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األمراض املنقولة جنسيااألمراض املنقولة جنسيا

األمراض املنقولة جنسيا:
ما املمكن معرفته هنا

األمراض املنقولة جنسيا هي العدوى التي تنتقل بشكل رئييس عن طريق عالقات جنسية مبا يف 
ذلك عالقات جنسية فموية وعالقات جنسية رشجية )إدخال أو تقبيل(.

أعراض
معظم األمراض املنقولة جنسيا ال تظهر أعراض يف البداية. لهذا هناك خطر أكرب يف نقلها إىل 

أشخاص آخرين. بعد العدوى يف وقت متغري يسمى »دور الحضانة«، ميكن أن تظهر األعراض أو 
العالمات املرئية عىل الجسم. تظهر بشكل عام يف منطقة األعضاء التناسلية. اعتامًدا عىل نوع 

العدوى ونوع العالقات الجنسية املامرسة، قد تظهر هذه األعراض يف الفم أو الرشج أو عىل الجلد 
أو بشكل عام. ميكن أن تكون األعراض خفيفة وغالبًا ما تكون غائبة متاًما لكنها ميكن أن تظهر بعد 

فرتة طويلة، حتى بعد سنوات من لحظة العدوى. يعتمد تقلّب دور الحضانة أوالً عىل خصائص 
الفريوس أو البكترييا أو الربوتوزوان )يعني قوة العامل املمرض أو عدوانيته(. ثم يعتمد أيًضا عىل 
التحمل الطبيعي لجسم كل شخص. تشري القوة أو العدوانية إىل العامل املمرض وليس اىل الجهاز 

املناعي للشخص. ال تعني الصحة البدنية والرباعة زيادة القدرة عىل التحمل.

عوامل معدية
• فريوس )مثل فريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد والورم اللقمي والهربس

التناسيل وفريوس الورم الحليمي(
• بكترييا )مثل املتدثرات وداء السيالن والزهِرّي( 

• بروتوزوان )مثل داء املُشعرات(

فيام ييل قامئة بأكرث األمراض املنقولة جنسًيا شيوًعا 
• املتدثرات

C او B او A التهاب الكبد •
• داء سيالن 

• الهربس التناسيل
• فريوس نقص املناعة البرشية 

• فريوس الورم الحليمي 
• الزهِرّي

• داء املشَعرات 
• املبيضة واإللتهاب املهبيل 

تحدث العدوى الجنسية عندما تدخل الفريوسات أو البكترييا أو الربوتوزوان إىل الجسم عن طريق 
السائل املنوي أو اإلفرازات املهبلية أو الدم. فيام يتعلق ببعض األمراض املنقولة جنسيا، مثل 

الزهري، تحدث العدوى من خالل التالمس بني األغشية املخاطية التي تبطن األجزاء الحميمة أو 
الفم أو املهبل أو الرشج.

ميكن أن تنتقل بعض األمراض املنقولة جنسيا إىل الجنني خالل الحمل أو إىل الوليد عن طريق 
حليب الثدي. 

ميكن أن يكون للعديد من األمراض املنقولة جنسيا عواقب وخيمة مبرور الوقت، مثل العقم أو 
الرسطان. إذا تم تشخيص األمراض املنقولة جنسيا يف الوقت املناسب، فقد يكون هناك رضر ضئيل 

أو معدوم.
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األمراض املنقولة جنسيااألمراض املنقولة جنسيا

إذا مل تتم التعرف عليها ومعالجتها عىل الفور، فقد تؤثر عىل صفاء الحياة اليومية، مام تتسبب يف 
معاناة نفسية ووصمة عار اجتامعية. إذا كانت هناك األمراض املنقولة جنسيا، يكون الكائن الحي 

أكرث عرضة الخرتاق فريوس نقص املناعة البرشية )الفريوس املسبب ملرض اإليدز إذا ترك دون عالج(. 

إذا تم عالج األمراض املنقولة جنسيا بشكل رسيع وصحيح، فإنها يف معظم الحاالت قابلة للشفاء. 
إذا تُركت دون عالج، ميكن أن تسبب هذه األمراض أرضاًرا جسيمة. بعض أنواع العدوى )مثل 

عدوى فريوس نقص املناعة البرشية( ال ميكن عالجها بشكل دائم ولكن ميكن عالجها من خالل 
ضامن نوعية حياة طبيعية تسمح للمرىض بأن ال يكونوا معديني وتسمح لهم بالحصول عىل حياة 

عالقات طبيعية )خطيب أو خطيبة واألرسة واألطفال وما إىل ذلك(. 

إذا كان هناك أي شك يف إصابتك بعدوى، فيجب عليك االتصال مبركز األمراض املنقولة جنسياً )مركز 
تشخيص متخصص يف عالج األمراض املنقولة جنسياً( يف أرسع وقت ممكن وبالطبيب العام وإذا 

كان هناك مبركز مجتمعي أو بخدمة موثوقة وبأخصايئ األمراض املنقولة جنسياً وبأخصايئ أمراض 
النساء أو بطبيب األمراض الجلدية أو بأخصايئ املسالك البولية.

ميكن أن تصيب األمراض املنقولة جنسياً أي شخص يقيم عالقات جنسية، بغض النظر عن العمر 
والجنس. ال ميكن أن يضمن استخدام الواقي الذكري أو استخدام العالج الوقايئ لفريوس نقص 

املناعة البرشية قبل التعرض وبعده الحامية من جميع األمراض املنقولة جنسياً، حتى لو كانت 
أدوات أساسية للوقاية. يعد تطوير ثقافة الصحة الجنسية للفرد عنرًصا أساسيًا يف الوقاية األولية 

والثانوية من األمراض املنقولة جنسياً، جنبًا إىل جنب مع عادة إجراء االختبارات والزيارات 
املتخصصة بشكل دوري. 

