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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 



• WHO: 

▫ «έφηβοι» (adolescents): 10-19 ετών  

▫ «νέοι» (young people): 10-24 ετών 

▫ «νεολαία» (youth): 15-24 ετών 

 

• AAP:  

▫ «έφηβοι»: 11-21 ετών 

Sawyer SM et al, Lancet Child Adolesc Health 2018 

Ποιοι ορίζονται ως έφηβοι;  



ΣΜΝ στους εφήβους 

• 10x106 νέα περιστατικά ΣΜΝ/έτος στις ΗΠΑ σε νέους 15-24 ετών 

 

• 1 στις 4 σεξουαλικά ενεργείς έφηβες έχουν ΣΜΝ 

Satterwhite CL, et al, Sex Trans Dis 2013; 40(3): 187–193; Forhan SE, et al. Pediatrics 2009; 124(6):1505–1512 



• Πολλαπλοί σύντροφοι  

• Μεγαλύτεροι ηλικιακά σύντροφοι 

• Επαφές χωρίς συνεχή και σωστή χρήση 

προφυλακτικού 

• Δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας 

• Βιολογική ευαλωτότητα 

CDC. Sexually transmitted disease surveillance, 2014;  
Tilson EC et al, BMC Public Health 2004;4(1):21 

• Ενωρίς έναρξη σεξ. επαφών 

• Έφηβοι σε συνθήκες κράτησης 

• Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 

ουσιών 

• YMSM 

Έφηβοι σε υψηλότερο κίνδυνο Παράγοντες κινδύνου 



Λοίμωξη από HPV 

• Η συχνότερη ΣΜΛ παγκοσμίως στην εφηβεία 

• 50% νέων περιστατικών → 15-24 ετών 

• >50-80% μολύνονται τα πρώτα 2-3 χρόνια επαφών 

 

• Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι αυτό-περιοριζόμενες ή/και ασυμπτωματικές  

• Οξυτενή κονδυλώματα, προκαρκινικές αλλοιώσεις & καρκίνος τραχήλου μήτρας, αιδοίου, 

κόλπου, στοματοφάρυγγα, πρωκτού 

 

• ~40/100 ορότυποι HPV προσβάλλουν περιγεννητική περιοχή 

▫ υψηλού κινδύνου και χαμηλού κινδύνου 



Κονδυλώματα 

• 90% οφείλονται στους ορότυπους 6, 11 (16, 18, 31, 33, 35)  

• Γενικό πληθυσμό: 1,2/1000   16-20 ετών: 4,6/1000 

• Κλινική διάγνωση 

▫ επηρμένες ή επίπεδες βλατίδες ή πλάκες, ρόδινες, υπόφαιες ή λευκωπές 

▫ αιδοίο, κόλπο, περιπρωκτικά, ουρήθρα 

▫ ασυμπτωματικά ή κνησμός/καύσος, αιμορραγία κατά την επαφή 

• Βιοψία: 

1. Η διάγνωση δεν είναι σίγουρη 

2. Δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία 

3. Επιδείνωση κατά την διάρκεια της θεραπεία 



Θεραπεία κονδυλωμάτων 

• 10-30% αυτόματη υποχώρηση εντός του έτους 

• Θεραπείες μη ειδικές, τοπική καταστροφή παθολογικού ιστού 

• Υψηλά ποσοστά υποτροπής με όλες τις διαθέσιμες θεραπείες (20-50% σε 6 μήνες) 

• Επιλογή θεραπείας: 

▫ Εμπειρία γιατρού 

▫ Διαθεσιμότητα θεραπευτικών μέσων 

▫ Αριθμός, μέγεθος και θέση κονδυλωμάτων 

▫ Επιθυμία ασθενούς 

▫ Δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

▫ Κόστος 

• Η αφαίρεση πιθανά μειώνει αλλά δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού 

CDC. Sexually transmitted diseases 
treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep 2015;64(3):1–138 





Πρόληψη 

• Εμβολιασμός HPV9 (6, 11, 16, 18, 31, 3345, 52, 58) 

• Ενεργός ανοσοποίηση έναντι HPV νοσημάτων 

• 9-14 ετών: 0, 6 

• ≥15 ετών: 0, 2, 6 

• Έγκριση για κορίτσια 9-26 ετών & αγόρια 9-15 ετών 

• Advisory Committee on Immunization Practices: 

▫ Σύσταση σε αγόρια 13-21 ετών 

▫ Σύσταση σε YMSM/HIV 22-26 ετών  

▫ Επιτρέπεται ο εμβολιασμός σε όλους τους νέους 22-26 ετών 



• Σωστή και συνεχής χρήση προφυλακτικού (όχι απόλυτη προστασία λόγω μόλυνσης περιοχών 

