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ანუ როგორ დავიცვათ ჩვენი ჯანმრთელობა

სიფილისი

გონორეა

ქლამიდიოზი

სექსუალური
კავშირით გადაცემული დაავადებები
წარმოადგენს უდიდეს პრობლემას როგორც
პოლონეთში, ასევე მთელს მსოფლიოში.

ამასთან, ეს არის პრობლემა, რომლის დინამიკაც დროთა
განმავლობაში სულ უფრო იზრდება. ნემსითა და სექსუალური
კონტაქტით გადამდები ვენერიული დაავადებები წარმოადგენს
უდიდეს საშიშროებას იმ პირებისათვის, რომლებიც სექსუალური
კავშირის დროს არ იყენებენ პრეზერვატივს. ისეთ დაავადებასთან
პროფესიონალური ბრძოლა როგორიცაა მაგ. ქლამიდიოზი,
შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება ზოგადი
ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში.
ამას გარდა, ხშირად ვენერიული დაავადებები თავს იჩენს HIV
ვირუსთან ერთად, რაც ზრდის ამ ვირუსით ინფიცირების რისკებს
(10 -ჯერ).
ქვემოთ მოცემულია ყველაზე მეტად გავრცელებული ვენერიული
დაავადებების ტიპები, მათი აღწერა, პროფილაქტიკა, სიმპტომები
და დიაგნოსტიკის მეთოდები.

რას წარმოადგენს ვირუსი

HIV?
ადამიანის იმუნოდეფიციტის გამომწვევი ვირუსი, რომელიც
აზიანებს იმუნური სისტემის უჯრედებს და მკურნალობის
გარეშე დაახ. 6-12 წლის შემდეგ იწვევს AIDS დაავადებას.
ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი ვირუსი ექვემდებარება
მედიკამენტოზურ მკურნალობას და შესაძლებელია აღნიშნული
დაავადების თავიდან აცილება.

როგორ ხდება ინფიცირება?
ყოველდღიური ცხოვრების რეჟიმში გადამდებია: სისხლი, სპერმა, Preejaculate (გამონადენი, რომელიც გამოიყოფა აღგრძნების დროს), ვაგინალური
გამონადენი და გამონადენი ანუსიდან. გადადება ხდება მაშინ, როდესაც
ვირუსის შემცველი ნივთიერება მოხვდება სისხლში, ჭრილობაზე ან კანის ფაქიზ
ზედაპირზე (თვალებში, ტუჩებზე, ცხვირში, ვაგინაში, ანუსში, შარდსადენში). კანის
დაუზიანებელი ფენა იცავს ორგანიზმს ინფიცირებისაგან. სექსუალური
კონტაქტის დროს დამცავი საშუალებებია: პრეზერვატივი, ლატექსის ნაჭრები
და ხელთათმანები. ზოგ შემთხვევაში საჭიროა რიგი დამატებითი ზომების
მიღებაც. ინფორმაციას უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ HIV ვირუსის მკურნალი
ექიმი. HIV/AIDS-ის სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.aids.gov.pl.
ყოველდღიური ცხოვრება, სამუშაო, ერთი საპირფარეშოთი ან ჭურჭლით სარგებლობა არ
წარმოადგენს ინფიცირების საშიშროებას. HIV განსაკუთრებულად მგრძნობიარეა
ჰიგიენის საშუალებების მიმართ (საპონი, სარეცხი ფხვნილი, ჭურჭლის სარეცხი
საშუალება), და მათთან კონტაქტის შემდეგ კარგავს გადადების უნარს. ვირუსზე
ზემოქმედებს ასევე მაღალი ტემპერატურა (56 გრადუსის ზემოთ) 30 წუთზე
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და გაშრობა.
ვირუსის გადაცემა ძირითადად ხდება სექსუალური კავშირითა და ინიექციის
გზით ნარკოტიკების მოხმარებით. მშობიარობამდე წინასწარი მომზადების და ძუძუთი
კვების დროს სპეციალური პროცედურების გარეშე HIV ინფექცია მშობელი დედისაგან
შესაძლოა გადავიდეს ახალშობილზე. ინფექციის დროს ძუძუთი კვება აკრძალულია.
სახიფათოა ასევე ნარკოტიკების მიღების დროს საერთო მილების გამოყენებაც (მილი,
დახვეული ფულის კუპიურა) თუ მის რომელიმე ბოლოზე მოხვდა სისხლი.
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(ასეთ სიტუაციაში არსებობს HBV და HCV ვირუსებით ინფიცირების
საშიშროებაც – ე.წ. „ყვითელას ვირუსები”).

