ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι
αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται από
άνκρωπο ςε άνκρωπο μζςω τθσ ανκρϊπινθσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων του ςεξ, του ςτοματικοφ ςεξ και του πρωκτικοφ ςεξ.
Ενϊ ςτο παρελκόν, αυτζσ οι αςκζνειεσ ςυνικωσ αναφζρονταν ωσ ςεξουαλικϊσ
μεταδιδόμενα νοςιματα ι αφροδίςια νοςιματα, τα τελευταία χρόνια ο όροσ ςεξουαλικϊσ
μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ προτιμάται, κακϊσ ζχει ζνα ευρφτερο φάςμα εννοιϊν: ζνα άτομο
μπορεί να μολυνκεί, και μπορεί να μολφνει άλλουσ δυνθτικά, χωρίσ να ζχει μια αςκζνεια.
Μερικά ΣΜΝ μποροφν να μεταδίδονται και μζςω τθσ χριςθσ βελονϊν φαρμάκου, μετά τθ
χριςθ τουσ από ζνα μολυςμζνο άτομο, κακϊσ και μζςω τθσ γζννασ ι του κθλαςμοφ.
Οι κφριεσ πθγζσ μόλυνςθσ ςε αφξουςα ςειρά είναι τα αφροδίςια υγρά, το ςάλιο, ο
βλεννογόνοσ ι το δζρμα(ιδιαίτερα του πζουσ),ενϊ λοιμϊξεισ μποροφν επίςθσ να
μεταδοκοφν από τα περιττϊματα, τα οφρα και τον ιδρϊτα.
Ιςτορική αναδρομή
Οι ςεξουαλικά μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ είναι γνωςτζσ εδϊ και εκατοντάδεσ χρόνια. Σα
πξώηα θαιά θαηαγεγξακκέλα Επξσπατθά μεζπάζκαηα κηαο αζζέλεηαο πνπ είλαη ηώξα
γλσζηή σο ζύθηιε εκθαλίζηεθαλ ην 1494, όηαλ μέζπαζε κεηαμύ γαιιηθώλ
ζηξαηεπκάησλ πνπ πνιηνξθνύζαλ ηε Νάπνιε. Από απηό ην θέληξν, ε λόζνο ζάξσζε
νιόθιεξε ηελ Επξώπε, ζθνηώλνληαο πεξηζζόηεξνπο από πέληε εθαηνκκύξηα
αλζξώπνπο.

ηηο αξρέο ηνπ αηώλα, ηα αθξνδίζηα λνζήκαηα απνηεινύζαλ κείδνλ ηαηξό-θνηλσληθό
πξόβιεκα. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο, 1 ζηνπο 4 ζηξαηηώηεο ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ έπαζρε από ζύθηιε ή βιελλόξξνηα. Η αλαθάιπςε όκσο ησλ αληηβηνηηθώλ
νδήγεζε ζηε ξαγδαία κείσζε ηεο επίπησζεο, ηεο λνζεξόηεηαο θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο
ησλ κηθξνβηαθώλ ΜΝ ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν.

Έφηβοι και ΣΜΝ
Οι ζφθβοι αποτελοφν ομάδα υψθλισ επικινδυνότθτασ για τθν πρόςλθψθ ΣΜΝ λόγω των
ςεξουαλικϊν τουσ ςυμπεριφορϊν. Συγκριτικά με άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ, οι ζφθβοι και οι
νζοι ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να ζχουν πολλαπλοφσ ςεξουαλικοφσ ςυντρόφουσ, να
μθν παίρνουν τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ και τισ περιςςότερεσ φορζσ οι νζεσ γυναίκεσ να

ζχουν ςυντρόφουσ θλικιακά μεγαλφτεροφσ τουσ. Επιπλζον, οι νζεσ γυναίκεσ είναι βιολογικά
πιο ευάλωτεσ ςτθν πρόςλθψθ χλαμυδίων, γονόρροιασ και HIV.

