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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ - ΣΥΦΙΛΗ
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Εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Εκτιμήσεις του CDC για τις ΗΠΑ
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Ευρώπη (ECDC): αυξητική πορεία της σύφιλης
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Ευρώπη (ECDC): αυξητική πορεία της γονόρροιας

Ευρώπη (ECDC): η αύξηση σύφιλης και γονόρροιας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών

ΩΧΡΑ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗ
(Treponema pallidum)

Βασίλειο: Eubacteria

Φύλο: Spirochaetes

Ομοταξία: Spirochaetes

Τάξη: Spirochaetales

Γένος: 1. Borrelia 2. Leptospira 3. Treponema

SPECIES (ΕΙΔΗ) ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΩΝ:

1. Τreponema pallidum pallidum (Σύφιλη)

2. Treponema carateum (Pinta)

3. Treponema pertenue (Pian, Buba)

4. Treponema pallidum endemicum (Bejel, 
Ενδημ. Σύφιλη)

ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ 
(Neisseria gonorrhoeae)

Βασίλειο: Bacteria

Συνομοταξία: Proteobacteria

Oμοταξία: Beta Proteobacteria

Τάξη: Neisseriales

Οικογένεια: Neisseriaceae

Γένος: Neisseria

Δύο εκ των 11 ειδών neisseria
είναι παθογόνα:

1. Neisseria gonorrhoeae

2. Neisseria meningitidis

F.Schaudinn & E.Hoffmann, 1905A.Neisser, 1879
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ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ
Neisseria gonorrhoeae

Gram (-) καφεοειδής διπλόκοκκος

• Αερόβιο

• Ενδοκυττάριο

• Προτιμά υγρό περιβάλλον

• Τροπισμός για: κυλιδρικό & κυβοειδές επιθήλιο

ΑΝΔΡΕΣ:

• μετάδοση με μία επαφή = 25%

• 85% συμπτωματικοί (ουρηθρίτιδα)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

• μετάδοση με μία επαφή = 50-60%

• 30-60% ασυμπτωματικές

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ:

• Ισχυρή πιθανότητα μόλυνσης ανά επαφή

• Βραχύ διάστημα μεταδοτικότητας

ΑΡΑ:

• Για τη διασπορά της έχει σημασία ο αριθμός των σεξουαλικών 
συντρόφων ανά μονάδα χρόνου

Η γονόρροια είναι νόσημα του core group
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Προδιαθεσικοί παράγοντες:

• Νεανική ηλικία

• Διαβίωση σε μεγάλο αστικό κέντρο

• Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο

• Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

• Ιστορικό γονόρροιας (“repeaters”: έως και 30%)

• Ιστορικό άλλου ΣΜΝ

• Καθεστώς μειονότητας 

• Ομοφυλοφιλικές επαφές 

Ελλάδα: H Γονόρροια υποδιαγιγνώσκεται και υποδηλώνεται

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
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ΑΝΔΡΕΣ:

• Επώαση: 1-14 ημέρες
(82%=2-5 ημέρες)

• 85% συμπτωματικοί

• Συνήθως, ουρηθρίτις

• ΕΚΚΡΙΜΑ: αρχικά λίγο, βλεννοπυώδες → εντός 24ώρου άφθονο και 
πυώδες

• ΠΟΝΟΣ: δυσουρία, καυσαλγία

• ΦΛΕΓΜΟΝΗ (οίδημα-ερυθρότης) στα χείλη της ουρήθρας

• ΑΝΕΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: αυτόματη υποχώρηση συμπτωμάτων σε λίγες 
ημέρες ή εβδομάδες (έως 6 μήνες). Μακρόχρονη ασυμπτωματική
φορεία: σπανιώτατη

ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ

ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:

• Ορχίτις – ορχεοεπιδιδυμίτις

• Οξεία ή χρόνια προστατίτις

• Στειρότητα 

• Στενώματα ουρήθρας (σπάνια πλέον)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

• Επώαση: ~10 ημέρες

• 30-60% ασυμπτωματικές

• Συνήθως, τραχηλίτις

• Πρωταρχική θέση λοίμωξης: ενδοτράχηλος (επί υστερεκτομής: ουρήθρα)

• Επίσης: περιουρηθρικοί αδένες του Skene και του Bartholin (ταυτόχρονα 
με τραχηλίτιδα ή ουρηθρίτιδα – όχι αποκλειστικά)

• Έκκριμα 

• Δυσουρία

• Ερυθρότητα-οίδημα-ευαισθησία-δυσπαρεύνια

• Μηνορραγία ή μητρορραγία
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:

• Φλεγμονώδης νόσος πυέλου (Pelvic Inflammatory Disease, PID)

• Οξεία περι-ηπατίτις (σύνδρομο Fitz-Hugh-Curtis): άμεση επέκταση του 
γονόκοκκου από τη σάλπιγγα στην ηπατική κάψα και το περιτόναιο (ή 
και από χλαμύδια)

• EΠΙ ΕΓKΥΟΥ: χοριοαμνιονίτις, αυτόματη αποβολή, πρώιμη ρήξη 
υμένων, πρόωρος τοκετός – λοιμώξεις νεογνού

ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΡΩΚΤΙΤΙΔΑ

• Συχνή σε ομοφυλόφιλους άνδρες

• Σε γυναίκες: 30-50% των γυναικών με τραχηλίτιδα, (αποκλειστικά 
πρωκτίτις <5%)

• Συνήθως, ασυμπτωματική, ή → πρωκτίτις (κνησμός, έκκριμα, πόνος, 
μικρή αιμορραγία – δδ από αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα)

ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ

• Ετεροφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες: χαμηλές αναλογίες

• Ομοφυλόφιλοι άνδρες: 10-25%

• Συνήθως, συνοδεύει ουρηθρίτιδα κλπ. (αποκλειστικά φάρυγγας <5%)

• Ασυμπτωματική, ή → φαρυγγίτις (με ή χωρίς πυρετό)

• ΑΝΕΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: αυτόματη ίαση σε 12 εβδομάδες (100%)

ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

• Συχνότητα: 1-2% (επί των αδιάγνωστων περιπτώσεων)

• Μέσω αιματογενούς διασποράς

• Παράγοντες κινδύνου:

- Ανεπάρκεια συμπληρώματος

- Γυναικείο φύλο (ασυμπτωματικές)

