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Lesió ulcerada genital
ITS que cursen amb lesions ulcerades
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Per aconseguir l’acreditació d’aquesta sessió heu de completar l’activitat formativa registrant-vos de forma individual
al curs online en diferit per fer l’examen proposat.
També podreu disposar del material docent i disposareu d’un xat amb el docent on podrà resoldre els vostres dubtes.
Teniu tota la informació a la web de la CAMFiC www.camfic.cat/
Si teniu algun dubte, podeu enviar un correu a formacioeap@camfic.org
Recordatori de les següents videoconferències:

Infecció del Tracte Urinari en l'home
Infecció del Tracte Urinari en la dona
Hiperplàsia Benigna de Pròstata en atenció primària
Maneig de la incontinència urinària a l’atenció primària
Abordatge teòric-pràctic de les dislipèmies

23 maig
30 maig i 6 juny
13 i 20 juny
27 juny
4 i 11 juliol

Infeccions de transmissió sexual que originen úlceres genitals, anals o perianals

Síndrome ITS

Úlcera
genital

Agent biològic

Tipus

Transmissió
sexual

curació

Herpes genital

Herpes simplex tipus 1 i 2
(VHS-1 i VHS-2)

virus

si

no

Sífilis

Treponema pàl·lidum

bactèria
(espiroqueta)

si

si

Xancriode o
xancre tou

Haemophylus Ducrey

Bactèria

si

si

Linfogranuloma
veneri (LGV)

Chlamydia trachomatis L1- Bactèria
L2 i L3

si

si

Linfogranuloma
inguinal

Klebsiella granulomatis

si

si

bactèria

Actitud diagnòstica i preventiva
Realitzar els següents estudis a tota persona que presenti una úlcera
genital:
• Estudi serològic ITS (consentiment informat): sífilis, VIH, hepatitis B
• Estudi microbiològic ITS: clamídia i gonococ
• PCR per tipificació de VHS-1 i VHS-2 si es sospita

• I segons les pràctiques sexuals o la clínica:
• Serologia VHC, VHA
• Cultiu per tricomones en exudat o secreció vaginal

• Oferir vacunació contra l’hepatitis B o A+B si cal
• Aconsellament i educació sanitària (practiques sexuals segures): ús
de mètodes barrera)
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La mitjana d’edat va ser de 37,4 anys. El grup de joves
Global
entre 15 i 24 anys representa el 9,5% del total de casos
notificats, i tres casos notificats en menors de 15 anys (figura 2.2).
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Sífilis: Epidemiologia

Del total de casos notificats, l’enquesta epidemiològica es va complimentar en 627 casos, el que representa el 69 %.
D’aquests, la majoria van ser HSH (73%). seguits dels homes i dones heterosexuals (9% i 7%, respectivament) (figura

Figura 2.2. Distribució dels casos de sífilis pel sexe i el grup
Figura 2.1. Evolució dels casos de sífilis en els darrers d’edat.
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Figura 2.3. Evolució dels casos de sífilis segons l’orientació
sexual. Registre de MDO individualitzada de Catalunya, 20072014
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Quant al lloc d’origen, un 35% dels casos es van notificar en persones nascudes fora de l’Estat espanyol. Del total (315),
el 52% corresponien a persones originàries de països de l’Amèrica llatina i el Carib.
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La coinfecció pel VIH en el moment del diagnòstic va ser del 38% en global, i del 48% en el cas dels HSH.
an notificar en persones nascudes fora de l’Estat espanyol. Del total (315),
països de l’Amèrica llatina i el Carib.
Determinants de risc per a l’adquisició de la ITS:
Haver tingut una nova parella sexual en els darrers tres mesos (47% dels casos)
emiològica es va complimentar en 627 casos, el que representa el 69 %.
No haver utilitzat el preservatiu en la darrera relació sexual (17% sí que n’havien utilitzat)
guits dels homes i dones heterosexuals (9% i 7%, respectivament) (figura
Haver tingut una mitjana de 20 parelles sexuals en els darrers dotze mesos

exe i el grup
unya, 2014

87% homes (HSH)
Edat mitjana: 37’4 anys
35% estrangers

Figura 2.3. Evolució dels casos de sífilis segons l’orientació
L’abordatge
de l’estudi de contactes es va iniciar en un 60% dels pacients, els quals declaren una mitjana de 2,9
sexual. Registre de MDO individualitzada de Catalunya,
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European Centre for Disease Prevention and Control. Sexually transmitted infections in Europe 2012. Stockholm: ECDC; 2014.