როგორია სიმპტომები?
საწყის ფაზაში (პირველი 2-8 კვირა) შეიძლება გამოვლინდეს გრიპის
მსგავსი სიმპტომები, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი. ინფექცია შეიძლება
ვითარდებოდეს ორგანიზმში მრავალი წლის განმავლობაში ყოველგვარი
სიმპტომის გამოვლენის გარეშე.

როგორ მოვუაროთ თავს და
ვიმკურნალოთ?
დაავადების გამორიცხვის ან დაფიქსირების ერთადერთ საშუალებას
წარმოადგენს HIV ანტისხეულების ან ვირუსის ცილა p24 ტესტის
ჩატარება. დადებითი რეზულტატის შემთხვევაში საჭიროა შესაბამისი
დამადასტურებელი ტესტის ჩატარება.
დაავადების გამორიცხვა შესაძლებელია სახიფათო სიტუაციიდან მინიმუმ 3
თვის გასვლის შემდეგ. მაგრამ მისი გამოვლენა შესაძლებელია 5–6 კვირის
გავლის შემდეგაც. ამას გარდა, 2 კვირის შემდეგ შესაძლებელია
დაავადების გამოვლენის ვარაუდის დაფიქსირება.

თუ გაქვს ეჭვი, რომ ხარ HIV ინფიცირებული, გამოიკვლიე
თავი.
გამოკვლევა შეგიძლია ჩაიტარო ექიმთან ან შესაბამის
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საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში შენი ანონიმურობის სრული
დაცვით (www.aids.gov.pl – დანართი HIV ვირუსის ტესტები).
ექიმის
მიმართვის
მქონე
პირებისათვის
(პოლონეთის
მოქალაქეებისათვის) HIV ვირუსის მკურნალობის ხარჯების 100%-ს
აფინანსებს პოლონეთის ჯანდაცვის სამინისტრო.
მკურნალობა ვირუსის დაბრკოლების გარდა საგრძნობლად აუმჯობესებს
პაციენტის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის ხანგრძლივობას. რაც უფრო
მალე ხდება ვირუსის გამოვლენა, მით უფრო მარტივია მისი მკურნალობა
(შესაძლებელია მრავალი გვერდითი შედეგის თავიდან აცილება).

გახსოვდეს!
ეფექტური მკურნალობის შემთხვევაშიც კი
ინტიმური კავშირების დროს
არ შეწყვიტო პრეზერვატივის გამოყენება
რადგან კვლავ არსებობს პარტნიორის ინფიცირების
საშიშროება
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რა არის