που δεν καλύπτονται από προφυλακτικό) 

 

• Αποφυγή επαφών με νέο σύντροφο μέχρι την υποστροφή ή αφαίρεση των κονδυλωμάτων 

 

• Μείωση αριθμού σεξουαλικών συντρόφων (≠1/5 γυναίκες με 1 μοναδικό σεξουαλικό 

σύντροφο έχουν μολυνθεί με HPV υψηλού κινδύνου) 

 

• Αποχή: η πιο αξιόπιστη μέθοδος πρόληψης HPV λοίμωξης 



Προληπτικός έλεγχος δυσπλασίας τραχήλου μήτρας 

Προτεινόμενος 
Έλεγχος  

AAP/Bright 
Futures 

USPTF Άλλοι επιστημονικοί 
φορείς 

Τεστ Παπανικολάου ≥ 21 ετών/ 3 έτη (2018) 
Α: 21-29 ετών κάθε 
3 χρόνια 
D: όχι <21 ετών 

ACS(2016)/ACOG(2012):  
• ≥ 21ετών/ 3 έτη 
• HIV: έναρξη επαφών και 

στην διάγνωση. Κάθε 6 
μήνες και μετά ετησίως 
(NIH, 2018) 

• Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τον εμβολιασμό 

• Όχι σε αγόρια 

• Όχι για διάγνωση κονδυλωμάτων 
American Society for Colposcopy and Cervical Pathology,  2012.  Updated 

Consensus Guidelines for Management of Abnormal Cervical Cancer 
Screening Tests and Cancer Precursors.  



Λοίμωξη από Χλαμύδια 

• >100 εκατ. νέα περιστατικά παγκοσμίως/έτος  

• Συχνότερο ΣΜΝ (ΗΠΑ, Ευρώπη) ≤24 ετών/ 2ο σε συχνότητα στους εφήβους  

 

• Συνηθέστερα ασυμπτωματική λοίμωξη (2 φύλα) 

• Γυναίκες: τραχηλίτιδα, PID, ΕΚ, υπογονιμότητα, χρόνιο πυελικό άλγος 

• Άντρες: ουρηθρίτιδα, επιδιδυμίτιδα, πρωκτοκολίτιδα 

 

  Λοίμωξη στοματοφάρυγγα → κλινική σημασία? Στοματογεννητική μετάδοση? 

CDC. MWR Recomm Rep 2015;64(3):1–138 



AAP/Bright Futures USPTF CDC 

Όλοι οι σεξουαλικά ενεργείς 

έφηβοι 

B: σεξουαλικά ενεργείς έφηβες 

≤24ετών 

 

 

I: άντρες 

Σεξουαλικά ενεργείς έφηβες 

<25 ετών 

 

Εφήβους σε κλινικές με 

αυξημένο επιπολασμό 

(σωφρονιστικά ιδρύματα, 

κλινικές ΣΜΝ) και YMSM 

Προληπτικός έλεγχος 



Διάγνωση 

• Nucleic acid amplification tests (NAATs) (↑ευαισθησία, ειδικότητα, ταχύτητα σε 
συμπτωματικούς & ασυμπτωματικούς ασθενείς) 
▫ Γυναίκες: δείγμα α’ εκλογής από κόλπο, τράχηλο (self-collected swab testing από 12 ετών), (ούρα) 
▫ Άντρες: ούρα 
▫ Δείγμα από πρωκτό, στοματοφάρυγγα?  

 
 Θετικοποίηση 1-3 ημέρες από την έκθεση/ Επί ισχυρής υποψίας επανάληψη 2 εβδομάδες από την 

έκθεση 
 

• Καλλιέργεια 
▫ ενδοτράχηλος ή ουρήθρα (άντρες)/ πρωκτός, στοματοφάρυγγας, επιπεφυκότας 

 

• Ορολογικός έλεγχος  
▫  δεν συνιστάται για την οξεία ανεπίπλεκτη λοίμωξη 
▫ περιορισμένη αξία σε ανιούσα λοίμωξη- υπογονιμότητα 

 

Papp JR et al. MMWR Recomm Rep 2014;63(2):1–17 



Θεραπεία 

Genital And Sexually Transmitted Infections,  
in 2018 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 

24th Edition, American Academy of Pediatrics 

11 



Παρακολούθηση- Διαχείριση σεξουαλικών συντρόφων 

• Εκτίμηση και θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων των τελευταίων 60 ημερών ή τελευταίου 

συντρόφου ακόμα και εάν >60 ημέρες από έναρξη συμπτωμάτων ή διάγνωση 

• Αποφυγή επαφών ≥ 7  ημέρες μετά τη θεραπεία  (επαναλοίμωξη) 

