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Захворювання, що передаються статевим шля-
хом (ЗПСШ), є серйозною загрозою здоров’ю на-
селення, особливо молоді, і можуть призводити
до загрозливих ускладнень. Останнім часом у
загальній структурі реєстрованих урогенітальних
інфекційних захворювань наголошується прогре-
суюче їх зростання. Проблематичним у розв’язан-
ні питання своєчасної діагностики і лікування да-
них захворювань є їх неповна реєстрація різними
структурами, що займаються наданням медичної
допомоги населенню, але не схильними до кон-
тролю з боку органів і установ охорони здоров’я:
приватними лікарями, спільними медичними під-
приємствами, медичними працівниками різних
спеціальностей, а також особами, що взагалі не ма-
ють медичної освіти. Важливим фактором, що
впливає на неповний облік хворих, є самоліку-
вання, чому сприяє вільний продаж антибактері-
альних лікарських препаратів. У зв’язку з цим
необхідне впровадження конфіденційної системи
лікування, перехід від стаціонарного лікування
до амбулаторного, забезпечення невисокої вар-
тості лікування і діагностики, використання прин-
ципу синдромного підходу, а також забезпечен-
ня населення, зокрема підлітків і молоді, пов-
нішою інформацією про шляхи і принципи сучас-
ного лікування урогенітальних захворювань.
Синдромний підхід — це практика лікування

пацієнтів, стверджують F. J. Bowden і G. P. Garnett
(2000), «у яких виявляються специфічні симпто-
ми і ознаки захворювання, за певною за протоко-

лом схемою без необхідності підтвердження діа-
гнозу лабораторними методами. Переваги такого
підходу — низька вартість, можливість обійтися
без лабораторних служб і почати лікування не-
гайно» [1].
Згідно дослідженню, проведеному Г. П. Чіновим

(2005), хламідійна інфекція сьогодні являє най-
більший інтерес для практичних лікарів і нау-
ковців. Це пов’язано зі значним її поширенням,
труднощами в лікуванні, тяжкістю ускладнень,
впливом на репродуктивне здоров’я населення.
Найвищі показники поширеності (3–11 %) харак-
терні для популяції сексуально активних осіб у
віці 15–24 роки [2]. Все вищевикладене свідчить
про важливість і актуальність розробки нових
комплексних методів лікування хворих із урогені-
тальним хламідіозом (УГХ) із використанням но-
вих високоактивних препаратів.
Останніми роками при лікуванні УГХ все шир-

ше застосовуються макроліди, завдяки їх здат-
ності нагромаджуватися у високих концентра-
ціях у клітинно-тканинних структурах організму,
схильних до дії хламідійної інфекції. А. Д. Дюдон
і співавт. (2006) у своєму дослідженні розгляда-
ють переносність препарату даної групи Зомакс
(азитроміцину дигідрат) і ефективність запро-
понованого ними лікування хворих з УГХ залеж-
но від давності захворювання. Хворим першої
групи (давність захворювання до 3 міс) як етіо-
тропний препарат для лікування УГХ призначав-
ся Зомакс по 1000 мг за 1 год до або через 2 год піс-
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ля їди на 1, 7 і 14-й день лікування захворюван-
ня. Хворим другої терапевтичної групи (давність
процесу більше 3 міс) як етіотропне лікування
призначали послідовно два антибіотики: докси-
циклін (Юнідокс Солютаб) і Зомакс. Перші де-
сять днів хворі приймали доксициклін — на пер-
ший прийом 200 мг, подальші прийоми — по 100 мг
двічі на добу. Зомакс хворі другої терапевтичної
групи приймали по 1,0 за 1 год до або через 2 год
після їди на 11, 17 і 24-й день етіотропної терапії.
Хворим, у яких була діагностована трихомонад-
на інвазія, на першому етапі лікування признача-
ли орнідазол за загальноприйнятими методика-
ми. Лікування УГХ розпочинали тільки після
контролю санації трихомонадної інвазії, поєд-
наність з якою виявлена в 21,6 % випадків. Ви-
вчення динаміки запропонованої терапії показа-
ло її добру переносність у 97,3 % випадків. Одер-
жані найближчі (через 1 міс після лікування —
98,6 %) і віддалені (через 6 міс — 95,9 %) резуль-
тати клініко-мікробіологічної ефективності ліку-
вання УГХ за запропонованою методикою дозво-
лили авторам рекомендувати Зомакс для широ-
кого вживання в комплексному лікуванні хламі-
дійної інфекції [3].
Розглядаючи Chlamydia trachomatis і Urea-

