
 
 

سی از فردی به فرد دیگر ( STD) بیماری های مقاربتی شتفرد . انتقال می یابداز طریق تماس جن ن رابطه با دا

 مبتال شود. STD، به STDمبتال به  جنسی محافظت نشده با فرد

میتواند بیماری مقاربتی را انتقال دهد. اما گاهی اوقات از طریق تماس فیزیکی رابطه جنسیییی محافظت نشیییده 

از طریق تماس  HPVنیزگسییتری یابند. به همین دلیا ا ییت ره برزی از بیماری های مقاربتی مانند تبوال و 

 .می شوند پو ت به پو ت منتقا

شبکه آزما صد برر  یشگاهیدر  س یهایماریب یر شونده از راه جن   شودیانجام م STDتحت عنوان پنا  یمنتقا 

 ره شاما:

 Mycoplasma Genitalium 

 Mycoplasma Hominis 

 Trichomonas Vaginalis 

 Ureaplasma Urealyticum 

 Haemophilus Ducreyi 

 Herpes Simplex (Type 1 & 2) 

 Treponema Pallidum 

 Chlamydia Trachomatis 

 Neisseria Gonorrhoeae 

 پیژنوت 26ره  شیودیانجام م HPV PCRو  HPV Genotyping شی، آزماHPV یصییدر پنا تشیو نیهمچن

HPV   را به رویPCR  دهدیقرار م یمورد برر. 

 نوع بیماری مقاربتی وجود دارد ره شایع ترین آنها عبارتند از: 20بیش از 

 رالمیدیا 

 تب زال ناحیه تنا لی 

 وزاک  

 HIV/AIDS 
 HPV 

 شپش ناحیه تنا لی 

 یفلیس  



 
 

 تریکومونیازیس 

 کالمیدیا

 نوعی بارتری باعث ایجاد رالمیدیا می شود.  بسیاری از افراد مبتال به رالمیدیا عالئم قابا توجهی ندارند. 

 عالئم رالمیدیا عبارتند از:

 درد یا ناراحتی در حین رابطه جنسی یا ادرار 

 واژن ترشح  بز یا زرد از آلت تنا لی یا 

 درد در قسمت پایین شکم 

 در صورت عدم درمان، رالمیدیا می تواند منجر به موارد زیر شود:

 عفونت مجرای ادرار، غده پرو تات یا بیضه ها 

 بیماری التهابی لگن 

 ناباروری 

ند. اگر زانم باردار مبتال به رالمیدیا درمان نشیییده باشییید، می تواند آن را در حین تولد به نوزاد زود منتقا ر

 رودک ممکن ا ت به مشکالت زیر مبتال شود:

 پنومونی 

 عفونت های چشم 

 روری 

HPV )ویروس پاپیلومای انسانی( 

( ویرو ی ا ت ره می تواند از طریق تماس پو ت به پو ت یا تماس جنسی از HPVویروس پاپیلومای انسانی )

دارد. برزی از آنها زطرناک تر از بقیه  فردی به فرد دیگر منتقا شیییود. انواع موتلفی از ویروس پاپیلوما وجود

 هستند.

 زگیا در ناحیه تنا لی، دهان یا گلو ا ت. HPVشایع ترین عالمت 

 می توانند منجر به  رطان شوند، از جمله: HPVبرزی از گونه های عفونت 



 
 

 رطان دهان  

 رطان دهانه رحم  

 رطان آلت تنا لی  

 رطان ررتوم  

اغلب زود به زود از بین می روند. همچنین  HPV. با این حال، عفونت های وجود ندارد HPVهیچ درمانی برای 

 وجود دارد. HPV 18و  HPV 16ها از جمله ترین  ویهوارسنی برای محافظت در برابر برزی از زطرناک

شک رمک رند تا زطر  HPVاگر فردی به  شود، آزمایش پاپ ا میر و غربالگری منا ب می تواند به پز مبتال 

 را ارزیابی و مدیریت رند.  عوارض

 سیفلیس

  یفلیس یکی دیگر از عفونت های بارتریایی ا ت. اغلب در مراحا اولیه زود مورد توجه قرار نمی گیرد.

اولین عالمتی ره ظاهر می شود یک ززم گرد روچک ا ت ره به عنوان شانکر شنازته می شود. ممکن ا ت در 

 شود. بدون درد اما بسیار عفونی ا ت.ناحیه تنا لی، مقعد یا دهان ایجاد 

 عالئم بعدی  یفلیس می تواند شاما موارد زیر باشد:

 رای 

 زستگی 

 تب 

 ردرد  

 درد مفاصا 

 راهش وزن 

 ریزی مو 

 در صورت عدم درمان،  یفلیس در مراحا پایانی می تواند منجر به موارد زیر شود:

 از د ت دادن بینایی 

 از د ت دادن شنوایی 

 ظهاز د ت دادن حاف 



 
 

 بیماری روانی 

 عفونت های مغز یا نواع 

 بیماری قلبی 

 مرگ 

زوشبوتانه، اگر زود تشویص داده شود،  یفلیس به راحتی با آنتی بیوتیک درمان می شود. با این حال، عفونت 

 یفلیس در یک نوزاد تازه متولد شده می تواند رشنده باشد. به همین دلیا برای همه زنان باردار مهم ا ت ره 

 ظر  یفلیس غربالگری شوند.از ن

HIV  ایدز یا 

HIV  ستم ایمنی آ یب بر اند و زطر ابتال به ویروس ها یا بارتری های دیگر و ایجاد  رطان می تواند به  ی