Sífilis: etiologia
Treponema pallidum (spirocheta)
Reservori exclusivament humà
Font d’infecció: lesions a pell i mucoses de
persones infectades
Vies de transmissió:
- Sexual: per contacte de persones
infectades amb lesions sifilítiques a no
infectades durant les relacions sexuals
- Vertical: mare-fill
- Transplacentària: durant l’embaràs
- Hemàtica: Transfussió, transplantament

La sífilis facilita la transmissió
de la infecció pel VIH

Sífilis: patogènia

-Introducció per microtraumes a la
pell o mucoses
-Lesions a la zona d’inoculació
-Disseminació limfàtica
generalitzada
-Acantonament en ganglis
limfàtics i
paret vascular (endarteritis)
-Infecció sistèmica

Sífilis: història natural de la infecció
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50%

Latent Latent
precoç tardana

Latent
primària
PRIMÀRIA

15-21 dies
(9-90 dies)
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Incubació)

4-5
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(3-10)

35 %
TERCIÀRIA

Goma

Cardio
Neurosífilis
vascular

SECUNDÀRI
A
10%
recidiva

4-8
Setmanes
(2n
període
Incubacó)

6
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<
1 any

>
1any

12
anys

15-30
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5-20
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Sífilis primària
XANCRE
SIFILÍTIC
2-3 setmanes
(9-90 dies)
Localització:
- Genitals
externs
- Zona anal o
perianal
- Cavitat oral

-

Característiques:
Lesió úlcerada
Habitualment
única
No dolorosa
indurada

Adenopaties:
- Múltiples
- Indurades
- No
inflamatòries

Sífilis primària

http://dermatoweb.udl.es/ampliacio.php?idfoto=403858

Sífilis secundària
Sífilis secundària
La gran imitadora:
- Roseola sifilítica
- Lesions papuloses generalitzades amb afectació de
palmells i plantes
- Condiloma pla
- Afectació de mucosa oral, al·lopècia, meningisme, etc…

Iconografia, M. Arando, UITS Drassanes

4-8 setmanes

Sífilis secundària

http://www.elsevier.es/imatges/2/2v135n08/grande/2v135n0813154524fig1.jpg

http://xn--dermatologologroo-uxb.es/wpcontent/uploads/2013/06/secundarismo_luet
ico13-200x300.jpg

http://2.bp.blogspot.com/zzoXTYtARK4/Tgz7W7xPl_I/AAAAAAAAEwE/UBwbtteMYc/s1600/FIG13VIH.JPG

Sífilis: manifestacions clíniques segons l’estadi d’infecció
Estadi

Manifestacions clíniques

Període d’incubació

Latent

Asimptomàtica

Precoç < 1 any
Tardana > 1 any

Terciari
Sífilis cardiovascular Aneurisma aòrtic, regurgitació aòrtica,
estenosi artèria coronària

10-30 anys

Neurosífilis

Asimptomàtica
Simptomàtica: cefalees, vertígens, alteracions
del caràcter, demència, atàxia, signe d’Argyl
Robertson

2-20 anys

Gomes

Formacions necròtiques a la pell, a l’os, al
teixit subcutani o a les vísceres

1-45 anys (mitjana de
15 anys)

Sífilis: diagnòstic

• Mètodes directes

• Mètodes indirectes

Sífilis: diagnòstic
Mètodes directes
• Es basen en la detecció de Treponema pallidum a les lesions
mucoses, teixits i ganglis limfàtics (sobretot a la sífilis primària i
secundària)
• No es realitzen en tots els laboratoris
• MICROSCOPIA AMB CAMP FOSC
Detecció en el xancre, senzilla i ràpida, però requereix microscopi de camp
fosc, observació immediata i experiència de l’observador (disponible a
Drassanes)