املواقف التي تزيد من خطر اإلصابة بعدوى منقولة جنسًيا
األشخاص الذين لديهم العديد من الرشكاء الجنسيني، ألن لديهم املزيد من جهات االتصال الجنيس 

و / أو العالقات الجنسية، فقد يكون لديهم فرصة أكرب لإلصابة بالعدوى. 
األشخاص الذين ميارسون الجنس غري اآلمن يف سن مبكرة جًدا، ألن األغشية املخاطية يف األعضاء 

التناسلية ال يزال غري ناضج وأكرث حساسية للعدوى. 
األشخاص الذين لديهم رشيك مصاب بعدوى منقولة جنسيًا غري معروف وبالتايل مل يتم عالجه. َمن 

ينتمي إىل فئات سكانية هشة أو إىل األقليات املوصومة والتمييز ضدها. 
من لديه صعوبة يف الوصول إىل خدمات النظام الصحي الوطني، ألي سبب ثقايف أو لغوي أو إداري 

أو ترشيعي. 
أولئك الذين يتعاطون املواد )مثل الكحول أو املخدرات( حيث ميكنهم بسهولة أن يفقدوا الوضوح 

العقيل ويتعرضوا لسلوكيات محفوفة باملخاطر. 

عالقات جنسية غري اآلمن
يتم تعريف »عالقات جنسية غري اآلمن« عىل أنها جميع العالقات التي ال يتم فيها اتخاذ 

االحتياطات مع رشيك واحد أو أكرث.
مع رشكاء غري معروف صحتهم الجنسية.

مع الرشكاء العرضيني الذين تكون عاداتهم الجنسية و / أو أمناط حياتهم غري معروفة.
 الجامع بني الجنسني - الفعل الجنيس بني الرجل واملرأة.

الجامع املثيل - الفعل الجنيس بني رجلني أو امرأتني.
جامع ثنائية الجنس - يقيم الشخص عالقات جنسية مع الرجال والنساء.

الجامع املهبيل - يشمل إدخال القضيب يف املهبل.
الجامع الرشجي - يشمل إدخال القضيب يف الرشج.

الجامع الفموي - تحفيز القضيب أو املهبل أو الرشج من خالل استخدام اللسان والشفتني.
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املقدمة الوصفية والعامل املريض واالنتشار
فريوس نقص املناعة البرشية هو فريوس قهقِري يهاجم ومع مرور الوقت، يدمر الدفاعات املناعية 

حتى يستهلك الجسم متاًما. اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية تسبب اإليدز )متالزمة نقص 
املناعة املكتسب(، وهي عدوى ال تزال حتى اليوم بدون لقاح وال يوجد عالج منها ولكن ميكن 

عالجها من خالل ضامن نوعية حياة جيدة.

االنتقال
ينتقل الفريوس عن طريق العالقات الجنسية )املهبلية والرشجية والفموية( والدم )عىل سبيل 

املثال عن طريق استبدال اإلبر أو املحاقن لحقن املواد(. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن ينتقل من األم 
املصابة وليست يف العالج، إىل الوليد قبل الوالدة ويف وقت الوالدة ومن خالل الحليب بعد الوالدة.

األعراض التطوير والدورة
لفرتة طويلة، حتى لعدة سنوات، قد ال تكون هناك أعراض. الطريقة الوحيدة ملعرفة إصابتك 

بفريوس نقص املناعة البرشية هي من خالل االختبار.
فريوس نقص املناعة البرشية بدون أعراض. ميكن أن يتطور اإليدز عىل مدى فرتة ترتاوح بني 5 و10 

سنوات. اإليدز يضعف الجسم ويؤدي إىل املرض وتطور األورام.

التشخيص والعالج
يتم التشخيص عن طريق إجراء اختبار معمل بعينة دم بعد 28 يوًما من الجامع املعرض للخطر. 

يتم إعطاء نتيجة الفحص بعد أيام قليلة. 

هناك أيًضا فحوصات تقدمها خدمات متخصصة أو مجتمعية، مثل االختبارات الرسيعة التي يتم 
إجراؤها عىل اللعاب أو عىل قطرة دم مأخوذة من اإلصبع. يتم تقديم النتيجة يف 15 دقيقة ويتم 

الجمع بني املشورة بشأن تقليل املخاطر، بناًء عىل عادات واحتياجات الشخص.

ميكنك أيًضا إجراء اختبار ذايت تشرتيه من الصيدلية ويتم إجراؤه عىل قطرة دم يتم الحصول عليها 
من إصبع.

تتطلب اختبارات االستجابة الرسيعة التي يتم إجراؤها يف املنشأة ويف االختبارات الذاتية، عىل الرغم 
من موثوقيتها، اختبار تأكيد يتم إجراؤه من خالل عينة دم يف منشأة صحية. 

فيام يتعلق بالعالج، تتيح األدوية املضادة للفريوسات للشخص املصاب بفريوس نقص املناعة 
البرشية العيش بنوعية حياة جيدة. تؤخذ هذه األدوية مدى الحياة ولكنها ال تقيض عىل الفريوس. 

حتى اآلن مل يتم العثور عىل عالج أو لقاح حتى اآلن لعالج فريوس نقص املناعة البرشية.