• Έλεγχος για άλλα ΣΜΝ (γονόρροια, σύφιλη, HIV) 

 

• Υψηλά ποσοστά επαναλοίμωξης → επανεξέταση 3 μήνες από την θεραπεία 

▫ Αμφισβητείται η συμμόρφωση 

▫ Επιμονή συμπτωμάτων 

▫ Υποψία επαναλοίμωξης  

• Όχι NAAT <3-4 εβδ (νεκρά βακτήρια)  



Γονόρροια 

• 2ο σε συχνότητα ΣΜΝ μετά τη λοίμωξη από χλαμύδια (≤ 24 ετών) 

• Εντοπισμένη ή διάχυτη λοίμωξη 

• Γυναίκες: τραχηλίτιδα, PID, ΕΚ, υπογονιμότητα, φαρυγγίτιδα, 

επιπεφυκίτιδα 

• Άντρες: ουρηθρίτιδα, επιδιδυμίτιδα, πρωκτοκολίτιδα, 

φαρυγγίτιδα, επιπεφυκίτιδα 

▫ 15-24 ετών: ↑↑ φαρυγγικής γονόρροιας   

 

• ↑ μετάδοσης HIV μέχρι 5 φορές 

CDC. Atlanta (GA): US DHHS 2015 
Cohen MS, Lancet 1998;351(Suppl III):5–7;  

Los Angeles County Department of Public Health, Los Angeles county 2007. p. I-1–XVII-2 



AAP/Bright Futures USPTF CDC 

Σε όλους τους σεξουαλικά 

ενεργείς εφήβους 

B: σεξουαλικά ενεργείς έφηβες 

≤24ετών 

 

 

I: άντρες 

σεξουαλικά ενεργείς έφηβες 

<25 ετών 

 

Εφήβους σε κλινικές με 

αυξημένο επιπολασμό 

(σωφρονιστικά ιδρύματα, 

κλινικές ΣΜΝ) και YMSM 

(±HIV: κάθε 3-6 μήνες) 

Προληπτικός έλεγχος 



Διάγνωση 

• Nucleic acid amplification tests (NAATs) 

▫ Γυναίκες: δείγμα α’ εκλογής από κόλπο ή τράχηλο (self-collected swab testing από 12 ετών), (ούρα) 

▫ Άντρες: ούρα 

▫ Δείγμα από πρωκτό, στοματοφάρυγγα 

 

 Θετικοποίηση 1-3 ημέρες από την έκθεση 

 

• Καλλιέργεια 

▫ Ενδοτράχηλος, ουρήθρα (άντρες), πρωκτός, στοματοφάρυγγας, επιπεφυκότας 

▫ Όχι ούρα 

 

 Τεστ ευαισθησίας/αντοχή αντιμικροβιακών: επίμονη λοίμωξη ή συμπτώματα μετά από 
θεραπεία, υποψία θεραπευτικής αποτυχίας 

 

• Μικροσκοπική εξέταση   

▫ ουρηθρικό έκκριμα σε συμπτωματικούς άντρες (↑ πολυμορφοπύρηνα, Gram (-) διπλόκοκκοι σε WBC) 





Παρακολούθηση- Διαχείριση σεξουαλικών συντρόφων 

• Θεραπευτική αποτυχία 

▫ Συμπτώματα 3-5 ημέρες μετά την θεραπεία 

▫ Θετική Κ/Α 72h ή θετική NAAT 7 ημέρες μετά την αγωγή 

• Υποψία επαναλοίμωξης (έφηβοι) 

• Επαναχορήγηση θεραπείας 

(ceftriaxone 250 mg IM plus 

azithromycin 1 g per os) 

• Έλεγχος με Κ/Α & NAAT 7-14 

ημέρες μετά 

• Εκτίμηση και θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων των τελευταίων 60 ημερών ή 

τελευταίου συντρόφου ακόμα και εάν >60 ημέρες από έναρξη συμπτωμάτων ή διάγνωση 

• Αποφυγή επαφών ≥ 7  ημέρες μετά τη θεραπεία  (μετάδοση, επαναλοίμωξη) 

• Έλεγχος για άλλα ΣΜΝ (χλαμύδια, σύφιλη, HIV) 



Σύφιλη (επίκτητη) 

• Ωχρά σπειροχαίτη (Treponema pallidum) 

• Μετάδοση με σεξουαλική επαφή μέσω λύσης συνέχειας δέρματος & βλεννογόνων 

• Αιματογενής & λεμφογενής διασπορά- εγκατάσταση οπουδήποτε 

• Επιδημία μεταξύ έγχρωμων YMSM (↑ 200%) 

• Περίοδος επώασης: 10-90 ημέρες 



• Πρώιμη σύφιλη 

▫ Πρωτογόνος σύφιλη (2-6 εβδ.): ένα ή περισσότερα (συνήθως ανώδυνα) 

