Neisseria gonorrhoeae
 Neisseria gonorrhoeaeگنوره (سوزاك) شایعترین بیماري منتقل شونده از راه جنسی پس از عفونت کالمیدیایی
است .عامـل آن نیسریا گنوره یا گنوکوك می باشـد .نایسریا گنوره یک دیپلوکوك گرم منفی است که انتقال آن از طریق
رابطه جنسی و مادر به جنین در هنگام تولد صورت میگیرد Neisseria gonorrhoeae .می تواند ملتحمه چشم را
درگیر کند که شایعترین علت آن انتقال عمودي باکتري ها به چشم نوزادان در کانال زایمان است و متأسفانه یکی از علل
اصلی نابینایی در کشورهاي در حال توسعه محسوب میشود .عالئم معموال  2تا  5روز پس از زایمان ظاهر میشوند و با
اگزوداي ملتحمه ،قرمزي و ادم پلکها نمایان می شود .درمان نوزادان باید سیستماتیک انجام شود تا از بروز سپسیس
گنوکوکی پیشگیري شود.
وضعیت اقتصادي اجتماعی پایین ،رعایت نکردن موازین بهداشتی ،رفتارهاي پر خطـر اجتماعی مانند شروع زودهنگام
روابط جنسـی (در سنین پایین ،شرکاي جنسی مت عـدد و  )...از مهـم ترین عوامل در چرخه انتقال گنوره هسـتند .طبق
بررسـی هـاي  WHOدرکشـورهاي در حـال توسعه ،میزان بروز و شیوع بیماري هـاي آمیزشـی حدود  20برابر کشورهاي
پیشرفته اسـت ،یکـی از عوامل مهم در افزایش شیوع بیماري هاي آمیزشی نداشتن آگاهی در برقـراري روابـط جنسـی
سـالم است .عالئم سوزاك بدون درمـان ممکـن اسـت هفته ها یا ماهها طول بکشد که مـی توانـد ریسـک عوارض را هم
باال ببرد.
عالئم بالینی:

در مردان:


ترشحات پیشابراهی در % 90مردان مشاهده می شود ،که ابتدا به صورت کم و موکوسی بوده و بعد از  1تا 2روز
کامالً چرکی میشود.
درد یا مشکل در ادرار کردن (دیزوري) در حدود % 50از مردان مشاهده می شود .معموالً این افراد تکرر ادرار یا
فوریت در ادرار کردن ندارند.
 10درصد مردان بدون عالمت هستند.
باکتري میتواند باعث التهاب حاد رکتوم شود که به صورت خارش آنوس ،درد و اسپاسم اسفنگتر آنال ،ترشحات
چرکی یا خونریزي ظاهر میشود.



عفونت حلقی در% 90مردان بدون عالمت است ،اما ممکن است باعث التهاب آشکار حلق شود






در معاینه بالینی ترشحات موکوسی چرکی دیده میشود .حساسیت اپیدیدیم ،تورم یا التهاب آلت نیز ممکن است مشاهده
شود.

در زنان:


افزایش یا تغییرترشحات واژینال در % 50زنان.
درد یا مشکل در ادرار کردن .فوریت در دفع یا تکرر ادراري شایع نیست.
خونریزي داخلی که گاهی با مقاربت آغاز میشود (شایع نیست) .
در صورت وجود عفونت باالرونده ،درد لگنی یا شکمی ،همراه با درد در هنگام مقاربت



گنوره رکتال خارش آنوس ،درد و اسپاسم اسفنگتر آنال ،ترشحات چرکی یا خونریزي را ممکن است در پی داشته
باشد ،اما شدت عالئم نسبت به مردان کمتر است.
عفونت حلقی در% 90زنان بدون عالمت است ،اما ممکن است باعث التهاب آشکار حلق شود.