სიფილისი?
ინფიცირება ხდება Treponema pallidum ბაქტერიების მიერ,
რომლებსაც სიფილისსაც უწოდებენ. არსებობს მრავალი
ისტორიული დასახელებაც.
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როგორ ხდება ინფიცირება?
დაავადების გადაცემა ხდება ინფიცირებულ პირთან ახლო კონტაქტის გზით,
მათ შორის ორალური სექსითაც, თუ ცვლილებები (გამონაყარი ან წყლულები)
გვხვდება დაავადებულის პირის ღუში ან ყელის არეში. სარისკოა საერთო
კოსმეტიკისა და ჭურჭლის გამოყენება ან კოცნა (გააჩნია დაავადების სტადიას).
კონტაქტი უნდა იყოს ძალზედ მჭიდროს რადგან აღნიშნული ბაქტერია ძალზედ
მგრძნობიარეა ფიზიკურ და ქიმიურ ფაქტორებზე (მაღალი/დაბალი ტემპერატურა,
მზე, გამოშრობა). ბაქტერიები იხოცებიან ორგანიზმის გარეთ. აბსურდული
ისტორიები საჯარო საპირფარეშოებით ან საზიარო ხელსაწმენდებით
სარგებლობის დროს სიფილისით დაავადების შესახებ.
პრეზერვატივი, ლატექსის ნაჭერი და ხელთათმანები იცავს ადამიანს ინფიცირებისაგან.
თუ ქალთან ორალური სექსისათვის განკუთვნილი ლატექსის ნაჭრები არაა
ხელმისაწვდომი, შესაძლებელია მათი დამზადება პრეზერვატივის გრძივად
გაჭრის გზით.
როგორია სიმპტომები?
სიფილისს იმიტატორსაც ეძახიან, რადგან მან შეიძლება მოახდინოს მრავალი
დაავადების იმიტაცია. დაავადება შეგვიძლია დავყოთ სამ ეტაპად:
ადრეული სიფილისი საწყისი სტადია: დაავადებიდან რამდენიმე კვირაში
ინფექციის შეჭრის ადგილზე (მამაკაცის ასო, ტუჩები, ენა, ყელი, თითი, ვაგინა,
ვულვა, ანუსი) ჩნდება გამონაყარი – მაგარი და სრულიად უმტკივნეულო –
ამიტომ შეიძლება ვერც კი შეამჩნიოთ. ის ძალზედ გადამდებია, მაგრამ თითონ
ქრება რამდენიმე კვირის შემდეგ.
ადრეული სიფილისი მეორე სტადია: ინფიცირების ადგილიდან ბაქტერიები
მრავლდებიან მთელს ორგანიზმში, რის შედეგადაც ჩნდება გამონაყარი სხეულზე,
ხელის მტევნებსა და ფეხის გულებზე. გამონაყარი არ იწვევს ქავილს მაგრამ მათი
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გახეთქვის შემდეგ გამოდის გამონადენი, რომელიც ძალზედ გადამდებია. რამდენიმე კვირის
შემდეგ გამონაყარი თავისით ქრება.
ჩამოყალიბებული სიფილისი: დაახლოვებით 2 წლის გასვლის შემდეგ, შესაძლოა
ყოველგვარი სიმპტომების გარეშე, ვითარდება მუწუკები. მუწუკები შეიძლება
გაჩნდეს სხეულის ნებისმიერ ნაწილში. ეს მუწუკები არ იწვევს ტკივილს და როგორც
წესი ცოტათი უფრო მუქი შეფერილობა გააჩნიათ ვიდრე მათ მიმდებარედ არსებულ
კანის ზედაპირს. მუწუკები ხშირად იშლება და იწვევს მიმდებარე კანის ფენის
გაღიზიანებას (დაზიანება და ვიზუალური ცვლილებები მაგ. ცხვირზე, სასქესო
ორგანოებზე, შიდა ორგანოებზე).
HIV ვირუსის მატარებლებს სიფილისის მიერ გამოწვეული ცვლილებები მეტად ემუქრებათ. ამ დროს
გამონაყარის ხანგრძლივობა შეიძლება გაგრძელდეს მეტ ხანს ან გამონაყარი გაჩნდეს უფრო ადრეულ
პერიოდში.

