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Infecció i no malaltia
Infecció: Del llatí
(Infectione):
contaminar amb
gèrmens
Malaltia: Del llatí
(malehabitu):
mancat de salut
Com a sanitaris podem actuar davant
la infecció sense esperar la malaltia

ULCERES GENITALS:
 Herpes genital
 Sífilis

URETRITIS I CERVICITIS:

Uretritis gonocòccica (25%)
Uretritis: (no gonocòcica)
Chlamydia T 15-40%

Linfogranuloma veneri

Xancre tou o xancroide
Ureaplasma U 10-30%

Granuloma engonal
Trichomones
HB (HC-HA)
Mycoplasma
HIV
LESIONS PAPULOSES I
VULVOVAGINITIS:
Sífilis
BERRUGOSES:
Gonocòccica
Molluscum contagiosum
Chlamydia
(poxvirus)
Trichomoniasis
Condilomes acuminats
Candidiàsica
(Virus del papiloma humà)
Vaginosis bacteriana
FARINGE / ANUS:
- Úlceres: xancre sifilític
- Gonococ / Chlamydia

LESIONS CUTÀNIES:
- Pediculosis pubis
- Escabiosis

Situació epidemiològica actual de les ITS i la
infecció pel VIH a Catalunya. Notificació de les
ITS i el VIH. Importància de l’estudi de contactes

TENDÈNCIA DE LES ITS

Finals de 1996:
augment de
gonococ, clamídia,
sífilis a Europa
(brots HSH)

1999: augment
d’ITS a Catalunya,
particularment en
HSH
Coinfecció

A partir de 20002002 es detecta
aquest augment
d’ITS a la resta
d’Espanya

Per què aquesta tendència a
l’augment de les ITS?
1981-1996
Disminució de les ITS
VIH
Campanyes de sexe segur

1996- 2008
Europa- Barcelona
Brot en homosexuals
VIH +:
Hepatitis A
Gonocòccia
Sífilis
Limfogranuloma
inguinal

Moviments migratoris
Moviments de viatgers
Relaxació mesures preventives
Mitjans comunicació

1996- TARGA
Canvis de comportament sexual
Eines diagnòstiques més eficaces

ITS que poden cursar amb
síndrome secretora (cervicitis,
uretritis, proctitis)

Guió
De quines infeccions parlarem?
Chlamydia trachomatis D-K
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis L1,L2,L3 (LGV)
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealyticum

De què parlarem?
Algunes dades
Determinants o factors de risc
Formes clíniques
Actuacions diagnòstiques
Tractament/ Prevenció
Estudi i tractament dels contactes
Prevenció. Detecció oportunista.
Notificació/Declaració
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Algunes dades en quant la clamídia
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Algunes dades en quant al gonococ
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Algunes dades a Catalunya

Evolució anual incidència casos nous a Catalunya 2005-2014.
Informe SIVES 2015/CEEISCAT
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Algunes dades

14

Algunes dades sobre la resistència de la NG als antibiòtics

• En les darreres dècades, en
diferents països del món i a
causa
de
mecanismes
diversos,
Neisseria
gonorrhoeae
ha
anat
desenvolupant resistències a
alguns antibiòtics, com ara les
sulfonamides,
les
penicil·lines, les tetraciclines,
els macròlids
i les fluoroquinolones
La cefixima deixa de ser tractament de
primera línia

•Results from the European Gonococcal Antimicrobial Surveillance
Programme (Euro-GASP) show that the percentage of isolates with decreased
susceptibility to the recommended drug for treatment of gonorrhoea (cefixime)
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rose from 4% in 2009 to 9% in 2010.
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Factors o determinants específics que augmenten el risc de Chlamydia trachomatis
D-K

Tenir 25 anys o menys i ser
sexualment actiu
Tenir parella sexual nova o més de
dues parelles sexuals diferents en el
darrer any
Tenir antecedents d’ITS
Tenir contacte sexual amb una persona
infectada
Treballar en sexe comercial o ser-ne
client

