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Oι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος 
του άρρενος συνδέονται στενά με τις 
λοιμώξεις του ουροποιητικού. Αρκετά 

από τα νοσήματα αυτά οφείλονται σε μικρόβια 
και μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Οι 
λοιμώξεις του ουροποιητικού διακρίνονται σε 
ανώτερου και κατώτερου ουροποιητικού. Οι 
λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού μπο-
ρεί να είναι: κυστίτις ή ουρηθρικό σύνδρομο 
(σύνδρομο δυσουρίας - πυουρίας) στις γυναί-
κες και οξεία ουρηθρίτις στους άνδρες.

Η φλεγμονή της ουρήθρας (ουρηθρίτις) εί-
ναι γνωστή από την αρχαιότητα και θεωρείται 
το παλαιότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόση-
μα. Διακρίνεται ακόμα και σήμερα σε γονοκοκ-
κική και μη γονοκοκκική, παρότι αυτός ο διαχω-
ρισμός δεν είναι πάντα ευχερής και κυρίως γιατί 
αρκετές φορές είναι μεικτής αιτιολογίας.

Επίσης έχουν καθιερωθεί οι όροι:
•  Ουρηθρίτιδα μεταγονοκοκκική όταν τα ενοχλή-

ματα μετά από θεραπεία επιμένουν.
• Ουρηθρίτιδα ασυμπτωματική.
• Μη λοιμώδης ουρηθρίτιδα.

Η ουρηθρίτις γίνεται συχνότερα αντιληπτή 
στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Τα συμπτώματα 
της ουρηθρίτιδας κυμαίνονται από ήπια και μόλις 
υποσημαινόμενα έως έντονα και σοβαρά.

Το ουρηθρικό έκκριμα αποτελεί το κύριο στοι-
χείο διαγνώσεως της ουρηθρίτιδος. Δυνατόν να 
είναι άφθονο και παρατηρείται όλη την ημέρα ή 
να εμφανίζεται ως πρωινή σταγόνα ή ως απλή 
εφύγρανση της ουρήθρας. 

Η χροιά του, αναλόγως με το αίτιο της ου-
ρηθρίτιδος, μπορεί να είναι λευκωπή, κίτρινη-
πράσινη, διαυγής, βλεννώδης, βλεννoπυώδης 
ή αμιγώς πυώδης. 

Ο ασθενής συνήθως παρατηρεί κηλίδες στο 
εσώρουχό του ή θολερότητα στα ούρα ή αιω-
ρούμενα νημάτια βλέννης. Το ουρηθρικό έκκρι-
μα συνήθως συνδυάζεται με δυσουρία και αί-
σθημα καύσου στην ουρήθρα, που είναι εντο-
νότερο κατά την πρωινή ούρηση.

Η εργαστηριακή εξέταση του ουρηθρικού εκ-
κρίματος καθορίζει το αίτιο της ουρηθρίτιδος.

Η λήψη του δείγματος γίνεται με στυλεό Dacron 
ή συρμάτινο με αλγινικό ασβέστιο. Ο στυλεός 
πρέπει να εισάγεται 2cm εντός της ουρήθρας και 
να περιστρέφεται κατά την έξοδό του. Το ουρη-
θρικό έκκριμα πρέπει να επιστρώνεται σε αντικει-
μενοφόρο πλάκα και να χρωματίζεται κατά gram 
χρώση για παρουσία πυοσφαιρίων (επί οξείας 
ουρηθρίτιδας ανευρίσκονται > 4).

Η άμεση κατά gram χρώση θέτει τη διάγνω-
ση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας σε > 95% των 
συμπτωματικών ασθενών. Η ανεύρεση gram(-) 
καφεοειδών διπλοκκόκων ενδοκυτταρίως είναι 

αποδεικτική. Το ουρηθρικό δείγμα καλλιεργεί-
ται επίσης σε ειδικά θρεπτικά υλικά, προκειμέ-
νου να απομονωθούν Νeisseria Gonorrhoeae, 
Garterella Vaginalis Ureoplasma Ureolyticum. 
Επίσης, το ουρηθρικό δείγμα πρέπει να εξετά-
ζεται με ειδικές μεθόδους άμεσες και έμεσες α-
νοσοφθορισμού (μονοκλωνικά αντισώματα) για 
την ανίχνευση χλαμυδίων.

