
GONOREA

Cauze
Boala este provocată de o bacterie numită Neisseria gonorrhoeae,  transmisă de la o persoană la alta prin raport sexual oral, 
vaginal sau anal. Bărbatul poate transmite infecția chiar și în absența ejaculării;  dimpotrivă, infecția nu se transmite prin 
contactul cu obiecte cum ar � colacul de la WC. 
Riscul crește odată cu un nou partener sexual, cu parteneri sexuali multipli sau în prezența unei alte boli cu transmisie sexuală.

Simptome
Depind de poarta de intrare a infecției și sunt diferite de la bărbați la femei. Atât bărbatul cât și femeia pot să dezvolte o infecție 
la nivel de uretră, de faringe și de rect. La femei infecția se poate manifesta la nivelul colului uterin, al uterului, al trompelor lui 
Falloppio și al ovarelor. La bărbați sunt afectate prostata și epididimul.
Infecția faringelui poate provoca dureri în gât; gonorea orală este în general asimptomatică.
Este de asemenea posibil ca persoanele infectate să �e contagioase chiar și în absența simptomelor.

Infecția la femei. Simptomele cuprind:

• Mâncărime sau scurgeri vaginale anormale

• Sângerare pe cale vaginală

• Durere sau usturime în timpul urinării

• Mâncărime sau scurgeri din anus

• Dureri abdominale

Infecția la bărbați. Simptomele cuprind:

• Durere  în timpul urinării

• Scurgeri albicioase din penis

• Durere sau um�ătura unui testicul

Infectarea rectului afectează mai ales homosexualii; simptomele cuprind scurgeri rectale, constipație și durere.

Diagnosticul de Gonoree
Se efectuează în baza unui test pe un campion de urină sau pe un tampon din secrețiile recoltate la nivelul colului uterin sau al 
uretrei masculine. Rezultatele testului sunt disponibile în 24 de ore.

Screening pentru alte boli cu transmisie sexuală
În prezența gonoreei, sunt recomandate teste pentru alte boli cu transmisie sexuală. Dintre acestea fac parte:  HIV, Chlamydia, 
HBV, tricomonas și si�lis. 

Complicații
Gonorea netratată poate provoca infecții grave atât la 

bărbați cât și la femei. În particular:

• infecții articulare și artrită

• Boală in�amatorie pelvică atunci când, la femei, 
infecția se extinde de la colul uterin la uter și la 
trompe. Lezionarea trompelor poate provoca 
pierderea fertilității și mărește riscul de sarcină 
ectopică (extrauterină).

• Mărirea riscului de contagiere cu HIV

• Epididimită la bărbați, cu pierderea consecutivă a 
fertilității.
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Tratament
Este același pentru bărbați și femei. Constă într-o singură injecție, sau în administrarea de antibiotice pe cale orală timp de 
câteva zile. Nu este necesar să se repete analizele la sfârșitul terapiei.
Un nou test este recomandat însă atunci când simptomele persistă sau când persoana este expusă la risc de reinfectare.
Tratamentul partenerului sexual. Cura este recomandată și pentru partener; pe perioada tratamentului ar trebui să se evite 
contactele sexuale. Reinfectarea cuN. gonorrhoeae este posibilă.

Prevenire
• Folosirea prezervativului la �ecare raport sexual

• Evitarea raporturilor sexuale în cazul în care partenerul prezintă scurgeri anormale, usturime la urinare, pete sau ulcerații la 
nivel genital.

• Analiză a utilității testului, mai ales în cazul unei relații stabile în care deci riscul de boli cu transmisie sexuală este scăzut

• Solicitarea asistenței medicale în prezența de simptome de gonoree sau de alte boli cu transmisie sexuală
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