- Έμμηνος ρύση

- Κύηση

- Ειδικά στελέχη γονόκοκκου
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• Κλασσική κλινική εικόνα: σύνδρομο αρθρίτιδας-δερματίτιδας

• Πόνος σε αρθρώσεις ή τένοντες

- Μεταναστευτική πολυαρθραλγία (κυρίως αγκώνες και γόνατα) → σηπτική, 
πυώδης αρθρίτις

- Συχνά, τενοντοαρθρίτις – προσβολή αχίλλειου τένοντα (“lovers’ heels”)

• Δέρμα: κηλιδοβλατιδώδεις έως και φλυκταινώδεις βλάβες, συχνά και 
αιμορραγικές

- Αριθμός βλαβών: 5-40

- Εντόπιση: κυρίως περιφερικά

• Πυρετός (συχνός, συνήθως <380C)

• Eπιπλοκές (σπάνιες): μηνιγγίτις,  ενδοκαρδίτις (κυρίως, αορτική 
βαλβίδα)

KERATODERMA BLENNORRHAGICUM

• Εντόπιση: πέλματα

• Συμμετρικό 

• Μικρά φλυκταινίδια που διευρύνονται, ρήγνυνται και σχηματίζουν 
εφελκιδοποιημένες κωνικές βλατίδες. Αυτές διευρύνονται και ενίοτε 
ενώνονται, σχηματίζοντας ανώμαλες υπερκερατωσικές επιφάνειες που 
υποχωρούν μετά από μερικές εβδομάδες

• Διαφορική διάγνωση: σύνδρομο Reitter (σήμερα εντάσσεται σε αυτό)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Συνήθως: άμεσο παρασκεύασμα και gram χρώση σε:

• Ουρηθρικό (ή τραχηλικό) έκκριμα. (πολυμορφοπύρηνα > 5 
ουρηθρίτις)

(Σε συμπτωματικούς άνδρες → ευαισθησία 90-98%, ειδικότητα 95-98%. Σε 
ασυμπτωματικούς, ευαισθησία ~60% (καλλιέργεια). Σε γυναίκες, 50-60%)

• Ούρα: πρώτα πρωινά, 10-15 ml →φυγοκέντρηση (πολυμορφοπύρηνα > 
10 ουρηθρίτις)
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Τυπικό εύρημα: gram (-) διπλόκοκκοι, ενδο- και εξωκυττάριοι

• Καλλιέργεια:

• ευαισθησία >95% σε συμπτωματικούς άνδρες, 80-90% από ενδοτράχηλο σε 
γυναίκες

• Εξέταση εκλογής για πρωκτίτιδα-φαρυγγίτιδα

- Απαραίτητη για λόγους επιδημιολογικής επιτήρησης (πχ ανίχνευση 
αντοχής στα αντιβιοτικά)

• Επίσης, μοριακές μέθοδοι:

 Nuclear Acid Amplification Tests (NAAT), Ligase Chain Reaction (LCR), 
Polymerase Chain Reaction (PCR)

 DNA probes, Nuclear Acid Probe Signal Amplification (NAPSA)

 Immunochromatographic Strip Test (IST), Optical Immunoassay (OIA)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Συνήθως: θεραπεία γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας, τραχηλίτιδας ή 
πρωκτίτιδας χωρίς επιπλοκές + θεραπεία για χλαμύδια

• Συλλοίμωξη με χλαμύδια: συχνή (έως και 36%)

• Συλλοίμωξη με σύφιλη: όχι συχνή
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CDC 2006

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ

CDC (2015)

• Ceftriaxone 250 mg εφ’άπαξ + Θεραπεία για χλαμύδια (Azithromycin 1 gr 
εφ’άπαξ ή Doxycycline 100mgX2 επί 7 ημέρες)

ΙUSTI (2017)

• Ceftriaxone 500 mg εφ’άπαξ + Azithromycin 2 gr εφ’άπαξ (για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών, καλύπτονται και τα χλαμύδια)

CDC & IUSTI

• Εναλλακτικά της Ceftriaxone:

• Cefixime 400 mg p.o. εφ’άπαξ (όχι το ίδιο καλό με Cetriaxone, όχι σε 
φαρυγγίτιδα)

• Spectinomycin 2 gr εφ’άπαξ (όχι σε φαρυγγίτιδα)

• H θεραπεία και για χλαμύδια: πάντοτε απαραίτητη
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• Η neisseria gonorrhoeae, έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλές 
κατηγορίες αντιβιοτικών, όπως οι πενικιλλίνες, οι τετρακυκλίνες, οι 
μακρολίδες και οι κινολόνες.

• Οι αντοχές του γονόκοκκου στα αντιβιοτικά έχουν ποικίλη γεωγραφική 
κατανομή

• Συνήθως, ξεκινούν από Δ.Αφρική και ΝΑ Ασία και διασπείρονται 
ταχύτατα

• Η αντοχή του γονόκοκκου στα αντιβιοτικά και η ταχεία διασπορά της 
οφείλεται σε xρωματοσωμικές μεταλλάξεις KAI πλασμίδια

• Σήμερα, η χορήγηση κινολονών για γονόρροια ΔΕΝ δικαιολογείται, 
παρά ΜΟΝΟΝ αν υπάρχει αντιβιόγραμμα που το επιτρέπει και ΔΕΝ 
μπορεί να χορηγηθεί άλλη θεραπεία

• Ανθεκτικότητα και θεραπευτική αποτυχία έχει επίσης σημειωθεί και στην 
κεφτριαξόνη (im) και στην κεφιξίμη (per os)

ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

• ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ: αντοχές

• ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ: αντοχές

• ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ: αντοχές

• ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ (ερυθρομυκίνη, αζιθρομυκίνη): αντοχές, γαστρική δυσανεξία, 
όχι σε λοίμωξη του φάρυγγα

• SPECTINOMYCIN (inj Trobicin): δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, όχι σε 
λοίμωξη του φάρυγγα

• ΑΛΛΕΣ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ (εφ’άπαξ σχήματα): όχι επαρκείς μελέτες

Έχουν επίσης δοκιμασθεί σε εφ’άπαξ σχήματα:

• Amoxycilline: (3gr p.o. ή 2gr + 1gr probenecide)

• Ampicilline + sulbactam (1gr + 1gr probenecide p.o.)

• Ceftibutine 400mg εφ’άπαξ p.o.

• Cefuroxime 1gr εφ’άπαξ p.o.