Για τη διάγνωση της ουρηθρίτιδος μπορεί να 
χρησιμεύσουν και τα πρώτα 10ml ούρων συγκρι-
νόμενα με ένα δεύτερο δείγμα ούρων.

Η θολερότητα του πρώτου δείγματος, καθώς 
και η ανεύρεση >15 κ.ο.π. πυοσφαιρίων σε 5 
επί 400 οπτικά πεδία, θέτουν ισχυρή υπόνοια 
ουρηθρίτιδος.

Αναλόγως με το απομονούμενο παθογόνο αί-
τιο, η ουρηθρίτις διακρίνεται σε:
•  Γονοκοκκική
•  Μη γονοκοκκική
•  Μεταγονοκοκκική (oυρηθρίτις που παραμένει 

ή υποτροπιάζει λίγες ημέρες μετά την θεραπεία 
της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας. Οι περισσότε-
ροι από τους ασθενείς αυτούς είχαν εξαρχής 
μεικτή λοίμωξη και με τη θεραπεία εξαλείφθηκε 
ο γονόκοκκος, αλλά παρέμειναν τα χλαμύδια 
ή τα μυκοπλάσματα που αποτελούν τα αίτια 
της μεταγονοκοκκικής ουρηθρίτιδας).

•  Μη φλεγμονώδης ουρηθρίτιδα (απουσία 
φλεγμονωδών κυττάρων, στείρα καλλιέργεια. 
Επισυμβαίνει σε σύνδρομο Stevens-Johnson, 
σε νόσο Wegener, σε μηχανικούς ή χημικούς 
ερεθισμούς).

Γονοκοκκική ουρηθρίτις - Γονόρροια
Η Neisseria gonorrhoeae αποτελεί τον κυριό-

τερο παράγοντα οξείας ουρηθρίτιδας. Η νόσος 
μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξου-
αλική επαφή, παρόλο που παρατηρείται περί-
γεννητική μετάδοση σε βρέφη. Η πρωτοπαθής 
γονοκοκκική λοίμωξη σε ενήλικες εμφανίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά σε εστίες που καλύπτονται 
από κυλινδρικό ή μεταβατικό επιθήλιο του βλεν-
νογόνου της ουρήθρας, του τραχήλου, του ορ-
θού και του φάρυγγα. 

Οι γονόκοκκοι προσκολώνται στα επιθήλια των 
βλεννογόνων, εισέρχονται στα κύτταρα και πολ-
λαπλασιάζονται. Στη συνέχεια εισέρχονται στον 
υποεπιθηλιακό χώρο, όπου συρρέουν τα ουδε-
τερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, σχηματίζοντας μι-
κροαποστημάτια και αρχίζει η πυώδης έκκριση. 
Η τοπική γονοκοκκική λοίμωξη δημιουργεί μια 
φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία αν παραμεί-
νει χωρίς θεραπεία οδηγεί στο σχηματισμό ενα-
ποθέσεως ινώδους ιστού και συμφύσεων. Η εν 
λόγω ουλοποίηση είναι υπεύθυνη για πολλές ε-

πιπλοκές που παρατηρούνται στη συνέχεια, ό-
πως στένωση της ουρήθρας.

Κλινική εικόνα
•  Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων 2-10 ημέρες 

(μέσος όρος 2-3 ημέρες) μετά τη σεξουαλι-
κή επαφή.

• Άφθονο, πυώδες έκκριμα (αιματηρό 80%).
• Δυσουρία (50%).
• Περιφερική ουρηθρική ενόχληση.
•  Έχει ειπωθεί ότι μοιάζει με βρύση που στά-

ζει.

Επιπλοκές
Αυτές είναι σπάνιες.

Τοπικές
•  Οξείες: λεμφαγγειΐτιδα, περιουρηθρική επιδι-

Ουρηθρίτιδες
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Ειδικευόμενος ΓΠΝΑ «Ευαγγελισμός»

Εικόνα 1. Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις. 
Άχρωμο ουρηθρικό έκκριμα.