فريوس نقص املناعة البرشية
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الوقاية
اسرتاتيجيات الوقاية من جائحة فريوس نقص 

املناعة البرشية معقدة ومحددة.

نتحدث عن الوقاية املشرتكة ونقاطها املركزية هي:

• تحليل السلوك الخطر واالستشارة؛
• القضاء عىل وصمة العار االجتامعية ومكافحة 

التمييز؛
• الواقي الذكري واالختبارات؛

• العالج والوقاية )TasP( والوقاية بعد التعرض؛ 
)PEP( والوقاية قبل التعرض )PrEP(، تعني 

العالج كوقاية ثانوية. 
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املقدمة الوصفية والعامل املريض واالنتشار
املتدثرات عدوى تسببها بكترييا وهي أكرث األمراض املنقولة جنسيا انتشاًرا يف أوروبا.

تصيب النساء أكرث من الرجال.
إذا مل يتم عالجها بشكل صحيح، ميكن أن يتطّور مرض التهايب حويض عند النساء وهي حالة ميكن 

أن تسبب العقم. تزيد عدوى املتدثرات من احتاملية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية.

االنتقال
تنتقل العدوى عن طريق العالقات الجنسية )املهبلية أو الرشجية أو الفموية( وميكن أيًضا أن تنتقل 

من األم املصابة إىل الوليد يف وقت الوالدة. ميكن أن تصاب باملتدثرات مرة أخرى حتى لو كنت قد 
أصبت وعولجت بشكل صحيح يف املايض.

التشخيص والعالج
يشمل العالج املتوقع ملرض املتدثرات العالج باملضادات الحيوية من خالل إعطاء أقراص أو عن 

طريق الحقن حسب نصيحة الطبيب املختص.  مبجرد اكتامل العالج، يتم شفاء الشخص. ميكن أن 
تصاب باملتدثرات مرة أخرى حتى لو كنت قد عولجت بشكل صحيح يف املايض.

األعراض  والتطوير والدورة
نسبة عالية من املصابني ال يظهرون أعراض. 

عند النساء قد يكون هناك إفرازات مهبلية بيضاء ونزيف بني دورة حيض وأخرى وأمل يف أسفل 
البطن وأمل أثناء العالقات الجنسية واضطرابات يف املسالك البولية.

عند الرجال قد يكون هناك حرق يف البول وترسب سائل واضح من طرف القضيب واحمرار يف 
حشفة القضيب )طرف القضيب( وأمل وتورم يف الخصيتني. يف كل من الرجال والنساء إذا انتقلت 
العدوى عن طريق العالقات الجنسية الرشجية، ميكن أن تصيب املستقيم وتسبب األمل وإفرازات 

ونزيف من الرشج. إذا انتقلت العدوى عن طريق العالقات الجنسية الفموية، ميكن أن تصيب 
الحلق ويؤدي إىل التهاب البلعوم. 

يتم تشخيص العدوى من خالل اختبار ميكن إجراؤه عىل مسحة من الرشج أو الحلق وعينة من 
البول. عند النساء ميكن أيًضا إجراء االختبار عىل مسحة عنق الرحم وعند الرجال عىل مسحة 

مجرى البول أو الحيوانات املنوية. يُنصح بإجراء االختبار بعد حوايل 10-20 يوًما من عالقات جنسية 
غري اآلمن.

املتدثرات
)متدثرة حرثِية(
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الوقاية
لتقليل خطر اإلصابة باملتدثرات، يُنصح بالحد من 
عدد الرشكاء الجنسيني واستخدام وسائل الحامية 

الالزمة ولكن قبل كل يشء إجراء فحوصات دورية 
من قبل الطبيب املختص.
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املقدمة الوصفية والعامل املريض واالنتشار
السيالن هو عدوى تسببها بكترييا وهو ثاين أكرث األمراض املنقولة جنسيًا انتشاًرا يف أوروبا بعد 

عدوى املتدثرات.
يصيب الرجال أكرث من النساء. تحدث نصف حاالت السيالن عند رجال ميارسون الجنس مع رجال 

)MSM(. إذا مل يتم عالجه بشكل صحيح، ميكن أن يسبب العقم لدى كل من النساء والرجال. يزيد 
السيالن أيًضا من احتاملية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. ميكن أن يصاب بالسيالن مرة 

أخرى حتى لو كان قد أصب وعولج بشكل صحيح يف املايض. 

االنتقال
تنتقل العدوى عن طريق العالقات الجنسية )املهبلية أو الرشجية أو الفموية( وميكن أيًضا أن تنتقل 

من األم املصابة إىل الوليد يف وقت الوالدة.

األعراض  والتطوير والدورة
ال يظهر عىل املرض أي أعراض. 

عند النساء قد توجد حكة يف منطقة األعضاء التناسلية وحرق عند التبول وإفرازات مهبلية صفراء 
مخرضة. ميكن أن تلتهب األعضاء التناسلية الخارجية وميكن أن تكون العالقة الجنسية مؤملة.

يف حاالت نادرة يكون هناك نزيف بني الدورة الحيض والتالية وأمل يف أسفل البطن. 
عند الرجال قد يوجد حرق أو حكة يف األعضاء التناسلية أو صعوبة يف التبول وإفرازات غزيرة، غالبًا 

صفراء، من طرف القضيب الذي ميكن أن يصبح متهيج ومنتفخ. 
عادة تكون التهابات املستقيم بدون أعراض ولكن، إذا كانت موجودة، ميكن أن تظهر عىل شكل 

إفرازات أو حكة يف الرشج أو تهيج أو نزيف أو حركات أمعاء مؤملة. 
عدوى الحلق ممكنة ولكن يف 99% من الحاالت ال تظهر أي أعراض. 

