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Herpesul genital este o infecție cu transmitere 
sexuală (ITS) cauzată de virusul herpes 
simplex tip 2 (HSV-2). Virusul herpes simplex tip 
1 (HSV-1) - care afectează de obicei buzele și zonele 
din apropiere - poate afecta uneori zona genitală 
și anogenitală.

TRANSMITEREA
Poate fi contagiat atunci când mențineți relații fără prezervativ 
prin sexul anal, vaginal sau oral sau prin contact genital strâns 
cu o persoană infectată. Deasemenea poate fi transmis și prin 
leziunile de mucoase ale pielii sau prin secreții în care virusul 
este prezent, chiar dacă nu există leziuni.

Odată ce apare infecția cu HSV, aceasta rămâne în organism 
pentru totdeauna și nu este eliminată. Fiind o infecție care nu se 
vindecă, persoanele infectate tind să aibă focare periodice.

Femeile însărcinate pot răspândi boala copilului său. Dacă 
herpesul genital este dobândit în timpul sarcinii, se recomandă 
să primiți un tratament adecvat pentru a reduce riscul de trans-
mitere.

SIMPTOME
Peste 50% dintre persoanele cu herpes genital nu au simptome 
sau dacă le prezintă acestea sunt foarte ușoare. Când apar 
simptome este posibil ca infecția să fi avut loc cu mult timp 
înainte, săptămâni, luni sau chiar ani înainte. Cel mai caracteris-
tic semn al infecției este apariția veziculelor dureroase la punc-
tul infecției (vulva sau vagina, penis, anus, rect sau foarte rar în 
gură). Senzațiile de furnicături și mâncărimea sau durerea leziu-
nilor sunt, de asemenea, simptome caracteristice. Veziculele 
ajung să se descompună, eliberând lichidul și se pot vindeca 
formând cruste sau produc leziuni ulcerative dureroase care 
durează săptămâni până la vindecare. Frecvent, după vindeca-
rea leziunilor, simptomele reapar. Această situație se numește 
focar.

DIAGNOSTICUL
Uneori, poate fi diagnosticat prin observarea caracteristicilor 
leziunilor. De obicei, probele sunt prelevate din vezicule sau 
ulcere pentru testarea lor în laborator.

TRATAMENTUL
Herpesul genital nu poate fi vindecat, dar unele antivirale previn 
sau reduc durata focarelor și reduc șansele de transmitere a 
virusului.

PREVENIREA
Utilizarea prezervativului scade riscul de transmitere a infecției, 
dar nu o elimină complet, deoarece zonele infectate pot fi în 
afara zonei protejate de prezervativ. Se recomandă evitarea 
relaţiilor sexuale până la sfârșitul tratamentului și dispariţia 
simptomelor.
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