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Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και 
CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
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Περίληψη
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) 

αποτελούν ένα μείζον αίτιο νοσηρότητας, στει-
ρότητας, μακράς νοσηλείας και θνητότητας, με 
σημαντικές ιατρικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 
για εκατομμύρια άντρες, γυναίκες και παιδιά. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι 
«Στις υπό ανάπτυξη χώρες, τα ΣΜΝ και οι επι-
πλοκές τους βρίσκονται στις πρώτες πέντε κατη-
γορίες νοσημάτων για τα οποία οι ενήλικες ανα-
ζητούν ιατρική περίθαλψη. Στις έγκυες γυναίκες, 
τα ΣΜΝ (χωρίς να περιληφθεί η HIV λοίμωξη) εί-
ναι το δεύτερο κατά σειρά συχνότητας αίτιο νο-
σηρότητας, θνητότητας και απώλειας υγιεινής 
ζωής, μετά από τους παράγοντες που συσχετί-
ζονται με τη μητρότητα».

Ένα ΣΜΝ χωρίς θεραπεία μπορεί να «αυξήσει 
τον κίνδυνο, τόσο απόκτησης, όσο και μετάδοσης 
HIV, με έναν εκτελεστή έως και άνω του 10».

Εξαιρώντας την HIV λοίμωξη, όλα τα άλλα 
ΣΜΝ μπορούν να θεραπευθούν και να ιαθούν 
σχετικά εύκολα και με λίγες δαπάνες, εάν η δι-
άγνωση γίνεται εγκαίρως. Για την καταπολέμη-
ση πιθανών επιδημιών, χρειάζονται κατάλληλες 
εγκαταστάσεις, εύκολη πρόσβαση στα διαγνω-
στικά τεστ και στη θεραπεία, κοινές στρατηγικές 
οδηγίες και σωστή ενημέρωση.

Λέξεις κλειδιά: σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο-
σήματα, θεραπεία, γονόκοκκος, χλαμύδια, τριχο-
μονάδα, ουρεάπλασμα

Εισαγωγή
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) 

καταγράφονται στην Ευρώπη από τον 15ο αιώ-
να. Το παράδοξο είναι ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται αναζωπύρωση της βλεννόρροιας 
και της σύφιλης. Επίσης, η συχνότητα της HIV 
λοίμωξης φαίνεται να αυξάνεται, παρά τις πολ-
λές πληροφορίες στο διαδίκτυο από πηγές, όπως 
η UNAIDS και η CDC. Συγχρόνως όμως, η προ-
σέγγιση του κοινού είναι δυσχερής, λόγω των 
φτωχών εγκαταστάσεων και των ανεπαρκώς εκ-
παιδευμένων επαγγελματιών1.

Η Ευρώπη δεν είναι στατική. Υπήρχε πάντα με-
τακίνηση πληθυσμών. Το αποτέλεσμα της μετα-
κίνησης αυτής (είτε για οικονομικούς, πολιτικούς 
λόγους ή για λόγους αναψυχής), είναι η συχνή 
και σε ευρεία κλίμακα σεξουαλική ανάμιξη των 

πληθυσμών, με φυσική συνέπεια την αύξηση των 
ΣΜΝ και την ανάγκη για συνεχή διαφοροποίηση 
μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Βλεννόρροια
Η βλεννόρροια είναι ένα από τα πρώτα λοιμώ-

δη νοσήματα που περιγράφηκαν και αποτελεί το 
συνηθέστερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόση-
μα (ΣΜΝ), τουλάχιστον για τον 20ο αιώνα. Ετή-
σια, εκτιμάται ότι τα καινούρια περιστατικά είναι 
200 εκατομμύρια. Το 2007, μόνο στην Αμερική 
καταγράφηκαν 350.000 περιστατικά2.

Η συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών αυξά-
νεται συνεχώς από τη δεκαετία του ’40.

Ο γονόκοκκος είναι ευαίσθητος στην πενικιλ-
λίνη και στα άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά, κα-
θώς και στα αντιβιοτικά άλλων ομάδων, όπως 
οι μακρολίδες, οι τετρακυκλίνες κ.λπ. Το φάρ-
μακο εκλογής ήταν πενικιλλίνη μέχρι τη μέση 
της δεκαετίας του 1970, όταν εμφανίστηκαν αν-
θεκτικά στελέχη στην πενικιλλίνη. Ήταν στελέχη 
από την Αφρική και χώρες της Ασίας και η αντο-
χή τους οφείλετε σε μόλυνση των στελεχών αυ-
τών με ένα πλασμίδιο, που ρύθμιζε την παρα-
γωγή β-λακταμάσης. Ιστορικά, την μεγαλύτερη 
αναστάτωση την προκάλεσαν τα υψηλά ποσοστά 
περιστατικών με Neisseria gonorrhoeae που πα-
ράγουν πενικιλλινάση (penicillinase-producing 
N Gonorrhoeae, PPNG).

Τα αντιβιοτικά εκλογής, στις περιπτώσεις αυτές, 
βρέθηκαν να είναι η σπεκτιμονικύνη ή η κεφοξι-
τίνη, με άπαξ δόση (2g ενδομυïκώς) για τη θερα-
πεία της οξείας γονοκοκκικής ουριθρήτιδας.

Η σιπροφλοξασίνη περιλαμβανόταν στα αντιμι-
κροβιακά φάρμακα για τη θεραπεία της γονοκοκ-
κικής ουρηθρίτιδας, μέχρι το 2006. Η τελευταία 
10ετία χαρακτηρίζεται από αυξημένη ανθεκτικό-
τητα στις φλουοροκινολόνες, η οποία καταγρά-
φηκε αρχικά στην Αμερική, ως συμπέρασμα του 
CDC’s Gonococcal Isolate Surveillance Project 
(GISP)3. Παράλληλα και στην Ευρώπη παρατη-
ρείται η ίδια τάση4,5.

Στην Ελλάδα, μια πρόσφατη μελέτη που ανα-
φέρεται στο χρονικό διάστημα 2005-2008, επι-
βεβαιώνει την παγκόσμια τάση για ανθεκτικότη-
τα στις κινολόνες6. 