Ποια είναι τα πιο ςοβαρά ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα (ειδικά
για τισ γυναίκεσ)
Συγκριτικά με τουσ άντρεσ, οι γυναίκεσ επιβαρφνονται περιςςότερο από πιο ςυχνζσ και πιο
ςοβαρζσ επιπτϊςεισ των ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων. Το 10-20% των
γυναικϊν με γονόρροια και χλαμφδια αναπτφςςει φλεγμονϊδθ νόςο ςτθν περιοχι τθσ
πυζλου (λεκάνθ), που είναι μία από τισ πιο ςοβαρζσ επιπλοκζσ. Η φλεγμονϊδθσ νόςοσ τθσ
πυζλου μπορεί να οδθγιςει ςε χρόνιο πόνο ςτθν περιοχι, υπογονιμότθτα και πικανι
ζκτοπθ κφθςθ.
Ο ιόσ HPV (του ζρπθτα) μπορεί να επιφζρει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για τισ γυναίκεσ. Κάποιοι
τφποι του ιοφ ςυνδζονται με αυξθμζνθ πικανότθτα εμφάνιςθσ καρκίνου του τραχιλου.
Επιπλζον, οι γυναίκεσ που κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ τουσ πάςχουν από κάποιο
ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα ενδζχεται να καταλιξουν ςε πρόωρο τοκετό, ι να
παρουςιάςουν ουρολοίμωξθ πριν και μετά τον τοκετό. Επίςθσ, κάποια ςυμπτϊματα των
ΣΜΝ μπορεί να είναι επιβλαβι για τα μωρά, λόγω του ότι ςυνδζονται με πρόωρο τοκετό.

ΣΜΝ και ςυμπτώματα
Δεν είναι όλα τα ΣΜΝ ςυμπτωματικά, και τα ςυμπτϊματα μπορεί να μθν εμφανιςτοφν
αμζςωσ μετά τθ μόλυνςθ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ μία αςκζνεια μπορεί να
πραγματοποιθκεί χωρίσ ςυμπτϊματα, γεγονόσ που αφινει ζνα μεγαλφτερο κίνδυνο
μετάδοςθσ τθσ νόςου ςε άλλουσ.
Ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ και θ κεραπεία ζχει ωσ αποτζλεςμα λιγότερεσ πικανότθτεσ να
μεταδϊςουν τθν αςκζνεια, και για οριςμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να βελτιϊςει τα
αποτελζςματα τθσ κεραπείασ
Η διάγνωςθ μπορεί επίςθσ να κακυςτεριςει εξαιτίασ τθσ απροκυμίασ των μολυςμζνων
ατόμων να αναηθτιςουν ζναν ιατρικό επαγγελματία.

Χλαμύδια
Τα χλαμφδια είναι κεραπεφςιμο νόςθμα και προκαλείται από τα βακτιρια Chlamydia
trachomatis.Τα ςυμπτϊματα εμφανίηονται 10-20 θμζρεσ από τθν ςτιγμι τθσ μόλυνςθσ.

Μεταδίδονται μζςω κολπικισ, ςτοματικισ ι πρωκτικισ ςυνουςίασ. Κακϊσ θ λοίμωξθ είναι
ςυχνά αςυμπτωματικι, είναι πικανόν να ζχουμε μολυνκεί και να μθν το γνωρίηουμε.
Πικανά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν αςυνικιςτεσ εκκρίςεισ, καφςοσ κατά τθν οφρθςθ,
πόνο ςτθν περιοχι τθσ πυζλου. Το 75% των γυναικϊν και το 50% των ανδρϊν δεν ζχουν
κακόλου ςυμπτϊματα.
Τα χλαμφδια κεραπεφονται με αντιβιοτικά, αλλά μπορεί να προκαλζςει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ
ςτθν υγεία εάν αφεκεί χωρίσ κεραπεία.
Βλεμμόρροια, γομόρροια
Προκαλείται από το μικρόβιο του γονόκοκκου που είναι γνωςτό με τθν ονομαςία Neisseria
gonorrhoeae. Αρκετοί που προςβάλλονται από τθ νόςο μπορεί να μθν παρουςιάςουν
ςυμπτϊματα. Όταν υπάρχουν, παρουςιάηονται περίπου 10 μζρεσ μετά από τθν μετάδοςθ
και προςβολι από το μικρόβιο. Ίδια ςυμπτωματολογία με τα χλαμφδια. Το 80% των
γυναικϊν και το 10% των ανδρϊν δεν ζχουν κακόλου ςυμπτϊματα
Οι ζγκυεσ που προςβάλλονται από τθ γονόρροια εάν παραμείνουν χωρίσ κεραπεία, είναι
δυνατόν να μεταδϊςουν το μικρόβιο ςτο παιδί τουσ.
Η γονόρροια κεραπεφεται με τθν χριςθ αντιβίωςθσ από το ςτόμα, ενϊ ταυτόχρονα κα
πρζπει να γίνεται λιψθ φαρμάκων και από τον/ τθν ςφντροφο.

