
SIFILIS

Contagierea are loc în timpul contactului sexual. Este de asemenea posibil ca femeia însărcinată să transmită infecţia fătului. 
Si�lisul prezintă diverse stadii, �ecare cu simptome caracteristice. În ordinea apariţiei, stadiile sunt numite:

• Si�lis primar

• Si�lis secundar

• Si�lis latent

• Si�lis tardiv (terțiar)

Si�lis Primar
Reprezintăstadiul iniţial al bolii. Simptomele dispar după 2-3-săptămâni 
de la contagiere şi sunt caracterizate de apariţia unui şancru (um�ătură) 
la nivelul porţii de intrare a germenului. Şancrul nu este dureros şi se 
poate transforma într-o mică ulceraţie cu marginile um�ate. Ulcerația 
poate apărea la nivelul penisului, al vulvei, al anusului sau în sedii mai 
di�cil de identi�cat, cum ar � partea posterioară a faringelui, în interiorul 
vaginului sau în rect. Dat �ind că șancrul si�litic poate să dispară de la sine 
în câteva săptămâni, e posibil ca persoane infectate să nu �e 
diagnosticate și să nu facă nici un tratament.

Si�lis Secundar
Coresponde celui de-al doilea stadiu al infecției. Se manifestă dupăcâteva 
săptămâni sau luni la 25% dintre persoanele cărora nu le-a  fost tratată 
infecția primară. Simptomele cuprind:

• Erupție generalizată

• Pete mari, um�ate, gri sau albicioase în zonele calde-umide ale 
corpului

• Febră

• Dureri de cap, în gât, dureri musculare sau simptome similare cu cele 
ale gripei

• Scădere în greutate

• Um�area ganglionilor linfatici de la nivelul gâtului, al axilelor sau al 
zonei inghinale

Si�lis Latent
În acest stadiu simptomele sunt absente iar marea majoritate a 
persoanelor afectate poate ignora faptul că a fost contagiată.

Si�lis Tardiv
În această fază, chemată și si�lis terțiar, pot apărea probleme la nivelul 
inimii, al creierului, al ochilor sau al altor organe.
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Neurosi�lis
Se poate manifesta pe perioada oricărui stadiu al bolii și afectează creierul, măduva spinării și țesuturile din jurul acestora.
Simptomele neurosi�lisului cuprind:
• Cefalee, stare confuzională

• Amețeală și vomă

• Rigiditate a gâtului

• Reducerea sau pierderea vederii
Suspectând prezența de neurosi�lis, medicul ar putea practica o injecție lombară; prin intermediul acesteia este recoltată o 
mostră din lichidul care înconjoară țesutul nervos, mostră care este trimisă la laborator pentru a se descoperi prezența de 
bacterii care provoacă si�lisul.

Diagnosticul de Si�lis
Există teste hematologice care permit stabilirea diagnosticului.
Persoana care prezintă simptome de si�lis precum și partenerul acesteia ar trebui să ceară sfatul medicului pentru a stabili un 
diagnostic exact și pentru a putea exclude eventuale alte boli cu transmisie pe cale sexuală.

Terapia
Si�lisul este tratat în general cu un antibiotic numit penicilină. Durata tratamentului depinde de stadiul infecției. Persoanele 
alergice la penicilină vor � tratate cu un antibiotic diferit, prescris de medic.

Prevenire
Riscul de infecție poate � redus:

• Utilizând prezervativul cu ocazia �ecărui raport sexual

• Evitând raporturi sexuale cu parteneri care prezintă simptome de si�lis

• Practicând abstinența sexuală
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