнятним вибором для терапії,  і  ліпідні  препарати AmB слід використовувати з обережністю. Є
мало даних про використання ехінокандинів у новонароджених. При використанні ехінокандинів є
складнощі, у зв'язку з низькими концентраціями в ЦНС і сечових шляхах.

Дозування  антимікотичних  препаратів  для  новонароджених  суттєво  відрізняється,  ніж  для  дітей
старшого  віку  та  дорослих.  Фармакокінетичні  дані  щодо  дозування  AmB  дезоксихолату  у
новонароджених обмежені, і фармакокінетика, мабуть, сильно варіює в цій популяції [96, 97, 101].
Рекомендована доза 1 мг/кг на добу призводить до більш високих розрахункових значень кліренсу у
немовлят  порівняно  зі  старшими  дітьми  і  може  частково  пояснити,  чому  препарат  краще
переноситься  новонародженими  [98].  Тривалість  терапії  ґрунтується  здебільшого  на  дорослих  і
педіатричних даних, і немає жодних відомостей, що визначають її тривалість саме у новонароджених.

Популяційні фармакокінетичні дослідження дали інформацію про дозування флуконазолу в популяції
новонароджених [105,292]. Ґрунтуючись на цих дослідженнях, флуконазол, у дозі 12/мг/кг на добу,
можна використовувати для лікування кандидозу новонароджених. Більш свіжі дані свідчать про те,
що при навантажувальній дозі флуконазолу 25 мг/кг швидше досягається терапевтична мета, ніж при
традиційному дозуванні [292].  Однак необхідні подальші дослідження цієї схеми дозування, перш
ніж  її  можна  буде  рекомендувати.  Нездатність  своєчасно  зняти  або  замінити  ЦВК  у  дітей  з
кандидемією  створює  для  дитини  підвищений  ризик  тривалої  інфекції,  смертності  та  стійкого
необоротного  порушення  розвитку  нервової  системи  [198,  279].  Слід  зняти  і  замінити  катетер  в
анатомічно ізольованому місці, якщо до цього немає протипоказань.

Як лікувати інфекції центральної нервової системи у новонароджених?

Рекомендації
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45. Для стартової терапії рекомендується AmB дезоксихолат, 1 мг/кг внутрішньовенно щоденно
(сильна рекомендація; докази низької якості).

46. Альтернативним  режимом  є  ліпосомальний  AmB,  5  мг/кг  на  добу  (сильна  рекомендація;
докази низької якості).

47. Додавання  флуцитозину,  25  мг/кг  4  рази  на  добу,  можна  розглядати  як  життєрятувальну
терапію у пацієнтів, у яких не було клінічної відповіді на початкову терапію AmB, але побічні
ефекти зустрічаються часто (слабка рекомендація; докази низької якості).

48. Для  ступеневої  терапії  з  переходом  на  препарат  вужчого  спектра,  після  того,  як  пацієнт
відповів на початкове лікування, рекомендується флуконазол, 12 мг/кг на добу для ізолятів,
чутливих до нього (сильна рекомендація; докази низької якості).

49. Терапія  повинна  тривати  доти,  доки  всі  ознаки,  симптоми,  зміни  в  СМР,  а  також
рентгенологічні  порушення,  якщо  такі  є,  не  будуть  усунені  (сильна  рекомендація;  докази
низької якості).

50. Інфіковані  пристрої  ЦНС,  включно  з  вентрикулостомічними  шунтувальними  системами  і
шунтами, мають бути зняті, якщо це можливо (сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Для протокольної терапії  кандидозних інфекцій ЦНС у новонароджених наявні дані обмежені.  Усі
лікарські  препарати  AmB,  включаючи  ліпідні  препарати,  проникають  у  ЦНС  і  мають  фунгіцидну
активність  у  ЦНС [44].  Було виявлено,  що дезоксихолат  AmB і  ліпосомальний AmB мають більшу
антимікотичну  ефективність  під  час  дослідження  на  кролячій  моделі  менінгоенцефаліту  Candida
порівняно з іншими препаратами [44]. Клініцист повинен зважити переваги та недоліки використання
ліпосомального AmB з його гарним проникненням у СМР, але низьким рівнем у сечі,  порівняно з
використанням AmB дезоксихолату, який має не настільки гарний рівень у СМР, але кращий рівень у
сечі.

Перевага від додавання флуцитозину для новонароджених із кандидозом ЦНС є невизначеною. У
найбільшому проспективному дослідженні, в якому оцінювали результати лікування кандидозу ЦНС у
новонароджених, середній час санації ліквору був більшим для тих, хто отримував флуцитозин плюс
AmB дезоксихолат (17,5 днів; 6 немовлят), порівняно з тими, хто отримував тільки AmB дезоксихолат
(6  днів;  18  дітей)  [279].  Крім  того,  флуцитозин  погано переноситься,  а  шлунково-кишкові  побічні
ефекти можуть перешкоджати пероральному вигодовуванню новонароджених. Загалом, флуцитозин
використовується лише у новонароджених, які не відповіли на монотерапію AmB.

З'являються дані, що свідчать на користь застосування ехінокандинів у новонароджених; однак деякі
ключові  питання  потребують  подальшого  уточнення.  Оптимальна  доза  ехінокандинів  у
новонароджених  залишається  невизначеною  [109,  284,  293-297].  Крім  того,  існують  побоювання
щодо проникнення ехінокандинів у СМР. Ехінокандини, мабуть, проникають у тканини мозку, але не
в СМР, і досягають концентрацій у мозку, які, як було показано, ефективні на тваринних моделях,
коли  використовуються  дози,  що  перевищують  рекомендовані  для  людей  [298,  299].  Обмежені
клінічні дані свідчать про те, що ехінокандини можуть бути ефективними для лікування інфекцій ЦНС
у новонароджених, але не підходять для того, щоб рекомендувати їхнє застосування на даний час
[293].
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Які рекомендації щодо профілактики у новонароджених у відділенні інтенсивної терапії?

Рекомендації
51. У пологових будинках з високим рівнем (> 10 %) інвазивного кандидозу, внутрішньовенна або

пероральна профілактика флуконазолом,  3-6  мг/кг  двічі  на  тиждень  протягом  6  тижнів,  у
новонароджених з масою тіла при народженні < 1000 г (сильна рекомендація; докази високої
якості).

52. Пероральний ністатин, 100 000 одиниць 3 рази на добу протягом 6 тижнів, є альтернативою
флуконазолу  у  новонароджених  з  масою  тіла  при  народженні  <  1500  г  у  ситуаціях,  коли
доступність  флуконазолу  або резистентність  до  нього  перешкоджають  його  використанню
(слабка рекомендація; докази середньої якості).

53. Пероральний  коров'ячий  лактоферин  (100  мг/день)  може  бути  ефективним  для
новонароджених  з  масою  тіла  <  1500  г,  але  наразі  недоступний  у  лікарнях  США  (слабка
рекомендація; докази середньої якості).

Резюме по доказам
Численні дослідження, присвячені профілактичному застосуванню флуконазолу для попередження
інвазивного  кандидозу  в  новонароджених,  одноманітно  демонструють  ефективність  і,  можливо,
зниження смертності [300-310]. Флуконазол, 3 мг/кг або 6 мг/кг двічі на тиждень, значно знижував
частоту інвазивного кандидозу в недоношених новонароджених із масою тіла < 1000 г у пологових
будинках із дуже високою частотою інфекцій, спричинених грибами Candida [300, 302]. Кокранівський
огляд  клінічних  випробувань  профілактичної  терапії  флуконазолом  у  2007  році  продемонстрував
ефективність,  з  типовим  відносним  ризиком  0,23  і  кількістю,  яку  необхідно  пролікувати  для
попередження 1 випадку - 9 пацієнтів. Кількість, яку необхідно пролікувати для попередження одного
випадку, суттєво варіювалася залежно від частоти інвазивного кандидозу в конкретній реанімації.
Більшість  досліджень  продемонстрували  безпеку  профілактики  флуконазолом  та  відсутність
виникнення резистентності.

Було  показано,  що  ентеральне  або  пероральне  введення  ністатину  ефективне  для  зниження
інвазивного  кандидозу  в  недоношених  дітей  [303,  311-313].  В  одному  дослідженні  профілактика
ністатином  також  була  пов'язана  зі  зниженням  смертності  від  усіх  причин  [313].  Тим  не  менш,
зберігається  нестача  даних  про  профілактику  ністатином  у  дітей  <  750  грам  (група  з  найвищим
ризиком),  і  ністатин  не  завжди  може  бути  застосований,  коли  є  ілеус,  шлунково-кишкові
захворювання,  непереносимість  харчування або гемодинамічна нестабільність.  Ці  клінічні  ситуації
дуже поширені у недоношених дітей з низьким гестаційним віком і обмежують широке застосування
профілактики ністатином як превентивної стратегії.

Лактоферин  -  це  глікопротеїн  молока  ссавців,  що  бере  участь  у  вродженому  імунітеті.  У
рандомізованому дослідженні коров'ячого лактоферину в дітей з масою тіла < 1500 г частота пізнього
сепсису була значно нижчою в групі лактоферину, ніж у групі плацебо [314]. Вторинний аналіз цього
клінічного дослідження показав, що лактоферин також знижує частоту інвазивних мікозів порівняно з
плацебо [314]. Потрібне подальше підтвердження ефективності та безпеки перорального коров'ячого
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лактоферину для профілактики інвазивного кандидозу, особливо в дітей з масою тіла < 750 г, оскільки
в цьому дослідженні було лише кілька новонароджених із цієї категорії.

VIII. Як лікувати внутрішньочеревний кандидоз?
Рекомендації

54. Емпіричну  антимікотичну  терапію  слід  розглядати  для  пацієнтів  із  клінічними  ознаками
внутрішньочеревної інфекції та значними факторами ризику розвитку кандидозу, включно з
нещодавнім  абдомінальним  оперативним  втручанням,  неспроможністю  анастомозу  або
панкреонекрозом (сильна рекомендація; докази середньої якості).

55. Лікування  внутрішньочеревного  кандидозу  повинно  включати  контроль  джерела  з
відповідним дренуванням та/або санацією (сильна рекомендація; докази середньої якості).

56. Вибір антимікотичної терапії такий самий, як і при лікуванні кандидемії або емпіричної терапії
у пацієнтів без нейтропенії у ВІТ (див. розділи I і V) (сильна рекомендація; докази середньої
якості).

57. Тривалість  терапії  повинна  визначатися  адекватністю  контролю  джерела  та  клінічною
відповіддю (сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам

Інтраабдомінальний  кандидоз  у  пацієнтів,  які  перенесли  нещодавно  абдомінальні  операції  або
інтраабдомінальні  ускладнення,  належить  до  гетерогенної  групи інфекцій,  що включає  перитоніт,
абсцес  черевної  порожнини  та  гнійну  або  некротичну  інфекцію  в  місцях  шлунково-кишкової
перфорації  або  неспроможності  анастомозу.  Частота  розвитку  внутрішньочеревного  кандидозу  з
високою  смертністю  у  пацієнтів  із  вторинним  або  третинним  перитонітом  становить  до  40%,  що
визначено багатонаціональною  консенсус-групою.  [243,  244,  315,  316].  Підгрупа  післяопераційних
пацієнтів,  зокрема  пацієнтів  із  рецидивуючою  перфорацією  шлунка  та  дванадцятипалої  кишки,
неспроможністю анастомозу або гострим панкреатитом, ускладненим панкреонекрозом, схильна до
винятково високого ризику інвазивного кандидозу [243,  244,  263,  316-320].  В інших же ситуаціях,
таких як перфорація апендикса, інвазивний кандидоз, мабуть, є рідкісним ускладненням [316, 319].
Інфекції  часто  бувають  полімікробними,  причому  дріжджові  гриби  виявляються  аж  до  20  %  усіх
випадків і у 40 % у пацієнтів з недавньою гастродуоденальною перфорацією [319, 320].

Діагностика  ускладнюється  відсутністю  конкретних  клінічних  ознак  і  симптомів.  Культуральне
дослідження крові часто буває негативним [321]. Лабораторний звіт про дріжджові гриби, виділені з
черевної  порожнини,  має  бути  оцінений,  щоб відрізнити  контамінацію,  колонізацію  та  інвазивну
інфекцію. Мазки з поверхневих ран і зразки, взяті з внутрішньочеревних катетерів, які встановлені >
24 годин, не дають корисної інформації і не повинні виконуватися. Навпаки, наявність дріжджових
грибів, отриманих зі стерильних у нормі інтраабдомінальних зразків (зразки, узяті під час операції,
та/або дренажі, що були встановлені менш ніж 24 години тому) у пацієнтів із клінічними ознаками
інфекції, слід вважати показником внутрішньочеревного кандидозу.