No utilitzar de forma sistemàtica
preservatius durant les relacions
sexuals
Consumir drogues (per via
endovenosa o per altres vies) durant
les relacions sexuals
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Factors o determinants específics que augmenten el risc de Chlamydia trachomatis
D-K

Determinants de risc per a l’adquisició de la ITS:
 Haver tingut una nova parella sexual en els darrers tres
mesos (30% dels casos)
 No haver utilitzat el preservatiu en la darrera relació
sexual (44%)
 Haver tingut una mitjana de 5 parelles sexuals
en els darrers dotze mesos, o fins a 17 parelles
en el cas dels HSH
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Factors o determinants específics que augmenten el risc de Neisseria gonorrhoeae

Tenir 25 anys o menys i ser sexualment actiu
Patir una situació de precarietat social o
econòmica
Tenir contacte sexual amb persones que viuen en
zones de prevalença alta de gonocòccia
Tenir contacte sexual amb una persona infectada
Treballar en sexe comercial o ser-ne client
Tenir antecedents d’altres ITS

Tenir parelles sexuals múltiples
Tenir antecedents de gonocòccia
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Factors o determinants específics que augmenten el risc de Neisseria gonorrhoeae

Determinants de risc per a l’adquisició de la ITS:

 Haver tingut una nova parella sexual en els
darrers tres mesos (55% dels casos)
 No haver utilitzat el preservatiu en la darrera
relació sexual (15% sí que n’havien utilitzat)
 Haver tingut una mitjana de 15 parelles sexuals
en els darrers dotze mesos
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Chlamydia trachomatis D-K . Etiologia.
•Chlamydia trachomatis D-K és un bacteri intracel·lular, gramnegatiu
• La font d’infecció són les secrecions genitals de persones
infectades
• Afectació: membranes mucoses tant genital com conjuntiva com
faríngea
• La incubació pot variar entre 2 i 6 setmanes; sense tractament, la
infecció
pot persistir durant diversos mesos i pot originar complicacions
• Quan donen clínica, els serotips D-K ocasionen sobretot uretritis i
cervicitis; poden afectar la faringe, l’anus i la conjuntiva ocular
• Asimptomàtica en un 70-80% de casos en les dones i en el 50%
dels casos en els homes
• Si no es complica abans, la infecció es pot resoldre de forma
espontània en un any
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Neisseria gonorrhoeae. Etiologia.
• Neisseria gonorrhoeae és un diplococ gramnegatiu

• La font d’infecció són les membranes mucoses (uretra, endocèrvix, faringe,
recte, conjuntiva ocular)
• Transmissió directa per la inoculació de secrecions infectades des d’una
membrana mucosa cap a una altra.
• La incubació és curta, entre 2 i 7 dies; sense tractament, la contagiositat pot
durar varios mesos, i poden aparèixer complicacions
• Les formes clíniques més importants i freqüents són la uretritis i la
cervicitis; la gonocòccia pot afectar també la faringe, el recte o la conjuntiva
ocular
• En un 70% dels casos en les dones és asimptomàtica o dóna
manifestacions lleus; només en un 10% dels casos en els homes és
asimptomàtica

• La presència de gonocòccia afavoreix la transmissió del VIH
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Formes clíniques
Formes clíniques de la infecció per Chlamydia trachomatis D-K
•Asimptomàtica en el 70-95% de casos en la dona i en el 50% de casos en l’home
En la dona

En l’ home

- Secreció mucosa o muco- purulenta
escassa
cèrvix friable,
- Uretritis aguda
inflamació, edema)
- Disúria
- Sagnada postcoital o
- Dolor testicular
intermenstrual
- Augment del fluix vaginal - Epididimitis
- Balanitis
(leucorrea)
- Proctitis
- Dolor al baix abdomen
- Uretritis aguda
- Dolor als annexos amb
l’exploració vaginal
- Malaltia inflamatòria
pelviana