• Gentamycin 280mg im

• Netilmycin 300mg im

• Imipenem 500 mg iv

 Όμως: oι μελέτες = ανεπαρκείς ή και παλαιές
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Μάρτιος 2018: “Super Gonorrhea”

• Περίπτωση Βρεττανού, μολυνθέντος από ετεροφυλική επαφή στη Ν.Α. 
Ασία

• Υψηλού επιπέδου αντοχή σε Ceftriaxone και Azithromycin και πολλά 
άλλα αντιβιοτικά

• Θεραπεία: Ertapenem iv

• Έχουν επίσης δημοσιευθεί ανάλογες περιπτώσεις σε Σιγκαπούρη, 
Βραζιλία κλπ

Κεφαλοσπορίνη
(μία δόση)

Το επόμενο βήμα στη θεραπεία της γονόρροιας
(της μη επιπεπλεγμένης)

Εγώ ρε παιδιά για μια 
βλεννόρροια ήρθα!
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ΣΥΦΙΛΗ

1494-1943 και συνεχίζει…

EΟΔΥ (τ.ΚΕΕΛΠΝΟ): ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013
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ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗ

• Ευαίσθητη σε μέτρια ζέστη ή κρύο, ξηρασία, οξυγόνο ατμόσφαιρας, 
απολυμαντικά & αντιβιοτικά (εκτός: spectinomycin, ciprofloxacin, TMP/SMX)

• Άρα: ΔΕΝ κολλάει από πετσέτες, τουαλέττες κλπ

«…that the fanciful “catching it from the toilet seat” is a good story, but 
little more» (Braun-Falco)

• Χρόνος αναδιπλασιασμού: ~30-33 ώρες (γονόκοκκος: 15 λεπτά)

• Δεν καλλιεργείται στα συνήθη υλικά ( όρχεις κονίκλου – στέλεχος 
Nichols)

• Λοιμογόνος ισχύς (= πιθανότητα μετάδοσης ανά επαφή):

Πρώιμη σύφιλη: 10-60% (30-50%)

Όψιμη σύφιλη: σπανιώτατα

ΣΥΦΙΛΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

• Πρωτοπαθές έλκος

-----------------------------------------------------

• Δευτερογόνος σύφιλη

• Πρώιμη λανθάνουσα

-----------------------------------------------------

• Όψιμη λανθάνουσα

• Τριτογόνος σύφιλη

P.Ricord 1837

ΠΡΩΙΜΗ
1 ΕΤΟΣ

ΟΨΙΜΗ

• ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Πολλαπλασιασμός της σπειροχαίτης στο σημείο 
ενοφθαλμισμού 

• Φλεγμονώδης απάντηση- σχηματισμός έλκους

• Διαφυγή σπειροχαιτών-εγκατάσταση χρόνιας λοίμωξης

• ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Έντονος πολλαπλασιασμός στους ιστούς

• Έντονη αντισωματική απάντηση – συμπτώματα έντονα, γενικευμένα 
(+ συστηματικά)

• ΠΡΩΙΜΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ΕΤΟΣ

• ΟΨΙΜΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

• ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (κομμιωματώδης, καρδιαγγειακή, όψιμη νευροσύφιλη)
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΕΛΚΟΣ

Διαφορική διάγνωση έλκους
• Έρπης

• Τραύμα

• Φαρμ. εξάνθημα

• Ψωρίαση

• Λειχήνας

• Behcet

• Άφθες

• Διάφορες ιώσεις (ν.χειρ-ποδ-στομ, VZV κλπ)

• Ν. Queyrat, Επιθηλίωμα

Fitzpatrick’s “Dermatology in General Medicine”
8th Edition
Box 77-2
Differential diagnosis of male genital dermatoses
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Εφ’όσον:
1. Υπάρχει έντονη μικροβιαιμία (αγγειίτιδα) και αντισώματα σε υψηλούς 

τίτλους (αγγειίτιδα)

2. Το υπόστρωμα των κλινικών εκδηλώσεων, είναι η αγγείτιδα: 
πλασματοκυτταρική (κυρίως) αρτηριίτιδα

3. Η μικροβιαιμία στο τέλος περιορίζεται από τα μακροφάγα

Οι εκδηλώσεις του Β΄ σταδίου θα είναι συστηματικές, γενικευμένες, 
παροδικές

ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ

• Λεμφαδενίτιδα (50-80%)

• Σπληνομεγαλία (ήπια): συχνή

• Οφθαλμοί: ιρίτις, χοριοαμφιβληστροειδίτις(4%)

• Ακουστικό νεύρο (κώφωση, σ. Meniere)

• Οστά: αρθρίτις, οστεοαρθρίτις, περιοστίτις, οστεομυελίτις κλπ

• Αίμα: αναιμία, λευκοκυττάρωση, λεμφοπενία

• Αύξηση ΤΚΕ

• Οξ. σπειραματονεφρίτις-νεφρωσ.σύνδρομο

• Ήπαρ: συνήθως υποκλινική ηπατίτιδα (9.7%)

• Εξάνθημα: >80%

ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ: ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ

• Κηλιδώδη (ροδάνθη)

• Βλατιδώδη
• Κηλιδοβλατιδώδη, υπερκερατωσικά, φακοειδή, βλαστικά, οζώδη, δακτυλιοειδή, 

θυλακικά, φλυκταινώδη, ακμοειδή, ψωριασιόμορφα, νεκρωτικά κλπ κλπ κλπ: η 
μεγάλη ηθοποιός: “…everything can be mistaken for secondary 
syphilis and vice versa” (Braun-Falco)

• Αλωπεκία, Ονυχία-περιωνυχία

• Περιτραχήλιο του Biett

• Στέφανος της Αφροδίτης (corona veneris)

• Περιδέραιο της Αφροδίτης (collar, necklace of Venus)

• Πλατέα κονδυλώματα – βλεννώδεις πλάκες
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Πλατέα
κονδυλώματα

Βλεννώδεις
πλάκες

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΥ ΣΥΦΙΛΗΣ

• Ιογενές εξάνθημα

• Φαρμακευτικό εξάνθημα

• Ροδόχρους πιτυρίαση

• Ψωρίαση

• Ομαλός λειχήνας

• Οξεία λειχηνοειδής πιτυρίαση

• Darrier

• Ερυθρά ιόνθειος πιτυρίαση

• Οξυτενή κονδυλώματα

• Ποικιλόχρους πιτυρίαση

• Ο,τιδήποτε
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• ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΥΦΙΛΗ: τοπική φλεγμονή λόγω πολλαπλασιασμού της 
σπειροχαίτης μέσα στο τοίχωμα της θωρακ. αορτής  αορτίτις 
στενώσεις, ανεύρυσμα, στεφανιαία νόσος 