plasma  urealyticum як урогенітальні інфекції «дру-
гої генерації», А. А. Халдін і співавт. (2007) зазна-
чають, що сьогодні найперспективніший напрям
етіотропної терапії урогенітального хламідіозу й
уреаплазмозу — вживання сучасних фторхіно-
лонів і макролідів, зокрема джозаміцину (вільпра-
фену). Підкреслюючи його безпечність, добру пе-
реносність, автори вважають, що це — один із пре-
паратів першої лінії етіотропної терапії при ліку-
ванні інфекцій, спричинених хламідіями і міко-
плазмами (зокрема уреаплазмами) [4].
Розглядаючи проблему УГХ у дітей, В. Ф. Ко-

коліна (2007) наголошує на необхідності прове-
дення комплексного лікування, яке включає етіо-
логічну, патогенетичну, симптоматичну терапію
і місцеву дію на осередки ураження, оскільки вжи-
вання тільки антибіотиків може призвести до хро-
нізації інфекції, появи L-форм збудника, спрово-
кувати загострення запального процесу. Препа-
ратами вибору автор вважає азитроміцин (сума-
мед) і доксициклін. Найчастіше з макролідів за-
стосовують азитроміцин (сумамед) дозою в пер-
ший день 10 мг/кг, із другого по п’ятий — 5 мг/кг
1 раз на день. Доксициклін рекомендований ді-
тям старше 9 років дозою 4 мг/кг у першу добу і
2 мг/кг — у подальшому. При персистуючих фор-
мах хламідійної інфекції найефективнішим є по-
єднання антибактеріальних препаратів та імуно-
модулюючих засобів. Дітям до 3 років признача-
ють віферон-1 (150 тис. ОД) по 1 свічці двічі на
день, від 3 до 6 років — віферон-2 (500 тис. ОД)
по 1/2 свічки двічі на день, старше 6 років — віфе-
рон-2 по 1 свічці двічі на день. Застосовують віфе-
рон протягом 10 днів щодня, потім через 20 днів.
Автор згадує про ефективність лікування хламі-
діозу циклофероном (низькомолекулярний індук-

тор синтезу α -, β- і γ-інтерферонів в організмі)
парентерально (в/м). Циклоферон (2,5 %)  при-
значають по 1,0–2,0 мл дітям старше 4 років 1 раз на
день за схемою: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23-й день.
Препарат застосовують у поєднанні з антибіоти-
ками. У комплексі лікування хламідійної інфекції
обов’язковим є призначення разом з етіотроп-
ною терапією пробіотиків курсами по 10–14 днів:
бактиспорин, фципол, кіпферон і ацилакт у віко-
вих дозах [5].
Д. К. Ермоленко і співавт. (2006) вивчали ефек-

тивність і доцільність терапевтичного вживання
лактофільтруму — комбінації пребіотичного пре-
парату лактулози (20 %) у комплексі з гідроліз-
ним лігніном (65 %) і макролідними антибіотика-
ми (кларитроміцин) при лікуванні УГХ. Лакто-
фільтрум пацієнти приймали щодня в 1 прийом од-
ночасно по 250 мг двічі на день протягом 14 днів.
У результаті проведеного лікування у хворих не
помічено змін у мікрофлорі кишечнику, що доз-
волило авторам зробити висновок про можли-
вість поєднаного використання даних препаратів
для профілактики дисбіозів у процесі терапії хла-
мідійної інфекції [6].
Лікування хворих із герпесвірусною інфекцією