Εικόνα 2. Γονοκοκκική ουρηθρίτις. Πυώδες 
έκκριμα.

Εικόνα 3. Ενδοκυττάριοι διπλόκοκκοι-γονό-
κοκκοι (Gram-).
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δυμίτιδα με αποστήματα, ορχίτιδα.
• Όψιμες: στένωση της ουρήθρας.

Περιφερικές
Διάχυτη γονοκοκκική λοίμωξη, σηπτική αρθρί-

τιδα, σηπτική δερματίτιδα, εστιακή λοίμωξη άλ-
λων οργάνων.

Κλινική εικόνα (γυναίκες)
Η πλέον συνηθισμένη πρωτοπαθής εστία στις 

γυναίκες είναι ο ενδοτράχηλος, παρόλο που ο 
μικροοργανισμός απομονώνεται συχνά από τον 
κόλπο, την ουρήθρα και το ορθό. Συνήθως υ-
πάρχει βλεννοποιώδης τραχηλίτιδα, που εκδη-
λώνεται με πυώδη τραχηλική έκκριση και ευ-
θρυπτότητά του. 

Τα συμπτώματα στις γυναίκες είναι συνήθως 
ήπια και μη ειδικά. Πιθανόν να παρατηρείται δυ-
σουρία, συχνουρία ή μεταβολή στην κολπική έκ-
κριση. Σε ποσοστό περίπου 40% συνυπάρχει λοί-
μωξη από C. Trachomatis, ενώ σε ποσοστό περί-
που 20% συνυπάρχει λοίμωξη από Trichomonas 
vaginalis.

Διάγνωση
Η οξεία ουρηθρίτιδα είναι κλινικά εμφανής στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όχι διαγνωστική. 
Η εξέταση των αρχικά αποβαλλόμενων ούρων 
δείχνει την ύπαρξη νηματίων ή σταγόνων πύου 
και δίνει θετικά αποτελέσματα στη δοκιμασία της 
λευκοκυτταρικής εστεράσης. Η διάγνωση τίθεται 
κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων.
•  Χρώση Gram ουρηθρικού εκκρίματος: Α νεύρεση 

πυοσφαιρίων με ενδοκυτταρικούς Gram αρνη-
τικούς διπλοκόκκους.

•  Καλλιέργεια: οριστική διάγνωση. Η οριστική 
ταυτοποίηση των ειδών της Νeisseria απαιτεί 
συγκεκριμένες αντιδράσεις ζύμωσης των υδα-
τανθράκων, που επιδεικνύουν την ικανότητα να 
μεταβολίζουν τη γλύκοζη, αλλά όχι τη μαλτόζη, 
τη σουκρόζη, τη φρουκτόζη ή την λακτόζη.

•  Μοριακή ταυτοποίηση: PCR.

Διαφορική διάγνωση
Η ανεύρεση Gram αρνητικών ενδοκυττάριων 

διπλοκόκκων με επιβεβαιωμένη καλλιέργεια είναι 
ειδική. Παρόλ’ αυτά η γονόρροια μπορεί να συ-
νυπάρχει με άλλες αιτίες πρόκλησης ουρηθρίτι-
δας και ειδικά με χλαμύδια trachomatis.

Θεραπεία
Γενικές αρχές
•  Πλήρη έλεγχο ρουτίνας για αποκλεισμό άλλων 

συνυπαρχουσών σεξουαλικών λοιμώξεων (σύ-
φιλη, ηπατίτιδα Β, HIV) και επανέλεγχος μετά 
τριμήνου για αποφυγή παραθύρου.

•  Κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
•  Συμβουλευτική εκπαίδευση του ασθενούς.
•  Αποφυγή της ερωτικής επαφής χωρίς προστα-

σία μέχρι ολοκλήρωση της θεραπείας.
•  Ανεύρεση σεξουαλικών συντρόφων. (Έλεγχος 

και χορήγηση θεραπείας εάν η τελευταία σε-
ξουαλική επαφή ήταν μέσα στις 60 ημέρες 
που προηγήθηκαν από την έναρξη των συ-
μπτωμάτων).