- Το 80% των περιπτώσεων τριτογόνου σύφιλης

• ΚΟΜΜΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΥΦΙΛΗ: νεκρωτικού τύπου κοκκιώματα (επιβραδ. τύπου 
αντίδρ. υπερευαισθ.-πολλά λεμφοκύτταρα, γιγαντοκύτταρα, επιθηλιοειδή κύτταρα 
και λίγες σπειροχαίτες) σε δέρμα, οστά, καρδιά, ΚΝΣ

Τρίτο στάδιο: εκδηλώσεις πιό εστιακές, μόνιμες

ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ
Πρώιμη (δομές προερχόμενες από το μεσόδερμα: μήνιγγες, αγγεία)

1. Ασυμπτωματική νευροσύφιλη

2. Οξεία συφιλιδική μηνιγγίτις

3. Μηνιγγο-αγγειακή σύφιλη

Όψιμη (παρέγχυμα: εγκέφαλος, νωτ.μυελός)

1. Γενικ. Παράλυση (General Paresis) (εγκέφαλος)

2. «Νωτιάς Φθίσις» (Tabes Dorsalis) (νωτ.μυελός)

Χοριοαμφιβληστροειδίτις-οπτική ατροφία

Τελικά: πως μεταδίδεται η σύφιλη;

 Από υγρώσσουσες βλάβες, που περιέχουν αφθονία τρεπονημάτων:

1. Πρωτοπαθές έλκος

2. Πλατέα κονδυλώματα

3. Βλεννώδεις πλάκες

• Αιματογενώς (μεταγγίσεις) – η πρώιμη σύφιλη

• Σε νεογνική σύφιλη: κόρυζα, συφιλιδική πέμφιγα νεογνών

ΑΡΑ:

• Όχι μετάδοση από σπέρμα, κολπικά υγρά, σάλιο κλπ

• Η διάρκεια της μεταδοτικότητας είναι μικρή: το πολύ ένα έτος, και μόνον 
επί ενεργών βλαβών
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΦΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

• Αρχίζουν να παράγονται από το πρώτο στάδιο (έλκος)

• Αρχίζουν να ανιχνεύονται από τη 3η εβδομάδα (ΤPPA, ΕΙΑ),σχεδόν
ταυτόχρονα η FTA, 4η – 5η εβδομάδα η VDRL

ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)

 RPR (Rapid Treponema Reagine)

• Ανιχνεύoυν αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (+χοληστερόλη +λεκιθίνη)

• Η καρδιολιπίνη και άλλα φωσφολιπίδια προέρχονται από κατεστραμμένες 
μεμβράνες μιτοχονδρίων των προσβεβλημένων κυττάρων (αγγειίτιδα)

VDRL
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Α. Οξείες ψευδώς θετικές αντιδράσεις
• Φυσιολoγικές καταστάσεις (κύηση)

• Άλλες σπειροχαιτώσεις

• Ιογενείς λοιμώξεις (CMV, EBV, ιλαρά, παρωτίτις, ΗΙV)

• Άλλες λοιμώξεις (οστρακιά, βακτ.πνευμονία, τοξοπλάσμωση, ελονοσία, σηψαιμία)

• Άλλα (εμβολιασμοί)

Β. Χρόνιες ψευδώς θετικές αντιδράσεις
• Φυσιολoγικές καταστάσεις (γήρας)

• Άλλες σπειροχαιτώσεις

• Ιογενείς λοιμώξεις (ΗΙV, HTLV-I)

• Άλλες λοιμώξεις (TBC, Λέπρα, σπλαγχνική λεϊσμανίαση) 

• Αυτοάνοσα (ΣΕΛ, ΡΑ, Οζ.Πολυαρτ, Sjogren, ITP κλπ)

• Άλλα (κακοήθειες, κίρρωση, δυσπρωτεϊναιμίες, ναρκωτικά, πολλαπλές 
μεταγγίσεις)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 EIA (Enzyme ImmunoAssay)

 FTA-Abs (Fluorescent T. pallidum Antibody Absorption)

 TPHA (T. pallidum Haemagglutination Assay)

 ΤPPA (T. pallidum Particle agglutination Assay)

• Χρήση: κυρίως για επιβεβαίωση θετικού screening test (μη ειδικής)

• Συνήθως δεν αρνητικοποιούνται ποτέ

• Ο τίτλος τους δεν αποτελεί κριτήριο θεραπείας

Ψευδώς θετικές ειδικές αντιδράσεις

• Άλλες σπειροχαιτώσεις (λεπτοσπείρωση, Lyme)

• Ιογενείς λοιμώξεις (EBV, ΗΙV)

• Άλλες λοιμώξεις (Λεπρωματώδης λέπρα, ελονοσία)

• Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
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Είναι απαραίτητο η διάγνωση της σύφιλης να στηρίζεται 
σε περισσότερα από ένα είδη εξετάσεων:

VDRL ή RPR

FTA-Abs 

TPHA ή TPPA

EIA

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΦΙΛΗΣ:
ΠΟΤΕ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

«Σταδιοποίηση», σημαίνει απάντηση στα εξής ερωτήματα:

1. Συμπτωματική ή λανθάνουσα; (ιστορικό και κλινική εξέταση)
2. Πρώιμη ή όψιμη; (ιστορικό και κλινική εξέταση)

 Τα εργαστηριακά ευρήματα «συνηγορούν» ή «απομακρύνουν»

Συχνά: «σύφιλη άγνωστης διάρκειας»  ΟΨΙΜΗ

ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ ΚΑΙ ΕΝΥ

Ανωμαλίες στο ΕΝΥ εμφανίζονται:

• Στο πρώτο στάδιο: στο 13%

• Στο δεύτερο στάδιο: στο 25-40% (συμπτωματική 
μηνιγγίτιδα < 1%)
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Πότε κάνουμε οσφυονωτιαία παρακέντηση;