როგორ გამოვიკვლიოთ თავი და
ვიმკურნალოთ?
დაავადების დასადგენ ერთადერთ უტყუარ საშუალებას წარმოადგენს სიფილისის
ანტისხეულების აღმოსაჩენი ტესტი (VDRL, RPR), რომელიც დადებითი შედეგის
შემთხვევაში უნდა გადამოწმდეს შესაბამისი დამადასტურებელი ტესტით.
მკურნალობა ძირითად შემთხვევაში ძალზედ მარტივია და შემოიფარგლება
ანტიბიოტიკების მიღებით. დაავადების ფაზიდან გამომდინარე ინიშნება ერთჯერადი
დოზა ან მკურნალობა გრძელდება 10-21 დღის განმავლობაში.
დაავადება პრაქტიკულად ყოველთვის სრულად იკურნება. თუ დაავადების
აღმოჩენა მოხდა 5-10 წლის შემდეგ, ბაქტერიის მიერ მიყენებული ზიანი შესაძლოა
დარჩეს გამოუსწორებელი. გვხვდება ულ უფრო მეტი შემთხვევა, როდესაც
ბაქტერია იჩენს ანტიბიოტიკის მიმართ ამტანობას.
დაავადების გადატანა არ გამორიცხავს მეორედ ინფიცირებას.
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გონორეა?
დაავადება გამოწვეული გონოკიკის (ბაქტერიის) მიერ, ამ
დაავადებას ტრიპერსაც უწოდებენ. დაავადება ძირიტადად
დაკავშირებულია საშარდე მილთან, საშვილოსნოს ყელსა და
ანუსთან, მაგრამ ცვლილებები შეიძლება შეეხოს თვალებსა და
ყელსაც. ზოგჯერ დაავადება ვრცელდება სახსრებსა და
გულზეც – ამ დროს აუცილებელია სტაციონარული
მკურნალობა.

როგორ ხდება ინფიცირება ?
ინფიცირება ხდება მხოლოდ ძალზედ ახლო უშუალო კონტაქტისა
(შეხება, სრესა, კოცნა) და სექსის დროს. ბაქტერია ორგანიზმის გარეთ
მალევე კვდება, მაგრამ სათანადო პირობებში (მაგ. საუნაში)
ინფიცირება შეიძლება მოხდეს საერთო სკამზე ჯდომითაც.
სექსუალური
კონტაქტების
დროს
ინფიცირებისაგან
პრეზერვატივი, ლატექსის ნაჭრები და ხელთათმანები.

იცავს:

როგორია სიმპტომები?
სიმპტომები დამოკიდებულია დაავადების ადგილმდებარეობაზე:
საშარდე მილის ანთება: ჩირქოვანი გამონადენი, ძლიერი წვის შეგრძნება
შარდვის დროს, სიწითლე;
საშვილოსნოს ყელის ანთება: ტკივილი მუხლის ქვედა ნაწილში,
გამონადენი;
ანუსის ანთება: გამუდმებული ტკივილი ან ტკივილი დეფეკალიზაციის
დროს, წვა, ჩირქოვანი გამონადენი, სიწითლე ანუსის მიდამოებში;
კონიუქტივის ანთება: კონიუქტივის სიწითლე და წვის შეგრძნება, თვალიდან
ჩირქოვანი გამონადენი, ტკივილი და სინათლეზე გაღიზიანება;
ყელის ანთება: ყელის ტკივილი, ჩირქოვანი გამონადენი,
გაღიზიანება,
სათესლე ჯირკვლის ანთება: გაღიზიანება, ჯირკვლის ტკივილი.

გონორეა შეიძლება გახდეს მამაკაცის, რიგ
შემთხვევაში კი ქალის უშვილობის მიზეზიც
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როგორ გამოვიკვლიოთ თავი და
ვიმკურნალოთ?
დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად ხდება საშარდე მილის, ანუსის, თვალის ან
ყელის ნაცხის შინჯის აღება. ნაცხზე ხდება მიკროსკოპით დაკვირვება და
ბაქტერიული დათესვა. დათესვის გარდა შესაძლებელია მოლეკულური
გამოკვლევა, რომელიც ადგენს ბაქტერიის გენეტიკური მასალის ტიპს.
მკურნალობა მარტივია და შემოიფარგლება ანტიბიოტიკების მიღებით.
მკურნალობის ხანგრძლივობა განსხვავებულია (1 დღიდან 3 სამ კვირამდე). უფრო
ზუსტი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. სულ უფრო ხშირია შემთხვევები,
როდესაც ბაქტერიას გააჩნია იმუნიტეტი რომელიმე ანტიბიოტიკის მიმართ.
ამისათვის რეკომენდირებულია ბაქტერიის დათესვის პროცესის რამდენჯერმე
განმეორება და მისი მდგომარეობის კონტროლი.

