
 

ZADBAJ O SIEBIE I O SWOJE ZDROWIE 

Choroby przenoszone drogą płciową 

 

Znamy około 40 różnych rodzajów drobnoustrojów, które mogą się przenosić drogą płciową. Do 

zakażenia niektórymi z nich dochodzi wyłącznie w czasie stosunków płciowych, podczas gdy dla innych 

kontakty seksualne są tylko jedną z form transmisji. Tymi drobnoustrojami mogą być: bakterie, wirusy, 

pierwotniaki, grzyby, pasożyty skóry, zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego. Część z nich 

wywołuje zakażenie miejscowe ograniczone do narządów płciowych lub skóry, inne mogą powodować 

zakażenia uogólnione.1Bardzo ważne w epidemiologii chorób przenoszonych drogą płciową są 

zachowania i zwyczaje seksualne. Ryzyko zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową wzrasta 

wraz z liczbą partnerów, większą częstotliwością zmiany partnerów i większą liczbą przygodnych 

kontaktów seksualnych; zależy także od preferencji seksualnych (kontakty homoseksualne, 

biseksualne) oraz od rodzaju stosunków płciowych (urogenitalne, oroanalne, analne).  

Znaczącą rolę odgrywa wiek pacjentów. Najczęściej chorują osoby młode (w wieku 15–30 lat) i aktywne 

seksualnie; częściej mężczyźni niż kobiety. Etiologia chorób przenoszonych drogą płciową jest bardzo 

zróżnicowana. Do znanych od dawna chorób, takich jak kiła i rzeżączka, dołączyły nowe, m.in. 

rzęsistkowica, wszawica łonowa, mięczak zakaźny, nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej (NGU).  

Choroby przenoszone drogą płciową najczęściej wywoływane są przez bakterie, wirusy, pierwotniaki, 

pasożyty, grzyby oraz bakterie przewodu pokarmowego.  

BAKTERIE: Krętek blady – kiła Dwoinka rzeżączki – rzeżączka Chlamydie, ureoplazmy, rzęsistki – 

nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej (NGU) Shigella flexneri, Salmonella – zakażenia bakteryjne 

przewodu pokarmowego.  

WIRUSY: Wirus opryszczki – opryszczka zwykła Wirus brodawczaka ludzkiego – kłykciny kończyste 

Wirus mięczaka zakaźnego – mięczak zakaźny Wirusy zapalenia wątroby (typ A, B, C) – wirusowe 

zapalenie wątroby typu A, B, C (HAV, HBV, HCV) Wirus cytomegalii –cytomegalia 

 

 
1 http://www.skaids.org/sites/default/files/downloads/sti_dla_lekarzy_kc_aids_0.pdf  
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Kiła  

przenoszona jest głównie drogą płciową. Wywołuje ją bakteria Gram-ujemna – krętek blady 

(Treponema pallidum). Jest chorobą o bogatej symptomatologii klinicznej. Krętki mnożą się przez 

podział poprzeczny (czas replikacji wynosi 23–33 godziny) i są wrażliwe na czynniki zewnętrzne (wysoka 

temperatura, wysychanie). Okres wylęgania choroby trwa średnio ok. 3–4 tygodnie (kiła 

surowiczoujemna, tworzy się owrzodzenie). Może przebiegać w sposób utajony, ulegać 

samowyleczeniu lub postępować wywołując poważne zmiany narządowe 

JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA – Do zakażenia krętkiem bladym może dojść przez: uszkodzoną skórę, 

uszkodzone błony śluzowe, bezpośrednio przez krwiobieg (przez ciężarną matkę na płód). – Zakaźność 

kiły zależy od okresu choroby, jest największa w II okresie kiły (9–16 tydz.). – Kiła cechuje się 

wieloletnim przebiegiem z następującymi po sobie okresami objawowymi i bezobjawowymi. 

We wszystkich postaciach kiły najskuteczniejszym antybiotykiem jest Penicylina. Stosuje się różne jej 

postaci: Penicylinę Krystaliczną, Prokainową i Debecylinę. W przypadku uczulenia na Penicylinę stosuje 

się inne antybiotyki.2 

 

RZEŻĄCZKA 

To druga co do częstości występowania choroba przenoszona drogą płciową. Wywołuje ją Gram-

ujemna bakteria – dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Okres wylęgania choroby u mężczyzn 

jest bardzo krótki (2–7 dni), dłuższy – u kobiet (7–14 dni) Główne objawy choroby to: – wydzielina 

ropna, śluzowo-ropna z cewki moczowej, pojawiająca się bardzo szybko, w 3–7 dni po kontakcie 

seksualnym; – objawy dysurii: ból, pieczenie w trakcie oddawania moczu; – zaczerwienienie i obrzęk 

ujścia cewki moczowej, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. – u kobiet może wystąpić zaczerwienienie 

i obrzęk tarczy szyjki macicy. Rzeżączka jest w większości przypadków zakażeniem miejscowym, 

ograniczającym się do cewki moczowej u mężczyzn i kobiet oraz szyjki macicy u kobiet. U obu płci może 

zajmować gardło, worek spojówkowy i odbyt. Należy pamiętać, że ryzyko zakażenia dwoinką rzeżączki 

jest większe u kobiet niż u mężczyzn. 