إذا تُركت العدوى دون عالج، فقد تكون هناك عدة مشاكل. ميكن أن ميتد إىل املفاصل والعضالت 
واألوتار والقلب والدماغ. 

عند النساء ميكن أن تنترش العدوى مسببة الحمل خارج الرحم والعقم والعقامة.
عند النساء الحوامل، يزيد السيالن من خطر اإلجهاض أو الوالدة املبكرة. ميكن أن يصاب الوليد 

بالعدوى أثناء الوالدة ويصاب بالتهاب امللتحمة مع احتامل العمى أو التهاب املفاصل. 
عند الرجال، ميكن أن تسبب العدوى التهابًا يف الخصيتني، إذا مل يتم عالجها، ميكن أن يؤدي إىل 

تضييق املسالك البولية مع ما يرتتب عىل ذلك من صعوبات يف التبول والعقم.

التشخيص والعالج
كنت مطلوبة االختبارات املعملية التي يتم إجراؤها عىل مسحة من املستقيم ومسحة من الحلق 

وعينة بول لكال الجنسني. عند النساء مسحة عنق الرحم وعند الرجال مسحة مجرى البول أو 
الحيوانات املنوية.

يُنصح بإجراء االختبار بعد حوايل 2-5 يوًما من عالقات جنسية غري اآلمن. 
يشمل العالج املتوقع ملرض السيالن العالج باملضادات الحيوية من خالل إعطاء أقراص أو عن 

طريق الحقن حسب نصيحة الطبيب املختص.  مبجرد اكتامل العالج، يتم شفاء الشخص. ميكن أن 
يصاب بالسيالن مرة أخرى حتى لو كان قد عولج بشكل صحيح يف املايض. 

يجب إخطار جميع الرشكاء الذين مارسوا عالقات جنسية مع املريض يف الشهر السابق للتشخيص 
ويجب عليهم الخضوع لفحص طبي.

داء سيالن
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الوقاية
يتم الوقاية من خالل استخدام الواقي الذكري 

واألنثوي. 
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املقدمة الوصفية والعامل املريض واالنتشار
الزهري هو عدوى تسببها بكترييا وهو ثالث أكرث األمراض املنقولة جنسيا شيوًعا يف أوروبا بعد 

عدوى املتدثرة والسيالن.

يصيب مرض الزهري الرجال أكرث من النساء.
إذا تُركت العدوى دون عالج، فقد يحدث تلف لألعضاء املختلفة وخاصة القلب والدماغ والجلد 

والعظام والكبد والرشايني. يزيد مرض الزهري بشكل كبري من احتاملية اإلصابة بفريوس نقص 
املناعة البرشية. 

االنتقال
يف معظم الحاالت ينتقل الزهِرّي عن طريق العالقات الجنسية )املهبلية أو الرشجية أو الفموية(. 

حوايل ثلثي الحاالت هم من رجال ميارسون الجنس مع رجال )MSM(. ميكن لألم املصابة أن تنقل 
العدوى إىل الجنني أثناء الحمل والوالدة والرضاعة الطبيعية. 

األعراض  والتطوير والدورة
تتطور العدوى مبرور الوقت يف مراحل مختلفة. 

املرحلة االبتدائية. بعد 10-90 يوًما من اإلصابة، تظهر قرحة تعني آفة يف األنسجة تسمى الورم 
الزهري. تظهر يف منطقة األعضاء التناسلية والرشج والفم والحلق. تختفي هذه القرحة يف غضون 

أيام قليلة أو عىل األكرث خالل 3-6 أسابيع ولكن العدوى تستمر يف مسارها دون ظهور عالمات 
أو أعراض ظاهرة. إذا مل يتم تشخيص العدوى وعالجها يف هذه املرحلة، فإنها تتطور إىل املرحلة 

الثانوية. 

املرحلة الثانوية. بني شهرين وستة أشهر بعد اإلصابة، تظهر بقع وردية بأشكال مختلفة عىل الجلد، 
تسمى الوردية الزهرية. إذا تُرك دون عالج، يتطور املرض إىل املرحلة الخافية.

املرحلة الخافية )يبقى املرض مخفيا وال يظهر خارجيا(. بعد اختفاء البقع عىل الجلد تبدأ فرتة 
ال تظهر فيها أعراض. ميكن أن تستمر هذه الفرتة حتى عامني. يف هذه املرحلة يتعاىف معظم 

األشخاص، إذا تم االعتناء بهم بشكل صحيح. بدون العالج املناسب، ميكن أن يؤدي إىل مرحلة 
متأخرة من املرض. 

املرحلة املتأخرة. ميكن أن يحدث بعد عدة سنوات من اإلصابة )10-30 سنة( إذا مل يتم عالج 
العدوى. ميكن أن يحدث تلف لجميع األعضاء وخاصة القلب والدماغ والجلد والعظام والكبد 

والرشايني. 

الزهري
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التشخيص  والعالج
من أجل التشخيص، من الرضوري إجراء اختبارات 

معملية ميكن إجراؤها عىل الدم وعىل مسحة 
من الرشج أو الحلق وعينة من البول. عند النساء 

مسحة عنق الرحم وعند الرجال مسحة مجرى 
البول أو الحيوانات املنوية. عادة يكون فحص الدم 

كافياً. يُنصح بإجراء االختبار بعد حوايل 90-10 
يوًما من العالقات الجنسية غري اآلمن.