•  Επανεξέταση για έλεγχο της ίασης (έλεγχος μετά 
τριμήνου για σύφιλη, ηπατίτιδα Β, HIV).

Αντιβιοτική θεραπεία
Η επιλογή του αντιβιοτικού εξαρτάται από την 

επικράτηση ανθεκτικών στελεχών σε σχέση με το 
που αποκτήθηκε η λοίμωξη. Γενικά, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι τα στελέχη της N. Gonorrhoea 
είναι ανθεκτικά στην πενικιλίνη αν η λοίμωξη με-
ταδόθηκε στη νότιο ανατολική Ασία, Αφρική ή 
από άτομα των περιοχών αυτών. Προτιμάται ένα 
σχήμα που να είναι εξίσου αποτελεσματικό και 
για τη σύφιλη, εξαιτίας της πιθανής ταυτόχρο-
νης επώασής της.

Σχήματα
Σε αμιγή αντοχή στην πενικιλίνη χορηγούμε:

• Σιπροφλοξασίνη 500mg εφάπαξ (peros).
• Κεφιξίνη 2 x 200mg εφάπαξ (peros).
• Σπεκτινομυκίνη 2g εφάπαξ (im).
•  Κεφτριαξόνη 250mg εφάπαξ (im) (1ης εκλο-

γής CDC HΠΑ).

Ευαισθησία στην πενικιλίνη:
•  Αμοξυκιλίνη 3g εφάπαξ + 1g προβενεσίδη. 

Σημείωση: Αν υπάρχει πιθανότητα λοίμωξης 
με Ν. gonorrhoea σε άλλες περιοχές, όπως εί-
ναι ο πρωκτικός σωλήνας ή ο φάρυγγας, συ-
νιστάται επιπλέον μια αγωγή με αμοξυκιλλίνη 
500mg x 4 επί 5 ημέρες.

Αλλεργία στην πενικιλίνη:
• Σιπροφλοξασίνη 500mg εφάπαξ.
• Κοτριμοξαζόλη 480mg x 2 επί 4 ημέρες.
• Δοξυκυκλίνη 100mg x 2 επί 7 ημέρες.

Εγκυμοσύνη:
•  Αμοξυκιλλίνη 3g + προβενεσίδη 1g εφάπαξ.
• Κεφτριαζόνη 150mg εφαπαξ (im).
• Ερυθρομυκίνη 500mg x 4 επί 7 ημέρες.

Διπλή αγωγή για γονόκοκκο και χλαμύδια:
Τα παραπάνω σχήματα μαζί με: Αζιθρομυκίνη 

1g εφάπαξ ή δοξυκυκλίνη 100mg x 2 επί 10 ημέ-
ρες ή οξυτερακυκλίνη 500m x 4 επί 10 ημέρες.

Ουρηθρίτιδα μη γονοκοκκική
Ορισμός: Η ουρηθρίτιδα που δεν προκαλεί-

ται από το βακτηρίδιο Ν. Gonorrhea. Γνωστή, ε-
πίσης, με τον όρο μη ειδική ουρηθρίτιδα. 

Επιδημιολογία: Αποτελεί την πιο συχνή μορ-
φή ουρηθρίτιδας σε άνδρες στη δυτική Ευρώπη, 
τη βόρειο Αμερική και Αυστραλία. Αυξημένη επί-
πτωση έχει παρατηρηθεί στην ανατολική Ευρώπη 
και στη δημοκρατία της Ρωσίας. Είναι, επίσης, συ-
χνή σε περιοχές της Αφρικής και της νοτιοανα-
τολικής Ασίας, αλλά υπερκαλύπτεται από την ε-
πικράτηση της οξείας ουρηθρίτιδας που προκα-
λείται από τη γονόρροια.  

