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INTRODUCERE: Bolile transmise pe cale sexuală reprezintă o problemă
importantă de sănătate publică, inclusiv în rândul adolescenţilor şi tinerilor, din
cauza morbidităţii ridicate, complicaţiilor pe care le pot induce, deceselor
premature, cât şi din cauza implicaţiilor economico-sociale.
Studiul şi-a propus monitorizarea unor boli cu transmitere sexuală (sifilis şi
infecţiile gonococice), prin determinarea dinamicii morbidităţii acestora, în
judeţele Mureş şi Harghita, în perioada 2005-2012, în conexiune cu factorii de risc
legaţi de stilul şi modul de viaţă.
MATERIAL ŞI METODĂ: Am efectuat un studiu epidemiologic descriptiv
analizând cazurile de boli cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree) raportate de
către Direcţiile de Sănătate Publică Mureș și Harghita, în perioada 2005-2012. S-a
urmărit trendul infecţiei, incidenţa bolilor transmisibile, fiind analizată în funcţie
de: vârstă, sex, mediul de provenienţă şi sezonalitate.
REZULTATE: Incidenţa prin sifilis în judeţul Mureş a variat între 20,1%ooo
în 2005 şi 10,2%ooo în 2012, iar în judeţul Harghita a variat între 36,4%ooo în
2005 şi 13,4%ooo în 2012. Pentru infecţiile gonococice, incidenţa în judeţul Mureş
a variat între 1,2%ooo în 2005 şi 1,0%ooo în 2012, iar în judeţul Harghita a variat
între 9,5%ooo în 2005 şi 6,8%ooo în 2012.
CONCLUZII. Am constatat o evoluţie descendentă a cazurilor de sifilis în
judeţele comparate; infecţiile gonococice apar, cu precădere, la persoanele de sex
masculin cu mediul de provenienţă urban; cazurile de sifilis şi gonoree au fost
apanajul persoanelor tinere (decada a doua şi treia de vârstă) şi active sexual.