 إذا وصلت العدوى إىل املرحلة املتأخرة )تعني 
املرحلة األخرية( فإن الرضر الناجم ال ميكن 

إصالحه.
يُعالج مرض الزهري مبضادات حيوية خاصة تُعطى 

فقط يف املستشفيات. 
يجب إخطار جميع الرشكاء الجنسيني الذين 

مارسوا عالقات جنسية مع املريض يف الشهور 
السابقة للتشخيص ويجب عليهم الخضوع لفحص 

طبي. ميكن أن تصاب مبرض الزهري مرة أخرى 
حتى لو كنت قد عولجت يف املايض. 
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التشخيص
للتشخيص، يتم إجراء االختبارات املعملية عىل مسحة مهبلية للنساء أو مسحة مجرى البول للرجال 
أو عىل عينة بول لكال الجنسني. يوىص بإجراء االختبار بني 4 أيام و3 أسابيع بعد عالقات جنسية غري 

اآلمن أو ظهور األعراض. إذا تركت العدوى دون عالج، فقد تؤدي إىل مشاكل صحية. عند النساء 
ميكن أن متتد العدوى )نادًرا جًدا( إىل الرحم وتؤدي إىل العقم. عند النساء الحوامل ميكن أن تحدث 
الوالدة املبكرة. ميكن أن تنتقل العدوى من األم إىل الوليد. ميكن أن يصاب الوليد بعدوى يف املسالك 

البولية. 

عند الرجال تم اإلبالغ عن تهيج يف القضيب والتهاب الربوستاتا ونادًرا العقم. 

داء املشعرات

املقدمة  الوصفية والعامل املريض واالنتشار
داء املشعرات هو عدوى تسببها بروتوزوان. إنه أكرث األمراض املنقولة جنسيا انتشاًرا يف العامل وغالبًا 

يحدث مع األمراض املنقولة جنسيا األخرى. يؤثر بشكل رئييس عىل النساء.  تزيد العدوى من 
احتاملية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. 

تنتقل العدوى عن طريق عالقات جنسية املهبلية أو الرشجية أو الفموية بشكل رئييس. هناك أيًضا 
إمكانية اإلصابة بالعدوى عن طريق استبدال البياضات واملناشف واأللعاب الجنسية. 

األعراض والتطوير والدورة
نصف املصابني ال يظهر أعراض. عند النساء، قد تظهر الحكة أو الحرق يف األعضاء التناسلية 

الخارجية واملهبل بإفرازات مهبلية صفراء ورغوية وكريهة الرائحة. 

عند الرجال، قد يظهر حرق يف املسالك البولية وترسبات سوائل صغرية من القضيب. 
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العالج
يتم عالج العدوى بأدوية محددة يصفها الطبيب 
املختص. ميكن أن تصاب باملرض مرة أخرى حتى 

لو كنت قد عولجت يف املايض. 
يجب إخطار جميع الرشكاء الذين مارسوا عالقات 

جنسية مع املريض يف الشهر السابق للتشخيص 
ويجب عليهم الخضوع لفحص طبي. 
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فريوس الورم الحليمي

املقدمة الوصفية والعامل املريض واالنتشار
هناك أكرث من 120 نوًعا من فريوس الورم الحليمي تسمى »األنواع«. تؤثر عىل مناطق مختلفة من 
الجسم. ميكن أن تسبب بعض األنواع الرسطانات أيًضا. أكرث من 40 نوًعا تؤثر عىل منطقة األعضاء 

التناسلية والرشجية )مثل الرحم واملهبل والفرج واملستقيم ومجرى البول والرشج والقضيب(. 
فيام يتعلق باحتاملية التسبب يف الرسطانات، يتم تقسيم فريوس الورم الحليمي إىل: فريوس الورم 
الحليمي عايل الخطورة )األنواع الرئيسية هي 16 و18( وفريوس الورم الحليمي منخفض الخطورة 

)األنواع الرئيسية هي 6 و11(.
ميكن أن يسبب فريوس الورم الحليمي عايل الخطورة رسطانات خبيثة يف عنق الرحم والرشج 

واألعضاء التناسلية والفم.  فريوس الورم الحليمي البرشي منخفض الخطورة ال يسبب رسطانات 
الخبيثة ولكن يسبب الورم اللقمي التناسلية والثآليل.

االنتقال
تنتقل العدوى عن طريق العالقات الجنسية )املهبلية أو الرشجية أو الفموية( وميكن أيًضا أن تنتقل 

من األم املصابة إىل الوليد يف وقت الوالدة. 

األعراض التطوير والدورة
فريوس الورم الحليمي يسبب أو ال يسبب تغيريات مرئية.

اآلفات يف منطقة األعضاء التناسلية أو حول الرشج وغري املرئية للعني املجردة، ميكن أن تؤدي إىل 
رسطانات. 

من ناحية أخرى، يظهر الورم اللقمي التناسلية، يف الرجال والنساء، عىل األعضاء التناسلية و / أو 
حول الرشج عىل شكل زوائد ذات سطح غري منتظم، معزولة أو مجمعة، وردية أو بنية، بأحجام 

مختلفة. املناطق املصابة قد تسبب حكة. ميكن أن تتطور أيًضا حول الفم أو داخله لدى األشخاص 
الذين يعانون من مشاكل يف املناعة.