Παθοφυσιολογία: Προκαλείται από διάφο-
ρους μικροοργανισμούς, που προσβάλουν το 
κυλινδρικό επιθήλιο της ουρήθρας, δημιουργώ-
ντας μια ήπια φλεγμονώδη αντίδραση (στην αρ-
χή πολυμορφοπυρηνική, η οποία ακολουθείται 
από μονοπυρηνική στις υποτροπιάζουσες ή μα-
κροχρόνιες λοιμώξεις), η οποία ακολουθείται από 
το κλινικό φάσμα της ήπιας έως μέτριας ουρη-
θρίτιδας με μεγάλη περίοδο επώασης. Συχνά εί-
ναι ασυμπτωματική.

Κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες για 
την ανάπτυξη μη γονοκοκκικής 
ουρηθρίτιδας 
• Chlamydia trachomatis 20-40%
• Ureoplasma Ureolyticum 15-25%
• Mycoplasma genitaliu 12-50%
• Είδη κάντιντας 5%
• Αναερόβια
• Τριχομονάδες κόλπου 5-10%
• Έρπης γεννητικών οργάνων 5-10%
•  Κονδυλώματα ουρήθρας/στομίου ουρήθρας
• Μη ανιχνεύσιμοι/ιδιοπαθείς 25-30%.

Τα χλαμύδια συνδέονται πιο άμεσα με τη μη 
γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. Πιο πρόσφατα έχει 
δοθεί έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει το 
mycoplasma genitalium στην αιτιολογία της ου-
ρηθρίτιδας, ειδικά των μη γονοκοκκικών, μη χλα-
μυδιακών. 

Κλινική εικόνα
Παρουσιάζεται μικρής βαρύτητας έως ήπια 

ουρηθρίτιδα, μετά από μεγάλη περίοδο επώα-
σης 10-30 ημερών από τη σεξουαλική επαφή. 
Μπορεί να είναι εμφανής μικρή ποσότητα ουρη-
θρικού εκκρίματος και δυσουρία με κάποια πε-
ριφερική ουρηθρική ενόχληση. Πολύ συχνά εί-
ναι εντελώς ασυπτωματική.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟξΕΙΑΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ

Κλινικό χαρακτηριστικό Γονοκοκκική Μη γονοκοκκική

Χρόνος επώασης Βραχύτερος Μακρότερος
  <4 ημ. 70% <4 ημ. 40%
  <2 εβδ. 90% 2-3 εβδ. ~ 30%
Έναρξη συμπτωμάτων Αιφνίδια Βαθμιαία
Έκκριμα και δυσουρία 70% 40%
Έκκριμα Πυώδες Βλεννώδες ή Βλεννοπυώδες
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Μετάδοση
Μετάδοση της νόσου γίνεται συνηθέστερα με-

τά από ερωτική επαφή από τον κόλπο, τον πρω-
κτό ή στοματική ερωτική επαφή.

Επιπλοκές
Τοπικές
•  Oξείες: Επιδιδυμίτις, ορχίτις, προστατίτις.
•  Όψιμες: Στειρότητα (Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ειδικά σε λοιμώξεις από χλαμύδια Trachomatis, 
η επούλωση γίνεται μέσω ίνωσης, προκαλώντας 
καταστροφή των ευαίσθητων οργάνων αναπα-
ραγωγής με πιθανή πρόκληση στειρότητας).

Περιφερικές 
Επιπεφυκίτιδα, σύνδρομο Reiter.

Διάγνωση
Η ουρηθρίτιδα μπορεί να είναι κλινικά εμφα-

νής σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι διαγνω-
στική. Πολλές περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζουν 
μόνο μικροσκοπική ουρηθρίτιδα. Ο έλεγχος των 
πρώτων αποβαλλόμενων ούρων μπορεί να δείξει 
νημάτια ή σταγόνες πύου και να δώσει θετική τη 
δοκιμασία της λευκοκυτταρικής εστεράσης.

Διερεύνηση
•  Χρώση κατά Gram ουρηθρικού εκκρίματος. 

Ανεύρεση > 4 πυοσφαιρίων/κοπ και απου-
σία Gram αρνητικών ενδοκυττάριων διπλο-
κόκκων.