- Cervicitis (coll de la

En ambdós
Formes asimptomàtiques de localització
faríngia
Formes asimptomàtiques de localització
rectal,
Artritis reactiva, síndrome de Reiter
Dolor a hipocondri dret, perihepatitis,
síndrome de Fitz-Hugh-Curtis
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Formes clíniques
Formes clíniques de la infecció per Neisseria gonorrhoeae
• Asimptomàtica en el 70% dels casos en la dona i el 10% dels casos en
l’home

En la dona
- Augment del fluix vaginal
(leucorrea)
-Cervicitis (secreció
endocervical mucopurulenta i
cèrvix friable)
- Uretritis aguda
- Asimptomàtiques les
afeccions rectals i faríngies
- Metrorràgia o menorràgia
- Dolor al baix abdomen
-Malaltia inflamatòria
pelviana

En l’ home
- Secreció uretral mucosa i
després purulenta amb disúria o
sense
- L’afectació rectal pot ser
asimptomàtica o be amb
secreció o dolor rectal
(proctitis)
- Molèsties perianals
- La localització faríngea sol
ser asimptomàtica
- Orquitis – epididimitis
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Formes clíniques
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II Jornada de treball de la Comissió corporativa de
Referents territorials d’ITS de l’APS de l’ICS
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Detecció d’altres ITS
Detecció oportunista (cribratge)
•Serologia VIH (detecció Ac i Ag)
•Serologia Sífilis (EIA o CLIA)
•Detecció AgsVHB
Detecció segons risc
• Serologia VHC
• Serologia VHA

Detecció segons clínica
• Cultiu per a tricomones
• Detecció herpes genital (PCR)

Oferir vacunació contra
l’hepatitis B
o A+B
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Tractament de la infecció genital per Chlamydia trachomatis D-K
Formes clíniques no complicades
Elecció:

doxiciclina 100 mg/12h per via oral durant 7 dies* ….. o bé
azitromicina 1g per via oral en dosi única

Alternatiu: eritromicina 500 mg/12h via oral durant 10 dies … o bé
ofloxacino 200mg/12 h via oral durant 7 dies
Embaràs i lactància: azitromicina 1g per via oral en dosi única .. o bé
eritromicina 500mg/6h per via oral durant 7 dies o bé
amoxicil·lina 500mg/8h per via oral durant 7 dies (menys efectiva)

En el/la pacient amb infecció pel VIH, les pautes són les mateixes que per a la
resta de pacients

* Doxiciclina és el tractament d’elecció en infeccions anals - rectals
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Tractament de la infecció genital per Chlamydia trachomatis D-K
Seguiment clínic
• Segons les característiques de la persona i de la clínica que presenta, pot estar
indicada una visita de seguiment al cap de 48-72 hores d’instaurar el
tractament
Seguiment postractament
• Si les mesures de tractament i prevenció secundària s’han complert, no
caldria fer cap test per comprovar la curació. Però segons algunes GPC
tendència a recomanar-la atès que el nombre de reinfeccions va augmentant
...... Pot ser en població jove o molt jove
•El test postractament està indicat també en la dona embarassada
• Quan s’empren TAAN (PCR) cal deixar passar unes 5 setmanes abans de
realitzar el test postractament
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Tractament de la infecció genital per Neisseria gonorrhoeae
Formes clíniques no complicades
• Atès que en un 20-40% dels casos, la infecció genital per Neisseria gonorrhoeae
s’acompanya d’infecció per Chlamydia trachomatis D-K, el tractament ha de cobrir
ambdós gèrmens.
Elecció: ceftriaxona 500 mg per via intramuscular en dosi única*
més
azitromicina 1g per via oral en dosi única o bé**
doxiciclina 100 mg/12h per via oral durant 7 dies

