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عفونت های مقاربتی:
چه چیزی میخواهید بدانید

عفونتی است که عمدتاً از طریق رسایت در طول فعالیت های جنسی، از جمله روابط مقعدی و 
دهانی( گیرنده یا پذیرنده) به افراد دیگر منتقل می شود.

 

عالئم
بسیاری از موارد عفونت های جنسی، در ابتدا عالمئی ظاهر نیست و به خاطر همین موضوع، به 
راحتی قابل انتقال هستند. بعد از انتقال، یک مدت زمانی به نام« زمان نهفتگی » وجود دارد که 

در این دوران عالئم یا نشانه های قابل مشاهده ممکن است در بدن مشاهده شود. این عالئم 
معموالً در ناحیه تناسلی بروز می کنند، اما بسته به نوع عفونت و نوع

  رابطه جنسی که داشته اید، این عالئم ممکن است در دهان، روی پوست یا به صورت عمومی 
نیز بروز کنند. عالئم می توانند خفیف و شدید باشند. یا نشانه ای نداشته باشند - اما آنها می 

توانند پس از مدت طوالنی حتی سالها پس از زمان انتقال ظاهر شوند مقدار قوی یا مهاجم بودن 
این« زمان نهفتگی » در قدم اول به ویژگی های ویروس، باکرتی یا پروتوزو بستگی دارد

و  قدم دوم به مقاومت طبیعی سیستم بدن در برابرپاتوژن بستگی دارد. مقاومت سیستم 
طبیعی بدن با قوی بودن از نظر سالمتی فیزیکی یا ورزشکار بودن و غیره متفاوت میباشد.

عوامل عفونت
HPV ،هپاتیت، زگیل )در زیر توضیح داده شده(، تبخال تناسلی ،HIV ویروس ها مانند •

• باکرتی ها )کالمیدیا، سوزاک، سیفلیس(
• تک باخته یا پروتوزو )تریکومونیازیس(
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فهرستی از بیامری های مقاربتی رایج 
• کالمیدیا

• هپاتیت آ, هپاتیت بی, هپاتیت سی
)HSV( هرپس تناسلی •

• سوزاک
 )HPV( پاپیلوما ویروس •

 )LUE( سیفلیس •
• تریکوموناس

• کاندیدا/واژنیت

عفونت جنسی زمانی رخ می دهد که ویروس ها، باکرتی ها یا تک یاخته ها از طریق اسپرم 
یا ترشحات واژن یا خون وارد بدن شوند. یا، برای برخی از بیامری های مقاربتی، برای مثال 

سیفلیس، عفونت از طریق متاس بین غشاهای مخاطی که قسمت های داخلی دهان، واژن یا 
مقعد را پوشانده است، رخ می دهد.

برخی از عفونت های مقاربتی می توانند از طریق بارداری به جنین و یا از طریق شیر مادر به 
نوزاد منتقل شوند.

بسیاری از عفونت های مقاربتی می توانند در طول زمان عواقب جدی مانند ناباروری یا رسطان 
داشته باشند. اگر عفونت های مقاربتی به موقع تشخیص داده شود، ممکن است آسیب کمی 

داشته باشد یا هیچ آسیبی وجود نداشته باشد

 اگر به موقع تشخیص داده نشوند و به موقع درمان نشوند، می توانند بر آرامش زندگی روزمره 
تأثیر بگذارند و باعث رنج روانی و اجتامعی شوند. وجود یک عفونت مقاربتی، بدن را در برابر 
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نفوذ ویروس « اچ. آی. وی»  )ویروسی که اگر درمان نشود باعث ایدز می شود( آسیب پذیرتر 
می کند.

اگر به موقع و به درستی درمان شود، بیامری های مقاربتی در بیشرت موارد قابل درمان 
هستند. در صورت غفلت از آنها می توانند آسیب جدی ایجاد کنند. برخی از عفونت ها مانند 

عفونت های اچ آی وی.
قابل درمان نیستند و می توانند رضرهای بسیاری به دنبال خود بیاورند. اما می توان آنها را با 

اطمینان از کیفیت زندگی عادی که به شام امکان می دهد مرسی نباشید، درمان شوند، به شام 
امکان می دهد یک زندگی معمولی داشته باشید )رشیک زندگی، خانواده، فرزندان و غیره(

اگر شک دارید که به عفونت مبتال شده اید، باید در ارسع وقت با متخصص )مرکز تشخیصی 
متخصص در درمان بیامری های مقاربتی(، یا با پزشک خود متاس بگیرید.

). خدمات و رسویس بیامری های مقاربتی، به متخصص زنان، متخصص پوست یا  اورولوژیست، 
با پزشک متخصص مردان(.

بیامری های مقاربتی بدون در نظر گرفنت سن و جنس می تواند بر هر کسی که رابطه جنسی 
دارد تأثیر بگذارد. 

