ZDROWIE

RZEŻĄCZKA
Nie tak rzadko występującą, a w wielu
przypadkach niebezpieczną i niestety
wciąż jeszcze często bagatelizowaną chorobą narządów płciowych jest
RZEŻĄCZKA. WYWOŁYWANA PRZEZ
BAKTERIE DWOINKI RZEŻĄCZKI NEISSERIA GONORRHEA TZW. GONOKOKI,
MOŻE WYSTĘPOWAĆ SAMODZIELNIE BĄDŹ WSPÓŁISTNIEĆ Z INNYMI
SCHORZENIAMI. ROZWIJA SIĘ W DOGODNYM DLA SIEBIE WILGOTNYM
ŚRODOWISKU: W DROGACH MOCZOWO-PŁCIOWYCH, ODBYTNICY, A CZASAMI TAKŻE W JAMIE USTNEJ I MNIEJ
CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH,
JAK SPOJÓWKI, DŁONIE CZY STOPY.
Ponieważ chorzy często nie mają świadomości zakażenia, rzeżączka może
prowadzić do nieprzyjemnych objawów, a u kobiet nawet powodować
niepłodność. Dlatego warto przyjrzeć
się tej chorobie bliżej.

JAK ROZPOZNAĆ
RZEŻĄCZKĘ?
Objawy rzeżączki różnią się w zależności od płci. Chociaż mogłoby się
wydawać odwrotnie, to u kobiet są
one mniej charakterystyczne i trudniej je rozpoznać. Panie w początkowym etapie skarżą się na żółtawe bądź
krwawe upławy, świąd i infekcje także
w okolicach odbytu, co może być również kojarzone z innymi dolegliwościami. W fazie przewlekłej dochodzą
ból podczas stosunku i dyskomfort
w dolnych okolicach brzucha, pojawiają się krwawienia międzymiesiączkowe, wymioty oraz wysoka gorączka.
Nieleczona choroba rozprzestrzenia
się z szyjki macicy na jajniki, jajowo-
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dy i całą macicę. Z racji, że rzeżączka
w ponad połowie przypadków przebiega u kobiet bez wyraźnych objawów, może być bardzo niebezpieczna.
U mężczyzn pierwsze symptomy pojawiają się po około tygodniu od zarażenia i są bardziej widoczne. Panowie
cierpią z powodu bólu i pieczenia

podczas oddawania moczu, odczuwają świąd w okolicy odbytu i pojawia
się u nich obrzęk najądrzy. Zaobserwować można również charakterystyczną ropną wydzielinę z cewki moczowej, a następnie zapalenie żołędzi.
Nieczęsto, ale zdarza się, że rzeżączka
przebiega u mężczyzn bezobjawowo. Również podczas przechodzenia

w stan przewlekły objawy nie są już
tak uciążliwe.
Oprócz popularnej rzeżączki narządów
płciowych, wyróżniamy kilka innych jej
rodzajów:
•

rzeżączkowe zapalenie odbytu
i odbytnicy – może nie
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dawać żadnych objawów bądź
charakteryzować się pieczeniem,
swędzeniem, śluzową wydzieliną
z chorego miejsca oraz problemami z oddawaniem stolca,
•

•

rzeżączkowe zapalenie gardła – zazwyczaj przebiega bezobjawowo,
sporadycznie występują obrzęk
podniebienia i gardła, zaczerwienienie lub ropna wydzielina,
rzeżączkowe zapalenie spojówek
– występuje głównie u niemowląt, które zostały zakażone podczas
porodu od chorej matki, przebiega
z różnym nasileniem, ale nieleczone prowadzi do uszkodzenia rogówki, a nawet utraty wzroku,
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•

rozsiane zakażenie rzeżączkowe –
rozprzestrzenia się poprzez krew,
co prowadzi do zmian skórnych
w postaci charakterystycznej krosty
z obwódką zapalną (na dłoniach
i stopach), bólu stawów i gorączki.

ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA
I ZAPOBIEGANIE
GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA
RZEŻĄCZKĄ JEST CHORY CZŁOWIEK.
DO ZARAŻENIA DOCHODZI PRZEDE
WSZYSTKIM POPRZEZ KONTAKTY
PŁCIOWE Z PARTNEREM (GENITALNE, ANALNE, ORALNE), JAK RÓWNIEŻ
WSPÓLNE STOSOWANIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, CZYLI
RĘCZNIKÓW, GĄBEK, POŚCIELI CZY
TERMOMETRÓW DOODBYTNICZYCH.