تكفي فحص الطبيب املختص للتعرف عىل العدوى وذلك ببساطة عن طريق مالحظة اآلفات 
املوجودة عىل مستوى األعضاء التناسلية و / أو حول الرشج أو حول الفم أو داخله.

تظهر اآلفات بعد حوايل شهر إىل ثالثة أشهر من العالقات الجنسية. تلتئم معظم اآلفات تلقائيًا 
ولكن بعضها، إذا تركت دون عالج، فإنها تتطور ببطء إىل الرسطان.

ميكن أن تختفي األورام اللقمي تلقائيًا أو تظل دون تغيري أو تزيد يف العدد والحجم يف غضون 
أسابيع قليلة. تزيد الثآليل التناسلية من احتاملية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. 

التشخيص والعالج
ال توجد حتى اآلن أدوية لعالج العدوى بدون أعراض. عىل وجه الخصوص، فقد وجد أن املضادات 

الحيوية والفرازات / بييضات املهبلية أو الدش املهبيل ليست رضورية. 
يختلف عالج الورم اللقمي التناسلية حسب نوع اآلفة وحجمها وموقعها. بشكل عام، يتم عالج 

العدوى بكرميات محددة يصفها الطبيب ويتم تطبيقها مبارشة عىل اآلفة أو باستخدام أدوات مثل 
الليزر عىل سبيل املثال. ميكن أن يستمر الفريوس يف شكل كامن ويؤدي مبرور الوقت )بعد شهور أو 

حتى سنوات( إىل ظهور الورم اللقمي التناسلية مرة أخرى.
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الوقاية
نظرًا ألن االتصال أو االحتكاك كافيان حتى يف حالة 

عدم اإلدخال، فإن اسرتاتيجية الوقاية املوىص بها 
هي اللقاح ضد أخطر أنواع فريوس الورم الحليمي. 
يف هذه الحالة، الواقي الذكري ليس حامية لتجنب 

اإلصابة بالعدوى.
أهم يشء هو التعرف عىل التغريات التي يسببها 
الفريوس يف الوقت املناسب. عند النساء، يكون 

هذا ممكًنا من خالل املشاركة يف برنامج الوقاية 
.)PapTest( املجاين بلطاخة عنق الرحم
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الهربس التناسيل

املقدمة الوصفية والعامل املريض واالنتشار
الهربس التناسيل هو عدوى يسببها فريوس واسمه الهربس البسيط من النوع 1 أو 2. هذه العدوى 

منترشة يف جميع أنحاء العامل وتصيب حوايل واحد من 10 أشخاص.
يصيب الفريوس النساء أكرث من الرجال.  إذا مل تُعالج بشكل صحيح، ميكن أن تنترش العدوى إىل 

املناطق املحيطة باألعضاء التناسلية. يف معظم الحاالت، ال يتم التعرف عىل العدوى أو تشخيصها يف 
الوقت املناسب. يف هذه الحاالت تختفي األعراض من تلقاء نفسها بعد أيام قليلة ولكن ميكن أن 

تعاود الظهور حتى بعد سنوات.
يظل الفريوس بشكل عام غري نشط يف الجسم دون أعراض وميكن أن ينشط يف ظروف اإلجهاد 

النفيس والبدين )مثل هربس الشفاه(.

االنتقال
تنتقل العدوى عن طريق العالقات الجنسية )املهبلية أو الرشجية أو الفموية( وميكن أيًضا أن تنتقل 

من األم املصابة إىل الوليد يف وقت الوالدة أو يف حاالت نادرة أثناء الحمل والرضاعة. 

األعراض  والتطوير والدورة
يف 80% من الحاالت، ال تظهر عىل العدوى أعراض أو ال يتم التعرف عليها. 

يعمل الفريوس عىل مرحلتني:

يف املرحلة األوىل من 4 إىل 7 أيام بعد العالقات الجنسية و / أو االتصال الجنيس، هناك نوبة أوىل 
من املرض ومع ذلك، قد ال يتم مالحظتها )العدوى األوىل(. تظهر العدوى األوىل يف كل من النساء 
والرجال مع: حكة وحرق وأمل يف منطقة األعضاء التناسلية وأمل عند التبول وظهور بثور يف منطقة 
األعضاء التناسلية أو الرشج وحمى وتوعك عام وآالم يف العضالت وتورم يف العقد اللمفية اإلربية. 

تختفي األعراض يف غضون 15 يوًما تقريبًا. 
بعد ذلك يظل الفريوس يف الجسم يف حالة سبات ولكن يف 50-60% من الحاالت يستيقظ بشكل 

دوري. 
ميكن أن يكون سبب إيقاظ الفريوس عدة أسباب: اإلجهاد والحمى والحيض وااللتهابات والتعرض 

ألشعة الشمس والصدمات الطفيفة بعد العالقات الجنسية والتهاب املستقيم. بعد 2-3 أسابيع من 
ظهورها، تتحول البثور إىل تقرحات تختفي يف غضون أيام قليلة. 

