
            *SPOLNO 
PRENOSLJIVE BOLEZNI*



SIFILIS

Treponema pallidum povzroča spolno bolezen Sifilis. Do 
okužbe pride ob spolnem stiku. Otrok okužene matere se rodi 
z okvarami, ker se treponema prenese preko posteljice. Mogoč 
pa bi bil tudi prenos s transfuzijo, če ne bi bilo nadzora. Zdr. 
osebje se lahko okuži tudi ob dotiku kužnih sprememb pri 
preiskavi ali negi bolnika (nastane okužba na prstih).                  

Znaki:1.stadij-nastane trdi čankar, 2.stadij-izpuščaji.
3.stadij-ponavadi bolnik ni več kužen. Tedaj nastanejo kronična 
vnetja z razpadom tkiva.



SIFILIS 



GONOREJA

Neisseria gonorrhoeae povzroča najpogostejšo spolno bolezen 
gonorejo ali kapavico. Najpogostejša je pri mladih od 15-30 let. 
Novorojenček se okuži od matere pri porodu. Gonorejo 
najpogosteje razširjata okuženi moški in ženska brez znakov 
bolezni. Gonokok (bakterija) povzroča vnetje 
sečnice,nožnice,rodil,pri novorojenčkih gonokokno vnetje očesne 
veznice. Okužba sečnice je pri moških lahko brez znakov,ženska 
pa dobi gnojno vnetje sečnice in spolovil z gnojnim izcedkom.



CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Je po Gramu neg., zelo drobna bakterija, ki je znotraj celični 
zajedavec. Pri spolno dejavnih osebah povzroča negonokokno 
vnetje sečnice ter vnetja rodil. Je najpogostejši dejavnik 
neplodnosti. Edini nosilec te bak. je človek. Prikrita okužba lahko 
pri materi prizadane plod in novorojenčka. Nekateri tipi Chlamydie 
trachomatis velikokrat povzročijo slepoto (z rokami si prenesemo). 
Sedaj je zaradi načrtnega zdravljenja obolelih in dviga higienske in 
življenjske ravni redka. Pojavlja se le v higiensko zapuščenih 
področjih(Azija,Afrika,Mediterana).



CHLAMYDA TRACHOMATIS:



HIV

Humani virus imunske pomanjkljivosti povzroča AIDS. Oseba ki se je 
okužila,ostane okužena vse življenje. Sčasoma veliko št. okuženih 
ljudi zboli in umre od različnih okužb, ker je HIV okvaril imunski 
sistem. Virus je prisoten v krvi,semenski tekočini in izločkih nožnice ter 
tudi v slini in materinem mleku. Prenaša se praviloma s spolnim 
odnosom,homo- in heteroseksualnim odnosom in s prostitucijo ter od 
obolele matere na otroka ob porodu. Še drugi načini prenosa: z 
okuženo krvjo,presadkih v zdravstvu, vbodih, urezninah,s krvjo 
onesnaženimi britvami, tudi človeški ugriz.
HIV je enovijačni virus RNK z ovojnico. Poznamo dva tipa,ki 
povzročata AIDS pri človeku,HIV 1(pogosto) in HIV 2(v Evropi 
redko).Pri vstopu HIV v telo nastane prehodna vročina, povečanje 
bezgavk, vnetje žrela in osip. V krvi je velika količina virusa. 
Protitelesa se začnejo tvoriti po nekaj tednih-mesecih. Nato je človek 
navidez zdrav(virus se medtem še naprej razmnožuje...).



HIV:



TRICHOMONAS
VAGINALIS

Je pražival hruškaste oblike, bičkar, ki povzroča vnetja sečnice in 
nožnice. Sluznica nožnice je vneta in prekrita z rumenkastim 
izcedkom. Navadno se prenaša pri spolnem odnosu. Moški 
velikokrat nimajo znakov bolezni, jo pa prenašajo. Parazit je 
razširjen po vsem svetu,prenaša se lahko tudi z vlažnimi 
onesnaženimi brisačami, predmeti, ginekološkimi instrumenti.  



TRICHOMONAS VAGINALIS:
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