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Multe infecții cu transmitere sexuală (ITS) pot ﬁ luate
sau transmise prin sexul oral. Cu toate acestea, există
mai mulți factori care ar putea determina riscul
menționat să crească sau să scadă.

RUMANO

SEXUL ORAL
ŞI ITS

Oricare persoană ce are relații sexuale orale cu un partener infectat ar putea obține o boală ITS la nivelul gurii, a gâtului, a organelor genitale, a anusului sau a rectului. Riscul de a contracta sau de a
transmite o ITS prin sexul oral depinde de mai mulți factori:
- Utilizarea metodelor de barieră (cum ar ﬁ prezervativele)
- ITS în special
- Numărul de relații sexuale în general și numărul de sex oral în special
- Frecvența ITS în rândul populației din care face parte partenerul sexual
- Sănătatea buco-dentală
- Prezența tăieturilor sau rănilor în gură și / sau pe organele genitale
Cu toate acestea, în multe ocazii, nu au fost efectuate studii care să
demonstreze dacă unul dintre aceste riscuri crește riscul de a dobândi sau
de a transmite ITS.
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ASPECTE GENERALE
ALE TRANSMISIEI ITS
În general, merită să știți că:
Făcând sexul oral cu un partener care are o infecție genitală sau
anorectală (în special la nivelul penisului) ar putea crește riscul de a
dobândi ITS la gură sau gât.
Primind sexul oral de la un partener cu infecție la nivelul gurii sau a
gâtului poate crește, de asemenea, riscul apariției unor ITS în penis (și
eventual la vagin, anus sau rect).
Este posibil să existe o ITS în mai multe locații în același timp, de exemplu în gât și pe organele genitale.
Unele dintre ITS care pot ﬁ transmise prin practica sexuală, prin sexul
oral se pot răspândi ulterior în tot corpul (de exemplu, siﬁlis, gonoree
sau infecții intestinale)
Anilingus sau rimming (sex oral-anal) pot, de asemenea, să prezinte
riscul de transmitere a hepatitei A sau B, a paraziților intestinali (cum
ar ﬁ Giardia Intestinalis) și a anumitor bacterii (precum Escherichia coli
– sau E. coli– și Shigella).
ITS pot ﬁ transmise în timpul actului sexual chiar și atunci când persoana infectată nu are simptome.
Unele ITS pot crește riscul de a se infecta cu HIV.
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Riscul de transmitere a majorității ITS poate ﬁ redus folosind metode
de barieră, cum ar ﬁ prezervativele (atât externe - pentru penis - cât și
interne - pentru vagin și anus) sau folii de latex sau poliuretan care
sunt plasate între gură și vulvă sau anus. Aceste foi pot ﬁ făcute prin
tăierea unui pătrat dintr-un prezervativ.
O strategie de auto-îngrijire pentru persoanele active sexual ar putea
ﬁ încorporarea testelor pentru HIV și alte ITS în analizele de sănătate
de rutină.
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RISCUL DE INFECȚIE A PRINCIPALELOR ITS PRIN
SEXUL ORAL
RISCUL INFECȚIEI CU CLAMYDIE ȘI GONORREA
Localizarea
Chlamydiei și gonoreei

La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:

La persoana care PRIMEŞTE sexul oral în:

Gât

Penis

Vaginul

Anus

Penisul / tractul urinar
Vagina / tractul urinar

*

Anus-rect

*
*

Gât

*

(*) Nu a fost studiat în profunzime
Locația
siﬁlisului

RISCUL INFECȚIEI CU SIFILIS
La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:

La persoana care PRIMEŞTE sexul oral în:

Genitale
Buze și gură
Gât
Anus-rect

RISCUL INFECȚIEI CU HERPES
Locația Herpes
(HSV 1 și 2)

La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:
Labios y boca

Gât

La persoana care PRIMEŞTE sexul oral în:
Zona genitală

Anus-rect

Fund

Buze și gură
Gât
Zona genitală
Anus-rect
Fund

RISCUL DE INFECȚIE CU VIRUSUL PAPILLOMEI UMANE (HPV)
Locație HPV

La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:

La persoana care PRIMEŞTE sexul oral în:
Penisul sau zona
genitală

Gât

Vagina sau zona
genitală

Anus-rect

Penisul sau zona genitală
Vagina sau zona genitală
Anus-rect

*
*

Gât

*

*

(*) Nu a fost studiat în profunzime
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