•* El tractament doble , a més de cobrir la infecció per clamídies, té
una acció sinèrgica pel que fa a evitar les resistències de NG a la
cefalosporina .
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Tractament de la infecció genital per Neisseria gonorrhoeae
Embaràs i lactància

ceftriaxona 500 mg per via intramuscular en dosi única
més
azitromicina 1g per via oral en dosi única .. o bé
eritromicina 500 mg/6h via oral durant 7 dies …. o bé
amoxicil·lina 500 mg/8h per via oral durant 7 dies (menys efectiva)

Pacients VIH
Mateixes pautes que per als/les pacients no infectats/des
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Tractament de la infecció genital per Neisseria gonorrhoeae
Règims alternatius
1) cefixima 400 mg per via oral en dosis única (no cobreix faringe)
més
azitromicina 1g per via oral en dosis única o bé
doxiciclina 100 mg/12h per via oral durant 7 dies , o bé
2) azitromicina 2g per via oral en dosis única ,

3) ciprofloxacino 500 mg per via oral en dosis única
més
azitromicina o doxiciclina
4) Gentamicina 240 mg <IM
més
azitromicina o doxiciclina
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Tractament de la infecció genital per Neisseria gonorrhoeae
Seguiment clínic
• Segons les característiques de la persona i de la clínica que presenta, pot estar
indicada una visita de seguiment al cap de 48-72 hores d’instaurar el
tractament
Seguiment postractament
• Encara que les mesures de tractament i prevenció secundària s’hagin
complert, cal fer un test per comprovar la curació, sigui quina sigui la
localització anatòmica de la infecció
• Aquest test es pot fer mitjançant cultiu i TAAN (PCR)
• Si s’empren TAAN (PCR) cal deixar passar unes 5 setmanes abans de realitzar
el test
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Mesures no farmacològiques
•S’ha de recomanar al/la pacient que no tingui relacions sexuals
amb penetració fins passats 10 dies d’haver rebut el tractament
farmacològic o s’hagi verificat la curació (i també dels seus
contactes).
• Les persones que han patit una infecció per Neisseriae
Gonorrhoeae i/o Chlamydia trachomatis D-K han de rebre
aconsellament i educació sanitària per tal que adoptin conductes
sexuals més segures i utilitzin el preservatiu d’una manera correcta
i sistemàtica en les seves relacions sexuals (vaginals, orals, anals).
Prevenció

L’adopció de pràctiques sexuals més segures i la utilització correcta
i sistemàtica de mètodes de barrera (preservatiu masculí o femení,
barreres orals) en les relacions sexuals (vaginals, orals o anals) són
els instruments preventius més eficaços (SIGN, GPC ITS-2009)
38
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Detecció oportunista de CT i NG en persones asimptomàtiques
GRUPO

Gonorrea

Hombres que tienen sexo anualmente,
considerando faringe y
con hombres
recto
Mujeres < 25 años
sí, si prácticas de riesgo

Clamídia
anualmente

sí
Hombres heterosexuales
< 25 años

sí, si prácticas de riesgo

Mujeres embarazadas

sí, si prácticas de riesgo

sí

sí

Adaptat de M. Zurro et al.
CAPÍTULO 49
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) E INFECCIÓN POR
EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
Jordi. Casabona i Barbarà, Mireia. Alberny Iglesias y Jorge
Pallarés.
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Uretritis no gonocòcciques
Guió
Definició
Etiologia
Manifestacions clíniques
Actuacions diagnòstiques
Tractament
Estudi i tractament dels contactes
Prevenció
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Uretritis no gonocòcciques
Definició
ITS que afecta la uretra, causada per qualsevol germen que no sigui Neisseia gonorrhoeae
Etiologia
A més de Chlamydia trachomatis D-K, els agents etiològics més freqüentment implicats
són Mycoplasma genitalium i Ureaplasma urealyticum.
- El contagi sol produir-se durant les relacions sexuals (vaginals o rectals), per contacte
directe amb mucoses infectades
-Aquesta ITS és més freqüent als homes d’entre 15 i 30 anys , sobretot si tenen parelles
sexuals múltiples
- La seva contagiositat pot durar setmanes o mesos, des que es produeix el contagi fins que
es cura la infecció.
- Cal tenir en compte que ureaplasma pot ser gèrmen sapròfit de vies urinàries.
Manifestacions clíniques
-Cremor en orinar, acompanyada de secreció escassa i mucosa per la uretra (degoteig).
- En dones, mycoplasma pot causar leucorrea i cervicitis
-Aquests símptomes solen aparèixer entre una i cinc setmanes des del contagi.
- També hi ha formes asimptomàtiques.
-Poden aparèixer complicacions en forma d’epididimitis, prostatitis o balanopostitis