W szpitalach drogą zachorowania
mogą być urządzenia sanitarne lub
brak odpowiedniej higieny rąk personelu medycznego. Należy także uważać podczas korzystania z publicznych
toalet, gdyż gonokoki mogą przeżyć
na desce klozetowej nawet do kilku
godzin.
Jak wiadomo, najważniejsze jest jednak zapobieganie. W tym celu zaleca się, by nie odbywać stosunków
płciowych z więcej niż jedną osobą,
prawidłowo stosować prezerwatywy oraz unikać zbliżeń z osobą, która
sama miała wielu partnerów. Powinno
się także regularnie wykonywać badania w kierunku HPV, kiły i chlamydii
jako chorób współistniejących z rze-
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żączką. Nie wolno zapominać także
o prostych czynnościach, takich jak
niedotykanie deski klozetowej w publicznych toaletach, używaniu wyłącznie własnych ręczników i gąbek
do kąpieli, a już pod żadnym pozorem nie należy pożyczać kostiumów
kąpielowych czy bielizny osobistej.
W CELU ZAPOBIEGANIA RZEŻĄCZKOWEMU ZAPALENIU SPOJÓWEK
U NOWORODKÓW, POWINNO SIĘ
U KAŻDEJ CIĘŻARNEJ KOBIETY PRZEPROWADZIĆ BADANIA W KIERUNKU
OBECNOŚCI DWOINKI RZEŻĄCZKI NA
SAMYM POCZĄTKU CIĄŻY, A NASTĘPNIE POWTÓRZYĆ JE W TRZECIM TRYMESTRZE. By zapobiegać przypadkom
zachorowań, już w XIX wieku został
wprowadzony profilaktyczny zabieg
Credego. Polega on na zakropleniu
2% roztworu azotanu srebra do oczu
noworodka. Z racji działań niepożądanych niektóre szpitale odchodzą od tej
metody i w zamian stosują mniej stężony 1% roztwór azotanu srebra, 0,5%
maść z erytromycyną lub 1% roztwór

tetracykliny. Należy pamiętać, by podczas stosowania pierwotnej metody
z azotanem srebra, nie przemywać
przez jakiś czas oczu dziecka solą fizjologiczną, by zapobiec wytrąceniu się
chlorku srebra.
Ponieważ rzeżączka jest dość niecharakterystyczną chorobą, zwłaszcza w początkowym stadium, bywa, że jej objawy
zostają zbagatelizowane, a bakteria rozprzestrzenia się dalej. Zakażenie może
objąć macicę, jajowody, jajniki, a przez
to doprowadzić do zbliznowacenia
światła jajowodów i w konsekwencji
niepłodności bądź ciąży pozamacicznej. Z kolei w wyniku pęknięcia w ciąży
pozamacicznej, czasami dochodzi do
utraty zbyt dużej ilości krwi, a w rzadkich przypadkach nawet do zgonu.
Nieleczona rzeżączka często prowadzi
również do zapalenia jajników u kobiet,
u mężczyzn natomiast do rzeżączkowego zapalenia jąder, najądrzy i prostaty.
Może być także przyczyną późniejszego
zapalenia stawów, opon mózgowo –
rdzeniowych, a nawet posocznicy.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż
RZEŻĄCZKĘ MOŻNA CAŁKOWICIE WYLECZYĆ. PO POSTAWIENIU DIAGNOZY
NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ
PRZYJMOWANIE ANTYBIOTYKÓW.
DOTYCZY TO OBOJGA PARTNERÓW.
Lekiem pierwszego rzutu jest penicylina podawania domięśniowo przez 1-2
dni. Jednak ze względu na uodpornienie się bakterii na ten rodzaj antybiotyku, odchodzi się od tej metody.
Często więc podawane są cefalosporyny trzeciej generacji oraz chinolony.
Pomocniczo stosuje się azitromycynę
bądź doksycyklinę. Podczas leczenia
należy powstrzymać się od alkoholu,
gdyż utrudnia on wyzdrowienie. Po
kilku dniach od zakończenia antybiotykoterapii, zaleca się udać się na badania
kontrolne i ponownie wykonać posiew. W przypadku negatywnego wyniku można być już pewnym powodzenia terapii, a na drugi raz zapamiętać, iż
lepiej zapobiegać, niż leczyć.
JOANNA SEREMAK
Pracownik Apteki
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Zapobiega i uwalnia od grzybicy*

Krem

Puder leczniczy

Puder leczniczy
w spray’u

DAKTARIN® 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Wskazania: Stosowany zwykle w połączeniu z produktem Daktarin krem w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry,
grzybicy obrębnej pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki. Może być również stosowany zapobiegawczo, do środka butów i skarpetek. 1 g pudru
leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazol azotanu. Wskazania: Stosowany zwykle w połączeniu z produktem Daktarin krem w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa
sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. Może być również stosowany zapobiegawczo, do środka butów i skarpetek. 1 g kremu zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Wskazania: Leczenie
grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin i grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca).
Może być stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, pochodne imidazolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. *Dotyczy pudru i pudru w sprayu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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