استفاده از کاندوم و رعایت موارد پیشگیری قبل و بعد از معرض قرار گرفنت اچ ای وی قادر 
به تضمین محافظت در برابر همه بیامری های مقاربتی نیست، اگرچه آنها ابزار رضوری برای 

پیشگیری هستند.
  استفاده از پروفیالکسی)موارد و ابراز پیشگیری( و ایجاد فرهنگ سالمت جنسی شخصی همراه 

با عادت به انجام آزمایشات دوره ای و ویزیت های متخصص یکی از عنارص رضوری پیشگیری 
اولیه و ثانویه برای بیامری های مقاربتی در نظر گرفته شود.
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موقعیت هایی که خطر ابتال به را افزایش می دهد
.افرادی که رشکای جنسی زیادی دارند، زیرا داشنت متاس و/یا رابطه جنسی با تعداد زیاد افراد، 

ممکن است احتامل بیشرتی برای ابتال به عفونت داشته باشند.
 افرادی که در سنین پایین آمیزش جنسی پرخطر، یعنی بدون رعایت احتیاط، دارند، زیرا مخاط 

تناسلی هنوز نابالغ است و به عفونت ها حساس تر است.
 افرادی که یک رشیک جنسی دارند که یک بیامری مقاربتی ناشناخته و در نتیجه درمان نشده 

دارد.
. افرادی که به اقلیت ها و یا قوم هایی که مورد تبعیض قرار گرفته باشند

افرادی که به هر دلیل فرهنگی، زبانی، اداری یا قانونی در دسرتسی به خدمات بهداشتی مشکل 
دارد.

 کسانی که از مواد )مانند الکل یا مواد مخدر( استفاده می کنند، به راحتی می توانند هوشیاری 
ذهنی خود را از دست بدهند و رفتارهای مخاطره آمیزی از لحاظ جنسی انجام دهند.

روابط در معرض خطر
روابط ریسکی به همه روابطی گفته می شود که در آن هیچ احتیاطی  در رابطه با یک یا چند 

رشیک استفاده منی شود.
با شخصی که سالمت جنسی آنها ناشناخته است.

با رشکای معمولی که عادات جنسی و/یا سبک زندگی آنها ناشناخته است
آمیزش دگرجنس گرا - اگر عمل جنسی توسط زن و مرد انجام شود

آمیزش همجنس گرا – اگر عمل جنسی توسط دو مرد یا دو زن انجام شود
رابطه دوجنسی - اگر فرد با هم با زن و هم با مرد رابطه جنسی داشته باشد

آمیزش واژینال - شامل وارد کردن آلت تناسلی به داخل واژن است
آمیزش مقعدی - شامل وارد کردن آلت تناسلی به داخل مقعد است

مقاربت دهانی - تحریک آلت تناسلی، واژن یا مقعد از طریق استفاده از زبان و لب
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مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع
اچ آی وی یک رتروویروس است که به سیستم دفاعی بدن حمله می کند و به مرور زمان این 

سیستم دفاعی را از بین می برد. تا زمانی که بدن را کامالً از پا در می آورد. عفونت اچ آی وی
باعث ایدز )سندرم نقص ایمنی اکتسابی( می شود، عفونتی که امروزه هنوز برای آن نه واکسن 

وجود دارد و نه هیچ درمانی ، اما می توان با مرصف دارو یک کیفیت زندگی خوب را تظمین کرد.

انتقال
ویروس از طریق رابطه جنسی )واژن، مقعد، دهان( و خون )مثالً با تعویض سوزن یا رسنگ 

برای تزریق مواد( منتقل می شود. عالوه بر این، می تواند از مادر آلوده به ویروسه تحت درمان 
نیست نه ، به نوزاد قبل از تولد، هنگام زایامن و از طریق شیر پس از تولد منتقل شود.

عالئم 
در یک دوره طوالنی، که می تواند چندین سال طول بکشد، عالئم ممکن است رخ ندهند. تنها 

راه تشخیص ابتال به اچ آی وی از طریق آزمایش است.

توسعه و دوره
اچ آی وی بدون عالمت است. ایدز می تواند طی یک دوره بین 5 تا 10 سال توسعه یابد. ایدز 

بدن را ضعیف می کند و منجر به بیامری و ایجاد تومور یا رسطان می شود.

اچ. ای. وی. ویروس نقص ایمنی انسانی
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تشخیص و درمان
حداقل 28 روز پس از مقاربت جنسی در معرض خطر انجام می شود. تشخیص با انجام یک 

آزمایش خون و 
نتیجه معاینه پس از چند روز داده می شود.

همچنین آزمایش هایی وجود دارد که توسط خدمات تخصصی ارائه می شود، مانند آزمایش های 
رسیع که روی بزاق یا قطره خون گرفته شده از انگشت انجام می شود. نتیجه در 15 دقیقه داده 

می شود و مشاوره در مورد کاهش خطر، بر اساس عادات و نیازهای فرد، داده می شود.
 همچنین می توانید تست خودآزمایی را که از داروخانه خریداری کرده و روی یک قطره خون از 

انگشت انجام شود.
 این نوع آزمایش ها با پاسخ رسیع، هم در مراکز آزمایشگاه و هم در خودآزمایی، اگرچه قابل 

اعتامد هستند، اما نیاز به آزمایش تأییدی دارند که از طریق منونه خون در یک مرکز بهداشتی 
انجام می شود.