Роль сурогатних маркерів і шкал ризику кандидозу в цій ситуації не встановлена. Є обмежені дані про
доцільність  використання  визначення  β-D-глюкану  у  післяопераційних  пацієнтів  із  підозрою  на
внутрішньочеревний  кандидоз.  В  одному  дослідженні  визначення  β-D-глюкану  мало  позитивну
прогностичну цінність 72% і негативну прогностичну цінність 80% для диференціації колонізації від
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інтраабдомінального інвазивного кандидозу і показало кращі результати, ніж шкали кандидозу або
індекси колонізації грибами Candida [143].

Клінічні докази застосування антимікотичної терапії у пацієнтів із підозрою на внутрішньочеревний
інвазивний  кандидоз  обмежені.  Більшість  досліджень  є  невеликими,  неконтрольованими,
одноцентровими або проводилися у специфічних групах. Пацієнти, у яких гриби Candida виділені зі
стерильних у  нормі  абдомінальних посівів або дренажів,  встановлених менш ніж 24 години,  і  які
мають  клінічні  ознаки  інфекції,  повинні  лікуватися  від  абдомінального  кандидозу.  Пацієнтам  із
перфораціями  шлунково-кишкового  тракту,  неспроможністю  анастомозу,  панкреонекрозом  або
іншими абдомінальними ускладненнями без  виділення видів  Candida,  і  в  яких погіршується  стан
незважаючи на  лікування  бактеріальних  інфекцій,  може бути корисною  емпірична  антимікотична
терапія. Кілька мета-аналізів антимікотичної профілактики в хірургічних пацієнтів високого ризику у
ВРІТ дали суперечливі результати [265-268].

Контроль  джерела  з  адекватним  дренуванням  та/або  санацією  осередку  є  важливою  частиною
терапії  внутрішньочеревного  кандидозу  [14].  Під  час  вибору  антимікотичного  препарату  слід
керуватися висіяними видами грибів Candida і знанням локальної епідеміології, включно з профілем
чутливості до антимікотиків. Тривалість антимікотичної терапії має визначатися клінічною відповіддю
та адекватністю контролю джерела.

IX. Чи потрібна антимікотична терапія для елімінації грибів Candida з дихальних шляхів?
Рекомендація

58. Ріст  грибів  Candida в  посівах  дихальних  секретів  зазвичай  вказує  на  колонізацію  і  рідко
потребує лікування антимікотиками (сильна рекомендація; докази середньої якості).

Резюме по доказам
Виділення видів Candida з дихальних шляхів зазвичай зустрічається серед пацієнтів, які перебувають у
відділенні  інтенсивної  терапії  та  інтубовані  або  мають  хронічну  трахеостомію.  Це  майже  завжди
відображає колонізацію дихальних шляхів,  а не інфекцію. Кандидозна пневмонія та абсцес легені
зустрічаються  дуже  рідко  [322,  323].  Лише  зрідка  після  аспірації  вмісту  ротоглотки  реєстрували
первинну кандидозну пневмонію або абсцес [324,  325].  Пневмонія,  спричинена грибами  Candida,
зазвичай обмежена пацієнтами із  серйозним порушенням імунітету,  у  яких розвивається інфекція
внаслідок гематогенного поширення в легені. КТ грудної клітки зазвичай показує множинні вузлики в
легенях.  У  разі  виділення  грибів  Candida зі  зразків  із  дихальної  системи  у  пацієнта  з  тяжкою
імуносупресією слід почати пошук ознак, що свідчать про інвазивний кандидоз.

Незважаючи на те, що діагноз кандидозної пневмонії підтверджується ізоляцією мікроорганізмів зі
зразка бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ), точний діагноз вимагає гістопатологічного підтвердження
інвазивного  захворювання.  Численні  проспективні  та  ретроспективні  дослідження  на  матеріалі
аутопсій регулярно демонструють погану прогностичну цінність росту  Candida з дихальних секретів,
включаючи рідину БАЛ [326-328]. В одному проспективному дослідженні в жодного із 77 пацієнтів,
які померли у ВІТ і мали клінічні та рентгенологічні ознаки пневмонії, а також позитивне культуральне
дослідження на види Candida в БАЛ або мокротинні, не було виявлено ознак кандидозної пневмонії
при розтині [328]. Ухвалення рішення про початок антимікотичної терапії  не повинне ґрунтуватися
тільки  на  результатах  культурального  дослідження  дихальних  шляхів  через  малу  поширеність
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кандидозних пневмоній, а також вельми часте виявлення грибів Candida у секретах дихальних шляхів
та брак специфічності такого виявлення [329-331].

Нещодавні спостереження показують, що колонізація дихальних шляхів грибами Candida пов'язана з
розвитком бактеріальної колонізації  та пневмонії  [332-336].  Колонізація дихальних шляхів  Candida
також була пов'язана з гіршими клінічними наслідками та вищою смертністю в цих дослідженнях.
Однак незрозуміло,  чи  має колонізація  дихальних шляхів грибами  Candida причинно-наслідковий
зв'язок із гіршими наслідками, чи є просто маркером тяжкості захворювання.

X. Які  існують підходи до лікування внутрішньосудинних кандидозних інфекцій, включно з
ендокардитом та інфекціями імплантованих серцевих пристроїв?

Як лікувати кандидозний ендокардит?

Рекомендації
59. У  разі  ендокардиту  нативних  клапанів  для  стартової  терапії  рекомендується:  ліпідний

препарат АmB, 3-5 мг/кг на добу, з або без флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази на добу, АБО високі
дози ехінокандину (каспофунгін 150 мг на добу, мікафунгін 150 мг на добу або анідулафунгін
200 мг на добу) (сильна рекомендація; докази низької якості).

60. Перехід на терапію препаратом вужчого спектра - флуконазолом, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на
добу, рекомендується для пацієнтів із чутливими до флуконазолу ізолятами грибів  Candida,
які  продемонстрували  клінічну  стабільність  та  в  котрих  гриби  Candida не  виявляються  в
гемокультурі (сильна рекомендація; докази низької якості).

61. Пероральний вориконазол, 200-300 мг (3-4 мг/кг) двічі на добу, або таблетки позаконазолу,
300 мг на добу, можна використовувати для переходу на терапію пероральним препаратом
для ізолятів, які чутливі до них, але не чутливі до флуконазолу (слабка рекомендація; докази
дуже низької якості).

62. Рекомендується заміна клапана, а  лікування повинно тривати щонайменше 6 тижнів після
операції  або  триваліший  час  у  пацієнтів  із  перивальвулярними  абсцесами  та  іншими
ускладненнями (сильна рекомендація; докази низької якості).

63. Для  пацієнтів,  яким  не  може  бути  виконана  заміна  клапана,  рекомендована  тривала
супресивна  терапія  флуконазолом,  400-800  мг  (6-12  мг/кг)  на  добу,  якщо ізолят  чутливий
(сильна рекомендація; докази низької якості).

64. При  ендокардиті  протезованого  клапана  рекомендуються  ті  самі  антимікотичні  схеми,  які
пропонуються  при  ендокардиті  нативного  клапана  (сильна  рекомендація;  докази  низької
якості). Хронічна супресивна антимікотична терапія флуконазолом, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на
добу,  рекомендується  для  запобігання  рецидивам  (сильна  рекомендація;  докази  низької
якості).

Резюме по доказам

Захворюваність на кандидозний ендокардит збільшилася одночасно із загальним збільшенням числа
інфекцій, викликаних грибами Candida [337]. Ендокардит слід підозрювати, коли гемокультура стійко
позитивна,  коли  в  пацієнта  з  кандидемією  спостерігається  постійна  лихоманка,  незважаючи  на
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відповідне лікування, або коли на тлі кандидемії виникають нові шуми в серці, серцева недостатність
чи емболії [338]. Більшість випадків виникає після операції на серцевому клапані, але інші фактори
ризику включають ін'єкційне вживання наркотиків, хіміотерапію онкологічних захворювань, тривалу
присутність  ЦВК  і  попередній  бактеріальний  ендокардит.  Ознаки,  симптоми  та  ускладнення,  як
правило, аналогічні ознакам бактеріального ендокардиту, за винятком частої появи великих емболій
у великих судинах. Випадки досить рівномірно розподілені між видами C. albicans і видами Candida,
що не належать до  albicans [339].  (Як збудника з приблизно однаковою частотою виділяють як  C.
albicans and не-albicans види грибів Candida).

Медикаментозна  терапія  кандидозного  ендокардиту  іноді  буває  лікувальною  [340-348],  але,  на
основі повідомлень про випадки, серії випадків, когортних дослідженнях, мета-аналізах і клінічному
досвіді,  оптимальною  терапією  ендокардиту  нативних  і  протезованих  клапанів  у  дорослих  є
комбінація  заміни  клапана  та  тривалого  курсу  антимікотичної  терапії  [339,  349].  Реконструкція
клапана  та  видалення  вегетацій  є  альтернативами  заміні  клапана.  Більшість  випадків,  про  які
повідомлялося в літературі, лікували AmB дезоксихолатом із флуцитозином або без нього [339, 342,
349-355].  Монотерапія  флуконазолом  пов'язана  з  неприйнятно  високим  рівнем  рецидивів  і
смертності [354]. Проте флуконазол застосовується в разі переходу на терапію препаратом із вузьким
спектром дії.

AmB дезоксихолат і  азоли мають нижчу активність,  порівняно з  ехінокандинами, щодо біоплівок,
утворених грибами  Candida in vitro,  і  вони погано проникають у вегетації.  Ехінокандини та ліпідні
препарати  AmB  демонструють  більш  виражену  активність  проти  біоплівок  грибів  Candida [356].
Проспективне  відкрите  клінічне  дослідження,  когортні  дослідження  та  кілька  повідомлень  про
випадки  демонструють  роль  ехінокандинів  у  лікуванні  ендокардиту  [228,  346,  348,  357-365].
Вважається, що для лікування ендокардиту необхідні вищі дози ехінокандинів [228, 365]. Каспофунгін
використовували  як  монотерапію  і  в  комбінації  з  AmB,  азолами  або  флуцитозином  в  окремих
випадках, але дані щодо інших ехінокандинів обмежені [346, 360, 361, 363, 365, 366].

Пожиттєва супресивна терапія флуконазолом успішно застосовувалася після курсу первинної терапії у
пацієнтів,  яким  протипоказана  кардіохірургія;  її  також  рекомендовано  для  запобігання  пізньому
рецидиву кандидозного ендокардиту протезованого клапана [360, 367, 368]. Оскільки кандидозний
ендокардит  має  схильність  до  рецидивів  через  кілька  місяців  або  кілька  років,  подальше
спостереження слід не припиняти протягом кількох років після лікування [350, 351].

Як лікувати кандидоз імплантованих серцевих пристроїв?

Рекомендації
65. Для  кардіостимуляторів  та  імплантованих  серцевих  дефібриляторів  -  слід  повністю  зняти

пристрій (сильна рекомендація; докази середньої якості).

66. Антимікотична  терапія  така  ж,  як  і  рекомендована  при  ендокардиті  нативного  клапана
(сильна рекомендація; докази низької якості).

67. Для  інфекцій,  обмежених  кишенями  генератора,  рекомендується  4  тижні  антимікотичної
терапії після зняття пристрою (сильна рекомендація; докази низької якості).

68. Для інфекцій, пов'язаних із дротами, рекомендується мінімум 6 тижнів антимікотичної терапії
після зняття дроту (сильна рекомендація; докази низької якості).
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69. Для імплантованих пристроїв (насосів) допоміжного кровообігу, які не можуть бути видалені,
антимікотичний режим такий самий, як рекомендований при ендокардиті нативного клапана
(сильна рекомендація; докази низької якості). Рекомендована хронічна супресивна терапія
флуконазолом,  якщо  ізолят  чутливий,  доти,  доки  пристрій  залишається  на  місці  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Є  кілька  повідомлень  про  окремі  випадки  та  один  ретроспективний  огляд  інфікування  грибами
Candida кардіостимуляторів  і  серцевих  дефібриляторів  [369-374].  Пристрій  має  бути  видалений
повністю, а антимікотична терапія повинна проводитися протягом 4-6 тижнів залежно від того, чи
поширилася інфекція  на дроти на додаток до кишені  генератора [369,  371-374].  Лікування тільки
медикаментозними засобами було невдалим [370].