العالج
تظهر البثور بعد يومني إىل 13 يوًما تقريبًا من عالقات جنسية غري اآلمن. للتشخيص فحص الطبيب 

املختص كافية ألنه يتعرف عىل املرض مبجرد مالحظة اآلفات )إذا مل تكن قد اختفت( املوجودة يف 
منطقة األعضاء التناسلية أو يف مناطق أخرى من الجسم. ميكن لألدوية املضادة للفريوسات أن تقلل 

األعراض ولكنها ال تستطيع دامئًا عالج العدوى بشكل دائم. لذلك ميكن أن يعود الهربس.
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الوقاية
ال توجد وقاية مناسبة من الهربس التناسيل.
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A التهاب الكبد

املقدمة الوصفية والعامل املريض
.HAV هو مرض معدي حاد يصيب الكبد وينتج عن فريوس A التهاب الكبد

االنتقال
ينتقل فريوس االلتهاب الكبد عن طريق الفم والرباز. الشخص املصاب يقيض عىل الفريوس عن 

طريق الرباز قبل 7-14 يوًما من ظهور األعراض. يصاب الناس بالعدوى عن طريق:
• االتصال املبارش مع املصابني؛

• من خالل استهالك املاء أو الطعام امللوث بالفريوس )نيئ أو غري مطبوخ بدرجة كافية(؛
• من خالل العالقات الجنسية الرشجية أو الفموية والرشجية.

األعراض  والتطوير والدورة
تظهر عادة مع أعراض محددة قليلة مثل فقدان الشهية والشعور بالضيق العام والحمى والغثيان. 

يف بعض األحيان، يظهر الريقان، يعني لون الجلد املصفر إىل الجزء األبيض من العني واألغشية 
املخاطية.

تظهر األعراض بعد 15-45 يوًما من اإلصابة وتستمر من 2 إىل 10 أسابيع. يف بعض األحيان ميكن أن 
يكون بدون أعراض ولكن ال يصبح املرض مزمًنا لحسن الحظ. بشكل عام لديه تطور حميد ومينح 

مناعة دامئة. 

العالج
ال توجد عالجات محددة اللتهاب الكبد A الحاد وغالبًا نركز عىل األعراض الفردية. مع ذلك، يبدو 

من الجيد تجنب تناول الكحول لتقليل مخاطر تلف الكبد.
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الوقاية
من بني السلوكيات الوقائية نذكر:

• استخدام وسائل الحامية الجنسية ونظافة 
اليدين بعناية أثناء وبعد العالقات الجنسية؛

• اغسل يديك بعد استخدام الحامم وقبل األكل 
وعند ملس الطعام والرشاب؛

• ال تأكل املأكوالت البحرية النيئة؛
• اغسل الخضار جيًدا قبل تناولها؛ 

• اغسل الثامر وقرشها.

اللقاح هو اإلجراء الوقايئ األكرث مناسبة ضد 
التهاب الكبد A. تتحقق الحامية بعد 14-21 يوًما 

من الجرعة األوىل. الجرعة الثانية، 6-12 شهرًا 
بعد الجرعة األوىل، تطيل الفعالية الوقائية ملدة 

20 عاًما تقريبًا. يف حالة التعرض للفريوس، يكون 
اللقاح قادًرا عىل تقليل احتاملية اإلصابة باملرض، 
إذا تم إجراؤه يف غضون مثانية أيام من التعرض.
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B التهاب الكبد 

املقدمة الوصفية والعامل املريض
التهاب الكبد B هو مرض معدي يصيب الكبد وينتج عن فريوس HBV. يوجد فريوس التهاب الكبد 

B يف الدم وسوائل الجسم األخرى وخاصة يف اإلفرازات التناسلية.

االنتقال
يحدث االنتقال عن طريق العالقات الجنسية غري املحمية )املهبلية والرشجية والفمية - األعضاء 

التناسلية( أو عن طريق مالمسة الجلد املصاب بدم ملوث )حتى بكميات صغرية(. ميكن أن يحدث 
هذا من خالل تبادل الحقن أو األدوات األخرى املستخدمة يف تحضري األدوية وإدارتها أو استخدام 

أدوات معقمة بشكل غري كاٍف )عىل سبيل املثال ملامرسة الوشم والثقب(.

األعراض والتطوير والدورة
املرض ميكن أن يكون بدون أعراض أو تظهر مع أعراض محددة قليلة مثل التعب وفقدان الشهية 
والشعور بالضيق العام والحمى والغثيان. يف بعض األحيان يظهر الريقان، يعني لون الجلد املصفر 

إىل الجلد والعني.
تظهر األعراض بعد 45 - 180 يوًما من اإلصابة.

يتعاىف غالبية مرىض التهاب الكبد B يف غضون ستة أشهر دون عواقب. يسمى هذا الشكل بالتهاب 
الكبد الحاد B. مينح املرض مناعة مدى الحياة. 

العالج
يف حوايل 5% من الحاالت، ميكن أن يصبح التهاب الكبد B مزمًنا وملعالجة هذا الشكل يصف 

الطبيب املختص األدوية املضادة للفريوسات التي يجب تناولها بشكل دائم. يف الحاالت الشديدة 
من التهاب الكبد B، قد يكون هناك خطر اإلصابة بتشمع الكبد ورسطان الكبد. 
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الوقاية
يتم منع االنتقال الجنيس باستخدام الواقي الذكري 

أو األنثوي. يتم منع االنتقال عن طريق مالمسة 
الدم املصاب من خالل تجنب تبادل الحقن أو 

املعدات األخرى التي يستخدمها األشخاص الذين 
يتعاطون املخدرات. عالوة عىل ذلك، يتم منعه 
عن طريق التأكد من أن األدوات املستخدمة يف 

الوشم أو الثقب معقمة متاًما. باإلضافة إىل ذلك، 
من الجيد تجنب االستخدام املشرتك ألشياء مثل 

شفرات الحالقة واملقص وفرشاة األسنان.
اللقاح ضد التهاب الكبد B مشمول يف اللقاحات 

اإلجبارية يف إيطاليا ويعطى اللقاح يف الشهر 
الثالث من العمر ابتداء من عام 1991. ينصح 

املهاجرون باستعادة اللقاح. 
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C التهاب الكبد 

املقدمة الوصفية والعامل املريض
.HCV هو مرض معدي يصيب الكبد وينتج عن فريوس C التهاب الكبد

االنتقال
تنتقل العدوى عن طريق االتصال املبارش بدم شخص مصاب. االنتقال الجنيس أقل تواترا من التهاب 

الكبد B، عىل الرغم من أن العالقات الجنسية الرشجية أكرث عرضة للخطر. أكرث أنواع االنتقال 
شيوًعا هي عن طريق الدم يف تبادل شفرات الحالقة وفرشاة األسنان ومقص األظافر واملحاقن 

الوريدية والعضلية.