• PCR
Útil detecció de Treponema pallidum en lesions de cavitat oral o en altres
localitzacions que poden estar contaminades per treponemes sapròfits. De
moment ús no generalitzat

Sífilis: diagnòstic
• Mètodes indirectes
• Es basen en la detecció d’anticossos
contra el Treponema Pallidum
• Tests treponèmics
• Tests no treponèmics, reagínics o
cardiolipínics

Mètodes indirectes
TESTS TREPONÈMICS: detecten anticossos específics contra antigens d’estructura:
• EIA/CLIA (enzimoimmunoassaig) anticossos IgG+IgM: SCREENING
• IgM positivitzen a la 2ª setmana post infecció
• IgG positivitzen a la 5ª setmana post infecció

• TPHA (TrePonema Hemaglutination Antibodies)
• TTPA (TrePonema Particles Aglutination)
• FTA-abs (antiTreponema Antibodies absortion)

Marca luètica: aquests tests seran positius tota la vida, encara
que s’hagin tractat correctament

Mètodes indirectes
• TESTS NO TREPONÈMICS, REAGÍNICS O CARDIOLIPÍNICS: detecten anticossos inespecífics
contra antígens de cèl·lules infectades per Treponema
• RPR (Ràpid Plasma Reagin Test)
• VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory)

QUANTIFICACIÓ:
- Indica activitat de la malaltia i possibilitat
d’infectar
- Poden ser positius molt temps, acaben
negativitzant o quedant a nivells molt baixos

Falsos positius:
Malalties reumatològiques, embaràs,
neoplàsia, edat avançada, altes infeccions

Poc sensible en
les primeres
fases de la sífilis

Falsos negatius:
sífilis secundària i sífilis latent precoç per
efecte prozona (si concentració molt
elelvada d’Ag)

Quantificació

Sífilis: interpretació de resultats
CLIA

Treponèmiques

Reagíniques

Interpretació

+

+

>1/16

Sífilis primària
Sílifis secundària
Sífilis latent precoç

+

+

<1/16

Sífilis primària recent
Sífilis latent tardanda
Sífilis tractada

+

-

+

Possible fals positiu

+

+

-

Sífilis primària molt recent
Sífilis latent tardana
Sífilis tractada

+

-

-

Possible fals positiu

Sífilis: interpretació de resultats
Període

Treponèmiques

Reagíniques

Pot infectar?

Des del contacte fins a l’aparició
del xancre

-

-

no

Sífilis primària

+/- (positivitxen als dies de
l’aparició del xancre. Més
sensible TPPA i EIA amb
IgM)

+/- (positivitzen a les 2-3 setmanes de
l’aparició del xancre). Títols en
creixement, poden ser baixos si
analítica precoç

si

Sífilis secundària

+

+ títols elevats >1/16

si

Sífilis latent precoç

+

+ títols elevats en descens

si/no

Sífilis latent tardana

+

+ títols en descens, baixos i amb el
temps negativitzen

no

Sífilis terciària

+

+ títols molt baixos (títols alts
prediuen alteracions en LCR)

no

Sífilis tractada

+

+ títols molt baixos <1/16 o negatius

no

Sífilis: tractament
Sífilis primària, secundària o latent precoç
Coneixem xancre, secundarisme luètic o tenim analítica negativa de fa menys d’un any

Penicl·lina G benzatina 2’4 milions d’unitats en una sola dosi im (1’2 milions d’unitats en cada natja)
Dones gestants 3r trimestre i pacient VIH  repetir segona dosi als 8-10 dies
Al·lèrgia a la penicil·lina:
- Doxiciclina 100mg/12h oral x 14 dies
- Eritromicina 500mg/6h oral x 14 dies
- Azitromicina 2gr dosi única oral
- Ceftriaxona 500mg/24h im x 10 diez (alerta amb reaccions creuades en al.lèrgics a PNC, 5-10%)
Dones gestants + al·lèrgia a penicil·lina: tractament hospitalari per dssensibilització i posterior tractament amb penicil·lina

