Bakteryjne zapalenie gardła
Kiedy boli nas gardło, albo w
jego obrębie pojawia się stan
zapalny, wydaje nam się, że to
na pewno skutek przeziębienia.
Myślimy, że zawiał nas zimny
wiatr, niepotrzebnie wypiliśmy
coś zimnego, albo bierze nas
grypa.
Tymczasem
zapalenie
gardła może mieć związek nie tylko z takimi podstawowymi,
oczywistymi przyczynami. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że
między innymi choroby weneryczne mogą dawać dosyć nietypowe
objawy i to w obrębie wielu innych narządów. Jeśli ktoś chce
więc sprawdzić, czy czasem nie jest chory na jedną z nich,
musi przeprowadzić specjalne testy PCR!

Bakterie w gardle
We współczesnym świecie panuje dużo większa niż dawniej
swoboda seksualna, która niestety zbiera swoje smutne żniwo –
wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zaraziło się od kogoś
chorobą weneryczną i niestety nie tylko się nie leczy, lecz i
zaraża kolejnych partnerów czy partnerki. Każdemu wydaje się,
że jest to coś, co nas nie dotyczy.

Doszło nawet do tego, że łatwiej jest pójść do łóżka z kimś

nieznajomym, niż wykonać później test w laboratorium na
obecność bakterii przenoszonych drogą płciową. Wstydzimy się,
wolimy o tym nie myśleć, łudzimy się, że nas takie coś nie
dotknie – jednak choroby weneryczne często przebiegają
bezobjawowo, albo też wywołują dość nietypowe objawy, które
trudno jest bezpośrednio z nimi łączyć. Na przykład mogą
wywołać zapalenie spojówek, prowadzące nawet do ślepoty, albo
właśnie bakteryjne zapalenie gardła, które oczywiście będzie
postępować.

Rzeżączkowe zapalenie gardła
Bakterie w gardle mogą pojawiać się na skutek kontaktów
seksualnych oralnych, w tym przede wszystkim fellatio. W około
90% przypadków zakażenie ma charakter bezobjawowy, albo też
objawy nie różnią się niczym od zwykłego zapalenia gardła.
Dlatego też tak istotne jest, żeby osoby aktywne seksualnie
mimo wszystko regularnie się badały na obecność bakterii
przenoszonych drogą płciową. Rzeżączkowe zapalenie gardła daje
między innymi takie objawy jak trudności przy przełykaniu,
niewielkie podwyższenie temperatury ciała, zaczerwienienie
gardła i ropna wydzielina.

Chlamydia a zapalenie gardła
Do zakażenia gardła tymi bakteriami dochodzi zwykle w czasie
stosunku oralnego – głównie fellatio. Nie ma za to dowodów,
żeby
mogły
zostać
przekazane
przez
pocałunek.
Charakterystycznych objawów raczej nie ma, a nawet jeśli są,
to raczej podobne do zwykłego zapalenia gardła. Leczone jest
przy pomocy tetracyliny, albo jej pochodnych, przez 7 dni,

bądźteżjednorazową,sporądawkąazytromycyny.
Nie są to jednak wszystkie
możliwe przyczyny wystąpienia
zapalenia gardła. Może ono
wystąpić również na skutek
następujących chorób:

Zakażenie Streptococcus agalactiae
Drożdżyca
Opryszczka
Kiła.
Pomocne testy PCR
Testy PCR są pomocne w diagnozowaniu chorób wenerycznych,
ponieważ potrafią wykryć już istnienie małej ilości typowych
bakterii – i jednoznacznie wskazać, czy osoba jest na
konkretną chorobę chora, czy też nie. W tej chwili można je z
łatwością kupić w internecie, na naszej stronie, a następnie
wykonać test wygodnie we własnym domu, udając się do
przychodni tylko po wyniki. Jeśli cokolwiek nas niepokoi –
pojawił się dziwny obrzęk gardła, stan zapalny czy ropa, a
lekarz wyklucza na przykład anginę, warto natychmiast pomyśleć
o przeprowadzeniu takich testów!

