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Актуальні питання ведення пацієнта  
з хронічним простатитом і еректильною 
дисфункцією в амбулаторній практиці: 
клінічний випадок, проблеми та їх 
вирішення

Вступ. Практика сімейного лікаря є мультидис-
циплінарною, що вимагає знань і вмінь щодо 

ведення пацієнтів не тільки з терапевтичною патоло-
гією, але й з вузькоспеціалізованими проблемами, а 
також коморбідними станами . Однією з таких акту-
альних проблем є ведення хворого з патологією се-
чостатевої системи, зокрема з хронічним простати-
том [2] . За сучасними епідеміологічними даними, від 
третини до половини дорослих чоловіків у віці від 20 
до 50 років страждають на хронічний простатит, до 
40% молодих чоловіків мають окремі симптоми про-
статиту, а понад 30% захворювань чоловіків віком 
понад 50 років припадає на простатит чи його поєд-
нання із різного роду новоутвореннями простати [5, 
11] . Це захворювання значно погіршує якість життя, 
призводячи до  неврозів, депресії, психосоматичних 
захворювань [3] . Патологія має хронічний перебіг з 
ремісіями та загостреннями, що при відсутності лі-
кування може призвести до дисфункції органу, тому 
тактика ведення хворого на простатит залишається 
проблемною [7, 8] . 

Мета — проаналізувати актуальні аспекти веден-
ня пацієнта з хронічним простатитом і еректильною 
дисфункцією в амбулаторній практиці сімейного лі-
каря й уролога (на клінічному прикладі) .

Основна частина. Згідно із класифікацією Аме-
риканського Національного Інституту Охорони 
здоров’я виділяють чотири види простатиту: го-
стрий і хронічний бактерійні простатити, хроніч-
ний небактерійний простатит (синдром хронічного 
тазового болю), який буває запальним (в секреті 

простати, сечі і еякуляті визначаються лейкоцити) 
і незапальним, при якому ознаки запалення відсут-
ні, а також безсимптомний хронічний простатит [3, 
11] . Фактори, що викликають хронічний простатит, 
можна розділити на інфекційні (внаслідок супутніх 
захворювань сечостатевої системи — так званий 
нисхідний шлях, інших хронічних запальних захво-
рювань і осередків інфекції (хронічний бронхіт, тон-
зиліт, нелікований карієс), перенесених венеричних і 
урологічних захворювань, причому висхідний шлях 
при інфікуванні вважається найбільш поширеним) . 
Сучасні дослідження встановили велику роль ві-
русної інфекції — герпетична етіологія, за оцінками 
різних авторів, зустрічається у 2,9-21,8% випадків . 
Окремої тактики потребує простатит грибкової етіо-
логії, який виникає внаслідок тривалого застосуван-
ня антибіотиків (АБ), при лікуванні онкологічних 
захворювань, інших імуносупресивних станах . Неін-
фекційні причини хронічного простатиту переваж-
но стосуються способу життя людини (малорухомий 
спосіб життя, переохолодження, травми промежини, 
закрепи, порушення сексуальної активності, хроніч-
ні судинні захворювання, несвоєчасне випорожнен-
ня сечового міхура, зловживання алкоголем, палін-
ня, перевтома, шкідливі харчові звички, порушення 
обміну речовин) . Часто пацієнтам притаманні озна-
ки вторинного імунодефіциту — зміни клітинної і 
гуморальної ланок загального і місцевого імунітету 
[5, 10, 11] . 

Розглянемо клінічну амбулаторну ситуацію . Па-
цієнт Т ., 44 роки, звернувся до сімейного лікаря зі 
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скаргами на  біль над лоном, частий  утруднений 
сечопуск, загальну слабкість, різі при сечопуску, а 
також зниження потенції . Пацієнт вважає себе  хво-
рим декілька днів, відколи після переохолодження 
з’явились вищевказані скарги . Анамнестичне опи-
тування виявило відсутність вірусного гепатиту, ту-
беркульозу і  венеричних захворювань . Алергічних 
реакцій на медикаменти, побутових і виробничих 
шкідливостей не виявлено . Спадковість не обтяже-
на . 

Об’єктивно — пацієнт терапевтично здоровий . 
Живіт при пальпації м’який, чутливий над лоном . 
Нирки не пальпуються . Симптом Пастернацького (-) 
з обох боків . Розвиток статевих органів в нормі . Се-
чопуск частий, утруднений, сеча мутна . При огляді 
рer rectum встановлено, що простата дещо збільше-
на, щільноеластичної консистенції, помірно болюча, 
серединна борозна згладжена, слизова над залозою 
рухома . Після аналізу даних загального аналізу кро-
ві, сечі,  біохімічних параметрів аналізу крові, дослі-
дження мікроскопії соку простати  і сечі на флору 
було встановлено клінічний діагноз: Хронічний про-
статит, фаза загострення . Еректильна дисфункція .