Є окремі повідомлення про випадки захворювання та кілька серій випадків інфекції імплантованих
пристроїв (насосів) допоміжного кровообігу, спричиненої грибами Candida [375-378]. Група експертів
вважає,  що  супресивна  терапія  азолами  після  повного  курсу  початкової  антимікотичної  терапії  є
виправданою. Багато з  цих пристроїв не можуть бути зняті,  а  супресія триватиме все життя.  Роль
антимікотичної профілактики для попередження інфекції у всіх пацієнтів, які мають імплантований
пристрій (насос) допоміжного кровообігу, залишається спірною [378].

Як лікувати кандидозний гнійний тромбофлебіт?

Рекомендації
70. Рекомендується зняття катетера, розтин і дренування або резекція вени, якщо це можливо

(сильна рекомендація; докази низької якості).

71. Ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу, АБО флуконазол, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на добу,
АБО ехінокандин (каспофунгін 150 мг на добу, мікафунгін 150 мг на добу або анідулафунгін
200 мг на добу) рекомендується протягом щонайменше 2 тижнів після усунення кандидемії
(якщо вона наявна) (сильна рекомендація; докази низької якості).

72. Перехід на терапію препаратом вужчого спектра флуконазолом, 400-800 мг (6-12 мг/кг)  на
добу, слід розглядати у пацієнтів, які початково відповіли на AmB або ехінокандин, є клінічно
стабільними і в них виділено чутливий до флуконазолу ізолят (сильна рекомендація; докази
низької якості).

73. Розчинення  тромбу  можна  використовувати  як  критерій  для  припинення  антимікотичної
терапії,  якщо  клінічні  дані  та  результати  культурального  дослідження  також  свідчать  на
користь цього підходу (сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Найбільший  досвід  у  лікуванні  гнійного  тромбофлебіту  був  отриманий  при  використанні  AmB
дезоксихолату. Флуконазол і каспофунгін також були успішними в деяких випадках [379-381], але інші
препарати,  які  використовуються  для  первинного  лікування кандидемії,  зокрема ехінокандини та
вориконазол, повинні бути ефективними [382]. Слід використовувати більш високі, ніж зазвичай, дози
ехінокандинів, аналогічно терапії ендокардиту.

Хірургічне  висічення  вени  відіграє  важливу  роль  у  лікуванні  кандидозного  тромбофлебіту
периферичних  вен.  Коли  залучена  центральна  вена,  операція  зазвичай  не  можлива.  У  деяких

Стр. 53 із 110

https://infectiontreat.com/2022/20122/
https://infectiontreat.com/


Переклад та адаптація керівництва: Дмитро Михайленко, Антон Мимріков
Онлайн версія: https://infectiontreat.com/2022/20122/, (c) https://infectiontreat.com
Переклад поширюється під ліцензією CC BY-NC-SA 

випадках  системна  антикоагулянтна  або  тромболітична  терапія  використовувалася  як  додаткова
терапія,  але даних для рекомендації  щодо їх  застосування недостатньо.  Тромболітичну терапію в
поєднанні з антимікотичною терапією було успішно використано для лікування інфікованого тромбу,
прикріпленого до ЦВК, у пацієнта з персистуючою кандидемією [381].

XI. Як лікувати остеоартикулярні кандидози? Як лікувати кандидозний остеомієліт?
Рекомендації

74. Рекомендується флуконазол, 400 мг (6 мг/кг) на добу, протягом 6-12 місяців АБО ехінокандин
(каспофунгін 50-70 мг на добу, мікафунгін 100 мг на добу або анідулафунгін 100 мг на добу)
протягом щонайменше 2  тижнів,  одразу після  якого переходять  на флуконазол,  400 мг  (6
мг/кг) на добу протягом 6-12 місяців (сильна рекомендація; докази низької якості).

75. Ліпідний  препарат  AmB,  3-5  мг/кг  на  добу,  протягом  щонайменше  2-х  тижнів,  потім
флуконазол,  400  мг  (6  мг/кг)  на  добу,  протягом  6-12  місяців,  є  менш  привабливою
альтернативою (слабка рекомендація; докази середньої якості).

76. У деяких випадках рекомендується хірургічна санація осередку (сильна рекомендація; докази
низької якості).

Резюме по доказам
У більшості  пацієнтів з  остеомієлітом спостерігається підгострий або хронічний перебіг  [383,  384].
Найпоширенішим механізмом зараження є гематогенне поширення, але також можливими є пряма
інокуляція  і  контактне,  з  ділянок,  що контактують,  поширення інфекції.  Залучення 2-х або більше
кісток є  типовим явищем, отже,  коли виявлено один осередок інфекції,  слід шукати й інші місця
ураження. Аксіальний скелет, особливо хребет, є найпоширенішим місцем ураження у дорослих; у
дітей частіше уражаються довгі кістки [228, 384-388]. Ні клінічна картина, ні рентгенологічні ознаки не
є  специфічними  для  інфекції,  спричиненої  грибами  Candida.  Candida  albicans залишається
домінуючим патогеном. Проте 2 ретроспективні огляди великої кількості випадків показали, що не-
albicans види  Candida стають дедалі частішою причиною кандидозного остеомієліту, і  нерідкими є
інфекції змішані з бактеріями, особливо Staphylococcus aureus, що наголошує на необхідності біопсії
та культурального дослідження [384, 389].

Рекомендації щодо лікування ґрунтуються на повідомленнях про випадки та серії випадків. Історично
AmB дезоксихолат  був найбільш  часто  використовуваним препаратом [388].  У  останніх  джерелах
літератури перевага надається використанню флуконазолу або ехінокандину замість AmB [228, 384-
386]. Флуконазол успішно використовували як стартову терапію для пацієнтів, у яких виділено чутливі
ізоляти,  але також повідомляли і  про невдачі  в  лікуванні  [390-393].  Є  повідомлення про випадки
успішного  лікування  остеомієліту  ітраконазолом,  вориконазолом,  позаконазолом  і  каспофунгіном
[228, 229, 394-396].

Показники  ефективності  лікування  значно  вищі,  якщо  антимікотичний  препарат  застосовують  не
менше 6 місяців [384, 385]. Передбачається, що додавання AmB дезоксихолату або флуконазолу до
кісткового цементу має значення як додаткова терапія в складних випадках і видається безпечним,
але ця практика є спірною [397, 398].

Хірургічна  секвестректомія  часто  проводиться  в  поєднанні  з  антимікотичною  терапією.  У  деяких
повідомленнях  було  виявлено,  що  хірургічне  лікування  важливе  для  кандидозного  остеомієліту
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хребта  [387],  але  в  інших  випадках  це  не  виявлено  [388].  Операція  показана  пацієнтам  з
неврологічним  дефіцитом,  нестабільністю  хребта,  великими  абсцесами  або  з  симптомами,  що
зберігаються або погіршуються під час терапії [384].

Ґрунтуючись на невеликій кількості випадків, кандидозний медіастиніт і стернальний остеомієліт у
пацієнтів,  які  перенесли  стернотомію,  можуть  бути  успішно  вилікувані  хірургічною  санацією  з
подальшим застосуванням AmB або флуконазолу [391, 399]. Зрошення середостінного простору AmB
не рекомендується, тому що це може викликати подразнення. Доцільною є антимікотична терапія
тривалістю в кілька місяців, подібна до тієї, яка необхідна для остеомієліту іншої локалізації.

Як лікувати кандидозний септичний артрит?

77. Флуконазол, 400 мг (6 мг/кг) на добу, протягом 6 тижнів АБО ехінокандин (каспофунгін 50-70
мг на добу, мікафунгін 100 мг на добу або анідулафунгін 100 мг на добу) протягом 2 тижнів,
потім  флуконазол,  400  мг  (6  мг/кг)  щоденно,  протягом  щонайменше  4  тижнів  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

78. Ліпідний препарат AmB, 3-5 мг/кг на добу протягом 2 тижнів, потім флуконазол, 400 мг (6
мг/кг)  на  добу  протягом  щонайменше  4-х  тижнів,  є  менш  привабливою  альтернативою
(слабка рекомендація; докази низької якості).

79. Хірургічне дренування показане у всіх випадках септичного артриту (сильна рекомендація;
докази середньої якості).

80. У разі  септичного артриту  із  залученням протеза рекомендується  його  видалення (сильна
рекомендація; докази середньої якості).

81. Якщо  протез  не  може  бути  видалений,  рекомендується  хронічна  супресивна  терапія
флуконазолом, 400 мг (6 мг/кг) на добу, якщо ізолят чутливий (наполеглива рекомендація;
докази низької якості).

Резюме по доказам
Адекватне  дренування  має  вирішальне  значення  для  успішної  терапії  кандидозного  артриту.
Зокрема,  кандидозний  артрит  стегна  потребує  відкритого  хірургічного  дренування.  Є
задокументовані  випадки  лікування  за  допомогою  терапії  AmB,  флуконазолом  і  каспофунгіном  у
поєднанні з адекватним дренуванням [400-402]. Введення AmB або флуконазолу забезпечує їх значні
рівні в синовіальній рідині, тому немає потреби у внутрішньосуглобовому введенні антимікотичних
препаратів.

Кандидозна інфекція протезованого суглоба зазвичай вимагає резекційної артропластики, оскільки
успіх  тільки  при  застосуванні  медикаментозної  терапії  описується  рідко  [403,  404].  На  підставі
обмежених даних пропонується поєднання видалення і реімплантації протеза у 2 етапи, розділених
на  3-6  місяців,  і  тривалого  періоду  антимікотичної  терапії  протягом  не  менше  12  тижнів  після
резекційної артропластики і  не  менше 6 тижнів після імплантації  протеза.  [405-407].  Ефективність
цементних  спейсерів  із  додаванням  антимікотиків  є  спірною  [408].  Якщо  протез  не  може  бути
видалений, необхідна хронічна супресія антимікотичним препаратом, зазвичай флуконазолом.

XII. Як лікувати кандидозний ендофтальміт?
Який загальний підхід до лікування кандидозного ендофтальміту?
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Рекомендації
82. Усі пацієнти з кандидемією повинні пройти ретельне офтальмологічне обстеження очного дна

з  розширеною  зіницею,  переважно  офтальмологом,  протягом  першого  тижня  терапії  у
пацієнтів  без  нейтропенії,  щоб  визначити  наявність  ендофтальміту  (сильна  рекомендація;
докази низької якості). Для пацієнтів з нейтропенією рекомендується відкласти дослідження
до відновлення кількості нейтрофілів (сильна рекомендація; докази низької якості).

83. Обсяг  ураження ока інфекцією (хоріоретиніт  з  ураженням жовтої  плями або без  нього і  з
вітритом  або  без  нього)  повинен  визначати  офтальмолог  (сильна  рекомендація;  докази
низької якості).

84. Рішення  щодо  антимікотичного  лікування  та  хірургічного  втручання  мають  ухвалюватися
спільно офтальмологом і лікарем-спеціалістом із раціонального застосування антимікробних
препаратів (наполеглива рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Ендофтальміт належить до інфекцій всередині ока, які зазвичай вражають задню камеру, а іноді й
передню камеру. Кандидозний ендофтальміт може бути екзогенним, початково вражати передню
камеру і виникати після травми або хірургічного втручання. Найчастіше види  Candida спричиняють
ендогенну інфекцію, за якої вони потрапляють у задню камеру ока гематогенним шляхом. Ендогенні
інфекції  можуть  проявлятися  як  ізольований  хоріоретиніт  або  як  хоріоретиніт  із  поширенням  на
склоподібне тіло,  що призводить до вітриту  [409-412].  Candida albicans є  видом,  який найчастіше
спричиняє  ендогенний  ендофтальміт,  але  є  повідомлення,  що  всі  види  грибів  Candida,  які
спричиняють  кандидемію,  викликають  це  ускладнення  [411-414].  Результати  щодо  гостроти  зору
залежать від ступеня втрати зору в період клінічних проявів і залучення макули [415].