• Χρώση κατά Gram των πρώτων αποβαλλόμε-

νων ούρων δίνει > 10 πυοσφαίρια/κοπ.
•  Έλεγχος για χλαμύδια trachomatis: καλλιέργεια, 

άμεσος ανοσοφθορισμός, ELISA, PCR.
•  Έλεγχος για Trichomonas vaginalis: καλλιέρ-

γεια, επίσης ανευρίσκεται περιστασιακά με-
τά από ενστάλαξη μιας σταγόνας εκκρίματος 
σε φυσιολογικό ορό και μικροσκοπική εξέτα-
ση για την ανεύρεση κινούμενων μαστιγοφό-
ρων οργανισμών.

•  Έλεγχος για μύκητες: μπορούν να αποκλειστούν 
με την εξέταση μιας σταγόνας εκκρίματος δια-
λυμένη σε υδροξείδιο του καλίου 10%.

•  Ιοί απλού έρπητα: ταυτοποίηση με καλλιέργεια 
επί κλινικής υποψίας.

•  Ταυτοποίηση άλλων οργανισμών: μυκοπλασμά-
των ή ουρεοπλασμάτων που μπορούν να προ-
καλέσουν μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα.

Διαφορική διάγνωση
Τα σημεία και τα συμπτώματα της μη γονοκοκ-

κικής ουρηθρίτιδας μπορεί να προκληθούν και 
από άλλες τοπικές λοιμώξεις, όπως απλός έρπης, 
κονδυλώματα της ουρήθρας, σταθερό φαρμα-
κευτικό εξάνθημα, φυσικό η χημικό τραύμα, βα-
λανίτιδα, βακτηριδιακή ουρηθρίτιδα και εμφανί-
ζονται αν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες, 
όπως φίμωση, τραυματικές σεξουαλικές μέθοδοι, 
πρωκτικό σεξ. Προβλήματα της ανώτερης ουρο-
ποιητικής οδού, όπως νεφρική λιθίαση, μπορεί 
να εκδηλωθούν ως ουρηθρικό έκκριμα. Επίσης, 
η προστατίτιδα οξεία ή χρόνια μπορεί να προ-
καλέσει ουρηθρικό έκκριμα.

Θεραπεία
•  Γενικές οδηγίες (ισχύουν τα ίδια με τη γονο-

κοκκική).

•  Αντιβιοτική θεραπεία: Aνάλογα με τα αποτελέ-
σματα των μικροβιολογικών εξετάσεων (αν και 
πολυπαραγοντική, η μη γονοκοκκική ουρηθρί-
τιδα φαίνεται ότι ανταποκρίνεται ομοιόμορφα 
σε μεγάλη ποικιλία αντιβιοτικών με αντιχλαμυ-
διακή και αντιμυκοπλασματική δράση).

•  Συνιστώμενες αγωγές: 
Αζιθρομυκίνη 250 mg x 4 εφάπαξ.
Δοξυκυκλίνη 100mg x 2 x 7 ημέρες.
Οξυτετρακυκλίνη 500mg x 7 ημέρες.
Ερυθρομυκίνη 500mg x 7 ημέρες.
Οφλοξασίνη 200mg x 7 ημέρες.

•  Σε εγκυμοσύνη:
Ερυθρομυκίνη 500mg x 7 ημέρες.
Αμοξυκιλλίνη 500 mg x 7 ημέρες (κίνδυνος 

λανθάνουσας κατάστασης, πιθανότητα χλαμυ-
διακής λοίμωξης νεογέννητου).

•  Επίμονη/Υποτροπιάζουσα μη γονοκοκκική 
ουρηθρίτιδα:
Επαναχορήγηση αζιθρομυκίνης ή δοξυκυ-

κλίνης
Ερυθρομυκίνη 500 mg x 4 για 2 εβδομάδες 

μαζί με μετρονιδαζόλη 400 mg για 5 ημέρες (σε 
Τριχομονάδικη=500mg x 2 x 7 ημέρες).

•  Παρατεταμένη ουρηθρίτιδα (συνήθως χορη-
γούνται πολλαπλοί θεραπευτικοί κύκλοι/ουρο-
λογική εκτίμηση/έλεγχος προστάτη/ψυχοσεξου-
αλική εκτίμηση).