Αυτή η μελέτη είναι το αποτέλεσμα μιας πο-
λύχρονης συνεργασίας των Νοσοκομείων Δερ-
ματικών Νόσων Αθήνας και Θεσσαλονίκης με 

Θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων (γονόκοκκος, χλαμύδια, 

τριχομονάδα, ουρεάπλασμα) 

Νέα δεδομένα

ΦλΩΡΕΝτιΝα ΔΕλλη1, ΔημητΡηΣ ΡηΓΟΠΟυλΟΣ2

1Επιμελήτρια Β’, Νοσοκομείο αφροδισίων και Δερματικών Νόσων θεσσαλονίκης,
2αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική, 

Νοσοκομείο «α. Συγγρός», αθήνα
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το Κέντρο Αναφοράς Γονόκοκκου που εδρεύει στο 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και έχει ως αντικείμενο 
τη συνεχή επιδημιολογική παρακολούθηση των χα-
ρακτηριστικών της βλεννόρροιας και ιδιαίτερα των 
μικροβιολογικών χαρακτηριστικών του γονόκοκκου 
στην Ελλάδα.

Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, εμφανίσθη-
καν στελέχη ανθεκτικά στη σπεκτινομικύνη, οφειλό-
μενη σε μετάλλαξη ριβοσωματική και σε λίγα χρό-
νια και αντοχή χρωμοσωματική, χωρίς παραγωγή 
β-λακταμάσης προς την πενικιλλίνη, την τετρακυκλί-
νη, την ερυθρομυκίνη και την κεφοξιτίνη. Η αντοχή 
στη τετρακυκλίνη οφείλονταν στην παρουσία ενός 
μεγάλου πλασμιδίου.

Ο γονόκοκκος ήταν και παραμένει ευαίσθητος 
σχεδόν μέχρι σήμερα στην κεφτριαξόνη, η οποία 
είναι το φάρμακο εκλογής στην οξεία γονοκοκκι-
κή λοίμωξη.

Υπάρχουν λίγες μελέτες7 που αναφέρουν και στε-
λέχη με τάση για χαμηλότερη ευαισθησία στης τρί-
της γενιάς κεφαλοσπορίνες, η οποία όμως παραμέ-
νει μια αρκετά ασφαλής ομάδα αντιγονοκοκκικών 
αντιβιοτικών.

Η εμπειρική χορήγηση της θεραπείας είναι απα-
ραίτητη, επειδή το αποτέλεσμα της καλλιέργειας εί-
ναι διαθέσιμο μετά από 24-48 ώρες. Η καλλιέργεια 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου: (α) η 
κλινική διάγνωση είναι ασαφής, (β) όταν αποτύχει 
μια θεραπεία, (γ) όταν είναι δυσχερής η επαφή με 
τους σεξουαλικούς συντρόφους του περιστατικού, 
και (δ) όταν υπάρχουν νομικά προβλήματα.

Θεραπεία
Παλιά, η θεραπεία ήταν i.m. ή per os αγωγή, για 

τουλάχιστον 10 ημέρες. Σήμερα, τα καινούρια φάρ-
μακα επιτρέπουν την άμεση αντιμετώπιση στα Επεί-
γοντα ή στο Ιδιωτικό Ιατρείο. Η εφάπαξ θεραπεία 
υπερισχύει, κυρίως στη χαμηλή συμμόρφωση του 
ασθενή. Η διάγνωση των επαφών και η θεραπεία 
τους είναι σημαντική για την πρόληψη επαναμόλυν-
σης και επιπλοκών.

Φάρμακα
Cefixime (B’)• 
400mg άπαξ για ουρογεννητική ή πρωκτική λοί-
μωξη χωρίς επιπλοκές.
Δεν είναι αποτελεσματική στη φαρυγγική λοί-
μωξη και στη ΦΝΠ (φλεγμονώδης νόσος της 
πυέλου).
Ceftriaxone (B’)• 
125-250mg im άπαξ, 125mg για ουρογεννητι-
κή, πρωκτική και φαρυγγική λοίμωξη χωρίς επι-
πλοκές, 250mg για ΦΝΠ.
1gr i.v./i.m q 24h για γενικευμένη γονοκοκκι-
κή λοίμωξη.
1-2gr i.v. q 12h για γονοκοκκική μηνιγγίτιδα ή 
ενδοκαρδίτιδα.
1gr i.m άπαξ για την γονκοκκική επιπεφυκίτιδα.
Spectinomycin (B’)• 
Ενδείκνυται στους ασθενείς με ευαισθησία στη 
β-λακτάμη, αλλά είναι δεύτερης γραμμής λό-
γω της χαμηλής αποτελεσματικότητας στη φα-
ρυγγίτιδα.
2gr i.m. άπαξ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε όλους τους ασθενείς με βλεννόρροια, να γίνει 

αρχικά και μετά από 3 μήνες ένα ορολογικό τεστ 
για σύφιλη.

Νιτρικός άργυρος• 
Μόνο στα παιδιά, σταγόνες οφθαλμικές 2 στα-
γόνες/ggt μετά τη γέννα, όχι αργότερα από 1 
ώρα.
Erythromycin • 
Μόνο στα παιδιά, με 1,25cm στυλεό, μετά τη 
γέννα, όχι αργότερα από 1 ώρα.

Ένδειξη για νοσηλεία
Γενικευμένη λοίμωξη• 
ΦΝΠ (αποτυχία θεραπείας, βαριά συμπτωματο-• 

λογία (έντονος πόνος, υψηλός πυρετός, ή εμέτους), 
αποστήματα ωοθηκών-σαλπίγγων, εγκυμοσύνη, ανο-
σοανεπάρκεια, γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα).

Εξωτερικοί ασθενείς - περαιτέρω φροντίδα
• Οι ασθενείς με ΦΝΠ ή γενικευμένη λοίμωξη που 

αντιμετωπίστηκαν ως εξωτερικοί, πρέπει να εκτιμη-
θούν σε 72 ώρες.

• Για τους ασθενείς στους οποίους τα συμπτώματα 
δεν υποχώρησαν ή υποτροπίασαν, χρειάζεται παρα-
κολούθηση και καλλιέργεια με αντιβιόγραμμα.