JAK ROZPOZNAJEMY RZEŻĄCZKĘ 

– Obecność ropnej wydzieliny z cewki moczowej, objawy dysurii pojawiające się po kontaktach 

seksualnych: u mężczyzn w okolicach 2–5 dnia, u kobiet około 7 dnia. – Stwierdzenie dwoinek rzeżączki 

 
2 http://www.skaids.org/sites/default/files/downloads/sti_dla_lekarzy_kc_aids_0.pdf  
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w badaniu mikroskopowym (barwienie metodą Grama lub błękitem metylenowym). – W hodowli 

(rzeżączka gardła, spojówek, odbytu). – Stwierdzenie dwoinek rzeżączki innymi metodami 

diagnostycznymi: najczęściej PCR (reakcja łańcuchowej polimerazy), LCR (reakcja łańcuchowa ligazy). 

– W razie podejrzenia rzeżączki gardła należy pamiętać o wykonaniu testów fermentacji cukrów (testy 

pozwalają odróżnić dwoinki rzeżączki od dwoinek meningokoków) LECZENIE RZEŻĄCZKI Stosuje się 

doustne lub domięśniowe antybiotyki w wysokiej dawce jednorazowej. Główne antybiotyki to: 

Ceftriakson, Ofloksacyna (nie stosować u ciężarnych), Ciprofloksacyna, Penicylina Prokainowa. 

Konieczne jest leczenie partnerów seksualnych. 

 

    AIDS (Human Immunodeficiency Virus – HIV) 

Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności (Human 

Immunodeficiency Virus – HIV) wywołujące zespół nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności 

(Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS).  

 

 

DROGI ZAKAŻENIA: 

– kontakty seksualne; – krwiopochodna, związana z naruszeniem ciągłości tkanek, najczęściej z 

podawaniem narkotyków drogą dożylną; – wertykalna – od zakażonej matki na jej dziecko (podczas 

ciąży, porodu, karmienia piersią). HIV stwierdza się w różnych wydzielinach i wydalinach organizmu. 

Najbardziej zakaźna jest krew. Inne zakaźne płyny ustrojowe to: nasienie, wydzielina z pochwy i inne 

płyny ustrojowe z widoczną domieszką krwi. Potencjalnie zakaźne płyny, takie jak: opłucnowy, 

otrzewnowy, osierdziowy, owodniowy, mózgowo- -rdzeniowy, stawowy mogą stanowić potencjalne 

zagrożenie jatrogennego zakażenia HIV podczas ekspozycji zawodowych w ochronie zdrowia. 

Niezakaźne wydzieliny i wydaliny ustrojowe to: ślina, łzy, pot, mocz, kał, wydzielina z nosa, wymiociny 

– niemożliwe jest więc przeniesienie zakażenia HIV na osoby seronegatywne podczas codziennych 

zwykłych kontaktów domowych (przez talerze, sztućce, ręczniki, pościel, dotyk, pocałunek) z 

wyłączeniem kontaktów seksualnych. 

DIAGNOSTYKA 

 Rozpoznanie zakażenia HIV (HIV-1 lub HIV-2) polega na wykryciu przeciwciał lub swoistego antygenu 

p24 HIV. Obecnie wykorzystuje się przesiewowe testy immunoenzymatyczne EIA/ELISA III i IV 

generacji. Dwukrotnie dodatni (reaktywny) wynik testu przesiewowego musi być zweryfikowany 

testem potwierdzenia Western blot. Badania molekularne wykrywające materiał genetyczny HIV są 

wskazane do diagnostyki zakażenia HIV w okresie ostrej choroby retrowirusowej lub dzieci urodzonych 

przez matki zakażone HIV.  

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ 



– Kontakty seksualne są najczęstszą drogą zakażenia HIV. Najbardziej ryzykowne są kontakty analne i 

waginalne (hetero- i homoseksualne) bez użycia prezerwatywy. – Ryzyko zakażenia HIV jest znacznie 

większe dla kobiety niż dla mężczyzny. Ryzyko to zwiększa się w przypadku zmian nadżerkowych i 

wysiękowych na śluzówkach jamy ustnej i narządach płciowych. Objawy, takie jak: gorączka, wysypka 

(plamista, plamisto- -grudkowa), powiększone obwodowe węzły chłonne, złe samopoczucie, bóle 

gardła, stawów, mięśni, powiększenie wątroby, śledziony, a w wywiadzie niezabezpieczone kontakty 

seksualne mogą sugerować początek zakażenia HIV, tzw. zespół mononukleozopodobny (ostra 

choroba retrowirusowa). Pacjentów z takimi objawami należy kierować do lekarzy chorób zakaźnych 

zajmujących się osobami zakażonymi. – Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej choroby 

przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej (zgodnie z rekomendacjami PTN 

AIDS). – Podczas kontaktów seksualnych można zakazić się innymi chorobami przenoszonymi drogą 

płciową (STD), najczęściej kiłą, rzeżączką, chlamydiami. – Osoby zakażone wirusem HIV nie mogą być 

dawcami krwi i narządów 

Objawy, takie jak: gorączka, wysypka (plamista, plamisto- -grudkowa), powiększone obwodowe węzły 

chłonne, złe samopoczucie, bóle gardła, stawów, mięśni, powiększenie wątroby, śledziony, a w 

wywiadzie niezabezpieczone kontakty seksualne mogą sugerować początek zakażenia HIV, tzw. zespół 

mononukleozopodobny (ostra choroba retrowirusowa). Pacjentów z takimi objawami należy kierować 

do lekarzy chorób zakaźnych zajmujących się osobami zakażonymi. – Test na HIV należy rozważyć w 

przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej 

(zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS). – Podczas kontaktów seksualnych można zakazić się innymi 

chorobami przenoszonymi drogą płciową (STD), najczęściej kiłą, rzeżączką, chlamydiami. – Osoby 

zakażone wirusem HIV nie mogą być dawcami krwi i narządów 


