
Гонорея (трипер) - інфекційне захворювання, яке викликається бактеріальної (Neisseria 

gonorrhoeae) флорою, яка уражує переважно статеві органи. 

Передається майже виключно статевим шляхом, але в окремих випадках можливе внеполовое 

зараження через білизну, губки, рушники, на яких зберігся невисохлий гній.  Зараження 

новонароджених може статися під час пологів при проходженні плода через родові шляхи матері і 

проявляється кон'юнктивітом і кератитом. 

симптоми ввираженного уретриту: виділення гною із сечовивідного каналу, набряк і почервоніння 

губок і хворобливе сечовипускання 

Уражаються слизові оболонки сечовипускального каналу (уретрит - см. Фото), піхви, прямої кишки, 

порожнини рота, носа, гортані. 

Процес може поширюватися на передміхурову залозу, придатки яєчок і яєчка, семявиносящіе 

протоки, а у жінок - на матку, яєчники, маткові труби, що призводить до ускладнень: 

У чоловіків: 

Простатит, епідидиміт, періорхіт, орхіт, везикуліт і ін .. 

У жінок: 

Ендометрит, аднексит, пельвіоперитоніт і ін. 

При поширенні по кров'яному руслу інфекція здатна викликати гонококовий сепсис і вражати різні 

органи.  Наприклад, відзначаються ураження суглобів, очей, плеври, ендокарда, м'язової, кісткової 

і нервової тканин. 

Клінічна діагностика у чоловіків: 

Симптоми і ознаки уретриту, що характеризуються виділеннями з уретри і печіння під час 

сечовипускання 

Ознаки ректальної інфекції - виділення з заднього проходу і болю в періанальної області 

Явища гострого епідидиміту і періорхіта (орхоепідідіміта) - хворобливість, ущільнення і збільшення 

органів мошонки, що виявляється зазвичай у чоловіків молодше 40 років. 

Імовірність безсимптомної інфекції присутній при ураженні уретри <10%, прямої кишки> 85%, 

глотки> 90% випадків. 

Дисемінована інфекція викликає підвищення температури, петехії (судинні крововиливи) або 

пустульозні (гнійничкові) висипання на шкірі, асиметричну артралгія (біль у суглобах), септичний 

артрит (інфекційне запалення суглоба), тендосиновіт (запалення сухожилля і його оболонки), 

Рідко, але все ж  мають місце менінгіт або ендокардит 

Клінічна діагностика у жінок: 

Зміни характеру вагінальних виділень і ознаки цервицита (запальний процес каналу шийки матки 

характеризується слизисто-гнійними виділеннями, легким, що виникають при незначних 

маніпуляціях кровотечею). 



Гострий біль в нижній частині живота і болючість при пальпації. 

Імовірність безсимптомної інфекції присутній при ураженні шийки матки> 50%, прямої кишки> 

85%, глотки> 90% випадків. 

Дисемінована інфекція викликає підвищення температури, петехії (судинні крововиливи) або 

пустульозні (гнійничкові) висипання на шкірі, асиметричну артралгія (біль у суглобах), септичний 

артрит (інфекційне запалення суглоба), тендосиновіт (запалення сухожилля і його оболонки), дуже 

рідко спостерігаються менінгіт або  ендокардит. 

Гнійний кон'юнктивіт у новонароджених. 

Показання до обстеження: 

Симптоми або ознаки виділень з уретри. 

Наявність у статевого партнера інфекції, що передається статевим шляхом (ІПСШ), або запального 

захворювання органів малого таза (ВЗМТ). 

На прохання пацієнта (скринінг на ІПСШ), або при недавньому появу нового статевого партнера. 

Виділення з піхви при наявності факторів ризику ІПСШ (вік молодше 25 років, який нещодавно 

з'явився новий статевий партнер). 

Гострий орхоепідідіміт у чоловіків молодше 40 років. 

Гостре запальне захворювання органів малого таза 

Гнійний кон'юнктивіт у новонароджених. 

Показання до призначення лікування: 

виявлення при мікроскопії внутрішньоклітинних грамнегативних диплококков в мазках з 

урогенітальних виділень; 

позитивний результат посіву або тесту на ампліфікацію антигену N. gonorrhoeae при будь-якої 

локалізації поразок; 

на підставі наявності гнійних виділень з уретри у чоловіків або слизистоогнійних цервицита у 

жінок, якщо проведення швидких діагностичних тестів не представляється можливим;  лікування 

слід починати тільки після збору матеріалу для лабораторних досліджень.  У таких випадках 

показано комбіноване лікування гонококової і хламідійної інфекцій. 

Статевих партнерів слід лікувати від гонореї і хламідійної інфекції, бажано після обстеження на 

ІПСШ.  У разі негативних аналізів лікування призначається: 

всім статевим партнерам (хворого гонореєю), які мають клінічні симптоми гонореї; 

всім статевим партнерам за останні 14 днів або ж останньому статевого партнера, якщо інтервал 

після останнього статевого контакту склав більше 14 днів; 

в безсимптомних випадках перебігу гонореї у хворого - всім статевим партнерам за попередні 90 

днів. 