NTRODUCERE
Bolile cu transmitere sexuală (BTS) reprezintă o
problemă de sănătate publică la nivel mondial prin
ratele de incidenţă mereu în creştere. La începutul
anilor 2000, infecţiile cu transmitere sexuală au fost
în creştere în mai multe ţări europene, cel mai
probabil din cauza mai multor factori, cum ar fi
screening-ul crescut, utilizarea unor teste diagnostice
mai sensibile, sistemele de supraveghere şi de
Cuvinte cheie: sifilis, gonoree, Mureş, Harghita.
raportare îmbunătăţite şi, nu în ultimul rând, un
comportament sexual neprotejat în cadrul anumitor
boli cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree) raportate de
subpopulaţii [1]. În Europa, peste 30.000 de cazuri de
către Direcţiile de Sănătate Publică Mureș și Harghita, în
gonoree, 18.000 de cazuri de sifilis şi peste 350.000 de
perioada 2005-2012. S-a urmărit trendul infecţiei,
cazuri de Chlamydia au fost raportate în anul 2010 [2].
incidenţa bolilor transmisibile fiind analizată în funcţie de:
Anumite subpopulaţii par a fi mai afectate decât altele:
vârstă, sex, mediul de provenienţă şi perioada anului în
homosexualii sunt în mod disproporţionat afectaţi de
care au apărut cazurile.
gonoree şi sifilis, iar persoanele între 15 şi 24 de ani sunt
Sursele de date referitoare la populaţie: Direcţiile
afectate, în principal, de infecţiile chlamydiene şi
Judeţene de Statistică, Institutul Naţional de Statistică şi
gonococice.
Anuarul Statistic al României pentru anul 2011, iar cele
Pe fondul evoluţiei mondiale, România se află, la
pentru bolile transmisibile, fişele de declarare a cazurilor
momentul actual, în aceeaşi situaţie de creştere a incidenţei
cu sifilis şi gonoree de la DSP Mureş, respectiv de la DSP
globale prin BTS. Astfel, incidenţa prin sifilis raportată în
Harghita, Anuarul Statistic al României pentru anul 2011
anul 2003 a fost de 44,6%ooo, adică de 2,5 ori mai mare
şi Institutul de Sănătate Publică Bucureşti [3].
decât cea din 1989, având valori mai ridicate în mediul
Datele au fost prelucrate cu ajutorul Excel, iar
urban (49,76%ooo pe 2003) decât în mediul rural (38,84%
analizele statistice au fost realizate prin utilizarea
ooo), şi la sexul masculin (55,46%ooo), cu precădere la
programului MedCalc (bvba Version 12.3.0, Mariakerke,
vârstă tânără, sub 25 de ani. Incidenţa gonoreei a avut o
Belgium). Testul chi-pătrat (χ2) a fost utilizat pentru
evoluţie inversă, scăzând la valoarea de 11,62%ooo în
variabilele categorice (exprimate procentual). Toate testele
2003 faţă de 35,7%ooo în 1989 (şi chiar şi faţă de anul
le-am interpretat faţă de pragul de semnificaţie p=0,05, iar
2002 cu o incidenţă de 17,5%ooo) [3].
semnificaţia statistică a fost considerată pentru valorile pObiectivele studiului: Studiul şi-a propus
value mai mici decât pragul de semnificaţie.
monitorizarea unor boli cu transmitere sexuală (sifilis şi
infecţiile gonococice) prin determinarea dinamicii
EZULTATE
morbidităţii acestor boli, în judeţele Mureş şi Harghita, în
Incidenţa prin sifilis în judeţul Mureş a variat între
perioada 2005-2012, în conexiune cu factorii de risc legaţi
20,1%ooo în anul 2005 şi 10,2%ooo în 2012, cu un vârf de
de stilul şi modul de viaţă.
incidenţă în anul 2007 (22,3%ooo), iar în judeţul Harghita
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ATERIAL ŞI METODĂ
Pentru atingerea obiectivului am efectuat un
30 studiu epidemiologic descriptiv analizând cazurile de

a variat între 36,4%ooo în 2005 şi 13,4%ooo în 2012, cu
un vârf de incidenţă în anul 2005. La nivel naţional,
incidenţa a variat între 31,7%ooo în 2005 şi 7,2%ooo în
2012 (figura 1).
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Figura 1 - Incidenţa cazurilor de sifilis în judeţele Mureş
şi Harghita, comparativ cu România, în perioada 20052012

Figura 2 - Incidenţa cazurilor de infecţii gonococice în
judeţele Mureş şi Harghita, comparativ cu România, în
perioada 2005-2012