• Για όλα τα περιστατικά με φαρυγγίτιδα όπου χο-
ρηγήθηκε σπεκτινομυκίνη, χρειάζεται παρακολού-
θηση και εργαστηριακή επιβεβαίωση της ίασης, 
εφόσον η αποτελεσματικότητά της είναι μικρότε-
ρη του 60%.

• Οδηγήστε τα περιστατικά χωρίς επιπλοκές να 
ζητήσουν ενημέρωση και επιπλέον οδηγίες για την 
αποφυγή μιας μελλοντικής λοίμωξης.

Πρόληψη
• Όλοι οι ασθενείς πρέπει να αναφέρουν όλους 

τους σεξουαλικούς συντρόφους τους (συμπτωματικοί 
και ασυμπτωματικοί) για εκτίμηση και θεραπεία.

• Σε όλα τα νεογέννητα με μητέρες που έχουν 
ενεργή γονοκοκκική λοίμωξη πρέπει να χορηγηθεί 
προληπτικά μια δόση κεφτριαξόνης 25-50mg/kg iv 
ή im, όχι >125mg.

• Σε όλα τα νεογέννητα πρέπει να χορηγηθούν 
προληπτικά οφθαλμικές σταγόνες, είτε νιτρικού αρ-
γύρου, είτε ερυθρομυκίνης.

• Τα προφυλακτικά προσφέρουν μερική προστα-
σία και πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση τους8.

Στα επείγοντα
• Να αρχίσετε την κατάλληλη αντιβιοτική θερα-

πεία όσο πιο νωρίς γίνεται.
• Επειδή πολλές φορές συνυπάρχει η χλαμυδια-

κή λοίμωξη, η θεραπεία που θα χορηγηθεί πρέπει 
να καλύψει και τις δύο λοιμώξεις.

• Η αντιμετώπιση των HIV(+) ασθενών με βλεν-
νόρροια είναι παρόμοια με τους HIV(-).

• Δείγματα από μέρη που να είναι πιθανώς μο-
λυσμένα (φάρυγγα, πρωκτό) πρέπει να ληφθούν 
και να σταλούν στο μικροβιολογικό εργαστήριο για 
καλλιέργεια (N gonorrhoeae, Chlamydia). Ανάλο-
γα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες, να χρησιμο-
ποιηθεί επιπλέον NAATs9.

• Να εκτιμηθεί η πιθανότητα άλλων ΣΜΝ.

• Για τους ασθενείς με επιδιδυμίτιδα, ΧΦΠ και γε-
νικευμένη γονοκοκκική λοίμωξη μπορεί να χρεια-
στούν παυσίπονα.

Συμβουλή
Για τις γυναίκες με σοβαρή ΦΝΠ και για κάθε • 

έγκυο γυναίκα με ένα ΣΜΝ χρειάζεται συνεργασία 
με ένα γυναικολόγο.

Για τα παιδιά με ένα ΣΜΝ χρειάζεται συνεργα-• 
σία με έναν παιδίατρο.

Για τους ασθενείς με γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα • 
χρειάζεται συνεργασία με έναν οφθαλμίατρο, επειδή 
η νόσος έχει γρήγορη εξέλιξη και μπορεί να προκα-
λέσει μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης.

χλαμύδια
Πρόσφατα, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (World 

Health Organization, WHO) υπολόγισε στα 140 εκα-
τομμύρια τα περιστατικά με Chlamidia trachomatis 
παγκοσμίως10.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της χλαμυδιακής λοίμω-
ξης ποικίλλουν από την τοπική προσβολή (μη γο-
νοκοκκική ουριθρίτιδα, επιδιδυμίτιδα, προστατίτιδα, 
πρωκτίτιδα, τραχηλίτιδα, ενδομητρίτιδα, σαλπιγγίτι-
δα, βαρθολονίτιδα), έως τις σοβαρές συστηματικές 
εκδηλώσεις {σύνδρομο Reiter, περιηπατίτιδα, ωτί-
τιδα, άσθμα, ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια), πνευμονική κυστική ίνωση, σαρκοείδωση, 
οζώδες ερύθημα}.

Η μόλυνση με χλαμύδια προκαλεί μια κυτταρι-
κή ανοσιακή απάντηση, με αποτέλεσμα την έκκρι-
ση ανοσοσφαιρίνης Α και κυκλοφορούντων ανοσο-
σφαιρινών M και G. Οι περισσότερες εκδηλώσεις 
της χλαμυδιακής μόλυνσης είναι το αποτέλεσμα επι-
βραδυνόμενης υπερευαισθησίας έναντι ειδικών χλα-
μυδιακών πρωτεïνών, η λεγόμενη δια-παρουσίαση 
(cross presentation), όπου τα ανοσογόνα του μικρο-
οργανισμού μπορούν να συσχετισθούν με τις πρω-
τεΐνες θερμικού σοκ (Heat-Shock-Proteins, HSP). 
Πρόσφατες μελέτες θεωρούν ότι στην ανοσολογι-
κή απάντηση του ανθρώπινου οργανισμού στα χλα-
μύδια, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο μια μείζον 
εξωτερική μεμβρανική πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 
(ΜΒ) 40kd και οι πρωτεΐνες θερμικού σοκ με ΜΒ 10 
και 60kd. Χρειάζεται όμως ακόμα έρευνα για τη δι-
ευκρίνιση του ακριβή τους ρόλου11.

Η επίπτωση της λοίμωξης δεν συσχετίζεται με τη 
φυλή, αλλά με το ατομικό ιστορικό της σεξουαλι-
κής δραστηριότητας και συνηθειών και ιδιαίτερα με 
τη συχνότητα και χρήση (ή μη) μέτρων προστασί-
ας. Όσον αφορά την ηλικία, έχει άμεση σχέση με 
την ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής και τη συ-
χνότητα της έκθεσης στη λοίμωξη.

Στις σεξουαλικώς ενεργές γυναίκες ηλικίας 15-24 
ετών, όσον αφορά την επίπτωση της λοιμώδους αι-
τιολογίας ΣΜΝ, οι στατιστικές μελέτες την τοποθε-
τούν στην πρώτη θέση, ειδικά όταν υπάρχουν πολ-
λαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι2.

