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Eesti Naistearstide Selts, Eesti Uroloogide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts,
Eesti Perearstide Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Ühing, Seksuaalsel Teel Levivate Haiguste
Eesti Ühing, Eesti Laborimeditsiini Ühing ning TÜK Androloogiakeskus.
Ümarlaua peamine eesmärk oli saavutada ühtsed seisukohad järgmiste naiste ja meeste
suguteede põletike diagnostika, ravi ja partnerite käsitluse osas:
1. Selgitada, keda on vaja testida Ureaplasma parvumi, Ureaplasma urealyticumi,
Mycoplasma genitaliumi ja M hominis suhtes?
2. Millised on aktsepteeritavad uurimismeetodid? Milline on paneeldiagnostika roll?
3. Leppida kokku keda ja millistel juhtudel on vaja ravida (millal on tegemist haigusega
ja millal normleiuga)?
4. Kas ja millal on vaja ravida mõlemaid partnereid?
Varem koostatud ravijuhend:*
„…kõiki patsiente tuleb uurida järgmiste patogeenide ja haiguste suhtes: Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoea, süüfilis, HIV, hepatiit B ja C. Teised uuringud tehakse vastavalt näidustustele;“
„…partnerite rutiinne uurimine ja ravi ei ole vajalik, kui esineb kandiaas (vaginiit), bakteriaalne vaginoos,
prostatiit;“
„…partnerite uuringud ja/või ravi on vajalikud seksuaalsel teel levivate infektsioonide korral .“
*
Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ravijuhis Eestis, 2011.
Kättesaadav: http://www.eusti.ee/STI_ravijuhis_2011.pdf

Ümarlaual osalejate poolt esile tõstetud peamised küsimused/probleemid:
1. Norm ja patoloogia: puudub konsensus, millal on tegemist normleiuga ja millal
haigusega, st genitaalinfektsioon vs normaalne mikrobioota
2. Patsiendi käsitlus: vajalikud on ühtsed põhimõtted, keda skriinida/uurida/ravida ja
mille suhtes uurida (konsensus, ravijuhendid), vajalik on tõenduspõhine lähenemine
3. Kollegiaalsus: suhtlemisel patsientide ja kolleegidega
4. Koostöö: kliinik ja labor; eri erialade spetsialistid
5. Kulu-tulusus, põhjendamata uuringute vältimine, resistentsuse teke antibiootikumide
suhtes
Ümarlaual kuulati ettekanded:
1. Mikroobid naise ja mehe suguteedes: kuidas teha vahet mikrobiootal ja infektsioonil?
Dots Reet Mändar
2. Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma
genitalum suguteedes: kas ja millal on vajalik diagnoosimine ja ravi? Dr. Marie Abel
3. Millised on tänapäevased suguteede infektsioonide diagnostilised meetodid?
Paneeldiagnostika. Kai Jõers
4. Hetkeprobleemidest meestearsti pilguga dr. Margus Punab
5. Hetkeprobleemidest naistearsti pilguga. Dr. Piret Veerus

Ettekannetele järgnes diskussioon genitaalsete mükoplasmade kliinilise käsitluses osas, mille
lühikokkuvõte on esitatud allpool ja tabelis.
1) olemas arvestatav tõendus M. genitaliumi kui suguteede patogeeni kohta1-6:
 Mycoplasma genitalium:
a. on urogenitaaltraktis patogeen, mis levib sugulisel teel
b. infektsiooni korral on näidustatud antibakteriaalne ravi, sh partnerite ravi
c. Mycoplasma genitalium põhjustab uretriiti meestel ja suure tõenäosusega ka
tservitsiiti ja PIDi naistel
d. Mycoplasma genitaliumi osas peaks testima mittegonokokilise uretriidi
tunnustega mehi; iseäranis resistentsete ja rekurrentsete uretriitide korral ja
tservitsiidi või PIDi tunnustega naisi
e. Mycoplasma genitalium on resistentne tetratsükliinide ja beetalaktaamantibiootikumide suhtes
2) puudub veenev tõendus M hominise ja Ureaplasma spp kui suguteede patogeenide
kohta 6-8:


Mycoplasma hominist ja Ureaplasma spp:
o Mycoplasma hominist ja Ureaplasma spp leidub märkimisväärse sagedusega
tervete inimeste urogenitaaltraktis
o Mycoplasma hominis ja bakteriaalse vaginoosi vahel on seos, kuid seda
koosmõjus teiste mikroobide ja teguritega

Mycoplasma hominis
Ureaplasma parvum
Ureaplasma
urealyticum
Mycoplasma
genitalium

Testimine
Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
Meestel uretriidi
korral
Vajalik
sümptomite/kaebuste
esinemisel (PID,
tservitsiit, uretriit)

Ravi
Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
Meeste ravi uretriidi
korral
On vajalik

Partneri ravi
Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
On vajalik
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