За даними літератури, клінічна картина хронічно-
го простатиту може бути поліморбідною внаслідок 
залучення у запальний процес інших органів сечо-
статевої системи . Наявні симптоми часто бувають 
неспецифічними: дискомфорт в уретрі, парестезії 
або біль різної інтенсивності у ділянці промежини і 
прямої кишки, виділення з уретри, що з’являються 
при ходінні, дефекації або фізичному навантаженні, 
порушення сечовипускання (почащення і болючість, 
відчуття неповного випорожнення), деяких пацієн-
тів турбують болючість або передчасність еякуляції, 
гематоспермія, еректильна дисфункція, яка виникає 
при тривалому перебігу хвороби [2, 5, 8] . Часом ви-
являють субфебрилітет, який виявляють при трива-
лій регулярній термометрії [7] . 

Пальцеве ректальне дослідження прямої кишки і 
передміхурової залози — практична навичка,  якою 
мають володіти лікарі загальної практики . Однак у 
реаліях клінічної практики — це спрямування до 
спеціаліста-уролога . При цьому найчастіше (30-
50%) визначається зменшення її розмірів, збільшен-
ня ж всієї залози або її частини чи відсутність змін 
реєструються приблизно з однаковою частотою 
(20-30%) . Важливе діагностичне значення має змі-
на щільності залози, неоднорідність її консистенції 
(ущільнення або пом’якшення) на поверхні і у тов-
щі тканини (у 26-56% пацієнтів) . У значної кількості 
хворих (70-75%) пальпація болюча, але цей симптом 
не є патогномонічним [2, 5] . 

Важливим і загальнодоступним діагностичним ме-
тодом, що уточнює локалізацію і поширеність про-
цесу, є ультразвукове дослідження простати . Най-
частіше встановлюють наявність змін у структурі 
простати, рідше — зміни придатків яєчок і власне 
яєчок . Виявлення кальцинатів у простаті свідчить 
про незворотні зміни, які відбулися у органі [6] . 

Найважливішим питанням є вибір тактики і схеми 
лікування хворого на простатит . Метою лікування 

такого пацієнта є відновлення структури і функції 
простати . Лікування має бути комплексним, адек-
ватної тривалості і персоніфікованим . Необхідно по-
єднувати засоби, спрямовані на усунення інфекцій-
ного агента, покращення імунного статусу пацієнта і 
зменшення запальних проявів у простаті [1, 4] .

 Хронічний простатит є однією з основних причин 
чоловічого безпліддя . Необхідно пам’ятати, що пре-
парати, які використовують при простатиті, можуть 
ще більше погіршити ситуацію внаслідок токсичнос-
ті [5] . Комплексне лікування простатиту, має включа-
ти медикаментозні засоби (АБ, α-адреноблокатори, 
протизапальні, спазмолітичні і симптоматичні пре-
парати), фізичні, мануальні, рефлексотерапевтичні і 
психотерапевтичні методи впливу [1, 9] . 

Найчастіше головну роль у лікуванні хронічно-
го простатиту відводять антибактеріальній терапії . 
Однак часто її застосовують без достовірного під-
твердження бактеріальної природи процесу, що не-
припустимо . Дуже важливо, щоб головною умовою 
застосування АБ була лабораторно підтверджена 
наявність бактерійної природи процесу, а також вра-
хування загальних засад раціональної АБ-терапії: 
відповідність препарату характеру виділеної мікро-
флори та її чутливості, наявність або відсутність по-
переднього використання АБ, взаємодія препаратів і 
побічні ефекти, дозування, шляхи введення, трива-
лість лікування, можливі комбінації з іншими пре-
паратами і методиками . Важливою характеристикою 
АБ, який призначають, є здатність його створювати 
інгібуючу на патогенну мікрофлору концентрацію у 
секреті і тканинах простати . Для цього діюча речови-
на має бути жиророзчинною, не взаємодіяти або мі-
німально взаємодіяти із білками плазми, бути актив-
ною у лужному середовищі (макроліди, фторхіно-
лони, тетрацикліни, рифампіцин, ко-тримоксазол) . 
Рекомендована тривалість лікування простатиту  — 
2—4 тижні з подальшою оцінкою ефективності лі-
кування . При позитивній динаміці курс продовжу-
ють ще на такий самий термін (4—8 тижнів), при її 
відсутності — переглядають схему лікування . Таким 
чином, АБ-терапія простатиту є початковою і осно-
вною ланкою адекватного лікування бактеріальних 
простатитів [1, 4, 9] . Нашому пацієнту було призна-
чено курс Левопро (левофлоксацин) 100 мл (500 мг) 
1раз на день довенно (№10) .

