
Temat : Choroby przenoszone droga płciową. - (11.05.2020r) 

1. Choroby przenoszone drogą płciową, zwane dawniej wenerycznymi, należą do najczęściej 

występujących chorób zakaźnych.  

2. W niektórych krajach są one główną przyczyną niepłodności kobiet.  

3. Największą zapadalność obserwuje się wśród ludzi młodych, w wieku 15−24 lat.  

4. Główną przyczyną szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową jest: 

 wczesna inicjacja, 

  częste zmiany partnerów, 

  kontakty przygodne,  

 nietypowe preferencje seksualne.  

5. Choroby przenoszone drogą płciową mogą być powodowane przez wszystkie rodzaje 

drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, a także niektóre 

pasożyty skóry, jak wesz łonowa czy świerzbowiec, oraz pasożyty przewodu pokarmowego – 

owsiki.  

6. Zmiany chorobowe mogą być ograniczone tylko do narządów płciowych (np. rzęsistkowica) 

lub mogą przybrać postać uogólnionych zakażeń, dotyczących wielu narządów lub całego 

organizmu (kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu B).  

7. Większość chorób przenoszonych drogą płciową daje się skutecznie leczyć. Dotyczy to 

szczególnie chorób bakteryjnych. 

8.  O wiele trudniejsze w leczeniu są schorzenia wirusowe; niektóre z nich są praktycznie 

nieuleczalne, leki mogą jedynie łagodzić objawy. 

9. Jakie znamy choroby przenoszone droga płciowa (choroby weneryczne): 

 Rzeżączka- jest to bakteryjna choroba dróg moczowych i płciowych, występująca 

najczęściej jako zakażenie miejscowe, dotyczące narządów płciowych lub gardła. 

Powoduje ją dwoinka rzeżączki. Jest chorobą bardzo zakaźną; 

Zapalenie spojówek    zapalenie gardła 

    

 Kiła- jest to choroba zakaźna wywołana przez bakterię krętek blady. Cechuje się 

wieloletnim przebiegiem i naprzemiennie występującymi okresami objawowymi i 

bezobjawowymi. Nieleczona może atakować wszystkie narządy. Kobieta w ciąży, 

chora na kiłę, może zarazić swoje dziecko; kiła wrodzona może być przyczyną śmierci 

płodu lub urodzenia dziecka z licznymi objawami chorobowymi, jak rozległe zmiany 

skórne, kostne, głuchota czy utrata wzroku. Badania w kierunku kiły (tzw. odczyn 

Wassermanna) wykonuje się obowiązkowo wszystkim kobietom ciężarnym; 



  

 Chlamydiozy- wywoływane są przez podobne do bakterii chlamydie, które są 

przyczyną licznych schorzeń:  zapaleń cewki moczowej, najądrzy i gruczołu 

krokowego u mężczyzn, szyjki macicy i przydatków (jajniki i jajowody) u kobiet, 

zapalenia spojówek, gardła, odbytu, a także zapalenia płuc u noworodków; są 

szczególnie groźne, gdyż często przebiegają bezobjawowo – osoba zakażona nie wie, 

że choroba postępuje; 

 

 
 

 Kłykciny kończyste- jest to jedna z najczęściej występujących chorób przenoszonych 

drogą płciową. Liczba zakażeń, szczególnie wśród ludzi młodych, stale rośnie; 

choroba objawia się występowaniem kalafiorowatych brodawek w obrębie narządów 

płciowych i odbytu. Zmiany, mimo leczenia, mogą utrzymywać się przez lata i mają 

charakter nawracający. Zdarza się, że zakażenie przebiega bezobjawowo; jest wtedy 

szczególnie groźne, może bowiem prowadzić do wystąpienia nowotworów. 

Zakażenie wirusem; 

 Rzęsistkowica- choroba powodowana przez pierwotniaka o nazwie rzęsistek 

pochwowy. Uważana jest za najczęściej na świecie występującą chorobę przenoszoną 

drogą płciową; Rzęsistkowica może przebiegać bezobjawowo, lecz najczęściej daje 

objawy zapalenia pochwy z obfitymi upławami, którym towarzyszy świąd i pieczenie 

sromu. Dolegliwości nasilają się w trakcie miesiączki; 

 Grzybice- istnieje kilkanaście gatunków grzybów drożdżopodobnych, powodujących 

u kobiet grzybicę sromu i pochwy, zaś u mężczyzn zapalenie żołędzi i napletka; jest 

często uporczywą, przewlekłą chorobą o zróżnicowanych objawach; 

 Opryszczka narządów płciowych- jest to choroba wirusowa o przebiegu podobnym 

jak opryszczka wargowa. Zmiany pojawiają się w obrębie narządów płciowych i 



odbytu; mają postać drobnych pęcherzyków usadowionych na zaczerwienionej 

skórze, które pękając tworzą nadżerki, pokrywające się następnie strupem. 

Opryszczka cechuje się skłonnością do nawrotów – człowiek zakażony pozostaje 

nosicielem przez całe życie. Zakażenie następuje przez bezpośredni kontakt z 

wydzieliną zawierającą cząstki wirusa. Opryszczka genitalna u kobiet ciężarnych 

stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla dziecka. Zakażenie wewnątrzmaciczne grozi 

poronieniem, obumarciem lub nieprawidłowym rozwojem płodu; 

 

 
 

 Wirusowe zapalenie wątroby typu B,C,D- są schorzeniami szerzącymi się głównie 

poprzez kontakt z zakażoną krwią, ale także drogą kontaktów seksualnych. 

Najbardziej znane jest wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW-B), zwane 

popularnie żółtaczką wszczepienną. Choroba przebiega w sposób zróżnicowany: od 

postaci łagodnych do piorunującego WZW-B o dużej śmiertelności. Przewlekły stan 

może prowadzić do rozwoju marskości i raka wątroby. Zakażenie może przechodzić 

od matki do płodu podczas ciąży i porodu. Zakażeniom WZW-B można zapobiegać, 

stosując szczepienia ochronne; 

 AIDS- kolejna choroba przenoszona drogą płciową; nieuleczalna. 

 

  

Dlaczego o tym mówimy??? 

OTÓŻ- KU PRZESTRODZE- ABY ROZPOCZYNAJĄC INICJACJĘ SEKSUALNĄ BYĆ PEWNYM SWOJEGO 

PARTNERA, ALE JEDNOCZEŚNIE BYĆ UCZCIWYM WZGLĘDEM NIEGO!!! 

KOCHAJMY MĄDRZE I Z SZACUNKIEM  

    



  

       

 


