A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek
Trichomoniasis
A WHO adatai szerint a trichomonas
vaginalis ostoros egysejtű vezeti a
szexuális úton terjedő betegségek
listáját. Nemcsak nemi aktussal, de
uszodában, nem megfelelően takarított
mosdókban is elkaphatjuk. Férfiaknál a
húgycsőben, prosztatában, nőknél a
hüvelyben, húgycsőben tenyészik. A
férfiak inkább hordozók, míg nőknél
hüvelyfolyás, fájdalmas közösülés,
viszketés, okoznak kellemetlenséget.
Chlamydia
"Chlamídia trachomatis" baktérium
okozta fertőzés gyakran tünetmentes.
Kifejlődése esetén jellemző a
húgycsőgyulladás, a nemi szervek
körüli duzzanat, a nyirokcsomók
megnagyobbodása, kismedencei
gyulladás, alhasi fájdalmak, vagy
éppen a nemi szervek
megnagyobbodása.
Gombás fertőzés
Leggyakrabban sarjadzógomba,
(Candida albicans) okozza. Nőknél a
hüvely érzékeny, kipirult, rossz szagú a
hüvelyváladék. Férfiaknál csípő
vizelési érzés, fehér színű
húgycsőváladék, vörös, érzékeny a
makk és a fityma belső lemeze.

HIV
HPV
A humán papillomavírus egy olyan víruscsalád, mely veszélyes nemi betegségek
kialakulásáért felelős. Tünetei közé soroljuk például a nemi szervek tájékán
megjelenő szemölcsöket, melyek ecseteléssel vagy műtéti úton eltávolíthatóak.
Ugyanakkor a víruscsalád egyes típusai akár méhnyakrákot is okozhatnak.

Gonorrhoea
A tripper vagy kankó néven közismertté vált
betegséget a gonococcus baktérium okozza,
mely nemcsak közösülés útján, de
születéskor, anyáról gyermekére is
átterjedhet. A betegség a húgycső és a méh,
petefészek gyulladását eredményezheti.
Férfiak esetében, a prosztata, a here és az
ondóvezeték gyulladását okozhatja.
Herpesz (genitalis)
A nemi herpeszt egy vírus okozza, mely a kezdeti stádiumban általában
tünetmentességet mutat. Mint az ajakherpesz az idegganglionokban lakik, és
időnként kiszabadulva okozza a panaszokat. Nemi érintkezés, illetve szülés során
anyáról gyermekre is átterjedhet Folyadékkal teli fájdalmas, viszkető hólyagok
jelenkeznek a nemi szerveken. Kis nedvedző fekélyek maradhatnak utána.
Nyirokcsomó megnagyobbodással is járhat az ágyéki részeken. Gyógyulása után
hosszabb-rövidebb szünet után visszatér. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint
nem gyógyítható.
Szifilisz
A vérbajként elhíresült betegség nemi érintkezéssel és szüléskor, a baba
szülőcsatornával való érintkezésekor terjed. A betegség egy fájdalmas fekéllyel és az
ágyéki nyirokcsomók megnagyobbodásával jelzi jelenlétét, majd később viszkető
bőrkiütéseket, májgyulladást okoz, a végső stádiumban pedig szív- és érrendszeri
elváltozásokhoz, ismétlődő fekélyekhez és központi idegrendszeri tünetekhez vezet.
Kezelés nélkül kimenetele halálos.

Hepatitis B, C
A fertőző májgyulladást okozó betegség gyakran szexuális úton terjed. A máj
gyulladásán túl tünetei közé soroljuk a magas lázat és a sárgaságot is. B típusa
gyengébb, így már létezik ellene megfelelő védőoltás, míg a C típusú hepatitis
progresszíven támadja a májat, gyógyítani pedig gyakorlatilag lehetetlen.
Szövődményeként májrák alakul ki.
http://www.szexualpszichologia.hu/nemibeteg.html