در مورد درمان، داروهای ضد ویروسی به فرد.
به اچ آی وی اجازه می دهد تا با کیفیت زندگی خوب زندگی کند. این داروها مادام العمر 

مرصف می شوند اما ویروس اچ آی وی را از بین منی برند. تا به امروز، هیچ درمان یا واکسنی 
برای درمان یافت نشده است.
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جلوگیری
اسرتاتژی های پیشگیری در مورد اچ آی وی پیچیده و 

چندگانه میباشد.

ما در مورد پیشگیری ترکیبی صحبت می کنیم که 
محورهای اصلی آن عبارتند از:

• تجزیه و تحلیل رفتار ریسک و مشاوره؛
• رفع ننگ اجتامعی، مبارزه با تبعیض.

• دسرتسی به کاندوم و آزمایش؛
• Tasp، PEP، PrEP:  درمان به عنوان پیشگیری ثانویه

عفونت های مقاربتی
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مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع
کالمیدیا تراکوماتیس یک عفونت ناشی از یک باکرتی است و شایع ترین بیامری جنسی در 

اروپا است. زنان را بیشرت از مردان تحت تأثیر قرار می دهد. اگر به درستی درمان نشود، در 
زنان بیامری التهابی داخلی و بیامری اعضای داخلی ایجاد می کند، ، وضعیتی که می تواند باعث 

عقیمی/ناباروری شود

انتقال
این عفونت از طریق رابطه جنسی، واژن، مقعد یا دهان و همچنین می تواند از مادر آلوده به 

جنین در زمان زایامن نیز منتقل شود.
 HIV اچ ای وی را افزایش می دهد.  عفونت کالمیدیا احتامل ابتال به ویروس.

حتی اگر قبالً آلوده شده اید و در گذشته با موفقیت درمان شده اید، می توانید دوباره به 
کالمیدیا مبتال شوید.

تشخیص، درمان و مراقبت
درمان پیش بینی شده برای کالمیدیا شامل درمان آنتی بیوتیکی از طریق تجویز قرص یا تزریق دارو 

به تشخیص پزشک. متخصص است.  هنگامی که درمان کامل شد، می توانید خود رادرمان شده 
حساب کنید

حتی اگر قبالً به طور مؤثری درمان شده باشد دوباره میتوان به این بیامری ابتال شد. 

کالمیدیا 
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عالئم، توسعه و دوره
درصد باالیی از افراد مبتال هیچ عالمتی ندارند. در زنان ممکن است ترشحات سفید رنگ واژن، 

خونریزی بین یک سیکل قاعدگی و سیکل بعدی، درد در ناحیه تحتانی شکم، درد هنگام 
مقاربت، اختالالت ادراری وجود داشته باشد. در مردان سوزش ادرار، نشت مایع شفاف از نوک 
آلت تناسلی، قرمزی نوک آلت تناسلی، درد و تورم بیضه ها .اگر از طریق مقعدی منتقل شود، 

می تواند روده را آلوده کرده و باعث درد و خونریزی از مقعد شود.
اگر از طریق آمیزش دهانی منتقل شود، می تواند گلو را عفونی کرده و منجر به 

فارنژیت)گلودرد( شود. 

این عفونت از طریق آزمایش آزمایشگاهی که می تواند بر روی متپون مقعدی یا حلقی و یا 
ازمایش ادرار انجام شود، تشخیص داده می شود.  برای زنان، آزمایش را می توان بر روی دهانه 
رحم و برای مردان بر روی مجرای ادرار یا اسپرم توصیه می شود آزمایش را بعد از حدود 10 تا 

20 روز پس از یک رابطه جنسی پرخطر انجام دهید. 
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جلوگیری
برای کاهش خطر ابتال به کالمیدیا، توصیه می 

شود تعداد رشکا را محدود کنید، از محافظت های 
الزم استفاده کنید، اما مهمرت از همه، معاینات 

دوره ای توسط پزشک متخصص انجام دهید.

عفونت های مقاربتی
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مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع 
سوزاک یک عفونت ناشی از یک باکرتی است و دومین بیامری مقاربتی شایع در اروپا پس از 

عفونت کالمیدیا است. مردان را بیشرت از زنان مبتال می کند.
نیمی از موارد سوزاک در مردانی است که با مردان رابطه جنسی دارند 

اگر به درستی درمان نشود، می تواند باعث عقیمی / ناباروری در زنان و مردان شود.  
سوزاک همچنین احتامل آلوده شدن به ویروس اچ آی وی را افزایش می دهد و حتی اگر قبالً در 
گذشته آلوده شده اید و تحت درمان قرار گرفته اید، می تواند دوباره مبتال شود. انتقال عفونت 

از طریق انواع رابطه جنسی واژینال، مقعدی یا دهانی رخ می دهد و همچنین می تواند از مادر 
آلوده به جنین در زمان زایامن منتقل شود. 

عالئم، توسعه و دوره
 می تواند بدون عالمت باشد. در زنان، خارش ناحیه تناسلی، سوزش هنگام ادرار و ترشحات زرد 

متامیل به سبز از واژن ممکن است وجود داشته باشد. 
 اندام تناسلی خارجی که می تواند ملتهب شود و مقاربت می تواند دردناک باشد. 