συφιλιδικά έλκη στη γεννητική, περινεϊκή, περιπρωκτική περιοχή, 

στοματοφάρυγγα (ανάλογα με την επαφή) 

▫ Δευτερογόνος σύφιλη (1-6 μήνες): διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 

συχνά στις παλάμες/πέλματα, βλάβες στους βλεννογόνους (πλατέα 

κονδυλώματα), γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια  

▫ Πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη (<1 έτος) 

• Όψιμη σύφιλη 

▫ Τριτογενής σύφιλη (3-5 έτη): κομμιώματα (δέρμα, οστά, ήπαρ), 

εκδηλώσεις από καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα 

▫ Όψιμη λανθάνουσα σύφιλη (>1 έτος) 

• Νευροσύφιλη μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου 



AAP/Bright 
Futures 

USPTF Άλλοι 
επιστημονικοί 

φορείς 

↑κίνδυνο* 
 

Α: κύηση ή ↑κίνδυνο* CDC:  
• YMSM 
• Κύηση 
• Όχι 

ασυμπτωματικούς 

• Πρόσφατη διάγνωση άλλου ΣΜΝ  

• HIV, HepB, HepC 

• Υποψία νευροσύφιλης (αιφνίδια απώλεια όρασης ή ακοής, μηνιγγίτιδα) 

• Σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου (YMSM) 

• Κλινικές ΣΜΝ ή φυματίωσης, άσυλα αστέγων, σωφρονιστικά ιδρύματα 

Προληπτικός έλεγχος 



Διάγνωση 

1. Αναζήτηση T.pallidum 

▫ Μικροσκοπική αναζήτηση σε υλικό από υγρές βλάβες δέρματος (έλκος, συφιλιδικές πλάκες),  

βλεννογόνων(πλατέα κονδυλώματα), παρακέντηση διηθημένου λεμφαδένα  

 

2. Αναζήτηση αντισωμάτων εναντίον T.pallidum στο αίμα (ορολογικός έλεγχος) 

▫ Μη τρεπονημικές μέθοδοι (πχ VDRL, RPR) 

▫ Τρεπονημικές μέθοδοι (πχ FTA-ABS, TPHA)  





Παρακολούθηση  

• Πρωτογόνος & δευτερογόνος σύφιλη:  

▫ Κλινικός & ορολογικός επανέλεγχος σε 6, 12, 24 μήνες 

▫ Θεραπευτική ανταπόκριση: ↓ τίτλου αντισωμάτων μη τρεπονημικών δοκιμασιών x4 

• Λανθάνουσα σύφιλη: 

▫ Κλινικός & ορολογικός επανέλεγχος σε 6, 12, 24 μήνες 

▫ Έλεγχος ΕΝΥ: ↑ τίτλου αντισωμάτων ή αποτυχία ↓ αυτών, σημεία ή συμπτώματα 

ενδεικτικά σύφιλης 

• Νευροσύφιλη: σε συνεργασία με λοιμωξιολόγο 

▫ Επανεξέταση ΕΝΥ κάθε 6 μήνες  



Διαχείριση σεξουαλικών συντρόφων 

• Βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο άτομα που είχαν σεξουαλική επαφή με ασθενή: 

▫ 3 μήνες + διάρκεια συμπτωμάτων ασθενούς πριν την διάγνωση πρωτογόνου σύφιλης 

▫ 6 μήνες + διάρκεια συμπτωμάτων ασθενούς πριν την διάγνωση δευτερογόνου σύφιλης 

▫ 1 έτος σε ασθενείς με πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη 

 

• Εκτίμηση και θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων: 

▫ ≤90 ημερών ακόμα και αν ορολογικός έλεγχος αρνητικός 

▫ >90 ημέρες: θεραπεία αν ορολογικός έλεγχος θετικός ή μη διαθέσιμος 

▫ ασθενών με όψιμη λανθάνουσα σύφιλη 



Λοίμωξη από HSV 

• HSV1 και HSV2 

• Οι περισσότερες περιπτώσεις υποτροπιάζοντος έρπητα γεννητικών οργάνων οφείλονται 

στον HSV2 (5 x 106 ασθενείς στις ΗΠΑ) 

• Αυξάνονται τα περιστατικά πρωτολοίμωξης που οφείλονται στον HSV1 (νεαρές γυναίκες & 

MSM) 



Κλινική εικόνα 

• Φυσαλιδώδεις ή ελκωτικές βλάβες στην περιγεννητική περιοχή 

ή στην στοματική κοιλότητα  

• Πρωτολοίμωξη: πυρετός, κακουχία, λεμφαδενοπάθεια 

• Ασυμπτωματική διασπορά του ιού (HSV2>HSV1) 