დაავადების გადატანა არ გამორიცხავს

ხელმეორედ ინფიცირებას
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ქლამიდიოზი?
საკმაოდ ხშირი დაავადება გამოწვეული Chlamydia trachomatis-ის მიერ.
უმეტესწილად ის ვრცელდება საშარდე მილზე, საშვილოსნოს
ყელზე, ანუსზე, კონიუქტივსა და ყელზე.

12

როგორ დება ინფიცირება?
ინფიცირება ხდება სექსუალური კავშირის გზით (ყველა საის
სექსუალური კონტაქტის დროს), სპერმასა და ვაგინალურ
გამონადენთან კავშირის გარეშეც კი. გადამდებია დაავადებული
ადგილებიდან გამონადენი (საშარდე მილიდან, ვაგინიდან,
თვალიდან, ანუსიდან, ყელიდან). ყოველდღიური, არაინტიმური
ხასიათის მქონე კონტაქტი არ წარმოადგენს საშიშროებას.
სექსუალური
კონტაქტების
დროს
ინფიცირებისაგან
პრეზერვატივი, ლატექსის ნაჭრები და ხელთათმანები.

იცავს:

როგორია სიმპტომები?
უმეტესწილად ეხება საშარდე არხებს (საშარდე მილის და/ან
საშილოსნოს ყელის ანთება) და იწვევს ლორწოვან გამონადენს საშარდე
მილიდან, ტკივილს შარდვის დროს, გამონაყარსა და ქავილს. ანთებამ შეიძლება
დააზიანოს ასევე ანუსი, ყელი, კონიუქტივი და გამოიწვიოს დაწითლება, შეშუპება,
ტკივილი .
სიმპტომები ჩნდება ინფიცირებიდან 1-3 კვირის შემდეგ და სიმპტომები ძალზედ
ჰგავს გონორეას სიმპტომებს, მაგრამ უმეტესწილად დაავადება ვითარდება
სიმპტომების გარეშე. თუ სიმპტომები მაინც იჩენს თავს, ისინი გონორეაზე უფრო
მსუბუქი ფორმით ვლინდება.
ქლამიდიოზმა და გონორეამ შეიძლება გამოიწვიოს სათესლე ჯირყვლების
ანთება მამაკაცებში, ხოლო ქალებში, მრავალი წლის განმავლობაში
მკურნალობის არარსებობა იწვევს
საკვერცხეების დაზიანებას, ეს
უკანასკნელი კი უშვილობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია.
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როგორ გამოვიკვლიოთ თავი და
ვიმკურნალოთ?
დრეისათვის შესაძლებელია ნაცხის მოლეკულური (გენეტიკური) კვლევის
განხორციელება, რომლის სინჯის აღებაც ხდება სავარაუდო ინფექციის
ადგილიდან. კონიუნქტივის, თვალის, ყელის, ანუსის ან საშარდე მილის ნაცხზე
დაკვირვება შესაძლებელია მიკროსკოპითაც, თუმცა ეს შედარებით დაბალი
ეფექტურობის მქონე კვლევაა და ხელმისაწვდომია მხოლოდ სპეციალიზირებულ
ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიებში (fluorescent immunoassay). ანალიზის
ჩატარებამდე 2 საათის განმავლობაში არ შეიძლება შარდვა. ზოგჯერ ანალიზის ჩასატარებლად
იყენებენ შარდს, მაგრამ ეს ნაკლებად ეფექტური მეთოდია.
მკურნალობა მარტივი და ეფექტურია. ანტიბიოტიკის მიღება ხდება სხვადასვა
დროის მანძილზე (1 დღიდან 2 ორ კვირამდე - დამოკიდებულია
ანტიბიოტიკის ტიპზე) – კონკრეტული ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
არ ვლინდება ბაქტერიის იმუნიტეტი ანტიბიოტიკების მიმართ

