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Шта је Lymphogranuloma venereum (LGV)? 

v Lymphogranuloma venereum (LGV) је полно преносива болест, чији је 
узрочник бактерија-Chlamyida trachomatis L1-L3. (Овај серотип се разликује 
од серотипа који је узрочник инфекције хламидијом). 

Како се Lymphogranuloma venereum (LGV) преноси? 

v Lymphogranuloma venereum (LGV) можете добити путем сексуалног односа 
са особом која је већ заражена, било да је у питању анални секс, „fisting“, 
размена сексуалних играчака, и ретко путем оралног секса. 

v Скоро сви случајеви LGV-а евидентирани у Европи су мушкарци који имају 
сексуалне односе са мушкарцима (МСМ), нарочито уколико су HIV 
позитивни. 

v Највећем ризику су изложени мушкарци који имају више сексуалних 
партнера и упражњавају односе на јавним местима, нарочито у саунама.  

v Иако сте имали LGV раније, могућа је реинфекција. 
 
Који су симптоми Lymphogranuloma venereum (LGV)? 

v LGV инфекција може бити асимптоматска, тј. без симптома. 
v Најчешћи симптоми су бол у ректуму, крвави ректални исцедак, 

опстипација и осећај непотпуног пражњења црева (tenesmus). 
v У гениталној или ректалној регији се могу наћи мале безболне пустуле које 

могу направити улцерацију која зараста без терапије након неколико дана. 
Можете приметити исцедак из пениса или ректума. 

v Након две до шест недеља може доћи до појаве отицања лимфних чворова 
у препонама које могу прерасти у апсцес са гнојним исцетком.  Отекли 
лимфни чворови у абдомену могу узроковати болове у доњем абдомену или 
бол у доњем делу леђа. 

v Истовремено можете имати повишену телесну температуру, малаксалост, 
дрхтавицу, болове у зглобовима и мишићима. 

Основне особине 
Lymphogranuloma venereum је полно преносива болест 

Скоро сви детектовани случајеви у Европи срећу се код МСМ (мушкарци који 
имају секс са мушкарацима) 

Преноси се са особе на особу путем сексуалног односа 
Често не даје симптоме 
Терапија је једноставна 

Уколико се	LGV не лечи адекватним антибиотицима, може довести до озбиљних 
и трајних здравствених последица 
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Да ли је потребно тестирати се? 

v Уколико сте мушкарац који упражњава анални секс са другим мушкарцима  
или имате симптоме које се могу приписати LGV, онда је потребно ради 
тестирања узети узорак из гениталне регије, и/или ректума како би се 
поставила тачна дијагноза. 
 

v Уколико мислите да сте били у контакту са особом која има LGV, или друге 
инфекције, или имате симптоме које се могу приписати LGV, онда је 
индикован преглед код Вашег лекара опште праксе или надлежног 
дерматолога. 
 

v Доктор или обучена медицинска сестра узима брис (узорак) из било које 
улцерације у гениталној регији и/или ректума код мушкараца који 
упражњавају анални секс, узорак бриса ће бити послат одговарајућој 
лабораторији где ће бити тестиран на бактерију која је узрочник LGV. 
Уколико су жлезде натекле може се и из њих узети узорак гноја. 
 

v Уколико имате LGV, такође је потребно да се тестирате на друге полно 
преносиве болести, као што су ХИВ, сифилис и гонореја (HIV, Syphilis и 
Gonorrhoea) јер можете имати више од једне инфекције истовремено. 

 

Како се лечи Lymphogranuloma venereum (LGV)? 

v Неопходно је да се што раније примени одговарајућа терапија, како би се 
спречиле могуће компликације и озбиљнији здравствени проблеми.  
 

v LGV се лечи тронедељним циклусом антибиотика, најчешће, 
доксициклином или еритромицином. 
 

Да ли да упражњавам секс уколико имам Lymphogranuloma venereum (LGV)? 

v За време терапије, односно док се сви симптоми не повуку код Вас и Вашег 
партнера, препоручује се апстиненција (уздржавање од сексуалних 
односа), односно треба избегавати сваки вид сексуалних односа, чак и са 
кондомом. 
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Које су могуће компликације Lymphogranuloma venereum (LGV)? 

v LGV ретко када доводи до дуготрајних компликација уколико се реагује на 
време. Ипак, ако се не лечи, LGV може изазвати и системске 
манифестације са захватањем зглобова, јетре, плућа. Ретко, може довести 
до инфламације срца или мозга. 
 

v Уколико се не лечи, LGV може довести до инфламације ректалне и 
гениталне регије са израженим отоцима и улцерацијама који доводе до 
дугорочног бола и проблема са цревима. 
 

Да ли морам обавестити свог партнера? 

v Уколико имате LGV, од кључног је значаја да Ваш садашњи партнер и било 
који други сексуални парнтери, које сте имали у претходна три месеца, 
буду тестирани и лечени. 
 

v Циљ овога је да се спречи Ваша реинфекција, као и да Ваши партнери не 
развију компликације проузроковане инфекцијом. 

 

Додатна помоћ и информације 

v Уколико сумањте да имате LGV или неку другу полно преносиву болест, 
потребно је да се обратите Вашем лекару опште праксе или надлежном 
дерматологу. 
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