• HSV2 αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης από HIV →  

όλοι οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται 



Διάγνωση 

• PCR (HSV DNA) 

▫ Εξέταση εκλογής για ΚΝΣ ή συστηματική λοίμωξη (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, νεογνική λοίμωξη) 

▫ ↑ειδικότητα & ευαισθησία 

▫ Ειδική για τον τύπο του ιού 

▫ Ταχύτητα  

▫ Ποσοτική  

 

• Καλλιέργεια 

▫ ↑ειδικότητα αλλά ↓ευαισθησία (μειώνεται κ άλλο όταν αρχίζουν να επουλώνονται οι βλάβες) 

▫ Τεστ ευαισθησίας (resistance testing) 

▫ Ποιοτικός έλεγχος 

▫ Καθυστερεί το αποτέλεσμα 

 

• Η μη απομόνωση του ιού με PCR ή Κ/Α δεν αποκλείει τη λοίμωξη από HSV καθώς η αποβολή του ιού 

είναι διαλείπουσα 



• Ορολογικός έλεγχος 

▫ Ειδικός για τον τύπο του ιού (IgG) 

▫ Ευαισθησία (HSV2) 80-98% 

▫ Ψευδώς αρνητικά σε πρώιμα στάδια 

▫ HSV IgM: όχι ειδικά για τύπο του ιού, μπορεί να θετικοποιηθούν σε υποτροπή (στόμα ή γεννητική 

περιοχή) 

 

• HSV2 οροθετικό άτομο → πρωκτογεννητική μετάδοση (σεξουαλική επαφή) 

• HSV1 οροθετικό άτομο → μετάδοση μέσω βλεννογόνου στόματος; μέσω δέρματος; 

πρωκτογεννητική μετάδοση;  

• Ανεξάρτητα από το σημείο εκδήλωσης της λοίμωξης από HSV1, τα άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο 

λοίμωξης από HSV2 



Έλεγχος 

• Όχι στον γενικό πληθυσμό  

• Έφηβοι με συμπτώματα 

• Άλλο υποκείμενο ΣΜΝ  

• Σε ασθενείς με HIV 

• MSM που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης HIV 

 



Θεραπεία 

• Συμβουλευτική (χρονιότητα, ασυμπτωματική διασπορά)  

 

• Η συστηματική χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων (πρωτολοίμωξη, υποτροπιάζουσα 

λοίμωξη, «κατασταλτική» θεραπεία) 

▫ Ελέγχει μερικώς τα σημεία και συμπτώματα 

▫ Δεν εκριζώνει τον ιό (λανθάνουσα φάση), ούτε μεταβάλλει τον 

κίνδυνο/συχνότητα/βαρύτητα υποτροπών μετά την διακοπή 

 

• Τοπική θεραπεία: δεν συνιστάται 



Genital And Sexually Transmitted Infections,  
in 2018 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 

24th Edition, American Academy of Pediatrics 



Διαχείριση συντρόφων 

• Κλινική εκτίμηση & συμβουλευτική 

• Συμπτώματα → χορήγηση θεραπείας 

• Ασυμπτωματικά άτομα → ορολογικός έλεγχος 



HIV λοίμωξη 

• Μετάδοση στην εφηβεία 

▫ σεξουαλική επαφή 

▫ αίμα και παράγωγα (και αιματηρές διαδικασίες πχ χρήση κοινής σύριγγας) 

• Πρωτολοίμωξη ή οξύ ρετροϊκό σύνδρομο 

▫ Είσοδος ιού στον οργανισμό μέχρι παραγωγή αντισωμάτων (λίγες εβδομάδες από επαφή) 

▫ ↑↑ ιϊκό φορτίο = ↑↑ μολυσματικότητα 

▫ Μη ειδικά συμπτώματα ως επί γριπώδους συνδρομής ή λοιμώδους μονοπυρήνωσης (2-4 εβδομάδες) 



Προληπτικός έλεγχος 

AAP/Bright Futures USPTF CDC 

• 1 φορά 15-18 ετών 
 
• ↑ κινδύνου ετησίως 

(σεξουαλικά 
ενεργείς, ΣΜΝ, 
χρήστες iv 
ναρκωτικών) 

A: άτομα 15-65 ετών, 
<15ετών υψηλού 
κινδύνου 
 
C: καθολικός έλεγχος 

• Άτομα 13-64 ετών 
(Η συχνότητα 
εξατομικεύεται 
ανάλογα με τον 
κίνδυνο) 

 
• Όλα τα άτομα που 

ελέγχονται ή/& 
λαμβάνουν θεραπεία 
για ΣΜΝ 



Διάγνωση 

1. Αναζήτηση αντισωμάτων (HIV-1, HIV-2)  

