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100 proc. veiksmingas būdas apsisaugoti nuo 
LPI yra visiškas susilaikymas nuo lytinių santykių. 
Ištikimybe pagrįsti santykiai su vienu partneriu 
taip pat laikomi saugiais. Kitas būdas apsisaugoti 
nuo LPI – prezervatyvų naudojimas. Reikėtų re-
guliariai apsilankyti pas bendrosios praktikos gy-
dytoją, dermatologą, venerologą, ginekologą ar 
urologą atlikti laboratorinius tyrimus.

Bakterijų sukeliamą LPI galima išgydyti vais-
tais (antibiotikais ir kitais antimikrobiniais prepa-
ratais). Nenustatytos ir laiku negydomos LPI gali 
sukelti nevaisingumą, persileidimą, infekcijos gali 
būti perduoda mos vaikui.
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LYTIŠKAI
PLINTANČIOS
 INFEKCIJOS 

(LPI)



Trichomonozė – dažna lytiškai plintanti infekci-
ja, kurią sukelia pirmuonis Trichomonas vaginalis. 
Trichomonozės sukėlėjas ilgą laiką gali gyventi or-
ganizme nesukeldamas jokio negalavimo. Moterims 
įvairių simptomų pagausėja menstruacijų metu. Už-
sikrečiama lytinių santykių metu. Moterys, užsikrė-
tusios trichomonoze, turi daugiau nusiskundimų nei 
vyrai, kurie dažnai yra nešiotojai. Po užsikrėtimo pra-
ėjus 10–20 dienų moterims atsiranda gausių balkšvų 
išskyrų, gleivinė parausta, niežti, šlapinimasis tampa 
skausmingas, jaučiamas deginimo pojūtis. Vyrams 
trichomonozė sukelia mažus pakitimus apyvarpės 
odoje ir/ar šlapimkanalio viršūnėlėje. 

LPI POŽYMIAI:

Dažnai LPI užsikrėtę asmenys nejaučia jokių simp-
tomų. Pasitaiko atvejų, kai užsikrėtęs asmuo pastebi 
simptomus, kurie greitai pranyksta arba kai LPI po-
žymiai pasireiškia po keleto savaičių, mėnesių ar net 
metų.  

Dažniausiai pasireiškiantys LPI požymiai: niežėji-
mas ar bėrimas, paraudimas, skausmas lytinių orga-
nų srityje, skausmas šlapinantis, neskaidrus, stipraus 
kvapo šlapimas, žaizdelės ar pūslelės ant lytinių orga-
nų arba aplink juos, prie išangės ar burnoje, spazmai, 
maudimas pilvo srityje, genitalijų karpos, kraujo pa-
sirodymas po lytinių santykių, išskyros iš šlapimo ar 
lytinių organų.

LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ 
(LPI) LIGOS:

Chlamidiozė – yra dažnai pasitaikanti infekcija, ku-
rią sukelia bakterija. Ja užsikrėtus dažnai nebūna jokių 
simptomų. Jeigu jie pasireiškia, dažniausiai jaučiamas 
skausmas pilvo srityje, atsiranda deginantis pojūtis 
šlapinantis. Negydoma liga gali sukelti šlapimtakio, 
gimdos kaklelio, išeinamosios angos gleivinių, akių 
junginės uždegimus, nevaisingumą, pažeisti sąnarius.

Gonorėją sukelia bakterija, gyvenanti lyties orga-
nų, akių, gerklės, išeinamosios angos gleivinėje. Simp-
tomai pasireiškia praėjus 3–5 dienoms po infekcijos 
patekimo į organizmą. Dažniausiai atsiranda pūlingų 
išskyrų ir skausmas šlapinantis, kartais nepastebimi 
jokie ligos simptomai. Laiku nediagnozuota ir negy-
doma liga progresuoja ir gali sukelti nevaisingumą.

ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas, naikinantis 
žmogaus imuniteto ląsteles, saugančias organizmą 
nuo bakterijų, virusų, grybelių, pirmuonių. Paskutinė 
ŽIV infekcijos stadija vadinama AIDS – įgytu imuno-
deficito sindromu. Liga būna be simptomų ir plinta 
lytinių santykiu metu, per kraują, ŽIV infekuota moti-
na gali užkrėsti savo vaiką gimdymo ar žindymo krū-
timi metu. Ši liga išlieka visam gyvenimui, tačiau laiku 
pradėjus gydymą tampa beveik neužkrečiama lytinių 
santykių metu, o gyvenimo trukmė beveik nepakinta.  
 
Sifilis yra rimta, tačiau pirminiuose ligos vystymosi 
etapuose antibiotikais pagydoma liga. Liga pasireiš-
kia bėrimais lyties organuose, plaukuotoje galvos 
dalyje, burnos gleivinėje. Negydoma infekcija sukelia 
skausmus sąnariuose, plaukų slinkimą bei kepenų už-
degimą. Vėliau sifilis paveikia nervų sistemą, širdį bei 
kaulus, paskutinėje ligos stadijoje žmogus suserga 
psichine liga arba paralyžiumi. Šia liga gali būti užkre-
čiamas infekuotos motinos vaisius.

Lytiškai plintančios infekcijos (LPI) – tai 
infekcijos, sukeliamos bakterijų ar virusų ir 
perduodamos vieno asmens kitam lytinių 
kontaktų metu. Lytiniai kontaktai – tai ne 
vien lytiniai santykiai, bet ir bučiniai, orali-
niai, analiniai santykiai, taip pat sekso rei-
kmenų naudojimas. Kai kurios LPI gali plisti 
kontakto su oda metu ar būti perduodamos 
iš motinos kūdikiui gimdymo ar žindymo 
krūtimi metu.