43

Uretritis no gonocòcciques
Diagnòstic
Actualment, s’utilitzen les tècniques d’amplificació dels àcids nucleics (TAAN), PCR o altres
per a la detecció de MG i/o d’UU sobre mostres endouretrals i orina en homes; solen ser
multitests que també permeten fer la detecció d’altres patògens. Tanmateix, es pot emprar
cultiu per a la detecció d’ureaplasma
Tractament
- D’elecció: Doxiciclina 100 mg cada 12h, per via oral*, durant 7 dies o bé:
- Alternatiu: Azitromicina 1 g per via oral, unidosi *
** Pautes efectives en la infecció per Ureaplasma urealyticum;
- Azitromicina 500 mg el primer dia, seguida de 250 mg/24h durant 4 dies, per via oral en
cas d’uretritis per Mycoplasma genitalium ja que hi ha formes resistents a l’azitromicina en
dosi única i un elevat percentatge de fracassos amb la Doxiciclina

Com a pauta alternativa, es pot emprar:
. Ofloxacino, 200 mg cada 12 hores, per via oral, durant 7 dies
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Uretritis no gonocòcciques
Seguiment clínic
Cal fer-lo en uns dies d’haver iniciat el tractament per valorar
l’evolució dels símptomes i signes clínics. Hi ha formes de
resolució lenta i formes recurrents.
Sol estar indicat fer un test de laboratori postractament a les 5
setmanes.
Tractament de les formes recurrents o persistents
S'entén per recurrència aquell episodi que es presenta al cap de 30-90 dies del primer
episodi. Cal re avaluar i tornar a tractar.
Les formes persistents són aquelles en què els signes/símptomes no es resolen. En aquests
cas, cal tornar a re avaluar i atès que l’origen pot ser multi factorial, s’ha d’instaurar un
tractament que cobreixi bé Mycoplasma genitalium i Trichomonas vaginalis,
-Azitromicina 500 mg el primer dia seguida de 250 mg durant 4 dies, per via oral més
- Metronidazole 500 mg/12h durant 5 dies per via oral
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Uretritis no gonocòcciques

Tractament dels contactes
Es recomana avaluar i tractar els contactes sexuals dels darrers dos mesos
Prevenció
Les persones que han patit una uretritis no gonocòccica han de rebre aconsellament
i educació sanitària, per tal de reduir els riscos de noves exposicions. La utilització
sistemàtica i correcta dels preservatius i la reducció del nombre de parelles sexuals
són dues mesures preventives que cal recomanar.
Cribratge oportunista d’altres ITS
S’ha d’oferir el cribratge de sífilis, hepatitis B i VIH, així com també de gonococ i clamídia.
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KEY MESSAGES
1

• GC i Clamídia són les causes més freqüents d’ITS d’orígen bacterià i
són curables amb pautes senzilles de tractament

2

• Poden ser asimptomàtiques i comportar morbiditat
important: MPI, embarassos ectòpics, infertilitat.

3

• Sempre testar les dues bactèries i sol.licitar serologies per
d’altres ITS (VIH)

4

5

• Sempre estudiar i tractar els contactes sexuals
• Recomenar junt el tractament l’abstinència sexual i
promoure normes de sexe segur
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mariamdelapoza@gmail.com