Υπενθυμίζουμε ότι η χλαμυδιακή λοίμωξη θεω-
ρείται ένα από τα κύρια αίτια της ΦΝΠ και στειρότη-
τας. Ο κίνδυνος μιας έκτοπης κύησης σε μια γυναίκα 
με ΦΝΠ είναι 5 έως 7 φορές μεγαλύτερος από τον 
κίνδυνο που διατρέχει μια γυναίκα χωρίς ιστορικό 
ΦΝΠ. Από τις γυναίκες με ΦΝΠ, 15% έχουν χρόνια 
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κοιλιακά άλγη που μακροπρόθεσμα συνδυάζονται 
με συμφύσεις των ωοθηκών και σαλπίγγων.

Η χλαμυδιακή λοίμωξη αυξάνει τον κίνδυνο από-
κτησης HIV, επειδή αυξάνει τη φλεγμονώδη δια-
δικασία που διαδραματίζεται στο γεννητικό βλεν-
νογόνο13. Στις έγκυες με χλαμυδιακή κολπίτιδα, η 
λοίμωξη μπορεί να μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της 
γέννας και να προκαλέσουν στο νεογέννητο πνευ-
μονία και επιπεφυκίτιδα14.

Σε αντίθεση με τη βλεννόρροια, η λοίμωξη είναι 
ασυμπτωματική και στα δύο φύλα, γι’ αυτό πολλές 
φορές η διάγνωση καθυστερεί. Πρόσφατες επιδη-
μιολογικές μελέτες κατέγραψαν αυξημένη επίπτω-
ση ασυμπτωματικών αντρών με θετικό ουρηθρικό 
έκκριμα, που αποτελούν αληθινό ρεζερβουάρ με-
τάδοσης χλαμυδιακής λοίμωξης15.

Ενώ στη γονοκοκκική μόλυνση η καλλιέργεια σε 
εκλεκτικά υλικά με άγαρ αποτελεί τη χρυσή τεχνι-
κή, για τα χλαμύδια, η ύπαρξη στο εμπόριο δίσκων 
τεχνητής μικροσκόπησης νουκλεïκού οξέως (NAA, 
nucleic acid amplification assay) υπερέχει των κυττα-
ρικών καλλιεργειών και συγκεκριμένα είναι υψηλό-
τερης ευαισθησίας και ειδικότητας συγκριτικά με άλ-
λες αντίστοιχες τεχνικές και καλλιέργειες16. Η υψηλή 
ευαισθησία της NAA τεχνικής επιτρέπει την ανίχνευ-
ση μικρού αριθμού οργανισμών, τόσο σε ασυμπτω-
ματικούς ασθενείς, όσο και στα άτομα με τα οποία 
ήρθαν σε επαφή, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη έν-
δειξη λοιμώδους φλεγμονής. Από τα δείγματα πρώ-
των πρωινών ούρων και το επίχρισμα αιδοιοκολπι-
κού στομίου, ο ελέγχος DNΑ ή RNA με την τεχνική 
NAA, δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και μη 
ζώντων οργανισμών, αυξάνοντας το ποσοστό διά-
γνωσης. Θετικά NAA απαιτούν θεραπεία σε μολυ-
σμένους ενήλικες.

Θεραπεία
• Αποχή από σεξουαλική επαφή για 7 ημέρες με-

τά την άπαξ θεραπεία ή από την τελευταία ημέρα 
μιας μακρύτερης χρονικά θεραπείας.

• Θεραπεία όλων των σεξουαλικών συντρόφων 
και αποχή μέχρι την ολοκλήρωσή της.

• Η καλλιέργεια μετά τη θεραπεία με αζιθρομυκί-
νη ή τετρακυκλίνη δεν συνιστάται, αλλά πρέπει να 
γίνει στην εγκυμοσύνη μετά την αγωγή με ερυθρο-
μυκίνη ή αμοξικυλλίνη14.

Η θεραπεία της γεννητικής χλαμυδιακής λοίμωξης 
ενδείκνυται όταν διαγιγνώσκεται ή υποψιάζεται. Εν-
δείκνυται, επίσης, σε όλους τους σεξουαλικούς συ-
ντρόφους των προηγούμενων 60 ημερών από την 
τελευταία επαφή και είναι ακόμα μεγαλύτερη για 
τον τελευταίο σεξουαλικό σύντροφο.

Προτεινόμενα σχήματα
Αζιθρομυκίνη (Β’)• 
1gr per os άπαξ
Δοξικυκλίνη (D’)• 

Όταν χορηγείται για 1 εβδομάδα, η αποτελεσματι-
κότητά της θεωρείται συγκρίσιμη με εκείνη της αζυ-
θρομυκίνης. Ενώ η διάρκεια της θεραπείας είναι 
μεγαλύτερη (7 ημέρες ενάντια άπαξ δόση) από την 
αζυθρομικίνη, το κόστος είναι μικρότερο και χρησιμο-
ποιείται στην κλινική πράξη περισσότερα χρόνια.

100mgx2 για 7 ημέρες

Ερυθρομυκίνη (Β’)• 
Γενικά έχει ένδειξη στη θεραπεία της γεννητικής 

χλαμυδιακής λοίμωξης στην εγκυμοσύνη.
 500mg erythromycin base per os x4 για 7 ημέ- -
ρες
 250mg erythromycin base per os x4 για 14  -
ημέρες
 800mg erythromycin ethylsuccinate per os x4  -
για 7 ημέρες
 400mg erythromycin ethylsuccinate per os x4  -
για 14 ημέρες

Να θεωρηθεί η επανεξέταση 3 εβδομάδες μετά 
το τέλος της θεραπείας και αν χρειαστεί ξανά θε-
ραπεία.

Αμπικιλλίνη (Β’)• 
Όπως η ερυθρομυκίνη, η αμπικιλλίνη έχει έν-

δειξη στις γεννητικές χλαμυδιακές λοιμώξεις στην 
εγκυμοσύνη.

500mg per os x3 για 7 ημέρες -
Να θεωρηθεί η επανεξέταση 3 εβδομάδες μετά 

το τέλος της θεραπείας και αν χρειαστεί ξανά θε-
ραπεία.