در موارد نادر بین یک سیکل قاعدگی و سیکل بعدی خونریزی و درد در قسمت تحتانی شکم وجود دارد.
 در مردان، ممکن است سوزش، خارش در اندام تناسلی یا مشکل در ادرار کردن و ترشحات 
فراوان، اغلب زرد رنگ، از نوک آلت تناسلی وجود داشته باشد که می تواند تحریک شده و 

متورم شود. عفونت های مقعدی معموالً بدون عالمت هستند، اما در صورت وجود، می توانند 
به صورت ترشح، خارش مقعد، تحریک، خونریزی یا حرکات روده دردناک ظاهر شوند. 

گونوره ا یا سوزاک
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عفونت در گلو ممکن است اما در 99 درصد موارد هیچ عالمتی ندارد. اگر عفونت درمان نشود، 
ممکن است مشکالت مختلفی ایجاد شود.

می تواند به مفاصل، ماهیچه ها، تاندون ها، قلب و مغز گسرتش یابد.
در زنان، عفونت می تواند گسرتش یابد و باعث حاملگی خارج رحمی و عقیمی/ناباروری شود.

 در زنان باردار، سوزاک خطر
 سقط جنین یا زایامن زودرس را افزایش می دهد و نوزاد ممکن است در حین زایامن مبتال به این 

عفونت شود و به ورم چشمی  همراه با کوری یا التهاب مفاصل احتاملی مبتال شود. در مردان، 
عفونت می تواند باعث التهاب بیضه ها شود که در صورت عدم درمان، می تواند منجر به تنگی 

دستگاه ادراری و در نتیجه مشکالت ادراری و عقیمی شود. 

تشخیص، درمان و مراقبت
 آزمایش های آزمایشگاهی بر روی سواب )متپون(مقعد، سواب گلو و منونه ادرار برای هر دو 

جنس مورد نیاز است. 
 در سواب دهانه رحم زن.  سواب مجرای ادرار یا سواب اسپرم برای مردان.

 خوب است که حدود 2 تا 5 روز پس از یک رابطه جنسی پرخطر آزمایش شوید. درمان سوزاک با 
آنتی بیوتیک های خاص با تجویز قرص یا تزریق دارو به تشخیص پزشک متخصص انجام می شود. 
 هنگامی که درمان کامل شد، می توانید درمان شده در نظر گرفته شوید، حتی اگر قبالً به طور 
مؤثری در گذشته درمان شده باشد، می توانید دوباره به سوزاک مبتال شوید. همه رشیک هایی 
که در یک ماه قبل از تشخیص رابطه جنسی داشته اند باید مطلع شوند و برای معاینه پزشکی 

ارجاع شوند. 
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جلوگیری
جلوگیری پیشگیری از طریق استفاده از کاندوم 

مردانه و زنانه صورت می گیرد.

عفونت های مقاربتی
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مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع 
سیفلیس عفونتی است که توسط یک باکرتی ایجاد می شود. 

و سوزاک است این سومین بیامری مقاربتی شایع در اروپا پس از عفونت کالمیدیا.

 سیفلیس مردان را بیشرت از زنان مبتال می کند. اگر عفونت درمان نشود، آسیب به اندام های مختلف به ویژه قلب، مغز، 

پوست، استخوان ها، کبد و رگ های خونی ا ممکن است رخ دهد. 

 سیفلیس احتامل ابتال به ویروس اچ آی وی را تا حد زیادی افزایش می دهد.

انتقال
 در بیشرت موارد، سیفلیس از طریق رابطه جنسی )واژن، مقعد، دهان( منتقل می شود. 

رابطه جنسی دارند حدود دو سوم موارد، مردانی هستند که با مردان. 

 مادر مبتال می تواند عفونت را در دوران بارداری، زایامن و شیردهی به جنین منتقل کند. عالئم، توسعه و دوره عفونت 

در طول زمان در مراحل مختلف ایجاد می شود.

مرحله اولیه
روز پس از عفونت، یک زخم یا ضایعه بافتی ظاهر می شود که به طور خاص سیفیلوما نامیده می شود.90 - 10 تناسلی، 

مقعد، دهان یا گلو ظاهر می شود.  این زخم در عرض چند روز یا حداکرث در 3-6 هفته ناپدید می شود، اما عفونت 

بدون ایجاد عالئم و نشانه های قابل مشاهده به سیر خود ادامه می دهد اگر عفونت در این مرحله تشخیص داده نشود 

به سمت مرحله ثانویه تکامل می یابد

سفلیس
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استادیوم دوم 
بین 2 تا 6 ماه پس از عفونت، لکه های صورتی با اشکال مختلف به نام روزئوال سیفلیس روی پوست ظاهر می شود. 

در صورت عدم درمان، بیامری به مرحله نهفته پیرشفت می کند.

دوره نهفته
که پنهان می ماند، در خارج ظاهر منی شود پس از ناپدید شدن لکه های روی پوست دوره ای رشوع می شود که هیچ 

عالمتی وجود ندارد.

این دوره می تواند تا دو سال طول بکشد. 

در این مرحله، اکرث افراد، در صورت مراقبت مناسب، بهبود می یابند.  بدون درمان مناسب، می تواند به مرحله دیررس 

بیامری منجر شود. 