در معاینه بالینی زنان ترشحات چرکی از سرویکس وجود دارد .سرویکس شکننده بوده و به راحتی دچار خونریزي میشود.
.در صورت وجود بیماري التهاب لگن ،حساسیت شکمی مشاهده میشود.
شک به سوء استفاده جنسی:
کودك زیر  13سال ،مگر اینکه شواهد آشکاري مبنی برانتقال عفونت از مادر به کودك هنگام زایمان یا از طریق آلودگی
خون وجود داشته باشد.




افراد  13تا  15سال ،مگر این که شواهد آشکاري مبنی برانتقال عفونت از مادر به کودك هنگام زایمان یا از طریق
آلودگی خون ،یا اینکه عفونت از طریق رابطه توافقی با یک شریک جنسی کسب شده باشد.
فرد جوان  16تا  17سال بوده و شواهد آشکاري هم مبنی برآلودگی خون ،یا کسب عفونت از طریق رابطه توافقی
با یک شریک جنسی وجود ندارد و در مورد قدرت جسمانی و توان ذهنی بین فرد جوان و شریک جنسی او تفاوت
بارزي وجود دارد.

تشخیص
تشخیص گنوره با شناسایی نایسریا گنوره در کشت تأیید می شود که نیاز به تهیه نمونه از سرویکس دارد .همچنین ممکن
است ابتدا تست هاي تقویت اسید نوکلئیک (که نیاز به نمونه ادرار ابتداي دفع دارند) استفاده شوند ،هرچند معموالً براي
تأیید کشت الزم است.
کشت روي محیط تایر-مـارتین انجـام میشود کـه در جمعیتهاي با شیوع کم عفونت این روش توصیه مـیشـود.
آزمـون هـاي هیبریدیزاسـیون اسـید نوکلئیـک نمونـه هـاي سـرویکس و  NAATروي نمونه هاي سرویکس یا ادرار نیز

مورد استفاده قـرار میگیرند؛  NAATداراي بیشترین حساسیت اسـت .کشـت در دسـترستـرین آزمـون محسـوب مـی
شـود و مزیـت آن فـراهم کـردن اطالعاتی درباره حساسیت میکروب به آنتی بیوتیک ها است.
براي کشت میتوان از سوآپ ترشحات پیشابراه در مردان و ترشحات اندوسرویکس در زنان استفاده کرد .از کشت نمونه
حلق ،رکتوم و ملتحمه نیز میتوان براي تشخیص استفاده نمود.
تکرار آزمایش در سـه ماهـه سـوم بـارداري براي بیمارانی که کماکـان در معـرض خطـر قـرار دارند ،توصیه می شود.
درمان

درمان گنوره اغلب با یک سفالوسپورین خط اول (سفیکسیم یا سفتریاکسون) انجام میشود .فقط در صورتی که معلوم شود
ارگانیسم حساس است ،فلوروکینولون (سیپروفلوکساسین یا اوفلوکساسین) میتواند جایگزین مناسبی باشد .گنوره حلقی
نیز با سفتریاکسون درمان می شود  .اگر تشخیص گنوره قطعی نشده باشد ،تا زمان تأیید آزمایشگاهی به طور تجربی باید
درمان انجام شود و میتوان از آزیترومایسین یا داکسی سایکلین براي درمان استفاده کرد .در مورد زنان باردار یا شیرده که
گنوره دارند یا مشکوك به گنوره هستند درمان با سفالوسپورین ها توصیه می شود .تجویز فلوروکینولون (سیپروفلوکساسین
یا اوفلوکساسین) در بارداري و شیردهی توصیه نمی شود .شرکاي جنسی نیز باید از نظر عفونت هاي منتقله از طریق
جنسی غربالگري شده و تا زمان رسیدن نتایج آزمایش ،به صورت تجربی براي گنوره درمان شوند .اجتناب از رابطه جنسی
تا زمانی که فرد و شریک جنسی او درمان را کامل کرده باشند توصیه میشود.
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