Έρπης τωμ γεμμητικώμ οργάμωμ( HSV-2)
Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων ίςωσ είναι το πιο ςυχνό ςεξουαλικά- μεταδιδόμενο
νόςθμα και ςυνικωσ προςβάλλει τθν γεννθτικι περιοχι (γεννθτικόσ Ζρπθσ). Ο ιόσ
μεταδίδεται και μάλιςτα μπορεί να μεταδοκεί ςτο ζμβρυο κατά τθν διάρκεια του τοκετοφ,
και γι’αυτό το λόγο ςυνιςτάται να γίνει καιςαρικι τομι.
Τα ςυμπτϊματα του γεννθτικοφ ζρπθτα διαρκοφν 2-3 εβδομάδεσ και περίπου το 75% των
αςκενϊν αναπτφςςουν περιοδικζσ προςβολζσ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε άτακτα χρονικά
διαςτιματα.
Πικανά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν εξανκιματα, πόνο κατά τθν οφρθςθ, φυςαλίδεσ ςτα
γεννθτικά όργανα, τουσ γλουτοφσ, τον πρωκτό ι το ςτόμα που δθμιουργοφν κνθςμό ι πόνο,
ακόμθ και διόγκωςθ λεμφαδζνων.
Οι εξάρςεισ μπορεί να ςχετίηονται με ςωματικό ι οργανικό stress.
Περίπου τα 2/3 όςων ζχουν μολυνκεί με τον ιό δεν το γνωρίηουν.
Δεν κεραπεφεται οριςτικά και κάνει ςυχνζσ υποτροπζσ. Ωςτόςο τα αντιικά φάρμακα που
χορθγοφνται ζχουν καλά αποτελζςματα, μειώνοςν τα σςμπτώματα και τιρ εξάπσειρ.

Κομδυλώματα, HPV
Αποτελοφν μια μεγάλθ ομάδα ιϊν με διάφορθ κλινικι εικόνα και ςθμαςία και ο αρικμόσ
τουσ υπολογίηεται γφρω ςτουσ 80.
Οφείλονται ςτον ιό των ανκρωπίνων κθλωμάτων (HPV )και προςβάλλουν κυρίωσ τον

τράχθλο τθσ μιτρασ, τον κόλπο και το αιδοίο ςτισ γυναίκεσ και ςτουσ άνδρεσ μποροφν να
εμφανιςκοφν ςτθ βάλανο του πζουσ, ςτθν ακροποςκία, ςτο ςτόμιο τθσ ουρικρασ, αλλά και
ςτο δζρμα του πζουσ, πζριξ του πζουσ, ςτο όςχεο, ακόμα και ςτθ περιπρωκτικι περιοχι.
Εμφανίηονται είτε ωσ μικρζσ φουςκάλεσ αρχικά , είτε ωσ μικρζσ μυρμθγκιζσ –εξογκϊματα .
Δεν εμφανίηει πόνο, οφτε κάποιο άλλο ςφμπτωμα, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ ενδοουρθκρικισ
εντόπιςθσ με ςυμπτϊματα κατά τθν οφρθςθ.
Επίςθσ, αν θ γυναίκα προςβλθκεί κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και δεν λάβει
κεραπεία, αυξάνεται θ πικανότθτα μετάδοςθσ του ιοφ HPV ςτο ζμβρυο.
Η αντιμετϊπιςθ ποικίλλει από αλοιφζσ για τοπικι χριςθ, ςε κρυοπθξία και laser, ακόμθ και
χειρουργικι αφαίρεςι τουσ όταν είναι ευμεγζκεισ.