1. Όταν υπάρχουν νευρολογικά σημεία ή συμπτώματα CDC, IUSTI

2. Αποδεδειγμένη ενεργός τριτογόνος σύφιλη (κομμιώματα, αορτίτις) CDC, 

IUSTI

3. Αποτυχία προηγ. θεραπείας CDC, IUSTI

• Επί εφαρμογής εναλλακτικής θεραπείας, εκτός πενικιλλίνης (τετρακυκλίνη) σε 

όψιμη σύφιλη IUSTI*

• ΜΕΡΙΚΟΙ προτείνουν: σε όλους τους HIV ασθενείς με λανθάνουσα σύφιλη και 
τίτλο VDRL > 1/32 ή CD4 <350 cells/mm3 CDC*, IUSTI*

Τι αξιολογούμε στο ΕΝΥ;

A. ΓΕΝΙΚΗ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΝΥ:

1. Κύτταρα (λεμφοκύτταρα) > 5/mm3

2. Πρωτεϊνη > 40 mg/dl

Β. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΥ:

1. VDRL ENY: Αρνητική στο 30-60% περιπτώσεων σύφιλης (μη 
ευαίσθητη). Αν όμως είναι θετική νευροσύφιλη

2. FTA, TPHA, TPPA ENY: Θετικά τεστ μπορεί να οφείλονται σε 
«διαπίδυση» IgG από το αίμα στο ΕΝΥ (μη ειδική). Αν όμως είναι 
αρνητική  μάλλον όχι νευροσύφιλη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΦΙΛΗΣ

• ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ: Βενζαθενική πενικιλλίνη G, im, 2.4 εκατ. μονάδες
εφ‘άπαξ

• ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ: Βενζαθενική πενικιλλίνη G, im, 2.4 εκατ. μονάδες
ανά εβδομάδα, επί 3 εβδομάδες (7,2 total)

• ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ: Κρυσταλλ. πενικιλλίνη, iv, 18-24 εκατ. μονάδες
/24ωρο (3-4 εκατ. μονάδες /4ωρο) επί 10-14 ημέρες
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ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ

ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ:

• Doxycycline 100 mg x 2 επί 14 ημέρες

• Ceftriaxone (0,5-1 gr x 1 επί 10-14 ημέρες)

• Tetracycline 500 mg x 4 επί 14 ημέρες

• Azithromycine 2 gr εφ’άπαξ

ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ:

• Doxycycline 100 mg x 2 επί 28 ημέρες

• Εrythromycine 500 mg x 4 επί 28 ημέρες

ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ:

• Απευαισθητοποίηση, Ceftriaxone (?)

ΣΥΦΙΛΗ ΕΓΚΥΟΥ:

• Απευαισθητοποίηση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

• Πρώιμη σύφιλη: μετά 6 και 12 μήνες

• Όψιμη σύφιλη: μετά 6, 12 και 24 μήνες

• Κριτήριο: τίτλος VDRL (υποτετραπλασιασμός ή όχι αύξηση του 
τίτλου)

 Επί αποτυχίας: 

 Ιστορικό

 HIV-test

 ΟΝΠ

 Επανα-θεραπεία

Η πιο συχνή ερώτηση των ασθενών, 
αμέσως μετά τη διάγνωση πρώιμης 
σύφιλης ή γονόρροιας:

- Και τώρα; Τι θα πώ στην 
(στον) σύντροφό μου;
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Η πιο συχνή ερώτηση των ασθενών, 
αμέσως μετά τη θεραπεία πρώιμης 
σύφιλης ή γονόρροιας:

- Γιατρέ, πότε μπορώ να 
ξανακάνω σεξ;
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

E.Δασκαλάκης

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Διευθυντής ΕΣΥ

Νοσοκ. «Α.Συγγρός»

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποτελούν 
μείζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας

• Υψηλή θέση στους δείκτες νοσηρότητας

• Συχνά: οξεία νόσηση ή και θάνατος

• Επιπλοκές:  στειρότητα, φλεγμ.νόσος πυέλου, καρδιοπάθειες, 
επιπλοκές κύησης-κυήματος, καρκινογένεση

• Ψυχολογικές συνέπειες

• Κοινωνικές και οικογενειακές επιπτώσεις

• Στιγματισμός

Περισσότερο διαδεδομένα ΣΜΝ σήμερα:

• Oξυτενή Κονδυλώματα – HPV λοίμωξη

• Έρπης γεννητικών οργάνων

• Χλαμύδια

• Ηπατίτιδα-Β

• Λοιμώξεις από Μυκόπλασμα, Ουρεάπλασμα κλπ

• Γονοκοκκικές λοιμώξεις

• Σύφιλη

• Τριχομονάδωση

• Παρασιτικά (φθειρίαση εφηβαίου, ψώρα)

• HIV-λοίμωξη
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

WHO: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΜΝ

Ο μεγαλύτερος 
όγκος κρουσμάτων 
είναι στην Αφρική 
και την ΝΑ Ασία

Tα κυριότερα 
βακτηριακά

WHO: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΜΝ

Tα κυριότερα 
ιογενή

Ο μεγαλύτερος 
όγκος κρουσμάτων 
είναι στην Αφρική 
και την ΝΑ Ασία
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AΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

• Νοσήματα όπως ο έρπης της γεννητικής περιοχής, οι χλαμυδιακές
λοιμώξεις και η HPV λοίμωξη αποτελούν νοσήματα του γενικού 
πληθυσμού

• Μετά το 2000: εξάρσεις στην επίπτωση και άλλων Σεξουαλικώς 
Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ).

• Οι εξάρσεις περιελάμβαναν τη HIV λοίμωξη, αλλά και «παλαιά» ΣΜΝ, έως 
τότε θεωρούμενα σχεδόν εξαφανισθέντα: σύφιλη, γονόρροια, αφροδίσιο 
λεμφοκοκκίωμα

• Tα νοσήματα αυτά εμφανίζονται κυρίως σε άτομα με επικίνδυνη 
σεξουαλική συμπεριφορά

Genital warts-Initial visits to physicians’ offices: United States, 
1966–2011

85

86

87



30

Chlamydia cases, USA (CDC)

• Η έξαρση των ΣΜΝ επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε πληθυσμιακές 
ομάδες και δίκτυα «ταχείας διασποράς» με σεξουαλική συμπεριφορά 
εξαιρετικά υψηλού κινδύνου

• Η συμπεριφορά αυτά εντάθηκε μετά το 2000, ξεπερνώντας τον αρχικό 
φόβο του AIDS

• Το γεγονός αυτό έχει τεκμηριωθεί με πολυάριθμες επιδημιολογικές 
μελέτες, και με την άνοδο των ΣΜΝ στις ομάδες αυτές
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Only 57% of West Hollywood Gay Bars Have Condoms Available

