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Syfilis

Du behöver inte få några symtom när du smittats av syfilis.
Det kan dröja många år innan sjukdomen ger sig till
känna. Om du får tidiga symtom, så kallad primär syfilis,
uppträder de ungefär två veckor till tre månader efter att
du har fått infektionen. Du kan då få sår på könsorganet
eller på stället där bakterien har trängt in genom slemhin
nan, till exempel runt ändtarmens öppning eller i mun
hålan. Såren behöver inte svida eller göra ont. Lymfkörtlar
i närheten av såret svullnar ofta upp.

Testa dig för syfilis
Provtagning för syfilis är gratis eftersom sjukdomen
ingår i smittskyddslagen. Du testar dig genom att lämna
ett blodprov. Prov kan även tas från eventuella sår där
bakterien kan finnas. Bakterien kan upptäckas tidigast
fyra veckor efter smittillfället. För att vara säker på att
infektionen ska upptäckas i testet kan det behöva gå upp
till tre månader efter smittillfället. Testa dig om du miss
tänker att du har syfilis.

Behandling mot syfilis är gratis. Infektionen behandlas
vanligen med penicillininjektioner i en till tre veckor.
Efter avslutad behandling tas alltid kontrollprov. Även din
sexpartner behöver testas om du bär på bakterien. Har du
flera partner behöver alla testas.

Att tänka på vid syfilis
Du kan få syfilis flera gånger. Syfilissår kan läka av sig själva
och infektionen kan vila i kroppen under många år. Du
kan få följdsjukdomar om infektionen inte blir behandlad.
Risken för följdsjukdomar minskar om du snabbt kommer
under behandling.
Syfilis kan återkomma i så kallade sekundära och ter
tiära infektionsstadier. Symtomen skiljer sig då från det för
sta stadiet. Vid syfilis i andra stadiet kan du till exempel få
fjällande utslag på kroppen, feber och håravfall. Det andra
syfilisstadiet uppstår sju till tio veckor efter att det första
stadiet har läkt ut. Syfilis i tredje stadiet kan långt senare
ge svåra skador på hjärt- och kärlsystemet i kroppen. Även
hud och slemhinnor kan skadas, liksom nervsystemet och
hjärnan. Skadorna på blodkärlen, nervsystemet och hjär
nan kan bli livshotande om du inte får behandling.
Obehandlad syfilis kan överföras till barnet under gravi
diteten och då ge barnet svåra skador. Under graviditeten ska
du som blivande mamma erbjudas ett syfilistest. Syftet är att
kunna ge dig behandling och skydda barnet från skador.
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Syfilis orsakas av en bakterie. Bakterien kan
sitta i könsorganens slemhinna, men även i änd
tarmen, i munnen och i svalget. Bakterien kan
också finnas i sår eller i utslag på huden som
orsakas av bakterien. Syfilis sprids vid oskyddade
sexuella kontakter och överförs lätt mellan
människor vid vaginala samlag, analsex och
oralsex. Syfilis kan överföras via saliv. Bakterien
tränger då in i sår eller skador i munhålans slem
hinna. Du kan även få syfilis via blod om du
använder droger och delar spruta och nål med
någon som bär på bakterien.