مرحله آخر
اگر عفونت درمان نشود، ممکن است سال ها پس از عفونت )10-30 سال( رخ دهد.  آسیب به همه اندام ها، به ویژه 

قلب، مغز، پوست، استخوان ها، کبد و رشیان ها ممکن است رخ دهد
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تشخیص، درمان و مراقبت
متپون مقعد برای تشخیص، باید آزمایش های 

آزمایشگاهی انجام شود که می تواند روی خون، 
گلو، منونه ادرار، دهانه رحم برای زنان، مجرای 

ادرار یا اسپرم برای مردان انجام شود.
آزمایش خون معموال کافی است. 

توصیه می شود آزمایش را پس از حدود 10 تا 
90 روز پس از یک رابطه جنسی پرخطر انجام 

دهید. اگر عفونت به مرحله آخر )آخرین مرحله( 
برسد، آسیب وارد شده غیر قابل برگشت است. 

سیفلیس با آنتی بیوتیک های خاص فقط در 
بیامرستان ها درمان می شود. متام رشکایانی که 
در ماه های قبل با آنها رابطه جنسی داشته اید 

باید مطلع شوند و برای معاینه پزشکی ارجاع 
داده شوند. حتی اگر در گذشته مبتال شده باشید 

و تحت درمان قرار گرفته باشید، می توانید 
دوباره به سیفلیس مبتال شوید.

عفونت های مقاربتی
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تریکومونیازیس /تریکوموناس واژینالیس 

مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع 
تریکومونیازیس یک عفونت ناشی از تک یاخته است. 

این شایع ترین در جهان است و اغلب در کنار سایر بیامری های مقاربتی رخ می دهد. عمدتاً 
زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. 

عفونت تریکوموناس واژینالیس احتامل ابتال به ویروس اچ ای وی
را افزایش می دهد.

عفونت عمدتاً از طریق مقاربت جنسی واژینال، مقعدی و دهانی ایجاد می شود. 
لباسهای زیر همچنین امکان ابتال به عفونت با تعویض

حوله، اسباب بازی های جنسی وجود دارد

عالئم، توسعه و دوره 
نیمی از افراد مبتال هیچ عالمتی ندارند. 

در زنان، خارش یا
سوزش در ناحیه تناسلی خارجی و واژن همراه با ترشحات زرد رنگ، کف آلود و بدبو ممکن 

است وجود داشته باشد. در مردان، سوختگی ادرار و نشت مایعات کوچک از آلت تناسلی ممکن 
است وجود داشته باشد.
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تشخیص و درمان برای تشخیص
آزمایش های آزمایشگاهی بر روی سواب واژینال برای زنان، سواب مجرای ادرار برای مردان یا 

منونه ادرار برای هر دو انجام می شود. 
 انجام آزمایش بین 4 روز تا 3 هفته پس از رابطه جنسی در صورت خطر یا رشوع عالئم توصیه 

می شود. اگر عفونت درمان نشود، ممکن است مشکالت سالمتی داشته باشید. 
 در زنان، عفونت )بسیار به ندرت( می تواند به رحم گسرتش یابد و منجر به عقیمی / ناباروری 

شود. 
 در زنان باردار، زایامن زودرس ممکن است رخ دهد.  عفونت می تواند از مادر به نوزاد منتقل 

شود. 
 نوزاد تازه متولد شده ممکن است دچار عفونت ادراری شود. 

در مردان، تحریک آلت تناسلی، التهاب پروستات و به ندرت ناباروری گزارش شده است. 
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رفتار
عفونت با داروهای خاصی که توسط پزشک 

متخصص تجویز می شود، درمان می شود. 
حتی اگر در گذشته مبتال شده باشید و تحت 

درمان قرار گرفته باشید، می توانید دوباره ابتال 
شوید. همه رشکایی که با آنها روابط در معرض 
خطر داشته اید باید مطلع شوند و برای معاینه 

پزشکی ارجاع شوند.

عفونت های مقاربتی
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)HPV( ویروس پاپیلومای انسانی

مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع 
»انواع«

بیش از 120 نوع وجود دارد که نواحی مختلف بدن را تحت تأثیر قرار می دهند رحم، واژن، 
مجرای ادرار، مقعد، آلت تناسلی

برخی از انواع نیز می توانند باعث رسطان شوند. 
بیش از 40 نوع آن ناحیه تناسلی را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به احتامل 

ایجاد تومور ها به دو دسته تقسیم می شوند HPV اچ پی وی ، پرخطر که اصلی ترین آنها انواع 
16 و 18 هستند و کم خطر اصلی ترین آنها 6 و 11 هستند. 

اچ پی وی های پرخطر می توانند
باعث ایجاد تومورهای بدخیم دهانه رحم، مقعد، اندام تناسلی و دهان شوند.

های کم خطر باعث بدخیمی منی شوند، بلکه زگیل و زگیل تناسلی ایجاد می کنند

انتقال
این عفونت از طریق انواع رابطه جنسی )واژینال، مقعدی، دهانی( منتقل می شود و همچنین 

می تواند در حین زایامن از مادر آلوده به نوزاد منتقل شود. 