Важливим фактором розвитку повторних заго-
стрень і рецидивуючого перебігу хвороби є порушен-
ня функціонального стану простати, тому його від-
новлення — важливий етап лікування [1] . Для хво-
рих на хронічний простатит під час сечовипускання 
характерними є значне підвищення тиску закриття 
уретри та її тонусу, зниження швидкості потоку сечі, 
недостатнє розкриття шийки сечового міхура, що 
спричинене порушенням функції симпатичної нер-
вової системи . α-адреноблокатори знижують тонус 
гладком’язових волокон, тому їх застосовують пере-
важно для лікування синдрому хронічного тазового 
болю (як запального, так і незапального) і хронічно-
го бактерійного простатиту, вони мають знеболю-
вальний і протинабряковий ефекти, завдяки чому 
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покращується сечовидільна і частково еректильна 
функція . Найбільш ефективними ці препарати є при 
значному порушенні сечовипускання і мінімальній 
активності запального процесу . Рекомендована три-
валість курсу складає 6—8 місяців після досягнення 
безсимптомного періоду [9] .

Знеболювальна терапія в залежності від інтенсив-
ності больового синдрому може включати нестероїд-
ні протизапальні препарати, сильнодіючі або навіть 
наркотичні анальгетики, проведення новокаїнових 
блокад [10] . Нашому пацієнту при больовому син-
дромі за показаннями короткочасно використову-
вали депіофен (декскетопрофен) або диклоберл (ди-
клофенак) . 

Наступні групи препаратів широко використову-
ються вітчизняними спеціалістами у комплексному 
лікуванні простатиту, проте менш поширені у інших 
країнах . До них можна віднести засоби на основі ви-
тяжки з простати великої рогатої худоби, рослинно-
го походження, ферментні препарати, імуномодулю-
ючі засоби . Є окремі повідомлення про застосування 
гормональної терапії та міорелаксантів [1, 8] . 

Сімейний лікар повинен за консультативної участі 
уролога повинен забезпечити й організувати реабі-
літацію хворих з простатитом та еректильною дис-
функцією . Немедикаментозні методики дозволяють 
знизити хімічне навантаження і ефективно сприя-
ють подоланню вищенаведених проявів захворю-
вання . Значна роль відводиться пальцевому маса-
жу передміхурової залози, рефлексотерапевтичним 
і фізіотерапевтичним процедурам [1, 11] . Масаж і 
рефлексотерапія (акупунктура, акупресура, багато-
галчаста поверхнева різнометалічна аплікація) при 
простаті покращує кровообіг і тонус м’язів залози, 
відновлює прохідність протоків, підвищує проник-
нення АБ у тканину залози, а також сприяє активі-
зації запального процесу, збільшуючи чутливість 
мікроорганізму до АБ . Тривалість курсу має склада-
ти від 3 до 8 тижнів . Ефективним може бути масаж і 
рефлексотерапія тригерних зон і точок у зоні тазу, а 
також тренування пацієнта задля кращого контролю 
над м’язами тазового дна [5, 7] .

За даними літератури, для фізіотерапевтичного 
лікування простатиту використовують магнітотера-
пію, гальванізацію, електрофорез, ультрафонофорез, 
діадинамотерапію, озокерито- й парафінолікування, 

бальнео- і пелоїдотерапію, світлолікування [1] . До 
методик лікування простатиту відносяться також 
малоінвазивні і хірургічні методи . Малоінвазивні 
методи при лікуванні простатиту вивчені недостат-
ньо, однак є повідомлення про їхній позитивний 
ефект . До цих методів відносяться лазеротерапія, 
трансуретральна балонна дилатація, мікрохвильова 
термотерапія і голчаста абляція простати, трансрек-
тальна гіпертермія та інвазивна нейромодуляція [8] . 

Проблема ефективного ведення пацієнтів з про-
статитом, особливо з еректильною дисфункцією, є 
актуальною й досі невирішеною, адже результати 
лікування і реабілітації часто залишаються незадо-
вільними: зниження інтенсивності симптомів у два 
рази у порівнянні з вихідним вважається позитив-
ним результатом, а частота рецидивів складає від 25 
до 50% [5] . 

Висновки: 1 . Хронічний простатит — актуальна 
проблема урології та сімейної медицини: від трети-
ни до половини дорослих чоловіків у віці від 20 до 
50 років страждають на хронічний простатит . 2 . При 
довготривалому перебігу простатиту формується 
порушення функції простати, зокрема еректиль-
на дисфункція . 3 . Пальцеве ректальне дослідження 
прямої кишки і передміхурової залози — практич-
на навичка,  якою мають володіти лікарі загальної 
практики . 4 . Необхідність своєчасного спрямування 
пацієнта з хронічним простатитом до спеціаліста-
уролога . 5 . Лікування має бути комплексним, адек-
ватної тривалості і персоніфікованим . 6 . Необхідно 
поєднувати засоби, спрямовані на усунення інфек-
ційного агента (раціональна антибіотикотерапія), 
покращення імунного статусу пацієнта, нормаліза-
цію функції простати (α-адреноблокатори), а також 
зняття болю і зменшення запальних проявів у про-
статі (нестероїдні протизапальні препарати та ін .) . 
7 . Немедикаментозні методи дозволяють знизити 
хімічне навантаження і ефективно сприяють подо-
ланню симптомів (пальцевий масаж передміхурової 
залози, рефлексотерапевтичні і фізіотерапевтичні 
процедури) .

