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Siﬁlisul este o infecție cu transmitere sexuală (ITS)
cauzată de bacteria Treponema pallidum.
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TRANSMITEREA

Poate ﬁ contagiată atunci când mențineți relații fără prezervativ
cu o persoană infectată prin sexul anal, vaginal sau oral. Femeile
însărcinate pot răspândi boala copilului său.

SIFILIS

SIMPTOME
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Simptomele sunt aceleași la bărbați ca și la femei, acestea variază
în funcție de stadiul infecției și nu apar întotdeauna. Primele simptome apar de obicei după 2-3 săptămâni. Siﬁlisul se manifestă în
patru faze distincte, prin urmare, perioada de apariție a simptomelor va depinde de faza în care este infecția.

Siﬁlis primar
Apariția unui ulcer ne-dureros
(chancre) în partea corpului care
a fost în contact cu bacteriile (în
special la nivelul penisului, vulvei,
vaginului sau anusului), de obicei
la 2-3 săptămâni de la infecție.
Poate dura până la 6 săptămâni
să dispară și, în funcție de locația
lui, poate trece neobservată.

Siﬁlis latent
Când simptomele siﬁlisului secundar au dispărut, simptomele pot să
nu apară timp de câțiva ani, chiar
dacă infecția este prezentă.
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Siﬁlis secundar
Apare de obicei la 3-6 săptămâni
de la apariția ulcerului.
Simptomele sale includ: erupții
cutanate (palmele și tălpile
picioarelor), inﬂamația în zona
genitală, pete albe pe gură și
glandele umﬂate. Deși nu se
primește tratament, simptomele
dispar de obicei, dar infecția
continuă să progreseze. În acest
stadiu, siﬁlisul este foarte
transmisibil pe cale sexuală.

Siﬁlis terțiar
După mulți ani de la infectare,
aproximativ 1 din 10 persoane cu
siﬁlis netratat vor dezvolta
probleme grave neurologice,
osteoarticulare sau cardiace.

DIAGNOSTICUL

Diagnosticul de siﬁlis se face printr-un test de sânge și, în cazul
prezenței ulcerelor, deasemenea pot ﬁ luate și probe. Testele
rapide de siﬁlis care detectează prezența anticorpilor nu sunt
utile pentru diagnosticarea unei reinfecții.
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TRATAMENTUL

Infecția se vindecă cu un antibiotic. Tratamentul nu generează
protecție pentru viață, astfel încât puteți obține din nou infecția.
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Prezervativul reduce riscul de infecție la sexul vaginal, anal sau
oral. Dacă jucăriile sexuale sunt partajate, este important să
folosiți un prezervativ nou pentru ﬁecare persoană și pentru
ﬁecare practică sexuală. Se recomandă evitarea relaţiilor sexuale
până la sfârșitul tratamentului și dispariţia simptomelor.
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