Syphilis Up, Condoms Down
62% Increase in Syphilis Among Men who have Sex with 

Men in L.A. County

• Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί ανάλογη τάση, αν και η δήλωση και 
καταγραφή των κρουσμάτων ΣΜΝ είναι υποτυπώδης

• Η έννοια της επιδημιολογικής επιτήρησης δεν υφίσταται ουσιαστικά

• Σύγχρονες επιδημιολογικές μελέτες σχετικώς με τα ΣΜΝ γενικώς 
ελλείπουν

Στη βάση της αύξησης της διασποράς των ΣΜΝ 
βρίσκονται:

• Οι μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές των 
τελευταίων δεκαετιών

• Η οικονομική μετανάστευση και το δουλεμπόριο («trafficking»)

• Η αύξηση της διακίνησης & χρήσης ναρκωτικών

• Οι ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας

• Η υπερβολική αισιοδοξία από την αποτελεσματικότητα της σύγχρονης 
αντι-HIV θεραπείας

• Η υποτίμηση των άλλων ΣΜΝ

• Η διεύρυνση των «ευκαιριών» με τη βοήθεια και της τεχνολογίας
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1. ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΣ

ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ:

• Chlamydia trachomatis (11-50%)

• Mycoplasma genitalium (6-50%): ανερχόμενη λοίμωξη

• Μικτή λοίμωξη Chlamydia+M.genitalis: όχι συνήθης, αλλά δεν 
αποκλείεται

• Ureaplasma (5-26% - θεωρείται παθογόνο σε μερικούς άνδρες, όχι όμως 
σε όλους)

• Trichomonas vaginalis (σπάνια σε Δ.Ευρώπη)

• Mικρόβια σχετιζόμενα με βακτηριακή κολπίτιδα (αναερόβια)

• 25-30%: δεν ενευρίσκεται παθογόνο

Chlamydia trahomatis Mycoplasma genitalium

Τα συχνότερα αίτια Μη Γονοκοκκικής Ουρηθρίτιδας
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ΧΛΑΜΥΔΙΑ - Ετήσια επίπτωση στις ΗΠΑ: ~2,8 εκατομμύρια

ΧΛΑΜΥΔΙΑ – Ευρώπη 2016
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EΛΛΑΔΑ  - ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΕΟΔΥ – ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ

ETOΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

2008 71

2009 327

2010 657

2011 502

2012 396

2013 490

Στην Ελλάδα οι χλαμυδιακές λοιμώξεις υποδιαγιγνώσκονται

και υποδηλώνονται. Από το 2013, εξέταση για χλαμύδια δεν διενεργείται 
σχεδόν σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο

Mycoplasma genitalium – αναλογία επί του συνόλου των ΣΜΝ

Μελέτες επιπολασμού σε γενικό πληθυσμό γενικώς ελλείπουν

Mycoplasma genitalium

• Αγγλία, γενικός πληθυσμός: επιπολασμός 1,2% (άνδρες) – 1,3% 
(γυναίκες)

Παράγοντες κινδύνου:

• Νεότερη ηλικία

• Μαύρη φυλή

• Αριθμός ερωτικών συντρόφων

• Απροφύλακτες επαφές

• Ιστορικό προηγούμενου, άλλου ΣΜΝ

Ιnt J Epidemiol, Vol 44, Issue 6, December 2015, p. 1982–1994
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & επιπλοκές

• ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΣ

• Επιδιδυμίτις (το 70% των επιδιδυμίτιδων στους νέους άνδρες οφείλεται σε 
χλαμύδια)

• Προστατίτις

• Πρωκτίτις

• Tραχηλίτις

• Φλεγμονώδης νόσος πυέλου

• Reiter

• Περι-ηπατίτις

• ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ (Χλαμύδια - οι ορότυποι L1, L2, L3)

Κλινική εμφάνιση μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας

• Γενικώς, η Μη Γονοκοκκική Ουρηθρίτιδα (ΜΓΟ) είναι ασυμπτωματική
έως και στο 25%

• Η χλαμυδιακή λοίμωξη στις γυναίκες είναι ασυμπτωματική σε 
αναλογία >70%

• Το 45% των γυναικών-συντρόφων ασθενών με χλαμυδιακή
ουρηθρίτιδα = θετικές για χλαμύδια (με PCR: το 70%)

• Το 10-40% των γυναικών με ΜΓΟ (ιδίως χλαμυδιακή) θα αναπτύξουν 
φλεγμονώδη νόσο της πυέλου

• Η λοίμωξη από M.genitalium είναι συχνά επίσης ασυμπτωματική

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ

• Κλινική διαφορική διάγνωση γονοκοκκικής - μη γονοκοκκικής 
ουρηθρίτιδας (ποσότητα και μορφή εκκρίματος, ένταση 
συμπτωματολογίας, χρόνος από πιθανή ύποπτη επαφή)

• Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος ή πρώτων πρωινών ούρων –
μέτρηση λευκών, χρώση gram

• Σε συμπτωματικό ασθενή, αν το έκκριμα είναι φυσιολογικό: 
επανεξέταση το επόμενο πρωί για πρωινά ούρα (2-4 ώρες από την 
τελευταία ούρηση). 

• Αναζήτηση χλαμυδίων (ΝΑΑΤ), αναζήτηση Μ.genitalium (NAAT, τεστ 
ευαισθησίας σε μακρολίδες)

• Διερεύνηση για άλλα ΣΜΝ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ Μ.Γ. ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ

Πρώτη επιλογή:

• Doxycycline 100 mg X 2 (ή 200 mg X 1) επί 7 ημέρες

Δεύτερης γραμμής θεραπεία:

• Azithromycin 500 mg εφ’ άπαξ την πρώτη μέρα και μετά 250 mg την 
ημέρα επί άλλες 4 ημέρες

• Lymecycline, Tetracycline hydrochloride (όχι στην Ελλάδα)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Μ.Γ. ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ IUSTI:

 Azithromycin 1 gr εφ’ άπαξ: να αποφεύγεται, λόγω αυξημένης αντοχής 
του M.genitalium, ενίοτε και των χλαμυδίων

 Εάν ο ασθενής είναι θετικός στο M.genitalium: Azithromycin στο σχήμα 
των 5 ημερών ως πρώτη επιλογή

 Η Doxycycline: αποτελεσματικότητα >95% στα χλαμύδια. 