У підході до лікування кандидозних інфекцій ока важливими є кілька основних принципів. Спочатку
слід визначити чи зачіпає інфекція передній і/або задній сегмент ока, а також чи залучені макула або
склоподібне тіло [70, 416-418]. Досягнення адекватних концентрацій відповідного антимікотичного
препарату  в  інфікованій  частині  ока  має  вирішальне  значення для  успіху  [419,  420].  Інфекції,  що
зачіпають  коригувальний  шар,  легше  піддаються  лікуванню,  оскільки  ця  ділянка  задньої  камери
добре  васкуляризована;  багато  системних  антимікотичних  препаратів,  імовірно,  досягають
адекватних концентрацій  у  судинній  оболонці  та  сітківці  [420-422].  Чутливість  видів  збудників  до
антимікотиків є важливою. Види, які чутливі  до флуконазолу або вориконазолу, легше піддаються
лікуванню,  оскільки  ці  препарати  досягають  адекватних  концентрацій  у  задньому  сегменті  ока,
включаючи склоподібне тіло [419, 420, 422]. Лікування має бути системним для лікування кандидемії
та інших залучених органів, якщо такі присутні, на додаток до очної інфекції.

Небезпечні для зору ураження поблизу макули або проникнення інфекції в склоподібне тіло зазвичай
потребують інтравітреального введення антимікотичних препаратів, найчастіше AmB дезоксихолату
або вориконазолу, з або без вітректомії, на додаток до системних антимікотиків [412, 419, 422-425].
Офтальмолог  відіграє  ключову  роль  у  спостереженні  за  перебігом  ендогенного  кандидозного
ендофтальміту та ухвалює рішення про необхідність і час інтравітреальних ін'єкцій і вітректомії.

Підхід до лікування пацієнтів з кандидемією розроблявся протягом тривалого часу і тепер стандартна
практика  включає  в  себе  консультації  з  офтальмологом  для  проведення  ретельного
офтальмологічного обстеження очного дна з розширеною зіницею. Рекомендації офтальмологічної

Стр. 56 із 110

https://infectiontreat.com/2022/20122/
https://infectiontreat.com/


Переклад та адаптація керівництва: Дмитро Михайленко, Антон Мимріков
Онлайн версія: https://infectiontreat.com/2022/20122/, (c) https://infectiontreat.com
Переклад поширюється під ліцензією CC BY-NC-SA 

оцінки ґрунтуються не на результатах рандомізованих контрольованих досліджень, що демонструють
переваги  такої  оцінки,  а  скоріше  на  клінічному  судженні  про  те,  що  результат  відсутності  та
неадекватного  лікування  кандидозного  ендофтальміту  може мати  велике  значення  для  пацієнта.
Було  порушено  питання  про  те,  чи  є  офтальмологічне  обстеження  всіх  хворих  на  кандидемію
економічно ефективним [183, 426]. Члени Експертної Групи вважають, що ризик недіагностованого
кандидозного  ендофтальміту  перевищує  вартість  проведення  офтальмологічного  обстеження.  Ми
занепокоєні вищим ризиком втрати гостроти зору в пацієнтів, які обстежуються лише після прояву
очних  симптомів  [415],  і  зазначаємо,  що  інші  центри  повідомляють  про  вищі  показники
ендофтальміту, ніж у звітах із центрів, що цитуються тими, хто вважає спірним рутинне використання
офтальмологічного обстеження [417, 418, 421].

Як лікувати кандидозний хоріоретиніт без вітриту?

Рекомендації
85. Для  ізолятів,  чутливих  до  флуконазолу/вориконазолу,  застосовують  флуконазол,

навантажувальна  доза  800  мг  (12  мг/кг),  потім  400-800  мг  (6-12  мг/кг)  щоденно,  АБО
вориконазол, навантажувальна доза 400 мг (6 мг/кг) внутрішньовенно двічі на добу дві дози,
потім рекомендується 300 мг (4 мг/кг) внутрішньовенно або перорально двічі на добу (сильна
рекомендація; докази низької якості).

86. Для ізолятів, стійких до флуконазолу/вориконазолу, рекомендується ліпосомальний AmB, 3-5
мг/кг внутрішньовенно щодня, з або без перорального прийому флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази
на добу (сильна рекомендація; докази низької якості).

87. При ураженні жовтої плями рекомендуються антимікотичні препарати, як зазначено вище,
ПЛЮС  інтравітреальні  ін'єкції  AmB  дезоксихолату,  5-10  мкг/0,1  мл  стерильної  води,  або
вориконазолу,  100  мкг/0,1  мл  стерильної  води  або  фізіологічного  розчину,  щоб  швидко
досягти  високого  рівня  антимікотичної  активності  (сильна  рекомендація;  докази  низької
якості).

88. Тривалість лікування має становити щонайменше 4-6 тижнів, а остаточна тривалість залежить
від розрішення уражень,  що визначається повторними офтальмологічними дослідженнями
(сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Найбільший клінічний досвід лікування кандидозного ендофтальміту накопичено при використанні
внутрішньовенного  введення  AmB  дезоксихолату  тільки  тому,  що  він  був  доступний  протягом
найтривалішого часу. Однак цей препарат не досягає адекватних концентрацій у задній камері [419,
420, 427, 428].  В експериментах на тваринах у запалених очах ліпосомальний AmB досягав вищих
концентрацій в оці, ніж AmB дезоксихолат або ліпідний комплекс AmB [427]. Кілька пацієнтів успішно
пройшли лікування ліпідними препаратами AmB, але концентрації в склоподібному тілі у людини не
повідомлялися [429].

Флуцитозин  забезпечує  додаткову  синергічну  активність  при  використанні  з  AmB;  його  не  слід
використовувати  як  монотерапію  через  розвиток  резистентності  та  повідомлення  про  зниження
ефективності в моделях на тваринах [428]. Він забезпечує чудові концентрації у відділах ока, в тому
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числі,  в  склоподібному  тілі  [412,  430].  Токсичність  є  типовою,  а  рівні  флуцитозину  в  сироватці
необхідно контролювати щотижня, щоб запобігти дозозалежній токсичності.

Флуконазол часто використовують для лікування кандидозного ендофтальміту. В експериментальних
тварин цей препарат досягає чудових концентрацій скрізь в оці, включаючи склоподібне тіло [428]. У
людей концентрації в склоподібному тілі становлять приблизно 70% від концентрації в сироватці [57].
Частота  клінічної  та  мікробіологічної  відповіді  у  тварин  з  експериментальною  інфекцією  дещо
суперечлива,  причому  в  більшості  повідомлень  показано  ефективність  флуконазолу,  але  деякі
відзначають кращу ефективність AmB, ніж флуконазолу [428, 431, 432]. У ранніх повідомленнях на
людях відзначали ефективність флуконазолу, але деякі пацієнти отримували інтравітреальні ін'єкції
антимікотичних препаратів на додачу до системного флуконазолу [433, 434]. Незважаючи на те, що
жодна  велика  опублікована  серія  не  дає  визначеності  щодо  здатності  флуконазолу  забезпечити
бажаний позитивний ефект у контрольованих умовах, цей препарат зазвичай використовують для
лікування кандидозного ендофтальміту [410, 411, 411, 415, 421].

Вориконазол  відіграє  дедалі  більшу  роль  у  лікуванні  ендофтальміту  [419].  Концентрації  в
склоподібному тілі  у людини становлять приблизно 40% від сироваткових концентрацій; препарат
відносно безпечний і, як і флуконазол, може вводитися перорально або внутрішньовенно [435-438].
Він  активніший,  ніж  флуконазол,  проти  C.  glabrata,  хоча стійкість  підвищується  і  може початково
унеможливити  його  застосування  в  деяких  пацієнтів;  він  однаково  активний  проти  C.  krusei.
Ефективність вориконазолу при лікуванні кандидозного ендофтальміту була задокументована, але не
порівнювалася з флуконазолом [429,436,438]. Сироваткові та (імовірно) внутрішньоочні концентрації
вориконазолу вельми варіабельні, і слід регулярно контролювати криву концентрацій у сироватці для
досягнення концентрацій від 2 до 5 мкг/мл для підвищення ефективності та запобігання токсичності
[118].

Існує недостатня кількість даних щодо застосування позаконазолу при кандидозному ендофтальміті.
Внутрішньоочне  проникнення  недостатнє,  цей  препарат  використовували  у  дуже  небагатьох
пацієнтів, і він не схвалений для лікування кандидемії [419].

Ехінокандини є препаратами першого вибору для лікування кандидемії. Чи можуть вони ефективно
лікувати  хоріоретиніт  без  вітреального  ураження,  неможливо  відповісти  за  допомогою  наявних
даних. Проникнення всіх ехінокандинів у різні камери ока слабке й особливо погане у склоподібне
тіло [412, 419, 420]. Коли рівні були досягнуті на експериментальних моделях на тваринах і в одному
дослідженні  на  людях  з  мікафунгіном,  необхідні  дози  були  вищими,  ніж  ті,  що  наразі  офіційно
дозволені для використання [112, 439-443]. Тільки кілька повідомлень про застосування ехінокандину
як  монотерапії  було  опубліковано,  і  результати  суперечливі  [444,  445].  За  відсутності  інших
препаратів,  які  досягають  адекватних  концентрацій  у  склоподібному  тілі,  існує  лише  невелика
кількість причин рекомендувати використання ехінокандинів при кандидозному ендофтальміті.

Оскільки ураження макули загрожує зору, а концентрації антимікотичних препаратів у задній камері
не досягають одразу терапевтичних рівнів, багато офтальмологів проводять інтравітреальну ін'єкцію
дезоксихолату AmB або вориконазолу для швидкого досягнення високої антимікотичної активності в
задній камері. AmB є препаратом, який найчастіше використовують для інтравітреального введення
[422, 423]. Дозування 5-10 мкг в 0,1 мл стерильної води, як правило, безпечне [419]. Інтравітреальну
ін'єкцію ліпідних препаратів AmB порівнювали з AmB дезоксихолатом у кроликів. Усі суміші показали
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токсичність при більш високих дозах, але при 10 мкг найменш токсичним був ліпосомальний AmB
[446],  що  підтверджує  попереднє  дослідження  з  використанням  некомерційного  ліпосомального
препарату [447].

Вориконазол дедалі частіше використовують для інтравітреальних ін'єкцій як за кандидозного, так і
за спричиненого пліснявими грибами ендофтальміту [438, 448]. Було показано, що він безпечний для
очей тварин у концентраціях < 250 мкг/мл [449]. Звичайна доза для людини становить 100 мкг у 0,1
мл стерильної води або фізіологічного розчину (з досягненням кінцевої концентрації 25 мкг/мл) [419,
438]. При вітректомії очей період напівелімінації як AmB, так і вориконазолу, скорочується, і можуть
знадобитися повторні ін'єкції [450, 451].

Як лікувати кандидозний хоріоретиніт із вітритом?

Рекомендації
89. Рекомендується  антимікотична  терапія,  як  для  хоріоретиніту  без  вітриту,  яка  детально

описана вище, ПЛЮС внутрішньовенне введення або амфотерицину В дезоксихолату,  5-10
мкг/0,1  мл  стерильної  води,  або  вориконазолу,  100  мкг/0,1  мл  стерильної  води  або
фізіологічного розчину (сильна рекомендація; докази низької якості).

90. Слід  розглянути  можливість  вітректомії,  щоб  зменшити  мікробне  навантаження  та
забезпечити  видалення  мікотичних  абсцесів,  в  які  не  проникають  системні  антимікотичні
препарати (сильна рекомендація; докази низької якості).

91. Тривалість лікування має становити щонайменше 4-6 тижнів, а повна тривалість залежить від
розрішення  уражень,  що  визначається  повторними  офтальмологічними  дослідженнями
(сильна рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Кандидозний ендофтальміт,  що поширився  у  склоподібне  тіло,  призводить  до  гірших  результатів
функції  зору,  ніж  хоріоретиніт  без  вітриту  [415].  Це  може бути  пов'язано  з  нездатністю  багатьох
антимікотичних препаратів досягти адекватних концентрацій у склоподібному тілі. Погані результати
також можуть бути спричинені підвищеним мікробним навантаженням у задній камері або наявністю
абсцесу, який неможливо візуалізувати через помутніння склоподібного тіла. Крім того, у випадках
ендофтальміту,  за  якого  фунгемія  не  задокументована,  а  збудник  невідомий,  вітректомія  надає
матеріал для культурального дослідження, що перевершує той, що отримують аспірацією голкою, і
дає змогу використати належний антимікотичний препарат [422, 424].