Sífilis: tractament
Sífilis latent tardana, latent de durada desconeguda o terciària (excepte
neurosífilis)
Penicil·lina G Benzatina 2’4 minilions d’unitats im (1’2 milions d’unitats en cada natja) 3 dosis separades una
setmana

Al·lèrgia a la Penicil·lina:
- Doxiciclina 100mg/12h oral 21-28 dies
- Eritromicina 500mg/6h oral 28 dies
Dones gestants + al·lèrgia a penicil·lina: tractament hospitalari per desensibilització i posterior
tractament amb penicil·lina

Sífilis: tractament epidemiològic
Tractament de la o les parelles sexuals dels darrers 90 dies d’una
persona amb sífilis infecciosa:
- Penicil·lina G benzatina, 2.4 milions d’unitats per via intramuscular (1.2 milions en
cada natja), en dosi única
- Doxiciclina 100 mg cada 12 hores o 200 mg cada 24 hores per via oral durant 14
dies (contraindicada durant l’embaràs i la lactància)

Sífilis: reacció de Jarish-Herxheimer
• Quadre febril (artràlgies, cefalea…)
• Aparició sobtada a les 24 hores
d’inicar el tractament
• Repòs i antitèrmics
• Causa: destrucció massiva d’espiroquetes
• 1/3 sífilis primària i 2/3 sífilis secundària
• La gestant que rebi tractament contra la sífilis durant la segona meitat de
l’embaràs, i que presenti una reacció de Jarisch-Herxheimer, té un risc més alt de
part prematur.

Sífilis: seguiment clínic
• Monitoratge dels títols dels tests cardiolipínics (RPR o VDRL)
•
•
•
•

Als 1, 3, 6 i 12 mesos en la sífilis precoç
Als 1, 3, 6, 9, 12 i 24 mesos en la sífilis precoç i coinfecció pel VIH
Als 3, 6, 12 i 24 mesos en la sífilis tardana
En cas d’embaràs, a les 28-32 setmanes i en el moment del part, o
mensualment fins al part si el risc de reinfecció és alt

- Evitar les relacions sexuals fins a completar el tractament o fins que els títols dels
tests cardiolipínics hagin disminuït fins valors acceptables
- Les proves treponèmiques i reagíniques poden ser positives a nivells baixos tota la
vida (important informar el pacient per evitar repeticions innecessàries de
tractament)

Sífilis: seguiment clínic
• Increment dels títols inicials (VDRL/RPR) 4 vegades o 2 dilucions 
recaiguda o reinfecció
• Si als 6-12 mesos el títol no ha disminuït 4 vegades o 2 dilucions 
estudi LCR (si no hi ha hagut reinfecció)
• Si no presenta simptomatologia i els tests cardiolipínics es mantenen
baixos o estables durant 12 mesos  curat

Sífilis: estudi de contactes
• Cal estudiar i tractar les parelles sexuals dels darrers:
• 3 mesos (sífilis primària)
• 6 mesos (sífilis secundària)
• 12 mesos (sífilis latent precoç)

Estudiar les parelles sexuals el
més precoç possible.
Si els resultats són NEGATIUS
cal repetir-los als 2-3 mesos.
Si NO és possible el seguiment
cal valorar el tractament
epidemiològic.

Sífilis: prevenció
La sífilis no deixa immunitat protectora. Una persona que ha tingut sífilis es
pot reinfectar

Prevenció primària i secundària:
- Reduir número de parelles
sexuals
- Utilitzar preservatiu en totes
relacions sexuals amb penetració
(vaginal, oral i anal)

Cal fer detecció i cribratge d’altres ITS a tota persona amb sífilis (VIH, Hepatitis B, Clamídia i
Gonococ)
Cal oferir detecció de sífilis a tota persona amb una altra ITS
Oferir vacunació contra l’hepatitis B o A+B si procedeix.