Παρακολούθηση
Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί η λοίμω-

ξη είναι το ασφαλές σεξ. Αυτό σημαίνει χρήση κα-
τάλληλων μέτρων προστασίας (π.χ. λάτεξ προφυ-
λακτικά).

Γονοκοκκικές και χλαμυδιακές λοιμώξεις
Και τα χλαμύδια και ο γονόκοκκος προσβάλλουν 

το κυλινδρικό ή μεταβατικό επιθήλιο, γεγονός που 
επιτρέπει την επέκταση της λοίμωξης στον άντρα 
σε επιδιδυμίτιδα και στη γυναίκα προς τον τράχη-
λο της μήτρας και ενδομήτριο, στις σάλπιγγες, στο 
περιτόναιο και στο ορθό. Τα συστηματικά συμπτώ-
ματα είναι όμως σπάνια και πολλές φορές η δια-
φορική διάγνωση μεταξύ των δύο λοιμώξεων εί-
ναι δυσχερής.

Ειδικά στις γυναίκες, οι χλαμυδιακές και γονοκοκ-
κικές μολύνσεις μπορεί να μην αναγνωρίζονται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε απώτερες 
επιπλοκές και μολύνοντας το σεξουαλικό σύντρο-
φο και το νεογέννητο.

τριχομονάδα
Η λοίμωξη με τριχομονάδα είναι ένα από τα 3 συ-

χνότερα αίτια κολπίτιδας17 και στις κλινικές που ασχο-
λούνται με τη θεραπεία ΣΜΝ, η συχνότητά της κυ-
μαίνεται από 15 έως 54%18,19.

Παγκοσμίως, το 2005, η επίπτωσή της ήταν 250 
εκατομμύρια περιστατικά, από τα οποία 24,5 εκα-
τομμύρια στην Ευρώπη20.

Συνήθως, οι ασθενείς είναι σεξουαλικά ενεργοί 
ενήλικες21. Στις γυναίκες εφηβικής ηλικίας είναι πιο 
συνηθισμένη από τη βλεννόρροια και πολύ συχνά 
συνδυάζεται με άλλα ΣΜΝ, περιλαμβάνοντας τη 
βλεννόρροια, τα χλαμύδια και τις ιογενείς ΣΜ λοι-
μώξεις (ερπητικές, με τους θηλωματοϊούς του αν-
θρώπου και το HIV)21. Αυτά τα γεγονότα κάνουν 
τη λοίμωξη με τριχομονάδα ένα συζητήσιμο θέ-
μα δημόσιας υγείας. Όσον αφορά την αύξηση κιν-
δύνου για την απόκτηση HIV λοίμωξης, υπάρχουν 

δύο εξηγήσεις: (Α) έχει άμεση καταστροφική δρά-
ση στο μονόστοιβο επιθήλιο και προκαλεί μικρο-
διαβρώσεις, επιτρέποντας στον HIV να διεισδύσει, 
(Β) T. vaginalis προάγει μια ανοσολογική αντίδραση 
με την ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμό λεμφο-
κυττάρων, γεγονότα που οδηγούν στον ενεργό ιϊκό 
πολλαπλασιασμό του ιού στα HIV-μολυσμένα κύτ-
ταρα22. Επίσης, θεωρείται ότι αυξάνει και τον κίνδυ-
νο μετάδοσης HIV23,24. Επομένως, η αντιμετώπιση 
της λοίμωξης με T. vaginalis πιθανώς να αντιπρο-
σωπεύει ένα στρατηγικό σημείο, όπου θα μπορού-
σαμε να επέμβουμε για τον καλύτερο έλεγχο μετά-
δοσης της HIV λοίμωξης25.

Στις γυναίκες, T. vaginalis απομονώνεται από τον 
κόλπο, τον τράχηλο, την ουρήθρα, την ουροδόχο 
κύστη και τους αδένες του Barholin και Skene. Η δι-
άγνωση και η σωστή αντιμετώπιση είναι σημαντικά 
στο γυναικείο φύλο, αν σημειωθεί ότι έχει σχετιστεί 
και με ανεπιθύμητα γεγονότα της εγκυμοσύνης, με 
στειρότητα, μετεγχειρητικές επιπλοκές και νεοπλα-
σία τραχήλου19. Οι HIV(+) γυναίκες με κολπίτιδα με 
τριχομονάδα βρίσκονται επιπλέον σε αυξημένο κίν-
δυνο για ΦΝΠ26.

Στους άνδρες, ο μικροοργανισμός ανευρίσκεται 
στην πρόσθια ουρήθρα, στα εξωτερικά γεννητικά όρ-
γανα, στον προστάτη. Αντιστοιχεί σε 10-21% από το 
συνολικό αριθμό των ουρηθρίτιδων που δεν οφεί-
λονται στη βλεννόρροια ή στα χλαμύδια18.

Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, βρέθηκε 
ότι η χρήση ναρκωτικών στον τελευταίο μήνα ήταν 
το συχνότερο συμβάν που συνδυάζεται με την εμ-
φάνιση μιας καινούριας μόλυνσης27. Ο σημαντικό-
τερος παράγοντας όμως, ήταν η σεξουαλική συ-
μπεριφορά, με τετραπλάσιο κίνδυνο στις γυναίκες 
με περισσότερους από έναν σεξουαλικό σύντροφο 
στις τελευταίες 30 ημέρες27.

Θεραπεία
• Η άμεση διάγνωση είναι σημαντική για τη θερα-

πεία της λοίμωξης στον ασθενή και στους σεξουα-
λικούς του συντρόφους.

• Η θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων θεω-
ρείται ότι αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας3.

• Η συστηματική θεραπεία είναι σημαντική για τη 
διαβεβαίωση της ίασης, εφόσον η λοίμωξη με τρι-
χομονάδα έχει πολλαπλές εντοπίσεις.

• Η μετρονιδαζόλη per os παραμένει θεραπεία 
εκλογής. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι η αποτελε-
σματικότητά της είναι σαφώς ανώτερη από την το-
πική (ενδοκολπική) θεραπεία.

• Η θεραπεία με μετρονιδαζόλη δεν συνδυάζε-
ται με πρόωρο τοκετό και είναι ασφαλείς στις έγκυ-
ες ≥35 εβδομάδων, προσφέροντας προστασία στο 
νεογνό28.