Pentru infecţiile gonococice, incidenţa în judeţul
Mureş a variat între 1,2%ooo în 2005 şi 1,0%ooo în 2012,
cu un vârf de incidenţă în anul 2006 (2,6%ooo), iar în
judeţul Harghita a variat între 9,5%ooo în 2005 şi 6,8%ooo
în 2012, cu un vârf de incidenţă în 2009 (10,7%ooo). La
nivel naţional incidenţa a variat între 7,8%ooo în 2005 şi
1,8%ooo în 2012 (figura 2).
Repartiţia cazurilor de sifilis, pe medii de rezidenţă, în
judeţul Mureş, a arătat că peste jumătate dintre cazuri
(54.6%) au provenit din mediul urban, în contextul unei
structuri asemănătoare a populaţiei. Distribuţia după sexe
arată că 51,6% din cazuri au fost de sex feminin, faţă de
48,4% de sex masculin, ponderea feminină mai mare fiind
+ca urmare a diferenţei de structură a populaţiei, în care
predomină (50,8%) persoanele de sex feminin.
Pentru judeţul Harghita, am remarcat o preponderenţă
urbană a cazurilor de sifilis, aproximativ 60,0%, în
contextul în care 53,8 % din populaţie provenea din mediul
rural. Distribuţia după sexe indică o uşoară predominare a
sexului masculin (55,5% versus 44,5 %) (tabelul 1).
Repartiţia cazurilor de infecţii gonococice pe medii de
provenienţă în judeţul Mureş a arătat că peste două treimi
din cazuri (71,9%) au provenit din mediul urban, iar
distribuţia după sexe arată că majoritatea cazurilor au fost
raportate la sexul masculin (91,2%).
Pentru judeţul Harghita, am remarcat, de asemenea, o
preponderenţă urbană a cazurilor de infecţii gonococice
(aproximativ 2/3 dintre cazuri). Distribuţia după sexe
indică o categorică repartiţie a cazurilor pentru sexul
masculin (77,1% versus 22,9%) (tabelul 2).
O analiză a cazurilor de sifilis pe grupe de vârstă
comparativ pe cele două judeţe ne arată diferenţe
semnificative la categoria de vârstă 25-34 de ani, cele mai
multe cazuri fiind raportate în judeţul Mureş (p=0,01). În
schimb, peste decada a cincea de vârstă, cele mai multe
cazuri au fost raportate în judeţul Harghita, cu diferenţe
semnificative statistic mai mari comparativ cu procentele
din judeţul Mureş (tabel 3).

În ceea ce privesc infecţiile gonococice, diferenţele
semnificativ statistice între cele două judeţe se identifică
la grupele de vârstă 15-19 ani (% mai mare în judeţul
Mureş), 20-24 de ani (% mai mare în judeţul Harghita) şi
la grupa 45-54 de ani (% mai mare în judeţul Mureş)
(tabel 4).