являє певні труднощі через відсутність противі-
русних препаратів, здатних повністю елімінува-
ти вірус простого герпесу (ВПГ) з організму, а
також унаслідок формування порушень в імунній
системі при високій частоті рецидивів. Також при-
чинами неефективності лікування нерідко є недо-
статність рекомендованих лікарями терапевтич-
них доз препаратів для контролю над тяжкістю
захворювання, нерозуміння механізмів дії ацик-
лічних нуклеозидів, а також відсутність особис-
того контакту пацієнта з лікарем. Нині всі мето-
ди лікарської терапії та профілактики герпесві-
русної інфекції можна об’єднати в три основні
групи: хіміотерапія (ациклічні нуклеозиди), іму-
нотерапія і комбінована терапія, що включає хіміо-
й імуномодулюючі препарати [7; 8].
Виділяють два основні способи вживання про-

тивірусних хіміопрепаратів: епізодичне призна-
чення (у міру необхідності при загостреннях гер-
песвірусної інфекції); пролонгована або превен-
тивна терапія. У першому випадку препарат при-
значають коротким курсом протягом 7–10 днів.
У другому — пацієнти приймають препарат що-
дня протягом кількох місяців або років не тільки
для купірування даного рецидиву, але і для профі-
лактики подальших рецидивів [9].
Аналізуючи сучасний стан проблеми лікування

генітального герпесу, дослідники відзначають [10],
що сьогодні не існує препаратів, здатних повністю
позбавити організм від вірусу. Препаратами пер-
шої лінії вибору автори вважають ациклічні нук-
леозиди (ацикловір, валацикловір, фамцикло-
вір). Вказуючи на низьку біодоступність ацикло-
віру (10–20 %), вони наголошують на 3–5-кратно-
му збільшенні порівняно з останнім у валацикло-
віру (вальтрексу), що робить його препаратом ви-
бору в лікуванні патології [10].
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Р. А. Leone еt аl. (2002) стверджують, що вала-
цикловір —  перший і єдиний препарат, для яко-
го доведена триденна схема лікування рецидиву
генітального герпесу (по 500 мг двічі  на добу так
само ефективний у лікуванні рецидиву, як і п’яти-
денний курс) [11].

R. Раtel еt аl. (2003) повідомляють про вірогід-
не зниження (на 75 %) ризику передачі ВПГ не-
інфікованому сексуальному партнеру при щоден-
ному прийомі 500 мг валацикловіру хворим на
генітальний герпес [12].

J. S. Brantley еt аl. (2006), посилаючись на
клінічні дослідження більше 10 000 пацієнтів із
герпесвірусною інфекцією, оцінюють безпечність
і ефективність валацикловіру в проведенні епізо-
дичної, а також супресивної терапії. Препарат є
єдиним антивірусним лікарським засобом, реко-
мендованим для однократного вживання для за-
безпечення контролю над рецидивами герпесу
при проведенні епізодичної терапії [13].
Про успішне вживання вказаного препарату

при проведенні супресивної терапії повідомляють
багато сучасних зарубіжних дослідників [14–17].
А. Е. Шульженко  і І. Н. Зуйкова (2007) дослі-

