
Trzy choroby przenoszone drogà p∏ciowà,
o których zw∏aszcza kobiety powinny wiedzieç: 
chlamydioza, rz´sistkowica i zara˝enie wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)
WWsstt´́pp

Co roku w USA dochodzi do 15 milionów nowych przy-
padków zara˝eƒ chorobami przenoszonymi drogà p∏cio-
wà (CPDP). W wi´kszoÊci zara˝eniu ulegajà osoby nasto-
letnie i poni˝ej 25. roku ˝ycia (zob. rysunek obok). Niele-
czone choroby stwarzajà u kobiet ryzyko cià˝y pozama-
cicznej, bezp∏odnoÊci, przewlek∏ych bólów w obr´bie
miednicy mniejszej lub problemów z donoszeniem cià˝y.

TTrrzzyy nnaajjppoowwsszzeecchhnniieejjsszzee CCPPDDPP

Poni˝ej podajemy najwa˝niejsze informacje na temat
trzech najbardziej rozpowszechnionych w USA CPDP.
Przypuszczamy, ˝e w Polsce sytuacja jest podobna albo
nawet gorsza ze wzgl´du na trendy obyczajowe i niski
poziom ÊwiadomoÊci zdrowotnej.

•• CChhllaammyyddiiaa:: zara˝enie chlamydiami (chlamydioza) jest
najbardziej rozpowszechnionà w USA CPDP. Rocznie
dochodzi do ok 3 milionów przypadków nowych zara-
˝eƒ, g∏ównie wÊród nastolatków i doros∏ych poni˝ej 25
roku ˝ycia. U kobiet nieleczona chlamydioza mo˝e powodowaç powa˝ne powik∏ania, zw∏asz-
cza zapalenie jajników – bolesne schorzenie, które mo˝e doprowadziç do bezp∏odnoÊci i in-
nych problemów zdrowotnych. U wi´kszoÊci kobiet chlamydioza przebiega zw∏aszcza w po-
czàtkowych stadiach bezobjawowo lub z objawami o lekkim nasileniu i ma∏o specyficznymi.
JeÊli choroba nie zostanie wykryta i nie zostanie wdro˝one leczenie, mo˝e rozwijaç si´ przez
wiele miesi´cy a nawet lat. Najcz´stszymi objawami chlamydiozy (o ile wystàpià), sà u kobiet
niewyjaÊnione up∏awy lub krwawienia z pochwy, pieczenie przy oddawaniu moczu lub bóle
w dole brzucha. Cz´stoÊç wyst´powania tej choroby wÊród m∏odych kobiet w USA stale ro-
Ênie.(zob. rysunek na nast´pnej stronie). Chlamydioza jest w pe∏ni uleczalna za pomocà od-
powiednich antybiotyków.

• HHPPVV –– wwiirruuss bbrrooddaawwcczzaakkaa lluuddzzkkiieeggoo:: jest najcz´stszà CPDP wÊród m∏odych osób aktywnych
seksualnie. Co roku wirusem tym zara˝a si´ w USA oko∏o 5,5 miliona osób. HPV niekiedy po-
woduje powstawanie brodawek na narzàdach p∏ciowych (tzw. k∏ykcin), lecz w wi´kszoÊci
przypadków choroba przebiega bez ˝adnych widocznych czy odczuwalnych objawów. Zara-
˝enie HPV jest najcz´stszà przyczynà zmian cytologicznych. RoÊnie zaniepokojenie wzrostem
liczby zara˝eƒ HPV, poniewa˝ niektóre typy tego wirusa mogà wywo∏ywaç raka szyjki maci-
cy. Na tego raka w USA co roku umiera oko∏o 4500 kobiet. Zara˝enie HPV czasami ust´puje
samoistnie. Widoczne przez wirusa k∏ykciny mo˝na usunàç chirurgicznie. Przedrakowe zmia-
ny w komórkach szyjki macicy wykrywa si´ testami cytologicznymi (wymazy komórek z szyjki
macicy) i leczy celem zapobie˝enia ich zrakowaceniu. Dlatego ka˝da seksualnie aktywna ko-
bieta raz do roku powinna poddawaç si´ badaniom cytologicznym!

• Rz´sistkowica: jest bardzo rozpowszechnionà chorobà pochwy wywo∏ywanà przez chorobo-
twórczego pierwotniaka. W USA co roku chorobà tà zara˝a si´ 5 milionów kobiet. Rz´sistko-
wica mo˝e wywo∏ywaç Êwiàd pochwy, zaczerwienienie i pieniste, ˝ó∏tozielone up∏awy. Zara˝e-
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nie cz´sto objawia si´ bólem i dyskomfortem towarzyszàcym stosunkom p∏ciowym lub odda-
waniu moczu. Rz´sistkowica prawdopodobnie zwi´ksza ryzyko zara˝enia si´ HIV – wirusem
nabytego braku odpornoÊci (AIDS). Rz´sistkowic´ skutecznie leczy si´ antybiotykoterapià.