عالئم
عالئم شناسی ممکن است باعث تغییرات قابل مشاهده شود یا نباشد. ضایعات در ناحیه تناسلی 
یا مقعدی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند، می توانند منجر به تومور شوند. از سوی 

دیگر، زگیل تناسلی که هم در مردان و هم در زنان قابل مشاهده است، روی اندام تناسلی و/
یا اطراف مقعد به صورت زائده هایی با سطحی نامنظم، جدا شده یا گروه بندی شده، صورتی یا 
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قهوه ای، با اندازه های متغیر ظاهر می شود )که به آنها تاج  خروس نیز گفته میشود( 
نواحی آسیب دیده ممکن است خارش داشته باشند.

  برجستگی ها همچنین می توانند در اطراف یا داخل دهان در افرادی که مشکالت ایمنی دارند 
ایجاد شوند. مراجعه به پزشک متخصص برای تشخیص عفونت، تنها با مشاهده ضایعات موجود 

در سطح تناسلی و/یا اطراف مقعد یا اطراف یا داخل دهان کافی است.

توسعه و دوره
ضایعات تقریباً 1 تا 3 ماه پس از مقاربت ظاهر می شوند. 

اکرث ضایعات خود به خود بهبود می یابند، اما برخی از آنها، اگر درمان نشوند، به آرامی به 
رسطان تبدیل می شوند. کندیلوم ها می توانند خود به خود ناپدید شوند، بدون تغییر باقی 

مبانند یا در عرض چند هفته تعداد و اندازه آنها افزایش یابد.
را افزایش میدهد.HIV.  زگیل تناسلی احتامل ابتال به ویروس.

تشخیص و درمان 
هنوز هیچ دارویی برای درمان عفونت بدون عالمت وجود ندارد. 

به ویژه، مشخص شده است که نیازی به آنتی بیوتیک، پساری یا دوش واژینال نیست. درمان 
زگیل بسته به نوع ضایعه، اندازه و محل آن متفاوت است. 

به طور کلی، آنها با کرم های خاصی که توسط پزشک تجویز می شود، مستقیامً روی ضایعه 
استفاده می شوند یا با استفاده از ابزارهایی مانند لیزر درمان می شوند. 

این ویروس می تواند به شکل نهفته باقی مباند و در طول زمان )پس از ماه ها یا حتی سال ها( 
منجر به ظهور مجدد زگیل ها شود. 
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جلوگیری
و ورود عالت جنسی. از آنجایی که یک متاس 
کافی است، یک بار مالش و حتی بدون ورود 
عالت تناسلی، اسرتاتژی پیشگیری توصیه شده 

واکسیناسیون است که از خطرناک ترین انواع این 
ویروس محافظت می دهد.

در این زمینه، کاندوم نباید محافظی برای تضمین 
عفونت تلقی شود. مهمرتین چیز این است که به 
موقع تغییرات ناشی از ویروس را شناسایی کنید، 

برای زنان این امکان با رشکت در برنامه پیشگیری 
رایگان با پاپ تست وجود دارد.

عفونت های مقاربتی
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تبخال تناسلی ویروس هرپس سیمپلکس

مقدمه توصیفی، پاتوژن و شیوع 
تبخال تناسلی عفونتی است که توسط یک ویروس ایجاد می شود، ویروس هرپس سیمپلکس نوع 

1 یا 2. این عفونت در رسارس 
جهان شایع است: از هر 10 نفر یک نفر را مبتال می کند. 

زنان بیشرت از مردان تحت تأثیر قرار می گیرند. 
 اگر به درستی درمان نشود، عفونت می تواند به نواحی اطراف دستگاه تناسلی رسایت کند. 

 در بیشرت موارد، عفونت به موقع تشخیص داده منی شود، در این موارد عالئم خود به خود پس 
از چند روز ناپدید می شوند اما حتی سال ها بعد دوباره ظاهر می شوند. 

این ویروس به طور کلی بدون ایجاد عالئم در بدن غیرفعال می ماند و می تواند در رشایط 
اسرتس روانی-فیزیکی )درست مانند تبخال لب ( دوباره فعال شود. 

انتقال عفونت 
از طریق رابطه جنسی واژن، مقعد، دهان ایجاد می شود. 

مادر آلوده می تواند ویروس را در زمان زایامن یا به ندرت در دوران بارداری و شیردهی به فرزند 
متولد نشده خود منتقل کند. 

عالئم، توسعه و دوره
80درصد موارد، این عفونت عالمئی ایجاد منی کند یا تشخیص داده منی شود. 

این ویروس در دو مرحله عمل می کند: 
در مرحله اول از 4 تا 7 روز پس از مقاربت و  یا متاس جنسی، اولین دوره بیامری رخ می دهد 
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که می تواند بدون نشانه باشد عفونت اولیه اولین عفونت هم در زنان و هم در مردان رخ می 
دهد: خارش، سوزش، درد در ناحیه تناسلی، درد هنگام ادرار، ظهور تاول در ناحیه تناسلی یا 

مقعدی، تب، ضعف عمومی، درد عضالنی، تورم غدد لنفاوی در ناحیه ران. 
عالئم در حدود 15 روز ناپدید می شوند. 