джували різні схеми вживання ациклічних нуклео-
зидів у пацієнтів із генітальною герпесвірусною
інфекцією з високою частотою рецидивів. Явні
переваги високодозової терапії виявилися при
оцінці тривалості рецидиву генітального герпесу
на фоні лікування. Валтрекс і фамвір у високих
дозах скоротили терміни рецидиву більш ніж
удвічі порівняно з стандартною терапією (з 3,9 до
1,7 дня). Ефективність ацикловіру виявилася де-
що нижчою. Проте всі ці препарати істотно зни-
зили терміни клінічних проявів рецидиву порів-
няно з стандартною схемою лікування. Проведе-
ні дослідження довели незаперечні переваги ви-
сокодозової схеми терапії, коли на її фоні вже на
3-тю добу вірогідно зменшувалась інтенсивність
свербежу, набряку і гіперемії в ділянці висипань.
Тривалість ремісії у хворих із різними формами
генітальної герпесвірусної інфекції, на думку ав-
торів, залежить від схеми лікування. При стан-
дартній і високодозовій схемі терапії ацикловіром,
валтрексом і фамвіром при типовому перебігу за-
хворювання період ремісії коливався від 0,8 до
1,6 міс, при атиповій формі — від 0,7 до 1,7 міс. Ста-
тистично значущих відмінностей щодо трива-
лості ремісії при даних схемах лікування не одержа-
но. Водночас пролонгована схема терапії сприяла
вірогідному збільшенню безрецидивного перебігу
герпесвірусної інфекції. Так, при типовій формі
захворювання після лікування ацикловіром пері-
од ремісії дорівнював 4,1, валтрексом —10,5, фам-
віром — 9,2 міс, при атиповій формі — відповід-
но 3,3; 7,1 і 6,8 міс. Таким чином, максимальний
безрецидивний період спостерігався при пролон-
гованому прийомі валтрексу і фамвіру [18].
Метою дослідження, проведеного Е. В. Ли-

повою і Р. С. Хрзаян (2007), була розробка ефек-
тивного способу терапії поєднаної кандидозно-
герпетичної інфекції генітального тракту жінок.

Для цього, відповідно до розробленої авторами
методики, одночасно призначали противірусні
та протигрибкові препарати — арбідол (100 мг —
по 2 таблетки тричі на день до їди протягом 7 днів)
і аміксин (125 мг — 2 таблетки на день після їди
протягом 2 днів, потім по 1 таблетці через день,
на курс 12,5 г). Як протигрибковий препарат за-
стосовували флюкостат per os і місцево: перший
прийом — 150 мг, потім по 40 мг протягом 7 днів
з одночасним лікуванням розчином цього ж пре-
парату у вигляді інстиляцій в уретру, вагінальних
ванн і мікроклізм в ампулу прямої кишки протя-
гом 7–10 днів. Ефективність запропонованого ме-
тоду лікування — 89,2 % [19].
Викликає інтерес дослідження нових антропо-

нозних представників сімейства герпесвірусів, про-
ведене [20]. Аналізуючи ННV-6, ННV-7, ННV-8,
відкриті наприкінці XX ст., автори підкреслю-
ють різноманіття їх клінічних проявів і безсимп-
томне носійство. Терапія захворювань, спричи-
нених  даними вірусами, являє значні труднощі,
незважаючи на достатню кількість антигерпетич-
них препаратів. Це зумовлено генотиповими особ-
ливостями збудника, тривалою персистенцією
його в організмі, різною чутливістю до препа-
ратів. Так, дослідження антивірусної дії деяких
ліків довели, що дані віруси малочутливі до ана-
логів нуклеозидів. Спостерігався деякий успіх
при використанні ганцикловіру і фоскарнету, але
даних про ефективність препаратів у лікуванні
інфекції, спричиненої вірусами, автори досліджен-
ня не знайшли [20].
Не менш важливою для фахівців є проблема

урогенітального трихомоніазу (УГТ)  — однієї з
найпоширеніших інфекцій піхви, яка часто пере-
бігає як змішана протозойно-бактерійна хворо-
ба із залученням у запальний процес багатьох ор-
ганів сечостатевої системи. Тому доцільним є ви-
користання комплексної терапії для лікування
даної патології.
Ретроспективний аналіз проблеми вибору ме-