D

ISCUŢII
Studiul şi-a propus urmărirea trendului a două boli
cu transmitere sexuală în judeţul Mureş, comparativ cu
datele dintr-un judeţ vecin (Harghita) şi nivelul naţional pe
o perioadă de 8 ani (anii 2005-2012).
În cazul sifilisului, numărul de cazuri noi
diagnosticate a înregistrat în ultimii ani ai studiului nostru
o scădere continuă comparativ cu primii ani. Trendul
descendent s-a remarcat atât în judeţul Mureş, cât şi în
judeţul Harghita, respectiv la nivel naţional.
În cazul infecţiilor gonococice, raportările din cele
două judeţe, precum şi nivelul pe ţară sunt diferite. Ratele
de incidenţă pe ţară au înregistrat o scădere continuă din
2005 până în 2012. Ratele de incidenţă din judeţul Mureş
au fost mult mai mici comparativ cu judeţul Harghita sau
nivelul pe ţară şi s-au menţinut constant pe toată perioada
studiului. În schimb, în judeţul Harghita cazurile de
gonoree au fost peste nivelul naţional, cu o evoluţie
oscilantă, remarcându-se două vârfuri de incidenţă, unul la
începutul studiului nostru (anii 2005 şi 2006) şi altul la
mijlocul studiului (anii 2009 şi 2010).
Interesant este că unele ţări din Europa, de exemplu
Anglia, Germania sau Suedia au descris creşteri ale
incidenţei unor BTS, în special în rândul homosexualilor
[2, 4, 5]. În Franţa, o creştere de 52% a infecţiilor
gonococice a fost descrisă între anii 2008 şi 2009, dar nu
şi în anii următori [6]. În Anglia, creşterea ratelor de
incidenţă a infecţiilor gonococice a fost de 25% în
populaţia generală, peste 61% în rândul homosexualilor şi
42% printre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34
de ani [4]. Numărul cazurilor de sifilis în Franţa a
scăzut
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Tabelul I - Distribuţia pe medii de provenienţă şi sexe a populaţiei din cele la nivel naţional în anii 2008 şi 2009,
două judeţe şi a cazurilor de sifilis din perioada 2005-2012
după o creştere anterioară în 2007 [7].
În Anglia, o creştere cu 10% a sifilisului
MUREŞ
HARGHITA
Populaţia
Nr. Cazuri
Populaţia
Nr. Cazuri a fost observată în anul 2011, mai mare
în rândul tinerilor şi a homosexualilor
(%)
sifilis
(%)
sifilis
[4].
(%)
(%)
În studiul nostru, distribuţia cazurilor
de
sifilis
pe medii de provenienţă a fost
Mediul
Urban
51,8
54,6
46,2
59,6
similară
în
cele două judeţe, ponderea
Rural
48,2
45,4
53,8
40,4
mai
mare,
uşor
peste 50-55% fiind în
Sexul
Feminin
50,8
51,6
50,3
44,5
mediul
urban.
Pe
sexe am avut afectate
Masculin
49,2
48,4
49,7
55,5
mai multe persoane de sex feminin în
judeţul Mureş şi mai multe de sex
Tabelul 2 - Distribuţia pe medii de provenienţă şi sexe a populaţiei din cele
masculin în judeţul Harghita.
două judeţe şi a cazurilor de infecţii gonococice din perioada 2005-2012
Situaţia a fost mult diferită când am
analizat cazurile de infecţii gonococice,
MUREŞ
HARGHITA
Populaţia
Nr. Cazuri
Populaţia
Nr. Cazuri unde, în ambele judeţe, majoritatea
persoanelor au fost din mediul urban
(%)
Infecții
(%)
Infecții
gonococic
gonococic (peste 2/3) şi de sex masculin (91.2%
judeţul Mureş şi 77,1% judeţul
e
e
(%)
(%)
Harghita).
Gonoreea se răspândeşte cu uşurinţă
Mediul
Urban
51,8
71,9
46,2
64,8 şi poate duce la infertilitate atât la
Rural
48,2
28,1
53,8
35,2 bărbaţi, cât şi la femei, dacă nu este
Sexul
Feminin
50,8
8,7
50,3
22,9 tratată corespunzător cu antibiotice. Un
Masculin
49,2
91,2
49,7
77,1 control eficient al gonoreei se bazează în
întregime pe tratamentul antimicrobian
Tabelul 3 - Distribuţia pe grupe de vârstă a cazurilor de sifilis din judeţele de succes. Infecţiile netratate pot duce la
sechele secundare severe, inclusiv boală
Mureş şi Harghita din perioada 2005-2012
inflamatorie pelvină, avorturi în primul
Grupa de vârstă
Mureş
Harghita
P value
trimestru, sarcină ectopică şi infertilitate,
5-9
0,8%
0,0%
- şi poate contribui la facilitarea
10-14
1,3%
1,3%
- transmiterii infecţiei HIV. Orientările
15-19
10,7%
8,8%
0,48 actuale de tratament din Europa
20-24
16,1%
14,3%
0,58 recomandă utilizarea de doze unice
25-34
36,9%
27,7%
0,01 i n j e c t a b i l e ( c e f t r i a x o n a ) s a u
