
 
 

 10تا 5و در مردان  شودیم جادیا یادوکره لوسیهموف یگرم منف لیباس لهیاست که بوس یمقاربت یماریب کی دییشانکرو

که بسرعت به پوسچول و در  شودیقرمز و دردناک ظاهر م یپاپول عهیچند ضا ای کیبه صورت  یماریاست. ب عتریبرابر شا

و  فیکث یظاهر یدارا دیی. زخم شانکروکندیرا گرفتار م یخارج تالیژن هیناح شتریب یماری.  بشودیم لیتبد زخم تینها

 زین دیروز اس  ت. ش  انکرو  14تا  7 یماریاس  ت.  دوره کمون ب دندانه دار و دردناک یاهیفرورفته با حاش   یآلوده،  کم

 .دهدیم شیرا افزا HIVاحتمال انتقال 

متعدد دارد، سوء مصرف مواد مخدر  یجنس یکه شرکا یبا شخص یمتعدد، رابطه جنس یجنس یمانند فقر، شرکا یعوامل

 .کندیم شتریعفونت را ب نیاحتمال مبتال شدن به ا یدر طول رابطه جنس یمسا ل بهداشت تیو الکل و عدم رعا

 ینیبال عالئم

 دیها چرک تول. زخمکنندی)مخص  وص  ا در دهانه واژنو بروز م مقعد و وولو ،یآلت تناس  ل یباز که معموالً رو یهازخم •

 باشند زیدردناک ن توانندیکرده و م

 ران یهامتورم در کشاله یلنفاو یهاغده •

 کنند. یزیتوسط لمس کردن، خونر یزخم ها ممکن است به سادگ •

 درد در هنگام ادرار یو گاه یدرد در هنگام رابطه جنس •

 .شوندیاشتباه گرفته م سیفلیس ایها مثل هرپس عفونت یاغلب با باق دیشانکرو  میعال •

 صیتشخ

 آن است.  یکروسکوپیم یاز زخم و بررس ینمونه بردار ییادوکره لوسیهموف یقطع صیتشخ

ست آوردن نمونه با یبرا سرم ف دیبه د شک نمودن و تم یولوژیزیابتدا محل زخم را با  شو داده و پس از خ ست کردن  زیش

 انجام شود. یزخم نمونه بردار نیریز یهازخم، از قسمت یات سطحترشح

شخ سط رنگ آم صیت شت نمونه انجام م یزیتو صورت  یزیپس از رنگ آم یادوکره لوسی. هموفشودیگرم و ک گرم به 

 .شودیم دهیو دschool of fishقرمز  ) یدستجات ماه

سا یبرا زین PCR روش سل یاز نمونه زخمها H. ducreyi ییشنا ستفاده م یتنا و  PCR یمرهایبا پرا تواندیو م شودیا

 شود. بیترک مپلکسیهرپس س روسیو و Treponema pallidum یپروبها

 



 
 

 درمان

سفتر ییهاکیوتیبیبا آنت یبه راحت دیشانکرو  سون،یمانند  س نیسیترومایار ن،یسیترومایآز اک سیو  سا درمان  نیپروفلوک

شر ماری. بشودیم س کیو  شوند. غدد لنفاوهم  دیبا یجن ست ن زیمتورم ن یزمان درمان  سپ ازیممکن ا سیبه  آ  ای ونیرا

شند. ب شته با شانکرو  ماریدرناژ دا س دیبا دیمبتال به  صورت منف شیآزما HIVو  سیفلیاز نظر   شیبودن، آزما یشود. در 

 سه ماه بعد تکرار شود. دیبا

 یدر باردار دیشانکروئ

صورت  زین نیندارد. به عالوه انتقال آن از مادر به جن یباردار یعیببر روند ط یریتأث دیشانکرو  ست. در  شده ا شاهده ن م

س منیا یهاکیوتیبیبا آنت یبه راحت یمادر در دوران باردار یابتال صرف  ست. م سیقابل درمان ا سا در دوران  نیپروفلوک

 .شودینم هیتوص یردهیو ش یباردار

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    

 منابع:

 کتاب بیماری های منتقل شونده از راه جنسی،ترجمه و گردآوری گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد

http://www.antimicrobe.org/new/b80.asp 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Haemophilus_ducreyi 
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