• Η ανθεκτικότητα είναι σπάνια, παρά την ευρεία 
χρήση των νιτροïμιδαζολικών φαρμάκων στη θερα-
πεία της λοίμωξης με τριχομονάδα. Η θεραπευτική 
αποτυχία επιβάλλει τη χορήγηση μεγαλύτερης δόσης 
μετρονιδαζόλης ή μιας άλλης νιτροϊμιδαζόλης24.

• Στην κλινική πράξη, σπάνια απαιτείται η επανά-
ληψη του διαγνωστικού τεστ. Ενδείκνυται στις περι-
πτώσεις όπου δεν υπάρχει βελτίωση μετά τη θερα-
πεία. Θεωρητικά και συνιστάται στις ημέρες 5-7 και 
30 μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας24.
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• Στις ασυμπτωματικές έγκυες γυναίκες, δεν συνι-
στάται ο έλεγχος ρουτίνας για τριχομονάδα3.

Δίαιτα
Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί να αποφύγει το 

αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μετρονι-
δαζόλη, τινιδαζόλη ή άλλα νιτροϊμιδαζολικά φάρ-
μακα. Η αλληλεπίδραση αυτής της κατηγορίας αντι-
βιοτικών με το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει μια 
αντίδραση τύπου δισουλφιράμης.

Δραστηριότητα
Συνιστάται η αποφυγή της σεξουαλικής επαφής 

μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να γίνει ασυ-
μπτωματικός ο ασθενής. Η θεραπεία των σεξουαλι-
κών συντρόφων είναι βασική για την αποφυγή επα-
ναμόλυνσης.

Φαρμακευτική αγωγή
Η ομάδα 5-νιτροϊμιδαζολών περιλαμβάνει μετρο-

νιδαζόλη, τινιδαζόλη, νιμοραζόλη και καρνιδαζόλη. 
Αν και η μετρονιδαζόλη θεωρείται φάρμακο εκλο-
γής, όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θερα-
πεία λοιμώξεων με τριχομονάδα και η ανασκόπηση 
του Cochrane συμπεραίνει ότι έχουν αποτελεσματι-
κότητα συγκρίσιμη με εκείνη της μετρονιδαζόλης24.

Η ανθεκτικότητα σ’ αυτά τα φάρμακα είναι σπάνια, 
παρά την ευρεία τους χρήση και τυπικά αντιμετωπί-
ζεται αυξάνοντας τη δόση ή αλλάζοντας το νιτροϊ-
μιδαζολικό παράγοντα24. Όταν η κλασική θεραπεία 
αποτύχει, ενδείκνυται μετρονιδαζόλη ή τινιδαζόλη 
2gr per os για 5 ημέρες3.

Τα υπόθετα περιέχουν κλοτριμαζόλη, ποβιντονε-
ϊοντίνη, και νονοξυνόλ-9 (Ν-9) και μπορούν να χο-
ρηγηθούν ενδοκολπικά ή ενδοπρωκτικά, αλλά συ-
νήθως προτιμάται η συστηματική θεραπεία. Όλες οι 
τοπικές θεραπείες εκτός μετρονιδαζόλης έχουν μι-
κρή θεραπευτική επιτυχία (<50%).

Η χρήση της μετρονιδαζόλης στο πρώτο 3μηνο 
κυήσεως πρέπει να αποφεύγεται. Χωρίς να έχει δι-
ευκρινιστεί ο μηχανισμός, ο θάνατος του παρασίτου 
μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση ουσιών 
που προκαλούν μια συστηματική τοξική αντίδρα-
ση. Στην κύηση πρέπει να ζυγιστούν τα οφέλη και 
οι κίνδυνοι πριν παρθεί οποιαδήποτε θεραπευτική 
απόφαση.

Δοσολογία
Μετρονιδαζόλη (Β’)• 

2g per os άπαξ ή 500mgx2 την ημέρα για 7 ημέ-
ρες.

Αντένδειξη στο 1ο 3μηνο κύησης.
Τινιδαζόλη (C’)• 

2g per os άπαξ με φαγητό.
Αντένδειξη στο 1ο 3μηνο κύησης.

Πρόληψη
• Αποχή.
• Ο περιορισμός των σεξουαλικών συντρόφων μει-

ώνει τον κίνδυνο μόλυνσης με τριχομονάδα.
• Η χρήση προφυλακτικού από τον άντρα μειώνει 

τον κίνδυνο μόλυνσης με τριχομονάδα.
• Αν και τα προφυλακτικά της γυναίκας δεν μπο-

ρούν να αξιολογηθούν, πιθανώς να προσφέρουν 

κάποια προστασία3. Αποδείχθηκε ότι το διάφραγμα 
προσφέρει προστασία για την τριχομονάδα, αλλά 
δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως πρωταρχικό 
προφυλακτικό μέσον για την HIV λοίμωξη3.

• Τα σπερμοκτόνα που εμπεριέχουν νονοξυνόλ-9 
δεν συνιστώνται ως προφυλακτικό μέσον για τα ΣΜΝ. 
Αντιθέτως, η συχνή τους χρήση συνδυάζεται με τη 
λύση της συνέχειας του επιθηλίου που καλύπτει τα 
γεννητικά όργανα, γεγονός που τα κάνει πιο ευάλω-
τα για μόλυνση με HIV και άλλα ΣΜΝ3.

Ureaplasma
Υπάρχουν 17 είδη Ureaplasma που απομονώθη-

καν στον άνθρωπο, αλλά μόνο 4 παρουσιάζουν εν-
διαφέρον: Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma 
hominis και τα είδη Ureaplasma (urealyticom και 
parvum). Η διαφοροποίησή τους είναι εφικτή μό-
νο με την τεχνική PCR29, η οποία σε συνδυασμό με 
τις κλασικές ορολογικές τεχνικές επέτρεψαν τελευ-
ταία την ταυτοποίηση και άλλων μυκοπλασμάτων: 
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma fermentans, 
Mycoplasma pirum και Mycoplasma penetrans.