ავადმყოფობის გადატანა არ გამორიცხავს
ხელმეორედ ინფიცირებას.
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HPV?
პაპილომას ვირუსი ძალზედ გავრცელებული და გადამდები
დაავადებაა. არსებობს HPV-ს დაახლოებით 200 სახეობა, ხოლო
ზოგიერთი მათგანით ინფიცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ვულვის,
საშვილოსნოს ყელის, მამაკაცის ასოს, ანუსისა და ყელის სიმსიმნე. HPV
-ს მიერ გამოწვეულ ცვლილებებს ააქვს ორცმეტების სახე. HPV მიერ გამოწვეულ ცვლილებებს ზოგადად მეჭეჭებს უწოდებენ.
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როგორ ხდება ინფიცირება?
ინფიცირება ძირითადად ხდება სექსუალური (ყველა სახის), ახლო ინტიმური
კავშირების დროს ან ბასეინითა და საუნით სარგებლობის პროცესში. ინფიცირებას
ხელს უწყობს სხეულის მიკრო დაზიანებები და ნესტიანი გარემო. ყოველდღიურ
ახლო კონტაქტებსაც შეუძლია გამოიწვიოს ინფიცირება.

როგორია სიმპტომები?
ინფექცია შეიძლება განვითარდეს სიმპტომების გარეშე, მაგრამ უმეტესწილად
ინფიცირების ადგილზე ჩნდება მეჭეჭები (ყვავილოვანი კომბოსტოს ფორმის
ხორცმეტები, გამონაყარი). ეს წარმონაქმნები გადამდებია და შეიძლება
გავრცელდეს სხეულის სხვა ადგილებში ან სხვა ადამიანის სხეულზე.
მათი დაზიანების დროს (შემთხვევით ან სექსუალური კავშირის დროს) ხდება
ძლიერი სისხლდენა, რაც ზრდის HIV ვირუსით ინფიცირების რისკებს.
პრეზერვატივი იცავს ადამიანს ინფიცირებისაგან, მაგრამ იქიდან გამომდინარე,
რომ ვირუსი მოდებულია კანის ზედაპირზე, HPV შეიძლება გადმოვიდეს
პარტნიორის სხეულის სხვა ნაწილიდან.

როგორ დავიცვათ თავი და ვიმკურნალოთ?
თუ მეჭეჭები საეზეა, საკმარისია კანის ზედაპირისა და ანუსის მიდამოების
დათვალიერება. ამის მიუხედავად რიგ შემთხვევებში საჭიროა გინეკოლოგიური
(მათ შორის კოლპოსკოპიის) ან პროქტოლოგიური კვლევის განხორციელება.
სიმპტომების გარეშე მიმდინარე დაავადების დროს საჭიროა სავარაუდო

