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Εισαγωγή
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή
σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες
ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται
ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες
μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο
μέσω της ανθρώπινης σεξουαλικής
συμπεριφοράς.

Πρώτη εμφάνιση
Τα πρώτα καταγεγραμμένα ευρωπαϊκά ξεσπάσματα της
πρώτης σεξουαλικώς μεταδιδόμενης ασθένειας, που
είναι γνωστή ως σύφιλη, εμφανίστηκαν το 1494. Η νόσος
σάρωσε ολόκληρη την Ευρώπη, σκοτώνοντας
περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους.
Πριν από την εφεύρεση των σύγχρονων φαρμάκων,
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ήταν γενικά ανίατα
και η θεραπεία περιοριζόταν στην αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων της νόσου. Το πρώτο εθελοντικό
νοσοκομείο για αφροδίσια νοσήματα ιδρύθηκε το 1746
και ονομαζόταν London Lock Hospital.

Οι πιο σημαντικές ΣΜΝ είναι:







Γονόρροια (Neisseria gonorrhoeae)
Σύφιλη (Treponema pallidum)
Ιός HIV (Human Immunodeficiency Virus)
HPV (Ανθρωπίνων Θηλωμάτων)

Γονόρροια
H γονόρροια (ή βλεννόρροια) είναι κοινό σεξουαλικώς
μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε λοίμωξη από το
βακτήριο Ναϊσσέρια της γονόρροιας (Neisseria
gonorrhoeae). Τα συνήθη συμπτώματα στους άνδρες
είναι καύσος και πόνος κατά την ούρηση και από την
ουρήθρα μπορεί να εξέλθουν πυώδεις εκκρίσεις. Οι
γυναίκες είναι συνήθως ασυμπτωματικοί φορείς, αν και
μπορεί να έχουν πόνο ή κάψιμο κατά την ούρηση,
συχνοουρία και πυώδεις εκκρίσεις από τον κόλπο. Τόσο
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες αν δεν θεραπευτεί, η
γονόρροια μπορεί να επεκταθεί τοπικά και να
προκαλέσει επιδιδυμίτιδα ή ενδοπυελική μόλυνση ή σε
άλλα σημεία του σώματος ακόμη και στο αίμα και στις
αρθρώσεις.

Σύφιλη
Η Σύφιλη είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα,
που προκαλείται από το βακτήριο Σπειροχαίτη. Η βασική
οδός μετάδοσης είναι μέσω της σεξουαλικής επαφής.
Μπορεί επίσης να μεταδοθεί από την μητέρα στο έμβρυο
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τον τοκετό. Οι
ενδείξεις και τα συμπτώματα της σύφιλης ποικίλουν
ανάλογα, με το σε ποιο από τα τέσσερα στάδια
εμφανίζεται (πρωτογενής, δευτερογενής, λανθάνουσα
και τριτογενής).

Ιός HIV
Ο ιός HIV είναι ο ιός, που προκαλεί τη νόσο AIDS. Η
εξάπλωση του HIV έχει πάρει το χαρακτήρα πανδημίας,
καθώς έχουν πεθάνει από AIDS περίπου 30
εκατομμύρια άτομα, ενώ άλλα 34 υπολογίζεται ότι είναι
φορείς. Ο HIV ανήκει στην κατηγορία των ρετροϊών, των
ιών δηλαδή που έχουν το RNA ως γενετικό υλικό. Η
μόλυνση με τον HIV ακολουθεί τρία διακριτά στάδια και
συνήθως οδηγεί τον ασθενή στο θάνατο.

Ιός HPV
Ο HPV είναι ένας ιός, που βασίζεται στο DNA και μολύνει
το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες των ανθρώπων.
Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί 189 υπότυποι του ιού
των θηλωμάτων από τους οποίους οι 120 υπότυποι
προσβάλουν τον ανθρωπο -ιός HPV, και περίπου οι 40
είναι σεξουαλικά μεταδιδώμενοι. Κάποιες μορφές του
HPV μπορούν να προκαλέσουν κονδυλώματα, ενώ
κάποιες άλλες μορφές μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση,
η οποία να επιφέρει προ-καρκινικές δυσπλασίες. Όλοι οι
υπότυποι του HPV μεταδίδονται μέσω δερματικής
επαφής και, επομένως, δεν απαιτείται πλήρης
σεξουαλική επαφή για τη μετάδοση.

Πρόληψη
Η πρόληψη είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση ανίατων
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως ο ιός
HIV και ο έρπης. Κλινικές σεξουαλικής υγείας
αγωνίζονται για την προώθηση της χρήσης των
προφυλακτικών και της προβολής των ομάδων υψηλού
κινδύνου. Η σωστή χρήση των προφυλακτικών μειώνει
την επαφή και τους κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι το
προφυλακτικό είναι αποτελεσματικό για τον περιορισμό
της έκθεσης, κάποια μετάδοση της νόσου μπορεί να
συμβεί ακόμα και με ένα προφυλακτικό. Πολλές
ασθένειες που θεσμοθετούν μόνιμη λοίμωξη μπορούν
να καταλάβουν το ανοσοποιητικό σύστημα στο οποίο
άλλες ασθένειες μεταδίδονται πιο εύκολα.

Διάγνωση
Οι εξετάσεις ΣΜΝ μπορούν να δοκιμαστούν για μια μόνο
λοίμωξη, ή να αποτελούνται από μια σειρά
μεμονωμένων δοκιμών για οποιαδήποτε λοίμωξη από
ένα ευρύ φάσμα των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών για
σύφιλη, τριχομονάδες, γονόρροια, χλαμύδια, έρπητα,
ηπατίτιδα και τεστ για τον ιό HIV. Δεν υπάρχουν
δοκιμαστικά τεστ για όλους τους μολυσματικούς
παράγοντες. Δεν είναι όλα τα ΣΜΝ συμπτωματικά και τα
συμπτώματα μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως μετά
τη μόλυνση. Σε μερικές περιπτώσεις μία ασθένεια
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συμπτώματα,
γεγονός που αφήνει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης
της νόσου σε άλλους.