Γνωρίζουμε σχετικά λίγα πράγματα για τη σημασία 
τους στη γενική παθολογία του ανθρώπου, με την 
εξαίρεση του Mycoplasma genitalium, ένας μικρο-
οργανισμός στον οποίο έχουν επικεντρωθεί στα τε-
λευταία χρόνια πολλές κλινικές μελέτες. Πρόσφατες 
έρευνες που χρησιμοποίησαν το PCR, εντόπισαν το 
M. genitalium και εκτός γεννητικής περιοχής30.

Η μετάδοση γίνεται με άμεση επαφή (π.χ. σεξου-
αλική επαφή), οριζόντια (από μητέρα σε παιδί εί-
τε στη γέννα, είτε κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας 
ζωής), ή ενδονοσοκομειακά από μεταμοσχευμέ-
νους ιστούς.

Τα είδη ουρεαπλάσματος και ιδιαίτερα το 
M.genitalium αποτελούν σημαντικά αίτια μη χλα-
μυδιακής μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας στους 
άντρες29,31.

Στις γυναίκες, τα είδη μυκοπλάσματος συνήθως 
δεν προκαλούν κολπίτιδα, αλλά όταν συνυπάρχουν 
με μια βακτηριακή κολπίτιδα, η θεραπεία πρέπει να 
καλύψει και το ουρεάπλασμα. Κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, τα είδη Ureaplasma μπορούν να προ-
καλέσουν φλεγμονή του πλακούντα και να εισβάλ-
λουν πρώιμα στο αμνιακό σάκο, με επακόλουθο μια 

επίμονη λοίμωξη και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, 
ακόμα και πρόωρο τοκετό32,33.

Τόσο το ουρεάπλασμα, όσο και το μυκόπλασμα, 
μπορούν να προκαλέσουν γενικευμένη νόσο, ειδι-
κά σε άτομα με ανεπάρκεια στην παραγωγή αντισω-
μάτων, γεγονός που δείχνει τη σημασία της φυσικής 
άμυνας του ανθρώπου ενάντια αυτών των οργανι-
σμών34. Τα είδη Ureaplasma είναι το συνηθέστερο 
μη βακτηριακό αίτιο λοιμώδους αρθρίτιδας σε άτο-
μα με υπογαμμασφαιριναιμία.

Σε HIV(+) ασθενείς, η σημασία μιας λοίμωξης με 
M. fermentans, M. penetrans και M. pirum αποτελεί 
τα τελευταία χρόνια θέμα πολλών συζητήσεων30.

Η διάγνωση είναι δυσχερής. Η συμπτωματολο-
γία και η κλινική εικόνα είναι μη ειδικά και συνή-
θως οδηγούν προς ένα σύνδρομο με ποικίλα αίτια 
(π.χ. ουρηθρίτιδα, πυελονεφρίτιδα, ΦΝΠ, ενδομη-
τρίτιδα ή αμνιοχοριοτίτιδα, λοιμώδης αρθρίτιδα, νε-
ογνική βακτηριαιμία, νεογνική πνευμονία, νεογνική 
μηνιγγίτιδα).

Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι ευρέως δι-
αθέσιμος, αλλά μόνο βάση αυτού είναι εφικτή η 
σαφής διάγνωση. Ενδείκνυται όταν η κλινική εικό-
να είναι συμβατή με την πιθανότητα λοίμωξης με 
Ureaplasma ή Mycoplasma, ή όταν αποκλείστηκαν 
τα άλλα συνηθισμένα παθογόνα. Η σωστή διάγνω-
ση είναι ουσιαστική στους ανοσοκατασταλμένους, 
μια ομάδα ασθενών με μεγάλη επικινδυνότητα για 
γενικευμένη νόσο.

Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την άμεση 
κλινική διάγνωση, την εργαστηριακή διερεύνηση για 
επιβεβαίωση και τη σωστή θεραπευτική αντιμετώ-
πιση. Παρότι τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
και ειδικά αυτούς με ανεπάρκεια παραγωγής αντισω-
μάτων, δεν τους συναντάμε συχνά στην καθημερινή 
Δερματολογία, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουν 
δυσανάλογη αυξημένη συχνότητα σοβαρών λοιμώ-
ξεων με Ureaplasma και Mycoplasma.

Θεραπεία
Η συστηματική χορήγηση μιας τετρακυκλίνης για 

τουλάχιστον 7 ημέρες, υπήρξε για χρόνια η θερα-
πεία εκλογής για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού 
με M. hominis. Σήμερα, η ανθεκτικότητά του στις τε-
τρακυκλίνες αγγίζει το 20-40%. Μια πρόσφατη με-
λέτη την αναφέρει στα επίπεδα του 45%29, πιθανώς 
λόγω διακυμάνσεων ανάλογα με τη γεωγραφική πε-
ριοχή, τον πληθυσμό και την προηγούμενη έκθεση 
στα αντιβιοτικά. Επίσης, M. hominis είναι ανθεκτι-
κό στις μακρολίδες, συμπεριλαμβάνοντας την ερυ-
θρομυκίνη, την αζιθρομυκίνη και την κλαριθρομυ-
κίνη. Αν και οι τετρακυκλίνες παραμένουν φάρμακα 
πρώτης γραμμής, η περίπτωση θεραπευτικής απο-
τυχίας θα έπρεπε να οδηγήσει στη χορήγηση εναλ-
λακτικών φαρμάκων. Για τα στελέχη M. hominis με 
ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη, η κλυνδαμικίνη 
είναι μια επιλογή.