سپس ویروس در بدن در حالت خفته باقی می ماند، اما در 50 تا 60 درصد موارد، به طور 
دوره ای بیدار می شود. بیدار شدن ویروس می تواند به دالیل مختلف ایجاد شود: اسرتس، تب، 

قاعدگی، عفونت ها، قرار گرفنت در معرض نور خورشید، رضبه های جزئی پس از مقاربت جنسی، 
التهاب روده. 

تاول ها پس از 2 تا 3 هفته از ظهور خود به زخم تبدیل می شوند که در عرض چند روز از بین 
می روند 

تشخیص و درمان  
تاول ها تقریباً 2 تا 13 روز پس از مقاربت جنسی ناایمن ظاهر می شوند. 

 برای تشخیص، مراجعه به پزشک متخصص کافی است، زیرا او بیامری را رصفاً با مشاهده 
ضایعات در صورتی که قبال ناپدید نشده باشد، در سطح تناسلی یا سایر نواحی بدن تشخیص می 

دهد. 
 داروهای ضد ویروسی می توانند عالئم و دفعات عود را کاهش دهند، اما همیشه قادر به درمان 

دامئی عفونت نیستند. 
 بنابراین، تبخال می تواند عود کند. 
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جلوگیری
تبخال تناسلی پیشگیری موثری وجود ندارد

عفونت های مقاربتی
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HAV  هپاتیت آ

مقدمه توصیفی و پاتوژن
)HAV(  یک بیامری عفونی حاد است که بر کبد تأثیر می گذارد ناشی از ویروس

انتقال عفونت 
انتقال از طریق مدفوع - دهانی منتقل می شود.  فرد آلوده ویروس را از طریق مدفوع 14-7 

روز قبل از رشوع عالئم دفع می کند.  افراد به موارد زیر مبتال می شوند: 
• متاس مستقیم با افراد آلوده؛ 

• از طریق مرصف آب یا غذای آلوده به ویروس خام یا به اندازه کافی پخته نشده
• از طریق آمیزش جنسی از نوع مقعدی یا دهانی

عفونت های مقاربتی
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عالئم، توسعه و دوره
معموالً با عالئم مانند از دست دادن اشتها، ضعف عمومی، تب، حالت تهوع ظاهر می شود.

گاهی اوقات زردی ظاهر می شود 
که به رنگ زرد متامیل به پوست، قسمت سفید چشم و غشاهای مخاطی است. عالئم 45-15 

روز پس از عفونت ظاهر می شود و 2 تا 10 هفته طول می کشد. 
 گاهی اوقات ممکن است بدون عالمت باشد اما خوشبختانه بیامری حادمنی شود. 

کلی تکاملی خوش خیم دارد و مصونیت دامئی ایجاد می کند به طور

تشخیص و درمان 
هیچ درمان خاصی برای هپاتیت حاد وجود ندارد و اغلب ما بر روی عالئم فردی مترکز می کنیم. 

با این حال، برای کاهش خطر آسیب کبدی، از مرصف الکل خودداری کنید.
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جلوگیری
 از جمله رفتارهای پیشگیرانه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
• استفاده از محافظ ها، بهداشت دقیق دست ها 

در حین و بعد از آمیزش جنسی. 
قبل از غذا خوردن و هنگام دست زدن به غذا و 
نوشیدنی بشویید.-توالت دست های خود را بعد 

از استفاده از، 
• غذاهای دریایی خام مرصف نکنید. 

• سبزیجات را قبل از مرصف کامالً بشویید. 
• میوه ها را بشویید و پوست بگیرید. 

واکسن موثرترین اقدام پیشگیرانه در برابر 
هپاتیت  

است. محافظت 14-21 روز پس از اولین دوز 
حاصل می شود، در حالی که دوز دوم، 6-12 ماه 
پس از اولین دوز، اثر محافظتی را برای یک دوره 

حدود 20 سال طوالنی می کند.  
 در صورت قرار گرفنت در معرض ویروس، واکسن 

می تواند احتامل ابتال به بیامری را 
کاهش دهد، فقط اگر در عرض هشت روز پس 

از قرار گرفنت در معرض ویروس انجام شود.

عفونت های مقاربتی
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HBV هپاتیت بی

مقدمه توصیفی و پاتوژن
یک بیامری مرسی است که کبد را تحت تاثیر قرار می دهد که توسط ویروس

ایجاد می شود. اچ بی وی 
ویروس در خون و سایر مایعات بدن، به ویژه در ترشحات تناسلی یافت می شود 

انتقال
انتقال با مقاربت جنسی محافظت نشده واژن، مقعد، دهان و تناسلی یا از طریق متاس پوست 

آسیب دیده با خون آلوده حتی در
مقادیر کم اتفاق می افتد.  این می تواند از طریق تعویض رسنگ ها یا سایر ابزارهای مورد 

استفاده برای تهیه و تجویز دارو یا
استفاده از ابزارهای اسرتیل نشده مثالً برای انجام خالکوبی و سوراخ کردن رخ دهد.