35-44
22,0%
19,7%
0,52 cefalosporine orale de generaţia a treia
45-54
8,4%
12,2%
0,11 (cefixim) şi, de asemenea, tratamentul
55-64
3,1%
10,5%
0,0001 ambilor parteneri în acelaşi timp [8].
65-74
0,7%
3,4%
Orice persoană activă sexual este la
0,008
75-84
0,2%
2,1%
0,01 risc pentru o BTS, indiferent de sex,
Total
100.0%
100.0%
- rasă, clasă socială sau orientare sexuală.
Adolescenţii şi adulţii tineri dobândesc
Tabelul 4 - Distribuţia pe grupe de vârstă a cazurilor de infecţii gonococice boli cu transmitere sexuală mult mai
uşor decât persoanele în vârstă. Peste
din judeţele Mureş şi Harghita din perioada 2005-2012
vârsta de 25 de ani, jumătate dintre
Grupa de vârstă
Mureş
Harghita
P value
adulţii activi sexual se pot îmbolnăvi.
5-9
0,0%
0,0%
Având mai mulţi parteneri sexuali va
10-14
3,5%
1,4%
0,16
creşte, de asemenea, şi riscul. CDC
15-19
22,8%
12,2%
0,0007 Atlanta a constatat că unele BTS-uri,
20-24
19,3%
35,1%
0,0001 inclusiv sifilis sau gonoree, sunt în
25-34
29,8%
33,8%
0,29 creştere la homosexuali [2, 9].
35-44
8,8%
10,8%
0,44
Noi am observat că sifilisul apare în
45-54
10,5%
5,4%
0,02 procente mai mari la persoanele din
55-64
1,8%
1,4%
- grupa de vârstă 25-34 ani, respectiv 3565-74
1,8%
0,0%
- 44 de ani. Peste aceste vârste cazurile
75-84
1,8%
0,0%
- raportate scad, însă am observat
Total
100,0%
100,0%
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o pondere mai crescută în judeţul Harghita, cu diferenţe
semnificative faţă de judeţul Mureş. Infecţiile gonococice
apar mai frecvent la persoanele tinere cu vârste între 20-34
de ani.
Cele mai bune modalităţi de a evita o BTS sunt:
comunicările cu partenerul sexual dacă are o BTS; testarea
înainte de activitatea sexuală; relaţii monogame, pe termen
lung cu un partener neinfectat. Este important pentru
femeile gravide să fie testate pentru BTS. Ele pot provoca
femeilor un travaliu precoce şi complicaţii la naştere.
Multe BTS-uri pot fi transmise de la mamă la făt în timpul
sarcinii, naşterii sau după ce copilul s-a născut. Efectele
BTS asupra copiilor pot include naşterea unui copil mort,
greutate mică la naştere, probleme neurologice, orbire, boli
hepatice şi infecţii grave. Tratamentul în timpul sarcinii
poate vindeca unele BTS şi reduce riscul de transmitere a
infecţiei [8].
Ratele de incidenţă pentru infecţiile gonococice şi
sifilis trebuie să fie monitorizate cu atenţie, iar intervenţiile
de sănătate publică trebuie să fie orientate spre grupurile
afectate. Aceste programe de intervenţie trebuie să fie
bazate pe dovezi şi monitorizate în mod riguros şi
sistematic pentru a fi asigurată calitatea lor. Apariţia unor
tulpini multirezistente de N. gonorrhoeae este o
ameninţare gravă de sănătate publică, care ar putea duce la
pierderea din ultimele opţiuni rămase pentru un tratament
eficient în viitorul apropiat. Experţii în domeniul sănătăţii
publice şi medicii specialişti trebuie să fie informaţi despre
situaţia actuală şi să fie atenţi la eşecurile unor tratamente.

C

ONCLUZII
Din analiza evoluţiei (anii 2005-2012) infecţiilor
gonococice şi a sifilisului în cele două județe studiate se
constată următoarele :
• evoluţie descendentă a cazurilor de sifilis în judeţele
comparate;
• evoluţie constantă şi sub nivelul naţional a cazurilor de
gonoree în judeţul Mureş;
• evoluţie oscilatorie şi peste nivelul naţional a cazurilor
de gonoree în judeţul Harghita;
• infecţiile gonococice apar cu precădere la persoanele
de sex masculin cu mediul de provenienţă urban;
• cazurile de sifilis şi gonoree au fost apanajul
persoanelor tinere (decada a doua şi treia de vârstă) şi
active sexual.
Este utilă şi necesară derularea unor programe
naţionale de profilaxie şi informare, de educaţie
instituţionalizată continuă despre prevenirea bolilor cu
transmitere sexuală şi viaţa sexuală la toate grupele de
vârstă. Instituţiile de stat în domeniul sanitar trebuie
sprijinite să coordoneze aceste programe cel puţin la trei
niveluri: instituţii de învăţământ, familie şi centre de
planificare familială.
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