 Doxycycline και Azithromycine: παρόμοια αποτελεσματικότητα στο 
Ureaplasma (70-80%)

2. ΕΡΠΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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• Ο έρπης γενν. οργάνων είναι ένα από τα συχνότερα Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) 

• ΗΠΑ: ετήσια επίπτωση = 776.000 νέες μολύνσεις

• Συνολικά, 22% του σεξουαλικώς ενεργού πληθυσμού

• Συχνότερος στις γυναίκες

• Σχεδόν τo 80% είναι ασυμπτωματικοί και δεν το γνωρίζουν

• Αν και μεταδίδεται και με μακροχρόνιες, μονογαμικές σχέσεις, 
μεγαλύτερος αριθμός συντρόφων σχετίζεται με μεγαλύτερες αναλογίες 
οροθετικότητας

• Ο έρπης γενν. οργάνων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον απλό 
έρπητα τύπου 2 (HSV-2). 

• Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ανέλθει η συχνότητα γεννητικού 
έρπητα από HSV-1 (έως και 40% στο σύνολο)

• Ο απλός έρπης, όπως όλοι οι ερπητοϊοί, εγκαθιστά ισόβια λοίμωξη

• Η λοίμωξη είναι συνήθως λανθάνουσα, με περιοδικές εξάρσεις που 
καταλήγουν σε κλινικό επεισόδιο ή επεισόδιο ασυμπτωματικής
αποβολής 

• Η μετάδοση γίνεται συχνότερα (70%) από ασυμπτωματικούς
ασθενείς, κατά τη διάρκεια της ασυμπτωματικής αποβολής

O έρπης γεννητικών οργάνων συνήθως δεν προκαλεί βαρειά νοσηρότητα 
(ή απειλητική για τη ζωή), εν τούτοις:

• Οι υποτροπές του είναι επώδυνες και ιδιαίτερα ενοχλητικές

• Μπορεί να δημιουργεί ψυχολογική επιβάρυνση, αίσθημα ανικανότητας 
και, όχι σπάνια, κατάθλιψη

• Είναι μεταδοτικός στους ερωτικούς συντρόφους

• Μπορεί να μολύνει το κύημα ή το νεογνό

• Διευκολύνει τη μετάδοση του HIV
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• Τυπική κλινική εικόνα: φυσαλίδες ή μικροελκώσεις σε ερυθρά βάση, με 
λίγο έως μέτριο πόνο, διαρκείας λίγων ημερών

• Πρωτολοίμωξη: συνήθως εντονώτερη εικόνα, με μεγαλύτερη διάρκεια

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Η διάγνωση του έρπητα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην κλινική 
εικόνα και στο ιστορικό

• Εργαστηριακή εξέταση εκλογής: PCR σε επίχρισμα από βλάβη

• Kαλλιέργεια κυττάρων: εξέταση δύσκολη, υψηλού κόστους, 
χρονοβόρα, απαιτεί ειδική εργαστηριακή υποδομή. 

• Άμεσος ανοσοφθορισμός: χαμηλή ευαισθησία, δεν συνιστάται πλέον

• Κυτταρολογική κατά Tzanck: χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία, 
πρακτικώς έχει καταργηθεί

Αναζήτηση αντισωμάτων

• Έχει νόημα κυρίως σε πρωτολοίμωξη (λίγες εβδομάδες μετά), για 
ανίχνευση ορομετατροπής και καθορισμό της πρόγνωσης 

• Επίσης, σε ιστορικό άτυπης συμπτωματολογίας, με αρνητική ή 
αδύνατη την PCR

• Σε συντρόφους πασχόντων από έρπητα, με σκοπό την σωστή 
συμβουλευτική προς το ζεύγος

• Σε εγκύους χωρίς ιστορικό έρπητα, ιδιαίτερα αν ο σύντροφος έχει 
ιστορικό έρπητα

 ΌΧΙ αναζήτηση IgM αντισωμάτων: δεν είναι ειδικά για τον τύπο (HSV-1 
ή HSV-2), μπορεί να είναι θετικά και στις υποτροπές

 Η εξέταση αντισωμάτων ως ρουτίνα σε κάθε εισαγωγή σε πολλά 
νοσοκομεία, είναι άχρηστη (ομοίως και για CMV, EBV).
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Τα θεραπευτικά σχήματα παρατίθενται στις κατευθυντήριες οδηγίες CDC
2015 και IUSTI 2017

Centers for Disease Control and prevention
• Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015

• ΜΜWR 2015;64(3):27-32

International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI)

• 2017 European guidelines for the management of genital herpes

• http://www.iusti.org/regions/europe/pdf/2017/HSV.pdf

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΛΟΙΜΩΞΗΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

 ΕΝΑΡΞΗ: εντός 5 ημερών ή όσο σχηματίζονται νέες φυσαλίδες

 Διάρκεια: 7-10 ημέρες (CDC), 5-10 ημέρες (IUSTI)

• Acyclovir 400 mg X 3     

• Acyclovir 200 mg X 5

• Valacyclovir 500 mg X 2 (IUSTI) ή 1gr X 2 (CDC)

• Famciclovir 250 mg X 3

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ

(IUSTI: Προτιμώμενα τα βραχυχρόνια σχήματα)

• Acyclovir 400 mg X 3     επί 5 ημέρες

• Acyclovir 800 mg X 2     επί 5 ημέρες

 Acyclovir 800 mg X 3     επί 2 ημέρες

• Valacyclovir 1 gr X 1        επί 5 ημέρες

 Valacyclovir 500 mg X 2    επί 3 ημέρες

• Famciclovir 125 mg X 2     επί 5 ημέρες

 Famciclovir 1 gr X 2           επί 1 ημέρα

• Famciclovir 500 mg εφ’άπαξ και μετά 250 mg X 2 επί 2 ημέρες
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

• Acyclovir 400 mg X 2

• Valacyclovir 500 mg - 1 gr X 1*

• Famciclovir 250 mg X 2

* Σε ασθενείς με πολύ συχνές υποτροπές (>10/έτος)  1 gr X 1

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΠΗΤΑ

 Παλαιό, αλλά πάντοτε επίκαιρο: ΟΧΙ τοπικά αντι-ιικά σκευάσματα

 “Topical therapy with antiviral drugs offers minimal clinical benefit, and 
its use is discouraged (CDC 2015)

 “Topical agents are not recommended as they are less effective than oral 
agents and easily generate resistance” (IUSTI 2017)