Коли  вітрит  задокументовано,  лікування  аналогічне  рекомендованому  для  хоріоретиніту  без
вітреального ураження, з додаванням рекомендацій (1) щодо введення в склоподібне тіло або AmB
дезоксихолату, або вориконазолу для досягнення високих концентрацій лікарського засобу в задній
камері, а також рекомендується (2) розглянути можливість виконання первинної вітректомії. У кількох
невеликих серіях було описано успіх у пацієнтів, яким було виконано ранню первинну вітректомію
[415,  423,  424,  452].  Видалення  склоподібного  тіла  зазвичай  супроводжується  інтравітреальною
ін'єкцією антимікотичних  препаратів,  а  період напівелімінації  ін'єкційно введених  антимікотичних
препаратів,  як  зазначалося  вище,  скорочується  при  вітректомії  [450,  451].  Ризик  відшарування
сітківки, важкого пізнього ускладнення ендофтальміту з вітреальним ураженням, зменшується при
ранній вітректомії [412, 415]. Для досягнення найкращих результатів потрібне ведення кандидозного
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ендофтальміту  при  вітриті  за  тісної  співпраці  офтальмологів  і  лікарів-фахівців  з  раціонального
застосування антимікробних препаратів.

XIII. Як лікувати кандидоз центральної нервової системи?
Рекомендації

92. Для  стартової  терапії  рекомендується  ліпосомальний  AmB,  5  мг/кг  на  добу,  з  або  без
перорального флуцитозину, 25 мг/кг 4 рази на добу (сильна рекомендація;  докази низької
якості).

93. Для покрокового переведення на терапію препаратом вужчого спектра, після того, як пацієнт
відреагував на початкове лікування, рекомендується флуконазол, 400-800 мг (6-12 мг/кг) на
добу (сильна рекомендація; докази низької якості).

94. Терапія  має  тривати  доти,  доки  всі  ознаки  та  симптоми,  а  також  зміни  в  СМР  та
рентгенологічні ознаки не будуть усунені (сильна рекомендація; докази низької якості).

95. Заражені  пристрої  ЦНС,  включно  з  вентрикулостомічними  шунтувальними  системами,
шунтами,  стимуляторами,  протезними  реконструктивними  пристроями  та  біополімерними
пластинами для проведення хіміотерапії,  мають бути видалені,  якщо це можливо (сильна
рекомендація; докази низької якості).

96. Для пацієнтів, у яких вентрикулярний пристрій не може бути видалений, AmB дезоксихолат
можна вводити через пристрій у шлуночок у дозі від 0,01 мг до 0,5 мг у 2 мл 5% водного
розчину декстрози (слабка рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Кандидозні  інфекції  ЦНС  можуть  виникати  як  прояв  дисемінованого  кандидозу,  як  ускладнення
нейрохірургічних  втручань,  особливо  при  установці  інтракраніальних  пристроїв,  або,  рідко,  як
ізольована хронічна інфекція [453-462].  Менінгіт є найпоширенішим проявом, але є повідомлення
про  множинні  невеликі  абсцеси  по  всій  паренхімі  головного  мозку,  великі  поодинокі  абсцеси
головного мозку та  епідуральні  абсцеси [462].  У новонароджених із  низькою масою тіла високий
ризик інфікування ЦНС, як ускладнення кандидемії; кандидоз ЦНС новонароджених розглядають у
розділі  про кандидозні інфекції  у новонароджених.  Більшість інфекцій спричиняється  C.  albicans,  і
невелика кількість повідомлень про C. glabrata та інші види, що є причиною інфекції [453-457, 459,
461,  462].  Лікування  ґрунтується  на  чутливості  до  антимікотиків  виду  збудника,  що  спричинив
інфекцію, і здатності антимікотичного препарату досягати відповідних концентрацій у СМР і мозку.

Рандомізованих  контрольованих  досліджень  для  визначення  найадекватнішого  лікування  цих
рідкісних інфекцій не проводили. Повідомляються поодинокі випадки і  невеликі серії. Найбільший
досвід накопичено при використанні AmB дезоксихолату з флуцитозином або без нього [453-455, 457,
459,  460,  462].  На  моделі  кандидозного  менінгоенцефаліту  у  кроликів  було  виявлено,  що
ліпосомальний AmB (Am-Bisome) досягає вищих рівнів у мозку, ніж ліпідний комплекс амфотерицину
B (ABLC) або AmB дезоксихолат [44].

Комбінація  AmB і  флуцитозину  рекомендується  через  синергізм  in  vitro,  що відмічається  для  цієї
комбінації,  і  чудових концентрацій у  лікворі,  яких досягає  флуцитозин.  Проте необхідно ретельно
контролювати  токсичний  вплив  флуцитозину  на  кістковий  мозок  і  печінку,  переважно  частим
визначенням  рівнів  флуцитозину  в  сироватці.  Оптимальна  тривалість  терапії  AmB  окремо  або  в
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поєднанні з флуцитозином не вивчена. Рекомендується застосування кілька тижнів до переходу на
пероральну терапію азолом.

Флуконазол досягає  чудових рівнів  у  СМР і  тканині  головного мозку і  довів  свою корисність  для
переходу  на  нього,  як  на  препарат  вужчого  спектра  дії,  для  ступінчастої  терапії  [453,  454,  459].
Флуконазол також використовували як монотерапію; були відзначені як успіхи, так і невдачі, і, з цієї
причини,  його  не  рекомендують  як  терапію  першої  лінії  [453,  454,  463-465].  Повідомлялося  про
вилікування у кількох пацієнтів кандидозного менінгіту флуконазолом у поєднанні з флуцитозином
[459],  і  це  можливий  режим  для  ступінчастої  терапії.  Немає  повідомлень  про  застосування
вориконазолу або позаконазолу при кандидозі  ЦНС. Вориконазол досягає чудових рівнів у СМР, і
після початкового лікування AmB з або без флуцитозину його слід розглянути для рідкісних випадків
C. glabrata, що не є стійким до вориконазолу, або менінгіту, спричиненого C. krusei. Позаконазол не
досягає  адекватних  концентрацій  у  СМР,  тому  він  не  рекомендується.  Ехінокандини  рідко
використовувалися при кандидозі ЦНС.

Є повідомлення про випадки, що описують успіх [466], але повідомлялося і про поширення інфекції
на ЦНС у пацієнтів, які отримували ехінокандин при кандидемії [467]. Існують експериментальні дані
на тваринах, які описують, що анідулафунгіном і мікафунгіном можна успішно лікувати менінгіт  C.
albicans,  але  дози,  які  потрібні  для  людей,  набагато  вищі,  ніж  ті,  які  рекомендують  наразі  для
кандидемії [296, 299]. В даний час ехінокандини не рекомендуються при кандидозі ЦНС. Інфіковані
пристрої  ЦНС  повинні  бути  видалені  для  ерадикації  грибів  Candida.  Найбільший  досвід  є  для
екстракраніальних  шунтувальних  систем  і  вентрикулоперитонеальних  шунтів,  інфікованих  видами
Candida [460, 463]. Останніми роками інфіковані пристрої включають глибокі стимулятори головного
мозку  і  біополімерні  пластини  Gliadel,  які  поміщають  у  пухлину  головного  мозку  для  локальної
хіміотерапії. Незважаючи на те, що їх складно видалити, досвід показує, що ці пристрої повинні бути
вилучені для лікування інфекції [456, 468, 469].

Інтравентрикулярне введення антимікотичних препаратів зазвичай не є необхідним для лікування
інфекційних уражень ЦНС грибами Candida. Для пацієнтів, у яких видалення шлуночкового шунта або
вентрикулостомічної  екстракраніальної  шунтувальної  системи  є  надто  ризикованим  через  значне
підвищення  внутрішньочерепного  тиску,  або  для  пацієнтів,  які  не  відповіли  на  системну
антимікотичну  терапію,  може бути використане інтравентрикулярне  введення AmB дезоксихолату
[453,  454,  460,  463,  469].  Доза AmB дезоксихолату  не стандартизована  для  інтравентрикулярного
введення, і рекомендації варіюють від 0,01 мг до 1 мг у 2 мл 5% водного розчину декстрози щодня
[455,  463,  466,  469].  Токсичність  -  головним  чином  головний  біль,  нудота  і  блювання  -  є
обмежувальним фактором при введенні AmB цим шляхом [454, 463].

XIV. Як лікувати інфекції сечовивідних шляхів, спричинені видами Candida?
Як лікувати безсимптомну кандидурію?

Рекомендації
97. За  можливості  рекомендується  усувати  фактори,  що  сприяють,  такі  як  постійні  катетери

сечового міхура (сильна рекомендація; докази низької якості).

98. Лікування антимікотичними препаратами НЕ рекомендується, якщо пацієнт не належить до
групи з  високим ризиком дисемінації  інфекції;  до  пацієнтів  із  високим ризиком належать
пацієнти з нейтропенією, немовлята з дуже низькою масою тіла при народженні (< 1500 г) і
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пацієнти, яким будуть проводити урологічні маніпуляції (сильна рекомендація; докази низької
якості).

99. Нейтропенічних  пацієнтів  та  немовлят  з  дуже  низькою  масою  тіла  при  народженні  слід
лікувати відповідно до рекомендацій щодо кандидемії (див. Розділи III та VII) (наполеглива
рекомендація; докази низької якості).

100. Пацієнти,  які  піддаються  урологічним  втручанням,  повинні  отримувати  лікування
пероральним флуконазолом, 400 мг (6 мг/кг) на добу, або AmB дезоксихолатом, 0,3-0,6 мг/кг
на добу, впродовж кількох днів до і  після втручання (сильна рекомендація;  низька якість
доказів).

Резюме по доказам
Наявність кандидурії є зазвичай відправною точкою для лікаря, щоб оцінити, чи є у пацієнта інфекція
сечовивідних шляхів, спричинена грибами Candida. Найбільш схильні до ризику кандидурії пацієнти,
які мають похилий вік, жінки, які страждають на діабет, мають постійні сечові пристрої, приймають
антибіотики  та  раніше  перенесли  хірургічні  втручання  [470-475].  У  безсимптомного  пацієнта
кандидурія майже завжди являє собою колонізацію, і усунення основних факторів ризику, таких як
постійні катетери, часто достатньо для усунення кандидурії [471].

Численні дослідження відзначають, що кандидурія зазвичай не призводить до кандидемії [471, 472,
476-480]. Деякі з цих досліджень показали, що кандидурія є маркером більшої смертності, але смерть
не пов'язана з інфекцією Candida, і лікування інфекції Candida не змінює рівень смертності [476, 480,
481].  Проспективне  дослідження  пацієнтів  із  трансплантованою  ниркою  показало,  що,  хоча
смертність  була  вищою  в  пацієнтів  із  кандидурією,  лікування  не  покращувало  результати,  знову
підтверджуючи, що кандидурія є маркером тяжкості основного захворювання [482].

Кілька  станів  вимагають  агресивного  підходу  до  кандидурії  у  безсимптомних  пацієнтів.  До  них
належать  новонароджені  з  дуже  низькою  масою  тіла  при  народженні,  які  схильні  до  ризику
інвазивного  кандидозу,  що  часто  вражає  сечові  шляхи  [281,  483].  Багато  лікарів,  які  здійснюють
лікування пацієнтів із  нейтропенією, лікують лихоманку та кандидурію, тому що кандидурія може
вказувати на інвазивний кандидоз. Однак нещодавнє дослідження, проведене в онкологічній лікарні
невеликої  кількості  пацієнтів,  25%  з  яких  були  нейтропеніками,  показало,  що  в  цих  пацієнтів  не
розвивається  кандидемія  або  інші  ускладнення  кандидурії  [484].  У  кількох  повідомленнях
задокументовано високий рівень кандидемії, коли пацієнти проходять інструментальне втручання на
сечовивідних шляхах [485,  486],  що призвело до рекомендацій щодо лікування протигрибковими
засобами до і після втручання.

Як лікувати симптомний кандидозний цистит?

Рекомендації
101. Для  чутливих  до  флуконазолу  мікроорганізмів  рекомендують  пероральний

флуконазол,  200  мг  (3  мг/кг)  щодня  протягом  2  тижнів  (сильна  рекомендація;  докази
середньої якості).

