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Генітальний герпес спричинюється вірусом простого герпесу типів І і ІІ
(ВПГ-1 і ВПГ-2) і є частою інфекцією періоральної та аногенітальної ділянок.
Хоча лише 5 % пацієнток мають в анамнезі епізоди генітального герпесу, при
первинному обстеженні специфічні антитіла виявляють у 25-30 % випадків.
Класичні симптоми первинного епізоду генітального герпесу включають
тяжкий больовий синдром, генітальні висипи у вигляді пухирців з прозорим
вмістом, які потім змінюються виразками. Але більшість випадків
герпетичної інфекції залишаються безсимптомними, що ускладнює
визначення справжньої частоти захворювання. У пацієнток з наявністю в
анамнезі епізодів генітального герпесу ВПГ-1 виявляється в 37 % випадків,
ВПГ-2 — у 63 % випадків. Первинна інфекція найчастіше супроводжується
симптомами нежиті, загальною слабкістю, міалгією, нудотою, діареєю і
лихоманкою. Біль і свербіж вульви передують появі специфічних висипів
приблизно за 24-36 год до появи болючих генітальних виразок. Виразки
загоюються протягом 10-22 днів. Після первинного епізоду рецидиви герпесу
можуть виникати 1-6 разів на рік. Наявність активних герпетичних висипань
на статевих органах у вагітних жінок напередодні пологів є показанням до
кесаревого розтину у зв’язку з високим ризиком ураження новонародженого
з розвитком блискавичної форми герпесу, енцефаліту і смерті дитини.
.Лікування. На
жаль,
лікування
генітального
герпесу
є
малоефективним. При первинній інфекції застосовують ацикловір (віролекс,
фамвір, герпевір, гевіран) по 200 мг 5 разів на день або по 400 мг 2 рази на
день, що зменшує тривалість гострого періоду вірусної інфекції. При тяжкій
ВПГ-інфекції
в
імуноскомпрометованих
осіб
використовують
внутрішньовенне введення ацикловіру дозою 5 мг/кг маси тіла кожні 8 год.
При частих рецидивах профілактична супресивна терапія полягає у вживанні
ацикловіру дозою 400 мг/ день. При резистентності до ацикловіру
альтернативне лікування полягає у призначенні валацикловіру аналогічними
дозами.
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