16

ინფიცირების ადგილებიდან ნაცხის აღება და მოლეკულური (გენეტიკური)
კვლევის ჩატარება PCR მეთოდით(პოლიმერაზის ჯაჭვური რეაქცია).
მეჭეჭები უნდა მოცილდეს აზოტით გაყინვის, ლაზერული მოწვის ან სპეციალური
ქიმიური პრეპარატებით ზემოქმედების გზით. დაავადება საკმაოდ ხშირად იჩენს
თავს განმეორებით – ამ დროს საჭიროა მკურნალობის თავიდან გავლა. დიდი
ზომის ან სეულში ღრმად ჩასული ცვლილებების დროს შესაძლოა საჭირო გახდეს
ქირურგიული ჩარევაც.
ნავარაუდებია, რომ დაავადებულთა მოლოდ 50% ახერხებს დაავადებისაგან
ბოლომდე განკურნებას. ამის გამო, მეჭეჭების ან უსიმპტომო დაავადების
მკურნალობის შემდეგ საჭიროა პროქტოლოგსა და გინეკოლოგთან
რეგულარული ვიზიტები, რათა თავიდან იქნას აცილებული შესაძლო
სიმსივნური დაავადებები. იმუნური პრობლემების მქონე ადამიანებში
განკურნებადობის რიცხვი შეიძლება დაეცეს 30%-ს ქვემოთ.
დღეისათვის არსებობს აცრები, რომლებიც იცავს ადამიანს ყველაზე საშიში HPV-ს
სახეობებით ინფიცირებისაგან (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 და 58 –
დამოკიდებულია აცრის ტიპზე), რაც საშუალებას იძლევა თავიდან ავიცილოთ
ხორცმეტების 75-90% და რიგი სიმსივნური დაავადებები.

აცრის გაკეთება საჭიროა სექსუალური
ცხოვრების დაწყებამდე.
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რა არის

HSV?
ჰერპესის ვირუსი. გამოირჩევა მისი ორი სახეობა: HSV-1 –
უმეტესწილად იწვევს ცვლილებებს სახისა და ტანის არეში.
მეორე ტიპს წარმოადგენს HSV-2 – ძირითადად იწვევს
ცვლილებებს ინტიმურ ადგილებში.
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როგორ ხდება ინფიცირება?
ვირუსით ინფიცირება ხდება კანზე შესამჩნევი ცვლილებების
(წყლულების, გაღიზიანებების) მქონე ადამიანთან ახლო კონტაქტის
დროს. რიგ შემთხვევებში ინფიცირება ხდება გარეგანი სიმპტომების
არმქონე ადამიანთან კონტაქტის დროსაც. ინფიცირების შემდეგ ვირუსი
იკავებს განგლიოზურ უჯრედებს და იმუნიტეტის დასუსტების
შემდეგ შეიძლება მოხდეს მისი რეაქტივაცია ამ უჯრედების
ადგილებში.
HSV-1-ით ინფიცირება ძირითადად ხდება მოზარდობის პერიოდში,
ხოლო HSV-2 – ით კი სექსუალური კავშირების დროს.

როგორია სიმპტომები?
როგორც საწყისი ინფიცირების, ასევე რეაქტივაციის დროსაც ხდება
გამონაყარის წარმოქმნა, რომელიც გადაიზრდება თხელი კანის ფენით
დაფარულ წყლულებად. გამონაყარს ახასიათებს ქავილის შეგრძნება.
წყლულები ადვილად სკდება და იწვევს ზედაპირულ, მაგრამ მტკივნეულ
გაღიზიანებას (კანზე, ცხვირში, პირში და ა.შ.). ეს წარმონაქმნები
ზრდის HIV ვირუსით ინფიცირების საშიშროებას 5-10 ჯერ.

როგორ დავიცვათ თავი და ვიმკურნალოთ?
ძირითადად დაავადების იდენტიფიკაცია ხდება გარეგანი ცვლილებების
დათვალიერებით. საეჭვო შემთხვევებში ხდება გამონაყარის სინჯის
აღება და მასზე დაკვირვება მიკროსკოპით.
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მკურნალობის დროს გამოიყენება აციკლოვირი, უმეტესწილად 5-7 დღის
ან უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ძლიერი გარეგანი
ცვლილებების ან დაავადების შემოტრიალების შემთხვევაში
შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს ანტიბიოტიკებით მკურნალობაც.
უკიდურეს შემთხვევებში (ხშირად განმეორებადი ცვლილებები)
აციკლოვირი შეიძლება დაინიშნოს მრავალი თვით ან წლითაც კი.
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