102. При  стійких  до  флуконазолу  C.  glabrata,  AmB  дезоксихолат,  0,3-0,6  мг/кг  щоденно
протягом 1-7 днів АБО пероральний флуцитозин, рекомендується 25 мг/кг 4 рази на добу
протягом 7-10 днів (сильна рекомендація; докази низької якості).
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103. При  C. krusei  рекомендується дезоксихолат AmB, 0,3-0,6 мг/кг на добу, протягом 1-7
днів (сильна рекомендація; докази низької якості).

104. Настійно  рекомендується  видалення  постійного  катетера  сечового  міхура,  якщо  це
можливо (сильна рекомендація; докази низької якості).

105. Зрошення сечового міхура AmB дезоксихолатом, 50 мг/л стерильної води, щоденно
протягом  5  днів,  може  бути  корисним  для  лікування  циститу,  спричиненого  стійкими  до
флуконазолу видами, такими як  C. glabrata і  C. krusei (слабка рекомендація; докази низької
якості).

Які існують підходи до лікування симптоматичного висхідного кандидозного пієлонефриту?

Рекомендації
106. Для  чутливих  до  флуконазолу  мікроорганізмів  рекомендується  пероральне

застосування флуконазолу в дозі 200-400 мг (3-6 мг/кг) щоденно протягом 2 тижнів (сильна
рекомендація; докази низької якості).

107. Для  стійких  до  флуконазолу  C.  glabrata рекомендується  AmB  дезоксихолат,  0,3-0,6
мг/кг на добу протягом 1-7 днів, із пероральним флуцитозином, по 25 мг/кг 4 рази на добу,
або без нього (наполеглива рекомендація; докази низької якості).

108. Для  стійких  до  флуконазолу  C.  glabrata можна  було  б  розглянути  можливість
монотерапії  пероральним  флуцитозином  по  25  мг/кг  4  рази  на  добу  протягом  2  тижнів
(слабка рекомендація; докази низької якості).

109. Для C. krusei рекомендується AmB дезоксихолат по 0,3-0,6 мг/кг на добу протягом 1-7
днів (сильна рекомендація; докази низької якості).

110. Настійно  рекомендується  усунути  обструкцію  сечовивідних  шляхів  (сильна
рекомендація; докази низької якості).

111. Для пацієнтів,  у  яких  є  нефростомічні  трубки  або стенти,  розгляньте  можливість  їх
видалення або заміни, якщо це можливо (слабка рекомендація; докази низької якості).

Резюме по доказам
Кандидозні  ІСШ  можуть  розвиватися  двома  різними  шляхами  [487].  Більшість  симптомних  ІСШ
розвиваються як висхідна інфекція, що починається в нижніх сечових шляхах, аналогічно патогенезу
бактеріальних  ІСШ.  У  пацієнтів  із  висхідною  інфекцією  можуть  бути  симптоми  циститу  або
пієлонефриту. Інший шлях зараження виникає внаслідок гематогенного занесення в нирки у пацієнта
з кандидемією. Ці пацієнти зазвичай не мають симптомів або ознак з боку сечовивідних шляхів, і їх
лікують від кандидемії.

Діагностичні дослідження сечі часто не допомагають диференціювати колонізацію від інфекції  або
точно визначити місце ураження в сечовивідних шляхах [488, 489].  Наприклад, піурія у пацієнта з
постійним катетером сечового міхура не може диференціювати кандидозну інфекцію від колонізації.
Так само кількість колоній у сечі,  особливо за наявності  катетера, не може бути використана для
визначення  інфекції  [488,  489].  Візуалізація  сечовивідних  шляхів  за  допомогою  ультразвуку  або
комп'ютерної  томографії  допомагає  визначити  структурні  аномалії,  гідронефроз,  абсцеси,
емфізематозний пієлонефрит і утворення мікозних кульок [490-492]. Агрегація міцелію і дріжджових
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грибів  (мікозні  кульки)  в  сечовому  міхурі  або  нирках  призводить  до  обструкції  та  перешкоджає
успішному  лікуванню  інфекції  тільки  антимікотичними  препаратами  [94].  Зрідка  гриби  Candida
викликають локалізовані інфекції простати, придатків яєчок або самих яєчок [491, 493-495].

В  підході  до  лікування  кандидозних  ІСШ  важливі  кілька  основних  принципів.  Здатність
антимікотичного препарату досягати адекватних концентрацій у сечі так само важлива, як і чутливість
до антимікотиків виду, що викликав інфекцію [94]. Candida albicans, найпоширеніший збудник мікозів
сечових шляхів, відносно легко піддається лікуванню, оскільки вона чутлива до флуконазолу, який
досягає високих концентрацій у сечі.  Навпаки, ІСШ, що викликаються стійкими до флуконазолу  C.
glabrata та C. krusei, можуть бути надзвичайно складними для лікування.

Флуконазол  є  препаратом  вибору  для  лікування  кандидозної  ІСШ.  В  єдиному  рандомізованому,
подвійному  сліпому,  плацебо-контрольованому  дослідженні,  що  проводили  в  пацієнтів  із
кандидурією, було показано, що він ефективний для усунення кандидурії [496]. Важливо зазначити,
що пацієнти в  цьому дослідженні  були безсимптомними або мали мінімальні  симптоми циститу.
Флуконазол доступний у пероральній формі випуску, виділяється із сечею в активній формі та легко
досягає в сечі рівня, що перевищує МІК для більшості ізолятів грибів Candida [94].

Флуцитозин демонструє хорошу активність проти багатьох видів грибів Candida, за винятком C. krusei,
і виділяється в активній формі із сечею [94]. Лікування флуцитозином обмежене його токсичністю та
розвитком  резистентності,  коли  його  використовують  у  монотерапії.  AmB  дезоксихолат  активний
проти більшості видів грибів Candida (хоча деякі ізоляти C. krusei стійкі) і досягає концентрацій у сечі,
що перевищують МІК для більшості ізолятів, та навіть у низьких дозах демонструє ефективність при
лікуванні кандидозних ІСШ [497]. Основними недоліками є необхідність внутрішньовенного введення
та токсичність. Ліпідні препарати AmB, мабуть, не досягають концентрацій у сечі, які є адекватними
для лікування ІСШ, і їх не слід використовувати [498].

Усі інші антимікотичні препарати, включно з іншими препаратами азолів та ехінокандинами, мають
мінімальну  екскрецію  активного  препарату  в  сечу  і,  як  правило,  неефективні  при  лікуванні
кандидозної  інфекції  сечовивідних  шляхів  [94].  Проте  є  кілька  повідомлень  про пацієнтів,  у  яких
використовували  ехінокандини,  переважно  при  ІСШ,  викликаної  резистентними  до  флуконазолу
мікроорганізмами, а також про успіхи та невдачі лікування ними [499-502]. Інфекція, локалізована в
нирці,  як  це  відбувається  з  гематогенним  розповсюдженням,  ймовірно,  може  лікуватися
ехінокандинами, тому що концентрації в тканинах адекватні, навіть якщо ці препарати не досягають
необхідних концентрацій у сечі [499].

Іригація сечового міхура за допомогою дезоксихолату AmB вирішує кандидурію у 80-90% пацієнтів, як
показано  в  кількох  відкритих  дослідженнях,  але  в  цих  дослідженнях  рецидивуюча  кандидурія
протягом декількох тижнів була дуже поширеною [503-505]. Цей підхід корисний тільки для інфекцій
сечового міхура і, як правило, не рекомендується, особливо у пацієнтів, яким не потрібен постійний
катетер з будь-якої іншої причини [94, 506, 507]. Цистит, спричинений C. glabrata або C. krusei, іноді
можна  лікувати  за  допомогою  іригація  сечового  міхура  амфотерицином  В  і  ендоскопічним
видаленням будь-яких обструктивних уражень [94].

Як лікувати інфекцію Candida сечовивідних шляхів, пов'язану з мікозними кулями?

Рекомендації
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112. Хірургічне  втручання  настійно  рекомендується  у  дорослих  (сильна  рекомендація;
докази низької якості).

113. Рекомендується  антимікотичне  лікування  циститу  або  пієлонефриту,  як  зазначено
вище (наполеглива рекомендація; докази низької якості).

114. Рекомендується промивання через нефростомічні трубки, якщо такі є, дезоксихолатом
AmB,  25-50  мг  у  200-500  мл  стерильної  води  (наполеглива  рекомендація;  докази  низької
якості).

Резюме по доказам
Мікозні  кулі  є  рідкісним  ускладненням  кандидозної  інфекції  сечовивідних  шляхів,  за  винятком
новонароджених, у яких утворення мікозних куль у системі збору зазвичай відбувається як прояв
дисемінованого  кандидозу  [483].  У  дорослих  хірургічне  або  ендоскопічне  видалення  обструкції
міцеліальною  масою  має  вирішальне  значення  для  успішного  лікування  [94,  508,  509].  У
новонароджених у деяких серіях документувалося розрішення мікозних кульок тільки за допомогою
протигрибкового лікування [510],  але в інших випадках виявили, що було необхідне ендоскопічне
видалення [511, 512]. Є окремі повідомлення про різні методи, які використовуються для видалення
мікозних  куль  з  ниркової  миски.  До  них  належать  ендоскопічне  видалення  через  черезшкірну
нефростомічну  трубку,  локальна  інфузія  стрептокінази  та  іригація  антимікотичними  препаратами
через нефростомічну трубку [511-513]. Мікозні кулі в сечовому міхурі та нижньому сечоводі зазвичай
можуть бути видалені ендоскопічно [509].

XV. Як лікувати кандидозний вульвовагініт?
Рекомендації

115. Для лікування неускладненого кандидозного вульвовагініту рекомендуються місцеві
антимікотичні препарати, жоден з яких не має переваг перед іншими (сильна рекомендація;
докази високої якості).

116. Як  альтернативу  для  лікування  неускладненого  кандидозного  вульвовагініту
рекомендується  одноразова  пероральна  доза  флуконазолу  в  дозі  150  мг  (сильна
рекомендація; докази високої якості).

117. При тяжкому гострому кандидозному вульвовагініті рекомендується флуконазол 150
мг,  прийом кожні  72 години,  загалом 2 або 3 дози (сильна рекомендація;  докази високої
якості).

118. У  разі  вульвовагініту,  спричиненого  C.  glabrata,  який  не  відповідає  на  пероральні
азоли, альтернативним лікуванням є інтравагінальне введення борної кислоти в желатиновій
капсулі по 600 мг на добу протягом 14 днів (сильна рекомендація; докази низької якості).

119. Іншим  альтернативним  препаратом  проти  C.  glabrata є  інтравагінальні  супозиторії
ністатину по 100000 одиниць на добу протягом 14 днів (сильна рекомендація; докази низької
якості).

120. Третій варіант лікування інфекції  C. glabrata -  крем із 17% флуцитозином місцево, у
монотерапії або в комбінації з 3% кремом AmB, який призначають щодня протягом 14 днів
(слабка рекомендація; докази низької якості).
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121. Для  рецидивуючого  вульвовагінального  кандидозу  рекомендується  10-14  днів
індукційної  терапії  місцевим  препаратом  або  пероральним  флуконазолом,  а  потім
флуконазолом по 150 мг на тиждень протягом 6 місяців (наполеглива рекомендація; докази
високої якості).

Резюме по доказам
Вульвовагінальний  кандидоз  може  бути  класифікований  як  неускладнений,  що  трапляється
приблизно в 90% випадків, або ускладнений, що становить тільки близько 10% випадків, на підставі
клінічної картини,  мікробіологічних даних,  чинників  пов'язаних з  організмом пацієнта і  реакції  на
терапію [514].  Критеріями ускладненого вульвовагінального кандидозу є:  тяжке або рецидивуюче
захворювання, інфекція, спричинена видами грибів, які не належать до  albicans,  та/або інфекція в
пацієнтів із супутніми серйозними захворюваннями. Candida albicans є звичайним патогеном, але інші
види Candida також можуть викликати цю інфекцію.