2. Αναζήτηση ιού (ανίχνευση αντιγόνου p24 ή ιϊκού RNA) 

▫ Περίοδος παραθύρου ~ 11 ημέρες 

3. Ανοσοενζυμική δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου/αντισώματος 

▫ Ευαισθησία ~ 100%, Ειδικότητα ~ 99,69% - 99,93% 

▫ Περίοδος παραθύρου ~ 14 ημέρες (Eliza 4ης γενιάς) 

 

  το θετικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται με Western blot ή άλλη δοκιμασία (IFA) 



• Μετά την διάγνωση άμεση παραπομπή σε ειδικό 

 

• Προφύλαξη για τους συντρόφους ή χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών αν πρόσφατη 

επαφή (<72 ώρες από την διάγνωση) 



Λοίμωξη από Τριχομονάδα 

• Παράσιτο Trichomonas vaginalis 

• Το συχνότερο μη ιογενές ΣΜΝ στις ΗΠΑ στον γενικό πληθυσμό 

• ↑ κίνδυνο λοίμωξης HIV x3 ενώ η θεραπεία τριχομονίασης μειώνει την αποβολή HIV-1 

 

• Η πλειοψηφία των ασθενών ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτώματα 

• Κορίτσια: άφθονη, δύσοσμη, κιτρινο-πράσινη κολπική έκκριση ± αιδοιϊτιδα, κολπίτιδα, 

τραχηλίτιδα 

• Αγόρια: ουρηθρίτιδα, επιδιδυμίτιδα, προστατίτιδα 

 



Ποιοι έφηβοι πρέπει να ελέγχονται;  

• Παρουσία ύποπτων συμπτωμάτων 

• Έφηβοι με HIV (ετησίως) 

 

• Όχι ασυμπτωματικοί έφηβοι (CDC) 



Διάγνωση 

• Μικροσκοπική εξέταση υγρού παρασκευάσματος 

▫ Εύκολο, οικονομικό, απαιτεί άμεση εξέταση δείγματος 

▫ Ευαισθησία 51-65% (κολπικό επίχρισμα), χαμηλότερη σε δείγμα από ουρήθρα, ούρα, 

σπέρμα 

 

• NAAT 

▫ Υψηλή ευαισθησία και αποδεκτή ειδικότητα 

▫ Δείγμα από κόλπο, ενδοτράχηλο ή ούρα  



Θεραπεία- Παρακολούθηση 

• Επανέλεγχος σε 3 μήνες (↑ ποσοστά επαναλοίμωξης) 

Genital And Sexually Transmitted Infections,  
in 2018 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 

24th Edition, American Academy of Pediatrics 



Μη ειδική Βακτηριακή Κολπίτιδα 

• Πολυμικροβιακό κλινικό σύνδρομο που οφείλεται στην αντικατάσταση της φυσιολογικής 

χλωρίδας (λακτοβάκιλλοι) από αναερόβια βακτήρια (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 

Hominis, είδη Bacteroides, είδη πεπτοστρεπτόκοκκου, είδη Fusobacterium) 

 

• Γκριζωπή κολπική έκκριση με οσμή ψαριού- συχνά μετά τη σεξουαλική επαφή,  

(αιδοιΐτιδα, δυσουρία, δυσπαρεύνια, τραχηλίτιδα)  



• Δεν είναι αποσαφηνισμένο αν οφείλεται στη σεξουαλική μετάδοση ενός μεμονωμένου 

παθογόνου 

 

• Παράγοντες κινδύνου: πολλαπλοί σεξ. σύντροφοι ή νέος σύντροφος, μη χρήση 

προφυλακτικού, IUD, κολπικές πλύσεις, πρόσφατη χρήση αντιβιοτικών, μειωμένη 

παραγωγή οιστρογόνων 

 

• Αυξάνεται ο κίνδυνος απόκτησης άλλου ΣΜΝ (HIV, N.gonorrhoeae, C. trachomatis, HSV-2) 

αλλά και μετάδοσης HIV στον σύντροφο  

Fethers KA at al, J Infect Dis. 2009; 200:1662–70  



• Μικροσκοπική εξέταση κολπικής έκκρισης 

Amsel's criteria (3/4) 

1. Ομοιογενής, φαιόχροη κολπική έκκριση 

2. Clue cells  

3. PH>4,5 (90% ασθενών) 

4. Whiff test θετικό (70% ασθενών) 

Οσμή αμίνns (“δίκην ψαριού”) με προσθήκη υδροξειδίου του 

καλίου (ΚΟΗ) στο κολπικό υγρό 

Διάγνωση 

Amsel R et al,  Am J Med.  1983; 74(1):14-22 

Emans, Laufer, and Goldstein’s 
Pediatric and Adolescent 

Gynecology 



• Καλλιέργεια κολπικού υγρού 

▫ Δεν συνιστάται για G. vaginalis 

▫ Γίνεται προς αποκλεισμό άλλων λοιμώξεων 

▫ Επί αποτυχίας θεραπευτικής αγωγής 

• Μικροσκοπική εξέταση βακτηριακής χλωρίδας 

▫ Lactobacillus (score, 0-4); Bacteroides/Gardnerella (score, 0-4); 

