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επιστημονικές σελίδες

Η πρωτολοίμωξη εκδη
λώνεται «τυπικά» αιφ
νίδια με συρρέουσες 

βλατίδες επί ερυθηματώδους 
βάσης στην περιοχή των γεννη
τικών οργάνων, οι οποίες μετα
πίπτουν σταδιακά σε επώδυνες 

φυσαλίδες και τελικά εφελκίδες. Επίσης, 
συχνά παρατηρείται επίσχεση ούρων, πυ
ρετός και τοπική λεμφαδενίτιδα.

Η υποτροπή κλινικά διαρκεί 5-10 ημέρες 
και χαρακτηρίζεται από αίσθημα καύσου που 
ακολουθείται από ομάδες βλατίδων και τελι-
κά φυσαλίδων που εφελκιδοποιούνται. 

Στα υγιή, ανοσοϊκανά, άτομα η λοίμωξη 
μπορεί να είναι ασυμπτωματική, ενώ σε α-
νοσοκατεσταλμένα συνήθως συνδυάζεται 
με εκτεταμένη τοπική λοίμωξη, χρόνια έλ-
κη ή και διάσπαρτη δερματική ή και σπλα-
χνική λοίμωξη.

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικό-
να, σε ειδικές ορολογικές δοκιμασίες και στην 
καλλιέργεια του ιού, ανίχνευση του αντιγόνου 
του ή ανίχνευση αντισωμάτων του ιού.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το 
μαλακό έλκος, σύφιλη, βουβωνικό κοκκίω-
μα, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα και την HIV 
λοίμωξη.

Το μαλακό έλκος οφείλεται στον H. Dycrei 
και χαρακτηρίζεται από επώδυνο έλκος γεν-
νητικών οργάνων και ευαίσθητη διαπυητική 
βουβωνική αδενοπάθεια. Η καλλιέργεια για 
H. Ducrei (ευαισθησία <80%) και η PCR σε 
άμεσο παρασκεύασμα θεωρούνται οι πιο α-
ξιόπιστες μέθοδοι διάγνωσης.

Το βουβωνικό κοκκίωμα οφείλεται στην 
Gram-αρνητική Klebsiella granulomatosis και 
χαρακτηρίζεται από ανώδυνες, προοδευτι-

κά ελκούμενες βλάβες με τοπική λεμφαδε-
νοπάθεια. Οι βλάβες είναι έντονα αγγεια-
κές βλάβες που αιμορραγούν εύκολα στην 
ψηλάφηση, αν και υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου επικρατούν υπερτροφικές, σκληρω-
τικές ή και νεκρωτικές βλάβες. Ο υπεύθυ-
νος μικροοργανισμός δύσκολα καλλιεργεί-
ται και η διάγνωση απαιτεί την ανάδειξή 
του σε παρασκεύασμα εξ επαφής ή εκ συν-
θλίψεως υλικού βιοψίας. Παράλληλα, πρέ-
πει να αποκλειστούν άλλα αίτια ελκών των 
γεννητικών οργάνων.

Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα προκαλεί-
ται από το C. Trachomatis και εκδηλώνεται 
με μονόπλευρη επώδυνη βουβωνική ή και 
μηριαία λεμφαδενοπάθεια, συνδυαζόμενη 
με αυτοπεριοριζόμενο γενετικό έλκος ή βλα-
τίδα. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική υ-
ποψία, στις επιδημιολογικές συνθήκες, στον 
αποκλεισμό άλλων πιθανών αιτίων και στην 
απομόνωση του C. Trachomatis (PCR, καλ-
λιέργεια, άμεσο ανοσοφθορισμό με φθο-
ρίζοντα αντισώματα, ανίχνευση αντισωμά-
των και δοκιμασία δέσμευσης του συμπλη-
ρώματος).

Η πρωτοπαθής σύφιλη που προκαλείται 
από το T. Pallidum δημιουργεί αφροδίσιο 
σκληρό έλκος, ενώ η δευτεροπαθής δημι-
ουργεί ερυθρότητα, βλάβες στους βλεννογό-
νους, πλατέα κονδυλώματα και λεμφαδενο-
πάθεια. Διαγνωστικές μεθόδους αποτελούν 
ο ορολογικός έλεγχος, η εξέταση σκοτεινού 
πεδίου και η άμεση δοκιμασία φθοριζόντων 
αντισωμάτων.

H HSV–λοίμωξη, ιδιαίτερα η πρωτοπαθής, 
έχει διαπιστωθεί ότι τριπλασιάζει τον κίνδυ-
νο για απόκτηση HIV λοίμωξης σε γυναίκες 
και άνδρες. 

Και αντίστροφα, άτομα με HIV λοίμωξη, 
λόγω ανοσοκαταστολής, συνήθως προσβάλ-
λονται και από τον HSV, με συχνές υποτρο-
πές. Ανάμεσα στους ασθενείς με HIV, όσοι 
συνδυάζουν οροθετική νόσο και έλκη γεν-
νητικών οργάνων προκαλούμενα από HSV, 
εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα HIV ιι-
κά φορτία στον ορό και στους βλεννογό-
νους, με αποτέλεσμα ευκολότερη και ταχύ-
τερη μετάδοση και των δύο ιών. Η συνλοί-
μωξη οδηγεί στην επιτάχυνση της προόδου 
της HIV λοίμωξης και αποτελεί ακόμα και την 
  αιτία αυξημένης θνησιμότητας. Η ανίχνευ-
ση του HIV ιού (επίπεδα ιικού φορτίου, α-
ντιγόνα του HIV, καλλιέργεια του ιού) και ο 
ορολογικός έλεγχος παίζουν σημαντικό ρό-
λο στη διάγνωση.

Επομένως, ασθενείς με έλκη γεννητικών ορ-
γάνων, άτυπης μορφολογίας ή ανθεκτικών 
σε θεραπεία για HSV θα πρέπει να υποβάλ-
λονται σε λεπτομερή έλεγχο για τη διαφορι-
κή διάγνωση μεταξύ των ανωτέρω παθολο-
γικών καταστάσεων.
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Πρόκειται για οξεία, αυτοϊώμενη νόσο της περιοχής των γεννητικών οργάνων, προκαλούμενη 
κυρίως από τον HSV-2 και λιγότερο συχνά από τον HSV-1. Η μετάδοση συνήθως γίνεται με 
άμεση επαφή. Μετά την πρωτολοίμωξη, ο ιός παραμένει στα αισθητικά νευρικά γάγγλια της 
περιοχής, με αποτέλεσμα συχνές υποτροπές σε ορισμένα άτομα, συνδεόμενες με τοπικούς 
ερεθισμούς, έμμηνο ρύση, stress και ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες (χημειοθεραπεία, 
κορτικοστεροειδή, HIV-λοίμωξη, κακοήθειες κ.λπ.).

Εικόνα 1. Φυσα λιδώδεις 
βλάβες στο σώμα του 
πέους (α       πό το αρχείο 
του κ. Ναούμ).

Εικόνα 2. Ε ρ πητικά 
έλκη στα μεγάλα χείλη 
(από το αρχείο του κ. 
Ναούμ).