 KANENA από τα κλασσικά συγγράματα, παλαιά ή νέα, δεν συνιστά 
τοπικά σκευάσματα αντιικών για οποιαδήποτε ερπητική λοίμωξη (HSV, 
VZV): Fitzpatrick, Rook, Braun-Falco, Andrews, Holmes, Katsambas-Lotti
etc etc

 H τοπική θεραπεία θεωρείται παράγοντας κινδύνου γι ανάπτυξη αντοχής

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΠΗΤΑ

• Μπορούν να δοθούν: κομπρέσσες με φυσιολογικό ορό (ξήρανση 
βλαβών), ήπια τοπικά αντισηπτικά (προστασία από επιμολύνσεις, 
ξήρανση βλαβών), κρέμες με ZnO (αντιφλεγμονώδης – επουλωτική 
δράση)

• Καθαριότητα: αυτονόητα απαραίτητη

 Και αυτό είναι είναι αρκετό!
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3. HPV ΛΟΙΜΩΞΗ

• Oι ιοί Papilloma προσβάλλουν μεγάλο εύρος ζωικών οργανισμών 
(θηλαστικά, πτηνά κλπ)

• Οι HPV προσβάλλουν το δέρμα και τους βλεννογόνους και ευθύνονται 
για τη δημιουργία καλοήθων και κακοήθων επιθηλιακών υπερπλασιών

• Έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα >170 τύποι, από τους οποίους σε 
τουλάχιστον 80 έχει πλήρως χαρτογραφηθεί το DNA τους.

• Οι τύποι 6 και 11 ευθύνονται για πάνω από 90% των κονδυλωμάτων

• Οι τύποι 16 και 18 ευθύνονται για πάνω από 90% του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας

• Μεταδίδεται κυρίως με την σεξουαλική επαφή

• Ο κίνδυνος μόλυνσης (από ορατά κονδυλώματα) με μία επαφή, είναι 
~70%

• To προφυλακτικό δεν προστατεύει απόλυτα, αφού δεν καλύπτει τις 
περιοχές στη βάση και γύρω από το πέος

• Η προστασία από το προφυλακτικό ανέρχεται περίπου στο 70% 
(συνεπής χρήση)

• Ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου, όπως σε όλα τα ΣΜΝ
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Αναλογία θετικού τεστ-ΠΑΠ αναλόγως αριθμού ερωτικών συντρόφων

• Μετά τη μόλυνση, στο 90% η λοίμωξη παραμένει λανθάνουσα και 
καταστέλλεται μετά από 1-2 έτη

• Λιγότερο από 10% θα εκδηλώσουν κλινικές βλάβες

• Ο κίνδυνος παθολογικού τεστ ΠΑΠ σε γυναίκες με HPV λοίμωξη είναι 
~35%

• Ο κίνδυνος Καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες με HPV 
λοίμωξη είναι ~1%

• Όμως: > 90% των καρκίνων του τραχήλου υπεύθυνος είναι ο HPV

• Ο ΗPV ευθύνεται επίσης και για άλλα είδη καρκίνων

Αναλογία καρκίνων προκαλούμενων από τα HPV:

• Τράχηλος μήτρας: 100% (90% στελέχη 16 και 18)

• Πρωκτός: 90%

• Κόλπος-αιδοίο: 40%

• Φάρυγγας: 12%

• Στόμα: 3%
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Η ΗPV ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ελλάδα: Αποτελέσματα μελέτης ιδιωτικού κέντρου 
(δείγματα τραχήλου μήτρας)

Κλινική εικόνα

• Οξυτενή κονδυλώματα

• Άμισχα-επίπεδα κονδυλώματα

• Υποκλινικές μορφές 

• Εξωγεννητικές βλάβες (π.χ. στόμα, χείλη, υπομαζικά)
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Μικρές 
• Ελκώσεις

• Επιμόλυνση

• Αιμορραγία

• Μηχανικά προβλήματα

• Ψυχολογικά προβλήματα

Μεγάλες
• Γιγάντια κονδυλώματα

• Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα

• Προβλήματα σχέσεων

• Καρκίνωμα in situ

• Διηθητικό καρκίνωμα

Επιπλοκές ΗPV λοίμωξης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ

Γενικά

• Καταστροφή των κονδυλωμάτων ΔΕΝ σημαίνει εκκρίζωση της 
λοίμωξης

• Μετά τη θεραπεία η μολυσματικότητα μειώνεται, αλλά δεν μηδενίζεται

• Καμία μέθοδος θεραπείας δεν είναι ιδανική 

• Υποτροπές: 20-30%, σχεδόν με όλα τα είδη θεραπείας

• Οι περισσότερες υποτροπές εμφανίζονται εντός 3 μηνών από την 
τελευταία θεραπεία

• Όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα χωρίς υποτροπή, τόσο μειώνεται η 
μεταδοτικότητα
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Είδη θεραπείας

Εφαρμογή από τον ασθενή Εφαρμογή από το γιατρό

• Ποδοφυλλοτοξίνη (0.15%) • Κρυοθεραπεία (υγρό άζωτο)

• Ιμικουιμόδη (κρέμα 5%) • Τριχλωροξεικό οξύ (50-80%)

• Sinecatechins (αλοιφή 10%) • Χειρουργική αφαίρεση

• Διαθερμοπηξία

• Laser

H «κλασσική» ποδοφυλλίνη δεν χρησιμοποιείται πλέον

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤA ΤΟΥ HPV

• Σήμερα: Gardasil 9

• Προστασία έναντι HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58

• Παρεχόμενη προστασία: >90% από τον καρκίνο του τραχήλου και από 
τα κονδυλώματα

• Ιδανικά, χορηγείται πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής

• Έχει ένδειξη όμως και μετά

• Δεν έχει αποδειχθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα όταν υπάρχει ήδη 
μόλυνση, όμως μειώνονται οι υποτροπές μετά τη θεραπεία

• Ελλάδα: αποζημιώνεται σε κορίτσια <18 και αγόρια κάτω από 26 (αν 
είναι υψηλού κινδύνου – ΜSM ή ανοσοκατασταλμένοι)

Sir ALEXANDER FLEMING (1881-1955)

Στον αγώνα κατά των ΣΜΝ, χρωστάμε πολλά στον Sir A.Fleming…
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Charles Goodyear (1800-1860)

…αλλά και στον Charles Goodyear
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