WWyykkrryywwaanniiee ii zzaappoobbiieeggaanniiee:: wykrywalnoÊç czynników chorobotwórczych wywo∏ujàcych
CPDP jest bardzo wysoka. Diagnostyka polega na mikroskopowym wykryciu obecnoÊci czyn-
ników chorobotwórczych w wydzielinach ustrojowych. JeÊli podejrzewasz, ˝e mog∏aÊ ulec za-
ra˝eniu (ryzykowne kontakty seksualne, liczni partnerzy, wspó∏˝ycie bez zabezpieczenia lub
uszkodzenie prezerwatywy, gwa∏t), udaj si´ do lekarza chorób skórnych i wenerycznych, po-
niewa˝ podczas rutynowych badaƒ ginekologicznych pacjentka nie jest badana pod kàtem
CPDP. Aby zapobiec zara˝eniu, wspó∏˝yj z jednym, wiernym i zdrowym partnerem. Wspó∏˝y-
cie z partnerem obcujàcym p∏ciowo z wieloma partnerkami niesie takie samo ryzyko zara˝e-
nia jak wspó∏˝ycie z wieloma partnerami. M´skie prezerwatywy z lateksu, stosowane jedno-
razowo przy ka˝dym stosunku seksualnym i zgodnie ze sposobem u˝ycia znacznie obni˝ajà
ryzyko zara˝enia CPDP, choç nie eliminujà go do zera! JeÊli nosisz si´ z myÊlà o rozpocz´ciu
wspó∏˝ycia lub ju˝ je prowadzisz, poproÊ swojego lekarza, aby Ci zademonstrowa∏, jak pra-
wid∏owo zak∏adaç prezerwatyw´ lub obejrzyj odpowiednià prezentacj´ w internecie (np.
www.antykoncepcja.com.pl – „Jak prawid∏owo zak∏adaç prezerwatyw´?”.

PPoorroozzmmaawwiiaajj zz lleekkaarrzzeemm:: CPDP sà powa˝nym zagro˝eniem dla zdrowia Twojego, Twoich
dzieci i osoby z którà wspó∏˝yjesz p∏ciowo. JeÊli zaobserwujesz u siebie niepokojàce objawy
lub mia∏eÊ (-a˝) ryzykowny kontakt seksualny, powstrzymaj si´ od wspó∏˝ycia i bezwzgl´dnie
poddaj si´ badaniom. Tylko w ten sposób mo˝esz zapobiec dalszym zara˝eniom. Poni˝ej po-
dajemy adresy placówek TRR, z których z racji statutu tego Towarzystwa z pewnoÊcià nie zo-
staniesz odprawiona z kwitkiem.

SSzzcczzeeggóó∏∏oowwee iinnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt oommaawwiiaannyycchh ww nniinniieejjsszzeejj uulloottccee
zzaaggaaddnniieeƒƒ uuzzyysskkaasszz ww ppllaaccóówwkkaacchh TToowwaarrzzyyssttwwaa RRoozzwwoojjuu RRooddzziinnyy

Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Rozwoju Rodziny Poradnia Przedma∏˝eƒska i Rodzinna TRR
Poradnia M∏odzie˝owa i Rodzinna 45-064 Opole, ul.Damrota 6
00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4 tel./fax (77) 454 48 45, e-mail: trropole@free.ngo.pl
tel./fax (22) 828 61 91, tel. (22) 828 61 92
e-mail: zgtrrw@free.ngo.pl

Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia, OÊrodek Interwencji Kryzysowej TRR
00-449 Warszawa, Plac Trzech Krzy˝y 16 50-015 Wroc∏aw, ul. Stawowa 1a
tel.(22) 621 69 29, fax (22) 621 91 93 tel./fax (71) 342 14 13

Lekarska Przychodnia Specjalisyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
Poradnia dla M∏odzie˝y i Rodziców 65-001 Zielona Góra, ul.Bohaterów Westerplatte 27
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73 tel. (68) 325 37 87
tel. (12) 423 74 23

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Punkt Poradnictwa TRR
85-092 Bydgoszcz, ul.Kar∏owicza 26 76-200 S∏upsk, ul. Sienkiewicza 16
tel. (52) 341 17 91 tel. (59) 840 07 70

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
20-818 Lublin, Al. KraÊnicka 100 61-737 Poznaƒ, ul. 27 Grudnia 19
tel. (81) 741 43 30 tel. (61) 852 85 58

Tekst p
o

lski – m
g

r C
ezary E. U

rb
aƒ

ski – red
akcja „A

n
tyko

n
cep

cji b
ez Êciem

y”
w

w
w

.an
tyko

n
cep

cja.co
m

.p
l – Tw

ó
j serw

u
s in

tern
eto

w
y p

o
Êw

i´co
n

y tem
atyce zd

ro
w

ia rep
ro

d
u

kcyjn
eg

o
 i

b
yciu

 z
d

ru
g

im
 cz∏o

w
iekiem