Σύφιλη
Σφφιλθ προκαλείται από ζνα μικροςκοπικό βακτθρίδιο, που ονομάηεται Treponema
Pallidum.Η ςφφιλθ προςβάλλει τθν επιδερμίδα, τουσ ιςτοφσ, τα όργανα του ςϊματοσ, τον
εγκζφαλο και τα νεφρα, προκαλϊντασ παράλυςθ, τρζλα και κάνατο.
Η αςκζνεια μεταδίδεται με τθ ςεξουαλικι επαφι, από δερματικά ζλκθ που υπάρχουν ςτα
γεννθτικά όργανα, τον κόλπο, το αιδοίο, τον τράχθλο, το ςτόμα και όλθ τθν περιοχι των
γεννθτικϊν οργάνων, όπου ζχει ειςχωριςει το βακτθρίδιο. Τα ζλκθ αυτά είναι ςκλθρά,
κόκκινα ςτθν άκρθ και δεν πονοφν. Εμφάνιςθ μικρϊν πλθγϊν που ςυνικωσ ςυνοδεφονται
από πριξιμο ςτουσ αδζνεσ αριςτερά ι δεξιά ανάλογα με το που κα εμφανιςτεί θ πλθγι.
Στα πρϊτα ςτάδια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντιβιοτικά για τθν κεραπεία από τθν
μόλυνςθ. Αν δεν λθφκεί κεραπεία, οι βλάβεσ που μποροφν να προκλθκοφν ςτα επόμενα
ςτάδια είναι μθ αναςτρζψιμεσ.
Όταν θ ςφφιλθ δεν κεραπευτεί, μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτο νευρικό ςφςτθμα, ςτθ
καρδιά, ςτον εγκζφαλο και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να επιφζρει τον κάνατο.
Επειδι θ αςκζνεια μεταδίδεται και από τθ μάνα ςτο παιδί προκαλϊντασ του φοβερζσ
δυςμορφίεσ, ςε όλεσ τισ μζλλουςεσ μθτζρεσ γίνονται ςτουσ τζςςερισ πρϊτουσ μινεσ τθσ
εγκυμοςφνθσ -προλθπτικά- αναλφςεισ αίματοσ για διάγνωςθ ςφφιλθσ.

Επίςθσ, ςτα ΣΜΝ κατατάςςονται
-

-

Ηπατίτιδα Β και Ηπατίτιδα C : Είναι λοιμϊξεισ από ιοφσ οι οποίοι μποροφν να
προκαλζςουν φλεγμονι ςτο ιπαρ. Μποροφν να μεταδοκοφν μζςω τθσ ςεξουαλικισ
επαφισ εάν και θ θπατίτιδα C διαδίδεται πιο ςυχνά με τθν κοινι χριςθ
μολυςμζνων βελόνων ι άλλου μζςου ζγχυςθσ φαρμάκων.
Ιόσ τθσ Ανκρϊπινθσ Ανοςοανεπάρκειασ (HIV). Ο ιόσ HIV προκαλεί το AIDS. Ο ιόσ
αυτόσ επιτίκεται και καταςτρζφει ςυγκεκριμζνα λευκά αιμοςφαίρια (Τ-βοθκθτικά
λεμφοκφτταρα ) τα οποία αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα του ανοςοποιθτικοφ μασ
ςυςτιματοσ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλίαησλ ζεμνπαιηθώο
κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ, όπσο ν ηόο HIV θαη ν έξπεο.
Ο πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο ησλ
ΜΝ είλαη λα απνθεύγεηαη ε επαθή κε κέιε ηνπ ζώκαηνο ή πγξά πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε κεηαθνξά κε έλα κνιπζκέλν ζύληξνθν.. Η ζσζηή ρξήζε ησλ
πξνθπιαθηηθώλ κεηώλεη ηελ επαθή θαη ηνπο θηλδύλνπο. Παξά ην γεγνλόο όηη ην
πξνθπιαθηηθό είλαη απνηειεζκαηηθό γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο έθζεζεο, θάπνηα
κεηάδνζε ηεο λόζνπ κπνξεί λα ζπκβεί αθόκα θαη κε πξνθπιαθηηθό.
Πνιιέο ινηκώμεηο δελ αληρλεύνληαη ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε, έηζη αξθεηό ρξνληθό
δηάζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμύ ησλ πηζαλώλ εθζέζεσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ
ώζηε απηέο λα είλαη αθξηβήο.
Ανάλογα με τθ νόςο, μερικά ΣΜΝ χωρίσ κεραπεία μπορεί να οδθγιςουν ςε
υπογονιμότθτα, χρόνιο πόνο ι ακόμα και κάνατο.

