FRENGİ
Frengi, cinsel faaliyet sırasında, cinsel organlar arasında veya cinsel organ ile ağızdaki veya
makattaki mukoza arasındaki temas aracılığıyla bulaşan, cinsel yoldan geçen bir hastalıktır.
Hastalık, hamilelik sırasında anneden çocuğa ve kan nakli yoluyla da bulaşabilir.
Frengi, son 10 yıldır Norveç’te hemen hemen ortadan kaldırılmış idiyse de, günümüzde yine
olağan hale gelmiştir. Hastalık, Oslo’da erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında
patlama yapmıştır. Hastalık, şimdilerde karşı cinse ilgi duyanlar arasında da daha sık
görülmektedir. Frengi, eski Sovyetler Birliği ülkeleri, bir çok gelişmekte olan ülke ve
ABD’nin bazı büyük şehirlerinde olağan olarak rastlanılan bir hastalıktır.
Doğru şekilde kullanılan prezervatif bulaşmaya karşı koruyucudur. Prezervatif, cinsel ilişki
boyunca çıkarılmamalıdır.
BELİRTİLER
Frengi üç aşamada gelişir:
1. aşama
Hastalığın bulaşmasından yaklaşık üç hafta sonra, bakterilerin vücuda girdiği yerde bir yara
ortaya çıkar. Bu yara genellikle cinsel organlardadır, ama makat, ağız veya vücudun diğer
yerlerinde de oluşabilir. Yara fazla ağrı yapmaz ve bir kaç hafta sonra tedavisiz, kendi
kendine kaybolur. Yaraya en yakın olan lenf bezleri şişer, fakat acı vermez. Bazen, hastalığın
bu ilk aşaması farkedilmez.
2. aşama
Hastalık 1. aşamada tedavi edilmeyecek olursa, bir-iki ay sonra 2. aşamaya geçer. 2. aşamada
en çok ortaya çıkan şikayetler, vücutta çeşitli türlerde kızarıklık, saç dökülmesi, lenf
bezlerinde şişme, biraz ateş, baş ağrısı ve yorgunluktur.
Gizli seyreden dönem
Hastalık 2. aşamada tedavi edilmeyecek olursa, kişinin herhangi bir şikayetinin olmadığı gizli
seyreden bir aşamaya girer. Cinsel yoldan hastalığı bulaştırma tehlikesi azalır, fakat hamilelik
sırasında hala cenine bulaşabilir.
3. aşama
Yıllar sonra hastalık, beyin, kalp-damar, cilt ve kemiklere saldırdığı 3. aşamaya geçebilir.
MUAYENE
Doktorda yapılan basit bir kan tahlili kişide frengi olup olmadığını gösterebilir. Ancak tahlilin
pozitif çıkması için, bulaşma durumunun üzerinden bir kaç hafta geçmiş olması gerekebilir.
TEDAVİ
Penisilin iğneleri frengiye karşı yüzde yüz etkilidir. Penisiline allerjisi olanlar için başka etkili
ilaçlar vardır.
Kişi, iyileşmiş ilan edilmeden önce cinsel ilişkide bulunmamalıdır.

ÜCRETSİZ MUAYENE VE TEDAVİ
Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yasasında frengi, kamu sağlığı açısından tehlikeli olarak
değerlendirilmektedir. Bu durum, ücretsiz muayene ve tedavi hakkını içerir. Kişinin şimdiki
ve daha önceki eşlerine, hastalığa yakalanmış olduğunu bildirmesi çok önemlidir. Doktor ve
hastanın işbirliği yaparak hastalığın nasıl bulaştığını tespit etmeleri, cinsel ilişkide bulunulan
ve hastalığı kapmış olabilecek kişilerin muayene ve tedavisi bakımından gereklidir.