Діагноз  вульвовагінального  кандидозу  зазвичай  може  бути  поставлений  клінічно,  коли  у  жінки
з'являються  симптоми  свербежу,  подразнення,  вагінальної  болючості,  зовнішньої  дизурії  та
диспареунії, які часто супроводжуються зміною виділень із піхви. Ознаки включають набряк вульви,
еритему, подразнення, тріщини і білі, густі, як сир, виділення з піхви. На жаль, ці симптоми й ознаки
неспецифічні  й  можуть  бути  результатом  різних  інфекційних  і  неінфекційних  етіологій.  Перш  ніж
призначити емпіричну антимікотичну терапію, діагноз має бути підтверджений вологим препаратом
з використанням сольового розчину і 10%-ного гідроксиду калію, щоб продемонструвати присутність
дріжджів або гіф і нормальний рН (4,0-4,5). У тих, у кого результати негативні, мають бути виділені з
піхви гриби Candida культуральним методом.

Є різні  місцеві та пероральні системні препарати для лікування вульвовагінального кандидозу. Не
існує даних, що свідчать про переваги будь-якої однієї схеми місцевої терапії над іншою [515, 516], і
було показано, що пероральні та місцеві антимікотичні препарати досягають повністю еквівалентних
результатів  [517].  Неускладнену  інфекцію  можна  ефективно  лікувати  одноразовою  дозою
флуконазолу або коротким курсом флуконазолу впродовж 3 днів, причому за обох курсів досягають >
90  %  позитивних  результатів.  [517,  518].  Лікування  вульвовагінального  кандидозу  не  повинно
відрізнятися  на  підставі  статусу  інфекції  вірусу  імунодефіциту  людини  (ВІЛ);  однакові  результати
лікування очікуються для ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних жінок.

При ускладненому вульвовагінальному кандидозі необхідно, щоб терапія вводилася інтравагінально
місцевими препаратами протягом 5-7 днів або перорально флуконазолом 150 мг кожні 72 години 3
дози [54, 514]. Більшість видів грибів  Candida, за винятком C. krusei і  C. glabrata, піддаються терапії
пероральним флуконазолом. Candida krusei відповідає на всі антимікотичні препарати для місцевого
застосування.  Однак  лікування  вульвовагінального  кандидозу,  спричиненого  C.  glabrata,
проблематичне [514, 516]. Найважливіше рішення, яке слід ухвалити, полягає в тому, чи відображає
присутність C. glabrata в результатах культурального дослідження флори піхви колонізацію в пацієнта
з іншим захворюванням, або ж вказує на істинну інфекцію, що потребує лікування. Терапія азолом,
включаючи вориконазол, часто виявляється безуспішною [519].  Різні  місцеві схеми лікування іноді
виявлялися  ефективними.  До них  відносяться  борна  кислота,  поміщена  в  желатинові  капсули,  та
інтравагінальні  супозиторії  ністатину  [520].  У  випадках,  що  не  піддаються  лікуванню,  можна
використовувати флуцитозин 17 % крем для місцевого застосування як окремо, так і в поєднанні з 3 %
кремом AmB [520, 521]. Ці склади для місцевого застосування, а також желатинові капсули з борною
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кислотою  повинні  виготовлятися  провізором  для  використання  конкретним  пацієнтом.
Азолрезистентні  інфекції,  спричинені  C.  albicans,  зустрічаються  вкрай  рідко.  Проте  нещодавно
з'явилися дані, що підтверджують розвиток резистентності до флуконазолу та азолів, як до класу, у
жінок після тривалого застосування азолу [522].

Рецидивуючий вульвовагінальний кандидоз, який визначають як ≥ 4 епізоди симптоматичної інфекції
впродовж одного року, зазвичай спричиняється чутливими до азолів грибами C. albicans  [514, 523].
Сприятливі  фактори,  такі  як  діабет,  зустрічаються рідко.  Лікування слід  розпочинати з  терапії  для
індукції  ремісії  місцевим  препаратом  або  пероральним  флуконазолом  протягом  10-14  днів  із
подальшою  підтримуючою  схемою  лікування  азолом  протягом  щонайменше  6  місяців  [523-525].
Найзручніший і такий, що добре переноситься, режим - 150 мг флуконазолу один раз на тиждень.
Цей  режим  дає  змогу  контролювати  симптоми  у  >  90  %  пацієнтів  [523].  Після  припинення
підтримуючої  терапії  очікувана  частота  рецидивів  від  40  до  50  %.  Якщо  терапія  флуконазолом
неможлива, рекомендується крем клотримазолу місцево, по 200 мг двічі на тиждень, вагінальний
супозиторій  клотримазолу  500  мг  один  раз  на  тиждень,  або  інше  переривчасте  пероральне  чи
місцеве антимікотичне лікування [526, 527].

XVI. Як лікувати кандидоз ротоглотки?
Рекомендації

122. При  легкому  ступені  захворювання  рекомендується  застосовувати  клотримазолові
пастилки по 10 мг 5 разів на добу, АБО букальну слизовоадгезивну таблетку міконазолу 50 мг,
яку прикріплюють на поверхню слизової оболонки верхньої щелепи в собачій (ікловий) ямці
один раз на добу впродовж 7-14 днів (сильна рекомендація; докази високої якості).

123. До альтернативних препаратів при легкому ступені захворювання належать суспензія
ністатину (100000 ОД/мл) 4-6 мл 4 рази на добу, АБО по 1-2 пастилки ністатину (200000 ОД
кожна) 4 рази на добу протягом 7-14 днів (сильна рекомендація; докази середньої якості).

124. При  захворюваннях  середнього  та  тяжкого  ступеня  рекомендується  пероральний
прийом флуконазолу по 100-200 мг на добу протягом 7-14 днів (сильна рекомендація; докази
високої якості).

125. Для  флуконазол-рефрактерного  випадку  захворювання  рекомендується
використовувати  пероральний  розчин  ітраконазолу,  по  200  мг  один  раз  на  добу,  або
суспензію позаконазолу, по 400 мг два рази на добу протягом 3 днів, а потім 400 мг щоденно
протягом до 28 днів (сильна рекомендація; докази середньої якості).

126. Альтернативними  для  флуконазол-рефрактерного  випадку  захворювання  є
вориконазол,  по  200 мг  двічі  на  добу,  або  пероральну  суспензію  AmB дезоксихолату  100
мг/мл 4 рази на добу (сильна рекомендація; докази середньої якості).

127. Іншими  альтернативними  препаратами  для  рефрактерного  процесу  є:
внутрішньовенний  ехінокандін  (каспофунгін:  навантажувальна  доза  70  мг,  потім  50  мг  на
добу; мікафунгін: 100 мг щоденно; або анідулафунгін: навантажувальна доза 200 мг, потім 100
мг на добу) АБО внутрішньовенно дезоксихолат AmB, 0,3 мг/кг на добу (слабка рекомендація;
докази середньої якості).
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128. Хронічна супресивна терапія  зазвичай не потрібна.  За  необхідності  для пацієнтів із
рецидивуючою інфекцією рекомендується флуконазол по 100 мг 3 рази на тиждень (сильна
рекомендація; докази високої якості).

129. Для ВІЛ-інфікованих пацієнтів настійно рекомендується антиретровірусна терапія для
зниження частоти рецидивуючих інфекцій (сильна рекомендація; докази високої якості).

130. При  кандидозі,  пов'язаному  зі  знімними  зубними  протезами,  рекомендується
дезінфекція  протеза  на  додаток  до  антимікотичної  терапії  (сильна  рекомендація;  докази
середньої якості).

Резюме по доказам
Кандидози ротоглотки та стравоходу виникають у зв'язку з ВІЛ-інфекцією, діабетом, лейкемією та
іншими  злоякісними  новоутвореннями,  застосуванням  стероїдів,  променевою  терапією,
антимікробною терапією та використанням зубних протезів [528, 529], і  їхнє виникнення визнають
показником  імунної  дисфункції.  У  ВІЛ-інфікованих  пацієнтів  кандидоз  ротоглотки  найчастіше
спостерігається  у  пацієнтів  із  кількістю  CD4  <  200  клітин/мкл  [528-530].  Поява  ефективної
антиретровірусної  терапії  призвела  до  різкого  зниження  поширеності  кандидозу  ротоглотки  і
помітного зниження випадків рефрактерної хвороби [531].

Резистентність до флуконазолу або до кількох азолів є переважно наслідком повторного та тривалого
застосування  флуконазолу  або  інших  азолів  [530-533].  Переважно  у  пацієнтів  із  вираженою
імуносупресією та низьким рівнем CD4 було описано резистентність до C. albicans, а також поступову
появу не-albicans видів  Candida, зокрема C. glabrata, як причину рефрактерного кандидозу слизової
оболонки [532, 533].

У більшості випадків кандидоз ротоглотки викликаний C. albicans, або як моноінфекція, або у складі
змішаних інфекцій. Описано симптомні інфекції, спричинені тільки C. glabrata, C. dubliniensis і C. krusei
[532-534]. Було проведено багато рандомізованих проспективних досліджень кандидозу ротоглотки
за участю хворих на СНІД та онкологічних пацієнтів. Більшість пацієнтів спочатку відповідатимуть на
місцеву терапію [532, 535, 536]. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів рецидиви симптомів виникають раніше і
частіше  за  місцевої  терапії,  ніж  за  використання  флуконазолу  [535].  У  багатоцентровому
рандомізованому дослідженні у ВІЛ-інфікованих букальні слизовоадгезивні таблетки міконазолу 50
мг, які прикріплюють на поверхню слизової оболонки верхньої щелепи у собачій (ікловий) ямці, були
настільки ж ефективними, як пастилки клотримазолу, по 10 мг, які застосовують 5 разів на добу [537].

Таблетки флуконазолу та розчин ітраконазолу перевершують капсули кетоконазолу та ітраконазолу
[538-540]. Місцеві ефекти пероральних розчинів можуть бути так само важливі, як і системні ефекти.
Суспензія позаконазолу також ефективна, як флуконазол, у пацієнтів зі СНІДом [541]. Позаконазол,
таблетки по 100 мг зі сповільненим вивільненням, які приймають по 300 мг на добу як одну дозу,
схвалені  FDA  для  профілактики  мікозів  у  пацієнтів  з  високим  ризиком.  Таблетки  забезпечують
стабільну біодоступність (приблизно 55%), дозування один раз на добу та комфортніші через меншу
потребу в їжі для абсорбції. Ця лікарська форма недостатньо досліджена при кандидозі слизових, але
при подальшому вивченні можливо замінить пероральну суспензію для цих показань. Рецидивуючі
інфекції зазвичай виникають у пацієнтів з постійною імуносупресією, особливо у пацієнтів зі СНІДом і
низькою  кількістю  клітин  CD4  (<  50  клітин/мкл)  [530-533].  Було  продемонстровано,  що  тривала
супресивна терапія флуконазолом ефективна в профілактиці кандидозу ротоглотки [53, 542, 543]. У
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великому  багатоцентровому  дослідженні  ВІЛ-інфікованих  пацієнтів  тривалу  супресивну  терапію
флуконазолом порівнювали з  епізодичним застосуванням флуконазолу при виникненні  симптомів
захворювання.  Безперервна  супресивна  терапія  знижувала  частоту  рецидивів  ефективніше,  ніж
переривчаста  терапія,  але  була  пов'язана  з  підвищеною  резистентністю  in  vitro.  Частота
рефрактерного  захворювання  була  однаковою  для  обох  груп  [53].  Пероральний  прийом  AmB
дезоксихолату, розчину ністатину та ітраконазолу менш ефективний, ніж флуконазол, у профілактиці
кандидозу ротоглотки [544, 545].

Флуконазол-рефрактерні  інфекції  слід  лікувати  спочатку  розчином  ітраконазолу;  від  64  до  80  %
пацієнтів відповідають на цю терапію [546, 547]. Суспензія позаконазолу ефективна приблизно у 75 %
пацієнтів  із  рефрактерним  кандидозом  ротоглотки  або  стравоходу  [548],  а  вориконазол  також
ефективний при рефрактерних до флуконазолу інфекціях [549]. Було показано, що внутрішньовенний
каспофунгін,  мікафунгін  і  анідулафунгін  є  ефективною  альтернативою  препаратам  азолів  при
рефрактерному кандидозі  [24,87,88,  550].  Пероральний  або внутрішньовенний AmB дезоксихолат
також ефективний у деяких пацієнтів; однак лікарську форму для перорального прийому повинен
скласти  провізор  [551].  Імуномодуляцію  з  гранулоцитарно-макрофагальним  колонієстимулюючим
фактором  або  γ-інтерфероном  іноді  використовували  як  додаткову  терапію  для  лікування
рефрактерного кандидозу ротової порожнини і стравоходу [552, 553].

Серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують ефективну антиретровірусну терапію, спостерігається
зниження частоти носійства грибів  Candida в ротовій порожнині та зниження частоти симптомного
кандидозу  ротоглотки  [554].  Таким  чином,  антиретровірусна  терапія,  коли  це  можливо,  повинна
використовуватися для ВІЛ-інфікованих пацієнтів з кандидозом ротоглотки або стравоходу.

Хронічний слизово-шкірний кандидоз є рідкісним станом, що характеризується хронічним, постійним
оніхомікозом та/або слизово-шкірними ураженнями, спричиненими видами Candida. Деякі пацієнти
мають синдром тимоми або аутоімунної поліендокринопатії 1 типу [555]. У цих пацієнтів як стартову
терапію кандидозу слід використовувати флуконазол. Відповідь на антимікотичну терапію може бути
відтермінована  через  велике  ураження  шкіри  або  нігтів.  Через  притаманний  таким  пацієнтам
імунодефіцит  більшості  потрібна  тривала  супресивна  антимікотична  терапія,  і  в  них  часто
розвиваються  азолорефрактерні  інфекції  [556].  Пацієнти  з  рефрактерними  до  флуконазолу
кандидозами  повинні  лікуватися  так  само,  як  і  пацієнти  зі  СНІДом,  у  яких  розвинулися  інфекції,
рефрактерні до азолу [528].

XVII. Як лікувати кандидоз стравоходу?
Рекомендації

131. Завжди  необхідна  системна  антимікотична  терапія.  Перед  проведенням
ендоскопічного обстеження доцільно провести антимікотичну терапію з діагностичною метою
(сильна рекомендація; докази високої якості).

132. Рекомендується пероральний флуконазол, 200-400 мг (3-6 мг/кг) на добу, протягом 14-
21-го дня (сильна рекомендація; докази високої якості).

133. Для пацієнтів, які не переносять пероральну терапію, застосовують внутрішньовенний
флуконазол,  400  мг  (6  мг/кг)  на  добу,  АБО  ехінокандин  (мікафунгін:  150  мг  на  добу;
каспофунгін:  70  мг,  потім  50  мг  на  добу  або  анідулафунгін:  200  мг  на  добу)  (сильна
рекомендація; докази високої якості).
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134. Менш кращою альтернативою для тих, хто не може переносити пероральну терапію, є
AmB дезоксихолат, 0,3-0,7 мг/кг на добу (сильна рекомендація; докази середньої якості).

135. Як  тільки  пацієнт  зможе  переносити  пероральний  прийом,  необхідно  розглянути
можливість переходу на терапію пероральним флуконазолом по 200-400 мг  (3-6 мг/кг)  на
добу (сильна рекомендація; докази середньої якості).

136. У  рефрактерних  до  флуконазолу  випадках  захворювання  рекомендується
використовувати пероральний розчин ітраконазолу, 200 мг на добу, або вориконазол, по 200
мг (3 мг/кг) двічі на добу, внутрішньовенно або перорально, протягом 14-21 дня (наполеглива
рекомендація; докази високої якості).

137. Альтернативними  для  флуконазол-рефрактерного  випадку  захворювання  є
ехінокандин (мікафунгін: 150 мг на добу; каспофунгін: навантажувальна доза 70 мг, потім 50
мг на добу; або анідулафунгін: 200 мг на добу) впродовж 14-21 дня, або AmB дезоксихолат,
0,3-0,7 мг/кг на добу впродовж 21 дня (сильна рекомендація; високоякісні дані).

138. Суспензія  позаконазолу  по  400  мг  двічі  на  добу  або  таблетки  з  пролонгованим
вивільненням по 300 мг один раз на добу можна розглядати, якщо випадок захворювання,
рефрактерний до флуконазолу (слабка рекомендація; докази низької якості).

139. Для  пацієнтів  з  рецидивуючим  езофагітом  рекомендується  хронічна  супресивна
терапія флуконазолом по 100-200 мг 3 рази на тиждень (сильна рекомендація; докази високої
якості).

140. Для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією настійно рекомендується антиретровірусна терапія для
зниження частоти рецидивуючих інфекцій (сильна рекомендація; докази високої якості).

Резюме по доказам
Кандидоз стравоходу зазвичай зустрічається за нижчого рівня CD4, ніж ураження ротоглотки [528-
530].  Поява  ефективної  антиретровірусної  терапії  призвела  до  різкого  зниження  поширеності
кандидозу стравоходу і  значного зниження випадків рефрактерного захворювання [531].  Більшість
випадків  кандидозу  стравоходу  спричинені  C.  albicans.  Однак  були  описані  симптомні  інфекції,
спричинені C. glabrata, C. dubliniensis і C. krusei [534].

Наявність кандидозу ротоглотки та дисфагії або болю при ковтанні у хворого з ослабленим імунітетом
часто є предиктором кандидозу стравоходу, хоча кандидоз стравоходу може проявлятися як біль при
ковтанні  без  супутнього  кандидозу  ротоглотки.  Пробна  терапія  з  флуконазолом  для  пацієнтів  із
ймовірним  кандидозом  стравоходу  є  економічно  ефективною  альтернативою  ендоскопічному
дослідженню. Загалом, у більшості  пацієнтів з кандидозом стравоходу поліпшення або зникнення
їхніх симптомів буде протягом 7 днів від початку антимікотичної терапії [557].

Флуконазол перевершує кетоконазол, капсули ітраконазолу і флуцитозин, і порівнянний з розчином
ітраконазолу  для  лікування  кандидозу  стравоходу  [558,  559];  до  80%  пацієнтів  з  флуконазол-
рефрактерними інфекціями піддаються терапії розчином ітраконазолу [547]. Вориконазол так само
ефективний,  як  і  флуконазол,  і  продемонстрував  ефективність  у  лікуванні  кандидозу  слизової
оболонки, рефрактерного до флуконазолу, [63, 549].
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Ехінокандини так само ефективні, як і флуконазол, але асоційовані з вищою частотою рецидивів, ніж
ті,  що  спостерігаються  при  прийомі  флуконазолу  [24,  87,  88,  550].  Таким  чином,  при  ураженні
стравоходу  для  зменшення  рецидивів  рекомендується  використовувати  більш  високі  дози
ехінокандинів,  ніж  при  кандидемії.  Більш  високі  дози  були  вивчені  для  мікафунгіну  [560].
Флуконазол-рефрактерні  випадки  захворювання  піддаються  терапії  на  каспофунгіні,  і,  цілком
імовірно,  що  мікафунгін  і  анідулафунгін  так  само  ефективні,  як  каспофунгін.  У  пацієнтів  із
прогресуючим  СНІДом  часто  трапляються  рецидивуючі  інфекції,  і  тривала  супресивна  терапія
флуконазолом  ефективна  для  зниження  частоти  рецидивів  [53].  Використання  ефективної
антиретровірусної  терапії  різко знизило захворюваність на кандидоз стравоходу у ВІЛ-інфікованих
пацієнтів.

Нотатки
Подяка. Група експертів висловлює подяку за вдумливі огляди більш ранньої версії  Анні Торнер і
Пранатарті Чандрасекара; і Девіду ван Дуїну як представнику Комітету зі стандартів і практики IDSA
(SPGC). Група також високо цінує роботу Чарльза Б. Вессела і Мішеля Кляйна Федишина з Бібліотечної
системи  наук  про  здоров'я  Університету  Піттсбурга  з  розроблення  та  проведення  систематичних
пошуків літератури для цього посібника.

Фінансова  підтримка. Підтримка  цього  посібника  була  надана  Американським  товариством  з
інфекційних хвороб.

Потенційні конфлікти інтересів. Наступний список є відображенням того, що було повідомлено
IDSA.  Щоб  забезпечити  повну  прозорість,  IDSA  вимагає  повного  розкриття  всіх  взаємовідносин,
незалежно від їхньої  відповідності  темі керівництва. Оцінка таких взаємовідносин, як потенційний
конфлікт інтересів (ПКІ), визначається процесом перевірки, що включає оцінку з боку голови SPGC,
представника SPGC у групі  з  розвитку та представника Ради директорів у SPGC і,  за необхідності,
Спеціальної групи Ради з конфліктів інтересів. Ця оцінка розкритих стосунків для можливих ПКІ буде
заснована  на  відносній  вазі  фінансових  стосунків  (тобто  грошової  суми)  і  релевантності  стосунків
(тобто  ступені,  в  якій  асоціація  може  розумно  інтерпретувати  незалежного  спостерігача  як
пов'язаного з темою або рекомендацією розгляду). Читач цього посібника повинен пам'ятати про це
під  час  перегляду  списку  розкриттів.  Щодо  діяльності  поза  межами  представленої  роботи,  PGP
працював консультантом у Merck, Astellas (у минулому), Gilead, T2 Biosystems, Scynexis, Viamet, IMMY
Diagnostics і Pfizer (у минулому) та отримував дослідницькі гранти від T2 Biosystems, Gilead, Merck,
Astellas,  Scynexis  і  IMMY.  Для  діяльності  поза  межами  представленої  роботи  С.  А.  К.  отримав
дослідницькі  гранти  від  VA  Cooperative  Studies,  Merck,  Центрів  з  контролю  та  профілактики
захворювань (CDC) і Національного інституту з проблем старіння (усі в минулому), а також отримував
роялті від UpToDate. Для діяльності поза межами представленої роботи DA працював консультантом
у Merck, Astellas, Pfizer, Seachaid, Mayne, Roche, Theravance, Viamet і Scynexis та отримав дослідницькі
гранти від Merck, Pfizer, MSG, Actellion, Theravance, Scynexis, і  Астеллас. Для діяльності за межами
представленої роботи, C. J.  C.  консультувався для Merck,  і  отримав дослідницькі  гранти від Pfizer,
Merck,  Astellas,  CSL Behring і  T2 Diagnostics.  Для діяльності  за межами представленої роботи KAM
отримав дослідницькі  гранти від Pfizer,  Astellas,  Merck і  Національних інститутів охорони здоров'я
(NIH) і працював консультантом в Astellas, Chimerix, Cidara, Genentech, Merck, Revolution Medicines і
Theravance.  У  неї  є  ліцензований  патент  на  MycoMed  Technologies.  Для  діяльності  поза  межами
представленої  роботи,  Л.  О.-З.  працював  консультантом  у  Viracor  (у  минулому),  Novadigm  (у
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минулому), Pfizer (у минулому), Astellas, Cidara, Scynexis і Merck та отримав дослідницькі гранти від
Merck (у минулому), Astellas, Pfizer (у минулому), Im-munetics Associates з Кейп-Код (у минулому) та
T2  Biosystems,  а  також  був  у  бюро  доповідачів  щодо  Merck  та  Pfizer.  Для  діяльності  за  межами
представленої роботи, А. С. Р. отримав дослідницькі гранти від Merck і T2 Biosystems, а також роялті
від  UpToDate.  Що  стосується  діяльності  за  межами  представленої  роботи,  JAV  працював
консультантом в Astellas, Forest, працював у бюро рекламних спікерів для Astellas, Pfizer, Forest та
Astra  Zeneca  та  отримав  дослідницькі  гранти  від  Astellas,  Pfizer,  Merck,  MSG,  T2  Bio-systems  та
NIH/Національний  інститут  стоматологічних  та  черепно-лицевих  досліджень.  Для  роботи  поза
межами представленої роботи, TJW працював консультантом в Astellas, Drais (у минулому), Novartis,
Pfizer,  Methylgene,  SigmaTau,  Merck,  ContraFect  Trius,  і  отримав  дослідницькі  гранти  від  SOS  Kids
Foundation, Фонду сім'ї Шарпа, Astellas Cubist, Theravance, Medicines Company, Actavis, Pfizer, Merck,
Novartis, ContraFect і The Schueler Foundation. Щодо діяльності за межами представленої роботи, TEZ
працював  консультантом  для  Astellas,  Pfizer,  Merck  і  Cubist  (усі  у  минулому)  та  отримував
дослідницькі  гранти  від  Merck  (у  минулому),  Cubist  (у  минулому),  Агентства  досліджень  і  якості
охорони  здоров'я,  CDC,  NIH  і  Фонду  Трешера.  Усі  інші  автори  повідомляють  про  відсутність
потенційних конфліктів.  Усі  автори подали форму ICMJE для розкриття інформації  про  потенційні
конфлікти інтересів. Конфлікти, які редактори вважають такими, що стосуються змісту рукопису, були
розкриті.
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