األعراض والتطوير والدورة
كثري من الناس ال يعانون من أي أعراض، ال خالل املرحلة الحادة وال املرحلة املزمنة. لهذا السبب 

ميكن أن يستمر التهاب الكبد C لسنوات أو عقود قبل تشخيصه.
مبجرد ظهور األعراض، تشمل التعب وآالم املفاصل والحكة وآالم العضالت. يف بعض األحيان، يظهر 

الريقان، يعني لون الجلد املصفر إىل الجزء األبيض من العني. 
تستمر دور الحضانة من 14 يوًما إىل 6 أشهر ولكن 80% من املرىض ال تظهر عليهم أي أعراض يف 

هذه املرحلة األوىل. 
15-40% من املصابني قادرون عىل محاربة العدوى يف املراحل األوىل من املرض )املرحلة الحادة( 

بشكل عام يف غضون 6 أشهر. من ناحية أخرى 60-85% من األشخاص يصابون بعدوى مزمنة. 
 B مزمًنا ودامئًا من التهاب الكبد C مبجرد حدوث العدوى، تزداد احتاملية أن يصبح التهاب الكبد

مع مضاعفات خطرية. 

العالج
العالجات الجديدة، إذا تم تناولها بشكل صحيح، تقدم معدالت استجابة عالية للغاية، مع القضاء 

عىل الفريوس بنسبة عالية جًدا يف األشخاص املعالجني، بغض النظر عن النمط الجيني الفريويس. 
 HCV يف نهاية الدورة العالجية، يتم شفاء الشخص. يجب أن نتذكر أن العالج للقضاء عىل فريوس

ليس لقاًحا وميكن أن يصاب الشخص بالعدوى مرة أخرى. لذلك من الرضوري تغيري السلوكيات 
التي تعرض الشخص لخطر اإلصابة مرة أخرى. 
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الوقاية
يتم منع االنتقال الجنيس وخاصة يف الجامع 
الرشجي باستخدام الواقي الذكري. يتم منع 

االنتقال عن طريق مالمسة الدم املصاب من خالل 
تجنب تبادل الحقن أو املعدات األخرى التي 

يستخدمها األشخاص الذين يتعاطون املخدرات. 
عالوة عىل ذلك، يتم منعه عن طريق التأكد 

من أن األدوات املستخدمة يف الوشم أو الثقب 
معقمة متاًما. باإلضافة إىل ذلك، من الجيد تجنب 

االستخدام املشرتك ألشياء مثل شفرات الحالقة 
واملقص وفرشاة األسنان. 

.C ال يوجد لقاح ضد التهاب الكبد
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800 856 080

Blq check point
via San Carlo 42, telefono 051 4211857
Martedì e giovedì, ore 18-21
Per prenotazioni: info@plus-aps.it

7

Avvocati di strada
via Malcontenti 3, telefono 051 2271438

Area 15
via dei Castagnoli 10, telefono 345 4520680
Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 14-18
Martedì e giovedì, ore 15-18

9

Casa delle donne per non subire violenza Onlus
via dell’Oro 3, telefono 051 333173
Dal lunedì al venerdì, ore 9-17
Sabato e domenica, ore 10-16

10

Mts Sant’Orsola
piazza di Porta San Vitale, telefono 051 2143319
Dal lunedì al venerdì, ore 7.30-11

11

Consultorio familiare
via Beroaldo 4, telefono 051 6375711
Dal lunedì al venerdì, ore 7.20-19.20
Sabato, ore 7.20-13.20

12

Padiglione 5 Sant’Orsola
via Pietro Albertoni 15, telefono 051 21411
7 giorni su 7, h24

13

SerDP / Bologna est
via Vittore Carpaccio 2, telefono 051 6223606
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-14

14
Unità di strada
via Polese 15/A, telefono 051 2331192
Dal lunedì al venerdì, ore 10-13.30

6

Mit
via Polese 22, telefono 051 2716665

SerDP Maggiore / Bologna ovest
largo Bartolo Nigrisoli 2, telefono: 051 6478877
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 8-14
Martedì, ore 8-14 / 16-18
Sabato, ore 9-13

1

Programma vulnerabilità
viale Carlo Pepoli 5
telefono 051 6597171 / cellulare 331 1306139
Dal lunedì al sabato, ore 10-13

2

Centro casa
via Sant’Isaia 90, telefono 051 6494521
Dal lunedì al venerdì, ore 9-15.30

3

SerDP / Fioravanti (Centro Alcologico)
via Fioravanti 10, telefono 051 706405
Lunedì, martedì e venerdì, ore 9-14
Mercoledì, ore 9-15.30
Giovedì, ore 9-19
Sabato, ore 9-13

4
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مرافق مفيدة يف بولونيا
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