عفونت های مقاربتی
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عالئم، توسعه و دوره
عفونت حاد ممکن است بدون عالمت باشد یا ممکن است با عالئم غیر اختصاصی مانند 

خستگی، از دست دادن اشتها، ضعف عمومی، تب، حالت تهوع ظاهر شود. 
گاهی اوقات زردی )یا زردی پوست و چشم( ظاهر می شود.

عالئم این عفونت بعد از 180-45 روز بعد از در معرض قرلر گرفنت ویروس ظاهر میشود.
اکرث بیامران مبتال به هپاتی بی در عرض شش ماه بدون عواقب بهبود می یابند.

از بیامری حاد گفته میشود. به این شکل.
این بیامری ایمنی دامئی ایجاد می کند

درمان 
در حدود 5 درصد موارد، برای درمان این نوع هپاتیت پزشک متخصص داروهای ضد ویروسی را 

تجویز می کند که باید به طور دائم مرصف شوند. این در موارد هپاتیت
ممکن است خطر ابتال به سیروز کبدی و رسطان کبد وجود داشته باشد
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جلوگیری
با استفاده از کاندوم )مرد یا زن( از انتقال جنسی 

جلوگیری می شود. 
از انتقال از طریق متاس با خون آلوده با اجتناب 
از تعویض رسنگ یا سایر تجهیزات مورد استفاده 
توسط مرصف کنندگان مواد مخدر و با اطمینان 

از اسرتیل شدن دقیق ابزار مورد استفاده برای 
خالکوبی / سوراخ کردن جلوگیری می شود. 

عالوه بر این، ایده خوبی است که از استفاده 
مشرتک از وسایلی مانند تیغ، قیچی، مسواک 

خودداری کنید. 
واکسیناسیون جزو واکسیناسیون های اجباری در 
ایتالیا است و واکسن در ماه سوم زندگی، از سال 

1991 رشوع می شود. توصیه می شود که 
مهاجران واکسیناسیون را بازیابی کنند.

عفونت های مقاربتی
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HCV هپاتیت سی

معرفی توصیفی و پاتوژن هپاتیت 
ویروس اچ سی وی باعث این عفونت میباشد. یک بیامری مرسی است که بر کبد تأثیر می گذارد.

انتقال
انتقال عفونت از طریق متاس مستقیم با خون فرد آلوده ایجاد می شود. 

بی است و مقاربت مقعدی خطر ابال به این عفونت را بیشرت میکند. انتقال از طریق جنسی کمرت 
از هپاتیت است.

شایع ترین انتقال از طریق خون در تعویض تیغ، مسواک، ناخن گیر، رسنگ

عفونت های مقاربتی
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عالئم، توسعه و دوره
بسیاری از افراد هیچ عالمتی را تجربه منی کنند، نه در مرحله حاد و نه در مرحله مزمن سی.

به همین دلیل، هپاتیت می تواند سال ها یا دهه ها قبل از تشخیص باقی مباند. پس از آشکار 
شدن، عالئم شامل خستگی، درد مفاصل، خارش، درد عضالنی است.  گاهی اوقات زردی ظاهر 

می شود )تغییر رنگ زرد پوست و سفیدی چشم(.
دوره نهفته این نوع هپاتیت از 14روز تا 6 ماه طول می کشد، اما 80 درصد بیامران در این 

مرحله اول هیچ عالمتی نشان منی دهند.
15 تا 40 درصد افراد آلوده قادر به مبارزه با عفونت در مراحل اولیه بیامری )مرحله حاد( 

معموالً در عرض 6 ماه هستند. 
درصد فراد مبتال به عفونت مزمن میشوند از طرف دیگر، 60-85 این عفونت احتامل مزمن شدن 

و دامئی شدن بیشرتی نسبت به هپاتیت بی دارد که عوارض ان جدی میباشد.

درمان 
درمان های جدید، اگر به درستی انجام شوند، پاسخ دهی بسیار باالیی را ارائه می دهند، با 

ریشه کنی ویروس در درصد بسیار باالیی در افراد تحت درمان بدون در نظر گرفنت نوع ژن 
ویروس در پایان چرخه درمانی می توانیم خود را درمان شده بدانیم.

واکسن نیست و فرد می تواند دوباره مبتال شود. HCV الزم به یادآوری است که درمان ریشه 
کنی و.

بنابراین تغییر رفتارهایی که فرد را در معرض خطر عفونت مجدد قرار می دهد رضوری است.
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جلوگیری
با استفاده از کاندوم از انتقال جنسی به خصوص 

در مقعدی جلوگیری می شود. 
انتقال از طریق متاس با خون آلوده اتفاق می 

افتد و با اجتناب از تعویض رسنگ یا سایر 
تجهیزات مورد استفاده توسط مرصف کنندگان 

مواد مخدر و اطمینان از اینکه ابزار مورد 
استفاده برای خالکوبی / سوراخ کردن به دقت 

اسرتیل شده اند، جلوگیری می شود.
عالوه بر این، ایده خوبی است که از استفاده 
مشرتک از وسایلی مانند تیغ، قیچی، مسواک 

خودداری کنید سی وجود ندارد. هیچ واکسنی 
برای هپاتیت

عفونت های مقاربتی
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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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