Sífilis: notificació MDO

Herpes genital

Herpes genital

• L’herpesvirus humà (VHS) és un virus ADN que
pertany a la família Herpesviridiae, i que té dos
serotips: el VHS-1 i el VHS-2.
VHS-1
VHS-1

- Agent causal de la majoria de les lesions localitzades a
llavis, mucosa oral, farínge o còrnia
- També pot causar lesions genitals (estan augmentant)

VHS-2

VHS-2
- Agent causal més freqüent de les lesions herpètiques
genitals (70-80%)
- També lesions extragenitals, com cavitat oral
- Més greu, més recurrències i major infectivitat

És la causa més freqüent
d’úlcera genital

Herpes genital: epidemiologia
2.5.

Infecció pel virus de l’herpes simple genital

2.5.1. Nous diagnòstics
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(36%), distribuïts majoritàriament entre
Determinants
de risc:
l’Amèrica llatina i el Carib i l’Europa occidental.

3000

100
90

2500

80
70

2000

60
1500

50
40

1000

30
20

500

10
0

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya
Figura
2.17. Distribució dels casos d’infecció per herpes genital per
(CEEISCAT). Vigilància epidemiològica sentinella de les infeccions de transmissió sexual (ITS) a Catalunya.
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Actualització
a 30 de d’edat.
juny 2015. RITS,
Badalona:2014
CEEISCAT; 2015

mitjana: 36 anys

mitjana: 30 anys

Determinants de risc per a l’adquisició de la ITS:
Haver tingut una nova parella sexual en els

Grup d'edat (anys)

- Nova parella sexual els darrers 3 mesos (30% dels casos)
45+
- No Dels
havercasos
utilitzat
preservatiu
darrera
casos)
declarats
al RITS, en
el 71%
van RS
ser(44%
en dels
40-44
- Mitjana
sexuals els darrers
17 parelles en
homesdei 5 parelles
dones heterosexuals
(25% i12m,
46%,o fins 35-39
30-34
HSHrespectivament) (figura 2.18). La coinfecció pel VIH
25-29
va ser del 13%, dels quals el 92% eren HSH.

Taxa casos per 100.000 habitants

RITS, amb un total de 195 casos declarats l’any
2014. El 52% dels casos van ser en homes, i la raó
RITS (monitoratge
sentinella) 2014:
home-dona va ser d’1,1:1.

Figura 2.16. Evolució dels casos d’herpes genital. Registre de MDO
numèrica de Catalunya, 2007-2014

Nombre casos herpes genital

L’any 2014 es van notificar 3.376 casos d’herpes

- MDO (Catalunya)
genital al Registre de MDO numèrica, cosa que
representa
taxa de 46,3
casos per cada 100.000
- CEEISCAT:
es vanuna
notificar
3.376
habitants. En comparació del 2013, la taxa d’herpes
diagnòstics
d’herpes 2014 a
va experimentar un increment del 26% (figura 2.16).
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- Taxa de Es
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Herpes genital: transmissió
• Transmissió per contacte directe amb la pell, mucoses o secrecions d’una persona infectada, encara que no tingui
lesions aparents

• El “transmissor”pot haver tingut clínica d’herpes o no (no saber que és transmissor)
• Contagi durant les relacions sexuals (vaginals, anals o orals) però també autoinoculació o transmissió vertical (part)
• La transmissió d’home a dona és més infectiu que no a l’inrevés (estudi parelles serodiscordants: tansmissió home a
dona 10-17%; dona a home 2-6%)
• Elevat percentatge de transmissions en període asimptomàtic

Herpes genital: història natural
• Infecció primària: Infecció per VHS1 o VHS2 adquirida recentment
sense Ac per infecció prèvia de cap dels 2 serotips. Pot ser
simptomàtica o asimptomàtica
• Infecció no primària: infecció per VHS 1 o 2 recent i amb Ac contra
l’altre VHS previs. La clínica pot ser més lleu i de menor durada.
• Recurrències: després de la infecció primària el VHS roman en fase
de latència als ganglis nerviosos sensitius i es reactiva
periòdicament. Reactivació de la clínica amb excreció del virus. Més
freqüent amb VHS2
-

