HAEMOPILUS I SEXE ORAL, UN NOU AGENT CAUSAL
D'URETRITIS?
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Introducció
Una de les infeccions de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre els homes és la
uretritis. Les uretritis de transmissió sexual s'han classificat en gonocòcciques (GU)
produïdes per Neisseria gonorrhoeae i no gonocòcciques (NGU) produïdes per altres
gèrmens com: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium o Ureaplasma
urealyticum. S'estima que en un 30-40% l'etiologia no queda aclarida.
Recentment s'han descrit nous agents etiològics per les NGU amb especial rellevància
del gènere Haemophilus, relacionat amb el sexe oral insertiu.
Objectiu
Descriure les característiques epidemiològiques, clíniques i de laboratori dels pacients
diagnosticats de NGU per Haemophilus i comparar-les amb les dels diagnosticats de
NGU pels altres gèrmens estudiats.
Metodologia
Estudi retrospectiu d'històries clíniques d'homes atesos a Urgències i a la consulta
d'ITS del nostre centre entre gener-2018 i febrer-2019 amb cultiu convencional i PCR
múltiple d'uretra a l'hora. Hem estudiat: dades demogràfiques, tipus de pràctiques
desprotegides, motiu de consulta i durada de la clínica entre d'altres.
Estudi estadístic fet amb SPSS 18.0 Resultats
Vam incloure 158 casos amb edat mitjana de 31.6 anys. 86 van resultar positius per un
dels gèrmens estudiats. Haemophilus fou el segon germen més freqüent (21) quan
l'aillament era únic: 16 parainfluenzae i 5 influenzae. Més del 95% dels casos
reportaven sexe oral desprotegit. Entre els infectats per Haemophilus només el 19%
explicava sexe vaginal desprotegit. El motiu de consulta més freqüent va ser la disúria,
i la durada de la clínica de més d'una setmana, mostrant aquestes variables
diferències estadísticament significatives respecte dels altres microorganismes
estudiats.
Conclusions
1.- Haemophilus és un agent causal de NGU amb incidència creixent entre els
practicants de sexe oral desprotegit
2.- Els motius de consulta dels infectats per Haemophilus són diferents als dels
pacients infectats pels altres gèrmens 3.- La durada de la clínica és major en els
infectats per Haemophilus