Το M. genitalium είναι συνήθως ευαίσθητο στις 
μακρολίδες, τετρακυκλίνες και φλουοροκινολόνες. 
Η αζιθρομυκίνη έχει συσταθεί ως εναλλακτική θερα-
πεία στις περιπτώσεις με ανθεκτικότητα στις τετρακυ-
κλίνες. Η άπαξ δόση 1gr αζιθρομυκίνης έχει εγκρι-
θεί για τη θεραπεία χλαμυδιακής ουρηθρίτιδας και 
η αποτελεσματικότητά της είναι συγκρίσιμη με εκεί-

τόσο το ουρεάπλασμα, όσο και το μυ-

κόπλασμα, μπορούν να προκαλέσουν 
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νης της 7ήμερης αγωγής με δοξυκυκλίνη σε άτομα 
με ουρηθρίτιδα με Ureaplasma. Υπάρχει μια πρό-
σφατη αναφορά ενός περιστατικού, όπου η τετρακυ-
κλίνη και η αζιθρομυκίνη απέτυχαν, ενώ μια φλουο-
ροκινολόνη ήταν αποτελεσματική35. Είναι ακόμα ένα 
παράδειγμα της δυσκολίας αντιμετώπισης αυτής της 
λοίμωξης. Για την ερυθρομυκίνη, η ανθεκτικότητα 
θεωρείται ασυνήθιστη, αλλά υπαρκτή. Η κλαρυθρο-
μυκίνη in vitro είναι δραστική ενάντια ουρεαπλάσμα-
τος σε συγκεντρώσεις συγκρίσιμες και μικρότερες της 
ερυθρομυκίνης, αλλά δεν έχει πάρει έγκριση στη θε-
ραπεία ουρογεννητικής λοίμωξης. Παρά την in vitro 
ευαισθησία των ειδών Ureaplasma στις τετρακυκλί-
νες και ερυθρομυκίνη, η θεραπεία των κολπίτιδων 
δεν είναι πάντα επιτυχής. Οι φλουοροκινολόνες απο-
τελούν χρήσιμη εναλλακτική λύση για τις λοιμώξεις 
του ουροποιητικού με M. hominis και Ureaplasma. Η 
δραστηριότητα των κινολονών δεν επηρεάζεται από 
την ανθεκτικότητα στις τετρακυκλίνες. Οι μελέτες έδει-
ξαν ότι η ανθεκτικότητα στις φλουοροκινολόνες είναι 
υπαρκτό φαινόμενο37,38, αλλά η έκτασή του παραμέ-
νει άγνωστη. Για την ουρηθρίτιδα επιβάλλεται και η 
θεραπεία σεξουαλικού συντρόφου.

Οι θεραπευτικές οδηγίες, η δοσολογία και η διάρκεια 
της θεραπείας, βασίζονται κυρίως στις in vitro μελέτες 
και στα αποτελέσματα λίγων κλινικών μελετών.

Προτεινόμενα σχήματα για τις λοιμώξεις 
ουρογεννητικού συστήματος

Ερυθρομυκίνη • 
250-500mgx4 για 7 ημέρες (Β’)

Αζιθρομυκίνη• 
500mg άπαξ την 1η ημέρα και μετά 250mg στις 

επόμενες 5 ημέρες.
Δοξυκυκλίνη• 

100mgx2 για 7 ημέρες.
Λεβοφλοξασίνη• 

500mg για 7-14 ημέρες.
Οφλοξασίνη• 

200-400mg για 7 ημέρες.
Μινοσικλύνη• 

100mgx2 για 7 ημέρες.
Η μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα είναι το συχνότε-

ρο ΣΜΝ και το Ureaplasma και M. genitalium είναι 
υπεύθυνα για ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά τα 
περιστατικά.

Για τα ποικίλα κλινικά σύνδρομα (οξεία σαλπιγγίτι-
δα, ενδομετρίτιδα, πυελονεφρίτιδα, ουρηθρίτιδα, ση-
πτική αρθρίτιδα, νεογνική πνευμονία και άλλα) υπάρ-
χουν άλλοι θεραπευτικοί αλγόριθμοι.

Συμπέρασμα
Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις και η βλεννόρροια συνε-

χίζουν να είναι οι συχνότερες αναφερόμενες λοιμώ-
δεις ασθένειες. Χωρίς θεραπεία μπορούν να οδηγή-
σουν σε έκτοπη κύηση, ΧΦΠ, στειρότητα και σε άλλες 
παθολογικές καταστάσεις με σημαντική νοσηρότητα. 
Αυτές οι επιπλοκές μπορούν να προληφθούν, αν η 
διάγνωση και η αντιμετώπιση γίνονται έγκαιρα. Ούτε 
η διάγνωση, ούτε η θεραπεία δεν είναι δύσκολα, αλ-
λά ασυμπτωματικά περιστατικά συχνά περνούν απα-
ρατήρητα. Εκτιμάται ότι από όλες τις νέες μολύνσεις 
με χλαμύδια και γονόκοκκο, πάνω από τις μισές πα-
ραμένουν αδιάγνωστες.

Λίγες μελέτες περιλαμβάνουν μικροβιολογικά στοι-
χεία ειδικά για τα είδη μυκοπλάσματος που προκα-
λούν ΣΜΝ. Καμιά συστηματική συγκριτική εκτίμηση 
δεν έχει γίνει όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 
διάφορων θεραπευτικών σχημάτων.

Ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι από 
τα σχεδόν 19 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ΣΜΝ σε 
ετήσια βάση, τα σχεδόν μισά περιστατικά είναι ηλικί-
ας 15 έως 24 ετών, με τους συνεπαγόμενους κινδύ-
νους, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης γονιμό-
τητας, αυξημένο κίνδυνο για την απόκτηση του ιού 
HIV, και αυξημένες δαπάνες για την Δημόσια Υγεία. 
Για την πρόληψη των ΣΜΝ, χρειάζεται ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα, που να περιλαμβάνει άμεση 
πρόσβαση για διάγνωση και θεραπεία, και παρεμ-
βάσεις στο επίπεδο συμπεριφοράς.

Abstract
Sexually transmitted diseases are a major global 

cause of acute illness, infertility, long term disability 
and death, with severe medical and psychological 
consequences for millions of men, women and 
children. The World Health Organization states that: 
«in developing countries, STDs and their complications 
are amongst the top five disease categories for which 
adults seek health care. In women of childbearing 
age, STDs (excluding HIV) are second only to maternal 
factors as causes of disease, death and healthy life 
lost».

The presence of an untreated STD can also «increase 
the risk of both acquisition and transmission of HIV 
by a factor of up to 10».

Unlike HIV, many STDs can be treated and cured 
relatively easily and cheaply if diagnosed early enough. 
To fight these epidemics, authorities must act to 
expand access to testing and treatment facilities, 
common strategies and to educate people about 
safer sex.

Key words: sexually transmitted diseases, treatment, 
gonorrhea, Chlamydia, Trichomonas vaginalis, 
Ureaplasma
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