Excreció o disseminació vírica
Succeeix en fases asimptomàtiques (sovint la transmissió es dona en aquestes fases)
Més freqüent quan VHS2 és l’agent causal
Durant 12 primers mesos de la infecció primària VHS2
Quan els episodis simptomàtics són freqüents
Entre la setmana abans i la setmana després de l’episodi simptomàtic
En pacients infectats per VIH

Herpes genital: clínica
Herpes genital primari DOLOR
Període d’incubació 2-12 dies
Manifestacions generals
inicials: malestar general,
cefalea, mialgia, febre
Manifestacions locals:
formigueig, picor, cremor o
dolor en la zona afectada

Aparició de lesions:
Eritema
vessículabullofaerosióúlcera
crosta
Localització: coll uterí, vulva, gland,
prepuci o penis; natges, cuixes, regió
perianal, anus o recte
Símptomes acompanyants:
disúria, secreció ureteral o vaginal

Adenopatia inguinal dolorosa i bilateral

Curació als 16-20
dies sense
tractament

Herpes genital: clínica
Recurrències

Similar al primer episodi però més lleu i
sense clínica general
Afectació de la mateixa zona anatòmica
que la primoinfecció
Adenopatia inguinal unilateral
Curació als 8-12 dies sense tractament
Més freqüents en infecció per VHS-2
>1/2 dels casos  recurrències als 4-8
mesos
1r any: 4-10 episodis de recurrència

Factors associats a la recurrència: cicle
menstrual, estrés psíquic, malaltia, febre,
contacte sexual, cirurgia, alguns fàrmacs,
etc.

Herpes genital: diagnòstic
Test d’amplificació d’àcids nucleics (TAAN)
Tècnica d’elecció: PCR
Recollida de mostra directament de la vesícula o úlcera rascant amb
escovilló vermell (dolorós): cal pendre la mostra en el primer
contacte a urgències
Permet identificar el tipus (VHS-1 o VHS-2)
Ens indica activitat actual local

-

-

-

-

Serologia
No indicat pel diagnòstic
Indica contacte amb l’herpes, no activitat
Indicat en dubtes diagnòstics (úlcera recurrent
amb mètodes directes (PCR) negatius de forma
repetida
Resultat negatiu: exclou diagnòstic (negatiu si
precoç)
Resultat positiu: diagnòstic possible però no
segur

Herpes genital: diagnòstic
• Detecció: a qui?
• Investigar existència d’infecció per VHS en persones que presentin síndrome
d’ulceració genital
• Cribratge serològic de VHS a persones amb contacte sexual amb persones
amb antecedent d’herpes genital, especialment dones embarassades
• Es recomana confirmació i tipificació VHS-1 o VHS2 en infecció primària
(diagnòstic, pronòstic, maneig clínic i aconsellament)
• No es recomana en persones asimptomàtiques

Herpes genital: mesures
preventives
• La contagiositat és alta durant el primer any, sobretot en la infecció pel VHS-2.
(fase simptomàtica i entre episodis)
• Es recomana no tenir relacions sexuals mentre hi hagi lesions herpètiques o
símptomes prodròmics en la zona afectada
• Protecció del preservatiu és limitada en el cas de l’herpes genital.
• metaanàlisis (n 5384) mostra reducció del 30% de la transmissió d’herpes amb
l’ús del preservatiu en el 100% de les relacions sexuals
• Han de ser avaluades i rebre tractament les parelles sexuals simptomàtiques; les
parelles sexuals asimptomàtiques poden ser avaluades (serologia a VHS-1 i VHS-2)
i rebre aconsellament i estudi ITS si es considera necessari

Tota persona amb herpes genital ha de ser avaluada per altres
ITS: VIH, Treponema pallidum, VHB, Chlamydia trachomatis D-K i
Neisseria gonorrhoeae

Herpes genital: tractament
-

ASPECTES GENERALS
• L’herpes genital NO es pot elminar
• Pot ser necessari analgèsia i ansiolítics
• Altres mesures
• Evitar roba ajustada (pressió damunt les
lesions)
• Ingesta de líquid (reduir el risc de retenció
d’orina i millorar la disúria)