тодів терапії УГТ провела в своїй роботі В. І. Кі-
сіна  (2001). Розглядаючи позитивні та негативні
сторони призначення разових і курсових доз, ав-
тор відзначає, що з моменту відкриття 5-нітро-
імідазолів вони є єдиною групою лікарських за-
собів, ефективних щодо Trichomonas vaginalas. За
рекомендацією СDС, метронідазол слід призна-
чати або по 2,0 г однократно, або по 500 мг двічі
на день протягом 7 діб. Але автор звертає увагу на
те, що протягом останніх років спостерігаються
зміни в бік збільшення дози препарату. Даний факт
можна пояснити зниженням чутливості штамів
Trichomonas vaginalas до метронідазолу, що зу-
мовлює необхідність пошуку нових лікарських
засобів для лікування УГТ [21].
Вивчення клінічної безпечності секнідазолу

(синтетичного 5-нітроімідазолу з системною ан-
тибактеріальною і протипротозойною дією) по-
рівняно з орнідазолом (тиберал) і трихополом,
що раніше застосовували при лікуванні УГТ, ста-
ло  основою дослідження, проведеного Ю. С. Бу-
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товим і Е. Ю. Горіною. Лікування проводили ам-
булаторно. У групі хворих, які  одержували секні-
дазол у вигляді монотерапії по 2 г однократно,
трихомонади в мазках були відсутні через 24 год
у 100 % пацієнтів, а через 8–10 днів — у 80 % хво-
рих фіксувалося повне клініко-етіологічне оду-
жання. Дослідники рекомендують секнідазол для
широкого вживання у хворих на УГТ через його
виражену антитрихомонадну активність при різ-
них формах трихомонадної інфекції, добру пере-
носність і відсутність негативного впливу на ге-
патобіліарну і кровотворну системи [22].
Розробка нового методу лікування УГТ — ме-

та наукового дослідження, проведеного Г. М.
Бондаренко і И. Н. Никитенко (2005). Лікування
пацієнток проводили метронідазолом, що вводив-
ся внутрішньовенно краплинно по 0,5 г через
8 год разом з антибіотиками цефалоспориново-
го ряду. Вживання запропонованого методу ліку-
вання привело до елімінації трихомонад майже у
95,6 % пацієнток, що дозволило авторам зроби-
ти висновок про його високу ефективність у ліку-
ванні сечостатевого трихомоніазу у жінок [23].
Останніми роками перед дослідниками постає

проблема виникнення чутливості штамів N. go-
norrhoeae до антимікробних препаратів. Так, А. А.
Кубановою і співавт. (2006) було виявлено ви-
сокий рівень резистентності N. gonorrhoeae до пе-
ніциліну, тетрацикліну і ципрофлоксацину, що,
на думку авторів, робить необхідним виключен-
ня даних препаратів із схем лікування гонококо-
вої інфекції, а препаратами вибору слід вважати
спектоміцин і цефтриаксон, враховуючи їхню
найбільшу активність щодо досліджених штамів
гонокока [24].
Г. Л. Колієва і співавт. (2003) у ретроспективно-

му огляді світової літератури навели дані про стан
захворюваності на гонорею, шляхи й методи її лі-
кування. Після відкриття інгібіторів ДНК-гірази —
хінолонів — лікування гонореї стали вести саме
фторхінолонами. З початку 60-х до кінця 80-х рр.
минулого століття отримано вже 4 покоління фтор-
хінолонів. Сьогодні автори описують випадки
лікування ЗПСШ за допомогою гатифлоксацину
і моксифлоксацину (авелоксу), але підкреслю-
ють, що в доступній літературі вони не зустріли
результатів лікування гонококової інфекції мок-
сифлоксацином [25].
І. В. Хамаганова (2007) вивчає кандидозний