Mobiluncus (score, 0-2) 

▫ 0-3: Normal; 4-6: Intermediate bacterial count; 7-10: BV 
Mohanty S et al,  

Indian J Med Res.  2010; 131:88-91 

Nugent's criteria 



Θεραπεία  

• Αποφυγή κολπικών πλύσεων, χρήση αφρόλουτρου ή άλλων μη ειδικών προϊόντων 

υγιεινής 

• Σε υποτροπιάζουσες βακτηριακές κολπίτιδες: θεραπεία ο σύντροφος (?) 



Λοίμωξη από Mycoplasma Genitalium  

• Λοίμωξη από χλαμύδια > λοίμωξη από μυκόπλασμα > γονόρροια 

• Μελέτες σε εφήβους και νέους 18-24 ετών:  

▫ 15-20% μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας 

▫ 20-25% μη γονοκοκκικής/μη-χλαμυδιακής ουρηθρίτιδας 

▫ 30% επίμονης ή υποτροπιάζουσας ουρηθρίτιδας 

▫ Δεν είναι γνωστό αν προκαλεί υπογονμότητα 

• Γυναίκες: 

▫ Ανευρίσκεται στον κόλπο, τράχηλο, ενδομήτριο ασυμπτωματικών γυναικών 

▫ 10-30% κλινικής τραχηλίτιδας 

▫ PID (λιγότερο συχνά από χλαμύδια) 
Totten PA et al, 2001; Mena L et al, 2002; Manhart LE et al, 2007; 

Falk L et al, 2010; Gaydos C et al, 2009; Mobley VL et al, 2012; Lusk 
MJ et al, 2011 



Θεραπεία 

• Επίμονη ή υποτροπιάζουσα ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα, PID που δεν 

ανταποκρίνονται στην εμπειρική αγωγή ΣΜΝ  

▫ Doxycycline (30-45% θεραπευτικό αποτέλεσμα) 

▫ Azithromycin 1 gr per os απαξ (40-87%) (↑ resistance) 

▫ Moxifloxacin 400 mg per os x 1 (7-14 ημέρες) (100% θεραπευτικό αποτέλεσμα) 



Ιογενείς Ηπατίτιδες - HAV 

• Σεξουαλική μετάδοση μέσω εντερο-στοματικής οδού 

• Αίμα και παράγωγα σε φάση ιαιμίας (χρήστες iv ναρκωτικων) 

• Μετάδοση 2-3 εβδ πριν έως 1 εβδ μετά την έναρξη κλινικών συμπτωμάτων 

• Διάγνωση: HAV IgM (+) 

• Πρόληψη: εμβόλιο  

• Όχι προληπτικός έλεγχος σε ασυμπτωματικούς εφήβους 

 



Ιογενείς Ηπατίτιδες - HBV 

• Περίοδος επώασης: 6 εβδομάδες - 6 μήνες 

• Υψηλότερη συγκέντρωση στο αίμα ≠ Χαμηλότερη σε σπέρμα, κολπικά υγρά, σάλιο 

• Διάγνωση οξείας λοίμωξης: IgM anti-HBc (+), total anti-HBc (+), HBsAg (+) 

• Αυτοπεριοριζόμενη ή χρόνια λοίμωξη (αντιστρόφως ανάλογα με ηλικία) 

 

 



Ιογενείς Ηπατίτιδες - HBV 

• Παράγοντες κινδύνου 

▫  επαφές χωρίς προφύλαξη, πολλαπλοί σύντροφοι, YMSM, άλλο ΣΜΝ, χρήστες iv 

ναρκωτικών 

• Πρόληψη 

▫ Εμβόλιο 

▫ Χρήση προφυλακτικού 

▫ Όχι προληπτικός έλεγχος σε ασυμπτωματικούς εφήβους 



Ιογενείς Ηπατίτιδες - HBV 

• Έκθεση σε HBsAg(+) άτομο 

▫ Ανεμβολίαστος έφηβος: HBIG + εμβόλιο (≤ 24 ώρες) 