-

El tractament:
Accelera la curació de les
lesions
Disminueix la intensitat
dels símptomes
Impedeix complicacions
Redueix el risc de
transmissió
NO disminueix el risc de
recidiva

VIA ORAL

• Les pautes poden variar en funció del tipus d’episodi i la condició del pacient (embaràs,
coinfecció VIH)

Herpes genital: tractament
PRIMER EPISODI
•

aciclovir 200 mg 5 vegades al dia per via oral, durant 5 dies (FT)

•

aciclovir 400 mg cada 8 hores per via oral, durant 7-10 dies (SEIMC)

•

valaciclovir 500mg cada 12 hores per via oral durant 7-10 dies (SEIMC)

•

famciclovir 500 mg cada 12 hores per via oral durant 7-10 dies (SEIMC)

primer episodi en dona embarassada
•

aciclovir 400 mg cada 8 hores per via oral durant 5 dies

(Major experiència Aciclovir)

Si les lesions o la
clínica no millora
en 5 dies es pot
allargar la pauta
uns dies més

primer episodi en infecció VIH
•

aciclovir 400 mg / 8h per via oral i durant 7-10 dies (SEIMC)

•

valaciclovir 1 gr cada 12 hores per via oral durant 7-10 dies (SEIMC)

•

famciclovir 500 mg cada 12 hores via oral durant 7-10 dies (SEIMC)

Molt important
controlar la
replicació del
VIH amb ARV

Herpes genital: tractament
EPISODI RECURRENT
• aciclovir 200 mg 5 vegades al dia per via oral, durant 5 dies (FT)
•

aciclovir 400 mg cada 8 hores per via oral, durant 5-10 dies (SEIMC)

• valaciclovir 1g cada 12 hores per via oral durant 5-10d (SEIMC)
• famciclovir 1g cada 12 hores per via oral durant 1 d (SEIMC)

Iniciar el tractament el
més precoç possible: el
pacient ha de tenir
recepta/medicació a
casa per iniciar el
tractament a l’inici dels
símptomes

Herpes recurrent en la dona embarassada
• Valorar acuradament la necessitat segons la clínica
• aciclovir 400 mg cada 8 hores per via oral durant 5 dies
• Major experiència Aciclovir.
Herpes recurrent infecció amb VIH
• aciclovir 400 mg/8h al dia per via oral i durant 5-10 dies (SEIMC)
• valaciclovir 1 gr cada 12 hores per via oral durant 5- 10 dies (SEIMC)
• famciclovir 500 mg cada 12 hores via oral durant 5- 10 dies (SEIMC)

Molt important
controlar la
replicació del
VIH amb ARV

Herpes genital: tractament
Herpes recidivant: més de 4-6 episodis en un any.
Tractament supressiu: tractament diari amb antivíric per
disminuir/eliminar les recurrències.
Valorar-ho quan el pacient presenta 6 o més episodis d’herpes
en un any.
Al parar el tractament el pacient pot tornar a tenir recidives.
Durada d’un any, que es pot allargar.
Tractament supressiu:
•

Aciclovir 400 mg cada 24 hores via oral diari (no FT, no SEIMC)

•

Aciclovir 400 mg cada 12 hores via oral diari ( recomanat quan hi ha més de 12 brots/any)

•

Valaciclovir 500 mg cada 24 hores via oral diari

•

Famciclovir 250 mg cada 12 hores via oral diari

Tractament supressiu infecció amb VIH:
•

L’eficàcia del tractament és menor que en el pacient no VIH

•

Aciclovir 400-800 mg cada 8-12 hores via oral diari

•

Valaciclovir 500 mg cada 12 hores via oral diari

•

Famciclovir 500 mg cada 12 hores via oral diari

Experiència amb
Aciclovir fins 7
anys i Valciclovir
i Famciclovir fins
1 any.