У перспективі подальших досліджень вважаємо 
актуальним розробку і наукове обґрунтування реф-
лексотерапевтичних методик в комплексному веден-
ні пацієнтів з хронічним простатитом з еректильною 
дисфункцією .
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Актуальные вопросы ведения пациента с хроническим 
простатитом и эректильной дисфункцией в амбулаторной 
практике: клинический  случай, проблемы и решения
Проф. Л. С. Бабинец
Тернопольский национальный медицинский университет
имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины

Резюме. Актуальность. Одной из актуальных проблем урологии и семейной медицины является веде-
ние больного с патологией мочеполовой системы, в том числе с хроническим простатитом: от трети до 
половины взрослых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет страдают хроническим простатитом.

Цель — проанализировать актуальные аспекты ведения пациента с хроническим простатитом и эрек-
тильной дисфункцией в амбулаторной практике семейного врача и уролога (на клиническом примере).

Обсуждение. При длительном течении простатита формируется нарушение функции простаты, в 
частности эректильная дисфункция. Пальцевое ректальное исследование прямой кишки и предстатель-
ной железы — практический навык, которым должны владеть врачи общей практики. Необходимость 
своевременного направления пациента с хроническим простатитом к специалисту-урологу. Лечение 
должно быть комплексным, адекватной продолжительности и персонифицированным. Необходимо со-
четать средства, направленные на устранение инфекционного агента (рациональная антибиотикотера-
пия), улучшение иммунного статуса пациента, нормализацию функции простаты (α-адреноблокаторы), 
а также снятие боли и уменьшение воспалительных проявлений в простате (нестероидные противовос-
палительные препараты и др.). Немедикаментозные методы позволяют снизить химическую нагрузку и 
эффективно способствуют преодолению симптомов (пальцевой массаж предстательной железы, рефлек-
сотерапевтические и физиотерапевтические процедуры).

Вывод. Проблема эффективного ведения пациентов с простатитом, особенно с эректильной дисфунк-
цией, требует дальнейшего решения: результаты лечения и реабилитации являются неудовлетворитель-
ными, снижение интенсивности симптомов в два раза по сравнению с исходным считается положитель-
ным результатом, а частота рецидивов составляет от 25 до 50%

Ключевые слова: хронический простатит, эректильная дисфункция, антибиотикотерапия, 
α-адреноблокаторы, немедикаментозные методики.

Current issues of the patient’s management at  chronic prostatitis and 
erectile dysfunction in the  outpatient practice: clinical case, problems 
and its decision 
Prof. L. S. Babinets
Ternopil National Medical University by Gorbachevsky of the Ministry of Health of Ukraine

Resume. Actuallity. One of the pressing problems of urology and family medicine is the management of a 
patient with pathology of the genitourinary system, in particular with chronic prostatitis: from one third to one 
half of adult men aged 20 to 50 years suffer from chronic prostatitis.

The aim is to analyze topical aspects of managing a patient with chronic prostatitis and erectile dysfunction in 
the outpatient practice of a family doctor and urologist (on a clinical example).

Discussion. In the long-term course of prostatitis is a violation of the function of the prostate, in particular 
erectile dysfunction. Finger rectal examination of the rectum and prostate is a practical skill that GPs should 
have. The need for timely referral of a patient with chronic prostatitis to a specialist- urologist. Treatment should 
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be comprehensive, of adequate duration and personalized. It is necessary to combine means aimed at eliminating 
the infectious agent (rational antibiotic therapy), improving the patient’s immune status, normalizing prostate 
function (α-blockers), as well as relieving pain and reducing inflammatory manifestations in the prostate (non-
steroidal anti-inflammatory drugs). Non-drug methods help to reduce the chemical load and effectively help 
to overcome the symptoms (finger massage of the prostate gland, reflexology and physiotherapy procedures).

Conclusion. The problem of effective management of patients with prostatitis, especially with erectile 
dysfunction, needs to be addressed: the results of treatment and rehabilitation are unsatisfactory: the twice 
reduction of the symptoms’ intensity  compared with the baseline is considered a positive result, and the rate of 
the recurrency is from 25 to 50%

Key Words: chronic prostatitis, erectile dysfunction, antibiotic therapy, α-blockers, non-drug methods.
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