▫ Εμβολιασμένος με ικανοποιητικό τίτλο αντισωμάτων: τίποτα 

▫ Εμβολιασμένος με άγνωστο τίτλο αντισωμάτων: αναμνηστική δόση εμβολίου 



Ιογενείς Ηπατίτιδες - HCV 

• Όχι επαρκής μετάδοση με σεξουαλική επαφή (εξαίρεση: HIV) ≠ χρήση ναρκωτικών 

• 20-29 ετών: 2/100.000 πληθυσμό (2013) 

• Συνήθως ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματολογία 

• Χρόνια HCV αναπτύσσουν σε 70-85% ασθενών 

• 60-70% με χρόνια HCV αναπτύσσουν ενεργό ηπατίτιδα (μπορεί να μεταπέσει σε κίρρωση & 

ΗΚΚ) 

CDC. Atlanta (GA): US DHHS 2015 
CDC. MMWR Recomm Rep 2015;64(3):1–138 
Terrault NA et al, Hepatology. 2013; 57:881–9 



Έλεγχος- Διάγνωση- Θεραπεία 

• Έφηβοι με πιθανή έκθεση (χρήστες ναρκωτικών, tattoo) 

• Ετήσιος έλεγχος YMSM (HIV!!) 

 

• Ορολογικός έλεγχος και NAAT για επιβεβαίωση 

 

• Παραπομπή σε ειδικό κέντρο 

• Εμβολιασμός για HAV και HBV 

CDC. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep 2015;64(3):1–138 



Στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου ΣΜΝ 

1. Εκτίμηση κινδύνου, εκπαίδευση και συμβουλευτική με στόχο την αλλαγή 

επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών και εφαρμογή ενδεικνυόμενων μέτρων 

πρόληψης 

2. Εμβολιασμός 

3. Αναγνώριση ατόμων με ασυμπτωματική ΣΜΛ   

4. Αποτελεσματική διάγνωση, θεραπεία, συμβουλευτική και παρακολούθηση 

ασθενών 

5. Εκτίμηση, θεραπεία και συμβουλευτική σεξουαλικών συντρόφων 

 

 



Έλεγχος  AAP/Bright 
Futures 

USPTF Άλλοι 
επιστημονικοί 

φορείς 

Προτεινόμενος 
έλεγχος 

Δυσπλασία τραχήλου 
μήτρας 

≥ 21 ετών/ 3 έτη (2018) 
Α: 21-29 ετών κάθε 3 
χρόνια 
D: όχι <21 ετών 

ACS(2016)/ACOG(2
012):  
• ≥ 21ετών/ 3 έτη 
• HIV: έναρξη 

επαφών και στην 
διάγνωση. Κάθε 6 
μήνες και μετά 
ετησίως (NIH, 
2018) 

Papanicolaou test 

Γονόκοκκος και 
χλαμύδια 

Σε όλους τους 
σεξουαλικά ενεργείς 
εφήβους 

B: σεξουαλικά 
ενεργείς έφηβες < 
25ετών 
I: άντρες 

CDC: σεξουαλικά 
ενεργείς έφηβες <25 
ετών 
Εφήβους σε κλινικές 
με αυξημένο 
επιπολασμό(σωφρονισ
τικά ιδρύματα, 
κλινικές ΣΜΝ) και 
YMSM 

NAAT: υγρό από 
ενδοτράχηλο, κόλπο 
ή ουρήθρα (άντρες)/ 
ούρα 
 
Καλλιέργεια: υγρό 
από ενδοτράχηλο ή 
ουρήθρα (άντρες)/ 
πρωκτός, 
οροφάρυγγας, 
επιπεφυκότας 
 
 



Έλεγχος  AAP/Bright 
Futures 

USPTF Άλλοι 
επιστημονικοί 

φορείς 

Προτεινόμενος 
έλεγχος 

HIV • 1 φορά 15-18 ετών 
• ↑ κινδύνου ετησίως 

(σεξουαλικά 
ενεργείς, ΣΜΝ, 
χρήστες iv 
ναρκωτικών) 

A: όλοι 15-65 ετών, 
<15ετών υψηλού 
κινδύνου 
C: καθολικός έλεγχος 

CDC: σε όλους τους 
εφήβους  
 
Η συχνότητα 
εξατομικεύεται 
ανάλογα με τον 
κίνδυνο 

Αντισώματα HIV 

Σύφιλη ↑κίνδυνο: 
(Κλινικές ΣΜΝ ή 
φυματίωσης, άσυλα 
αστέγων, 
σωφρονιστικά 
ιδρύματα) 

Α: κύηση ή ↑κίνδυνο CDC:  
• YMSM 
• Κύηση 
• Όχι 

ασυμπτωματικούς 

RPR 

Τριχομονάδες, 
βακτηριακή 
κολπίτιδα, HSV, HAV, 
HBV 

 CDC: όχι σε 
ασυμπτωματικούς 
εφήβους 



Σας ευχαριστώ θερμά 