Herpes genital: tractament
Elecció del fàrmac:
- Igualtat d’eficàcia
- Diferència de preu
- Diferència de posología

Des de la perspectiva del CatSalut d’acord als criteris d’eficàcia, seguretat, eficiència i sostenibilitat de la prestació
sanitària per garantir l’accessibilitat universal i equitat dels recursos públics, el tractament antiviral recomanat de l’herpes
genital és aciclovir.

Linfogranuloma veneri
(LGV)

Linfogranuloma veneri
També coneguda com limfogranuloma
inguinal o malaltia de Durand-Nicolas-Favre.
Chlamydia trachomatis L1, L2, L3
- endèmica de països tropicals i subtropicals
de l’Àfrica, Amèrica del Sud i Àsia. Des de
l’any 2004, el LGV s’ha expandit a Europa en
forma de brots de proctitis en HSH infectats
pel VIH
A Catalunya: malaltia de declaració
obligatòria individualitzada (MDI) des de
2007

Linfogranuloma veneri

Font d’infecció: exsudats de les lesions
obertes de les persones infectades.

Es contrau per relacions sexuals no
protegides (anals, vaginals o orals) i
també per l’ús compartit de joguines
sexuals contaminades.
Període d’incubació: de 3 a 30 dies.
El període de contagiositat:
- 3-4 setmanes en homes
- no se’n sap exactament la durada en el
cas de les dones
Tant per la seva complexitat diagnòstica
com de maneig clínic, es considera que
el LGV és criteri de derivació a unitats
monogràfiques o hospitalàries d’ITS

Linfogranuloma veneri
TRACTAMENT
- Doxiciclina 100 mg/12h per via oral, durant 21 dies
- al·lèrgia a les tetraciclines, embaràs o lactància materna:
eritromicina 500 mg/6 via oral, durant 21 dies. Durant
l’embaràs i el període de lactància, s’ha d’usar
l’eritromicina base
- Tractament alternatiu: azitromicina 1g/setmana via oral,
durant 2-3 setmanes
Seguiment clínic

S’ha de fer seguiment de l’evolució del pacient fins a la curació
(habitualment a les 3-6 setmanes); es recomana fer un test
postractament per a verificar la curació de la infecció (PCR i
genotipatge dels serovars)

Linfogranuloma veneri
Estudi de contactes
• Es recomana avaluar i tractar totes les parelles sexuals que la persona
hagi tingut en el període dels 30 dies abans de l’inici dels símptomes.
• El tractament dels contactes es pot realitzar amb l’administració de
- doxiciclina 100 mg/12h per via oral durant 7 dies, o
- azitromicina 1 g en dosi única per via oral
Notificació
• El LGV és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada (MDI),
és a dir amb complementació de l’enquesta epidemiològica
corresponent a la declaració de les ITS
Cal detecció d’altres ITS (VIH, Hepatitis B, Clamidia D-K i
Gonococ )
Oferir vacunació contra l’hepatitis B o A+B

Xancre tou o xancroide
 Produït per Haemophilus ducrey (infecció molt poc freqüent a Europa, la majoria
dels casos són importats)

 Clínica: úlcera única, dolorosa, coberta d’un exsudat purulent de color gris o groc,
que sagna facilment quan es toca i amb adenopatia inguinal supurativa que pot
arribar a ulcerar-se (bubó)
 Diagnòstic: cultiu de les mostres obtingudes de les lesions o TAAN (PCR) (no gaires
laboratoris disposen d’aquesta tècnica)
 Tractament d’elecció:
 ceftriaxona 250 mg per im dosis única o
 azitromicina 1 g vo dosi única
 alternatives: eritromicina 500 mg cada 8 h per via oral durant 7 dies, o bé
ciprofloxacino 500 mg cada 12 h per via oral durant 7 dies
 Cal fer cribratge d’altres ITS (serologies i estudi de clamídia i gonococ)
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ansmissio_sexual/documents/acces_a_la_guia.pdf
3. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en
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(GESIDA), secretaria del plan nacional sobre el SIDA (SPNS), grupo de estudio de ITS de la SEIMC (GEITS), grupo
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