вульвовагініт і методи його лікування. Препарат
вибору в даному випадку — флуконазол, який за-
стосовують по 150 мг перорально однократно, а
при рецидивній формі — по 150 мг перорально з
повторним прийомом через 3 доби, потім флуко-
назол призначають по 150 мг на тиждень перо-
рально протягом 6 міс. Оскільки часто спостері-
гається мікст-інфекція, зумовлена дріжджопо-
дібними грибами і різними бактеріями, останні-
ми роками використовують комплексні препара-
ти, наприклад Макмірор комплекс (в одному ва-
гінальному супозиторії міститься 10 г ніфурате-
лу і 200 000 ОД ністатину). Обгрунтованою, на

думку автора, є комбінація антимікотичних за-
собів із метронідазолом, який має антибактері-
альну, протипротозойну, трихомонацидну дію.
Так, вагінальні супозиторії нео-пенотран містять
100 мг міконазолу й 500 мг метронідазолу, а ва-
гінальні таблетки кліон — 100 мг міконазолу і
100 мг метронідазолу в одній дозі [26].
Таким чином, реальна загроза здоров’ю май-

бутніх поколінь — це інфекції, що передаються
статевим шляхом, частота яких особливо збіль-
шується серед підлітків. Тому важливою і найак-
туальнішою задачею дослідників є пошук нових
методів діагностики і засобів лікування цієї пато-
логії, причому головним критерієм під час вибо-
ру схем лікування повинна бути їхня ефектив-
ність.
Необхідна спільна скоординована робота дер-

матовенерологічної, урологічної, акушерсько-
гінекологічної й інших служб спільно з організа-
торами охорони здоров’я, щоб проблема сьогоден-
ня не стала катастрофою у майбутньому.
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Вступ

Сьогодні інгібітори β-гідрокси-β-метилглута-
рил-коензим-А-редуктази — статини — одна з
основних груп препаратів для лікування, а також
первинної та вторинної профілактики ішемічної
хвороби серця (ІХС) й атеросклерозу. Холестерин-

знижувальний ефект дії статинів приводить до
зниження рівня загального холестерину й голов-
них ліпідних фракцій, що сприяє покращанню
функції ендотелію та зменшує ступінь оксидант-
ного стресу [1].
Відомо, що, крім холестеринзнижувальних,

статини мають плейотропні властивості, а саме:

УДК 616.12-009.72-08:615.272.4

О. В. Телятников

СТАН NO-СИНТАЗНОЇ СИСТЕМИ
У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ СТАТИНАМИ
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеса, Україна

УДК 616.12-009.72-08:615.272.4
А. В. Телятников
СОСТОЯНИЕ NO-СИНТАЗНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ СТАТИНАМИ
Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Одесса, Украина
Обследовано 40 больных со стенокардией напряжения ІІ–ІІІ ФК на фоне приема аторвастатина в
суточной дозе 20 мг. Нормализовалась активность NО-синтазы, содержание нитритов в плазме крови
снижалось, а нитратов — значительно увеличивалось. В группе больных, которые не принимали
статины, отмечалось повышение активности NО-синтазы в плазме крови.
Ключевые слова: статины, NО-синтаза, нитраты, нитриты, ишемическая болезнь сердца.

UDC 616.12-009.72-08:615.272.4
O. V. Telyatnikov
NO-SYNTHASE SYSTEM CONDITION IN PATIENTS SUFFERING FROM ISCHEMIC HEART
DISEASE AFTER THERAPY WITH STATINS
The Military Medical Clinical Center of the South Region, Odesa, Ukraine
40 patients suffering from exertional angina pectoris of II–III functional classes (FC), who took atorvastatin
in a daily dose of 20 mg were examined. The therapy resulted in increase of NO-sуntase activity, decrease
in content of nitrites, increase in content of nitrates. Another group of patients who didn’t take statins had
increase in NO-sуnthase activity in the blood plasma.
Key words: statins, NO-sуnthase, nitrites, nitrates, ischemic heart disease.