شود ره به عنوان ایدز شنازته می  HIV 3های زاص را افزایش دهد. اگر درمان نشود، می تواند منجر به مرحله 

 هرگز به ایدز مبتال نمی شوند. HIVزی، بسیاری از افراد مبتال به شود. اما با درمان امرو

 

را با عالئم آنفوالنزا اشیییتباه گرفت. به عنوان م،ال، عالئم  HIVدر مراحا اولیه یا حاد، به راحتی می توان عالئم 

 اولیه می تواند شاما موارد زیر باشد:

 تب 

 لرز 

 درد 

 تورم غدد لنفاوی 

 گلو درد 

 ردرد  

 حالت تهوع 

 ب،ورات پو تی 

این عالئم اولیه معموالً در عرض یک ماه یا بیشیییتر از بین می روند. از آن نقطه به بعد، یک فرد می تواند حاما 

HIV  .باشد بدون اینکه عالئم جدی یا پایدار برای چندین  ال ایجاد رند 



 
 

در د ییترس هسییتند. درمان وجود ندارد، اما گزینه های درمانی برای مدیریت آن  HIVهنوز هیچ درمانی برای 

 زندگی رنند. HIVرمک رند تا زمانی ره افراد فاقد  HIVزودهنگام و موثر می تواند به افراد مبتال به 

 سوزاک

 های بارتریایی رایج ا ت.  STD وزاک یکی دیگر از 

شاما صورت وجود، عالئم ممکن ا ت  سیاری از افراد مبتال به  وزاک هیچ عالمتی ندارند. اما در  موارد زیر  ب

 باشد:

 ترشحات  فید، زرد یا  بز رنگ از آلت تنا لی یا واژن 

 درد یا ناراحتی در حین رابطه جنسی یا ادرار 

 تکرر ادرار بیشتر از حد معمول 

 زاری اطراف اندام تنا لی 

 گلو درد 

 در صورت عدم درمان،  وزاک می تواند منجر به موارد زیر شود:

 ت یا بیضه هاعفونت مجرای ادرار، غده پرو تا 

 بیماری التهابی لگن 

 ناباروری 

ممکن ا ت مادر در حین زایمان  وزاک را به نوزاد منتقا رند. هنگامی ره این اتفاق می افتد،  وزاک می تواند 

مشکالت جدی در رودک ایجاد رند. به همین دلیا ا ت ره بسیاری از پزشکان زنان باردار را تشویق می رنند 

 مقاربتی احتمالی آزمایش و درمان شوند. تا برای بیماری های

  وزاک معموال با آنتی بیوتیک قابا درمان ا ت. 

 شپش تناسلی 

آنها حشرات روچکی هستند ره می توانند روی موهای ناحیه تنا لی  ارن شوند. آنها مانند شپش  ر و بدن از 

 زون انسان تغذیه می رنند.

 عالئم شایع شپش تنا لی عبارتند از:



 
 

  اطراف ناحیه تنا لی یا مقعدزاری 

 برجستگی های روچک صورتی یا قرمز در اطراف اندام تنا لی یا مقعد 

 تب با درجه پایین 

 رمبود انرژی 

 تحریک پذیری 

همچنین ممکن ا ت فرد بتواند شپش ها یا توم های  فید روچک آنها را در اطراف ریشه موهای ناحیه تنا لی 

 شویص آنها رمک رند.ببیند. یک ذره بین می تواند در ت

شترک، رزتوواب یا حوله به  شپش می تواند از طریق تماس پو ت به پو ت یا لباس م صورت عدم درمان،  در 

شپش تنا لی را  شوند. بهتر ا ت فورا هجوم  شیده نیز می توانند عفونی  شود. گزی های زرا افراد دیگر منتقا 

 درمان رنید.

 تریکومونیازیس

گانیسییم تک یازته ای روچک ایجاد می شییود ره می تواند از طریق تماس تنا ییلی از این بیماری تو ییی یک ار

 فردی به فرد دیگر منتقا شود.

 عالیم تریکومونا شاما موارد زیر ا ت:

 ترشح از واژن یا آلت تنا لی 

 وزی یا زاری در اطراف واژن یا آلت تنا لی  

 درد یا ناراحتی در هنگام ادرار یا رابطه جنسی 

  ادرارتکرر 

 دارد.« ماهی»در زنان، ترشحات اغلب بوی نامطبوع یا بویی شبیه به بوی 

 در صورت عدم درمان، تریک می تواند منجر به موارد زیر شود:

 عفونت های مجرای ادرار 

 بیماری التهابی لگن 

 ناباروری 

 تبخال تناسلی یا هرپس



 
 

 2نوع  HSVو 1نوع  HSV( ا ت. دو  ویه اصلی ویروس HSVهرپس نام روتاه شده ویروس هرپس  یمپلکس )

 بسیار رایج ا ت.  STDوجود دارد. هر دو می توانند از طریق جنسی منتقا شوند. هرپس یک 

HSV  سئول تبوال ا ت. با این حال،  1نوع شود ره م همچنین  HSV-1در درجه اول باعث تبوال دهانی می 

شود. هنگامی ره این می تواند از دهان یک فرد به اندام تنا  سی دهانی منتقا  لی فرد دیگر در طول رابطه جن

 می تواند باعث تبوال تنا لی شود. 1نوع  HSVاتفاق می افتد، 

HSV  در درجه اول باعث تبوال تنا لی می شود. 2نوع 

ا اطراف شایع ترین عالمت تبوال ززم های تاول ا ت. در مورد تبوال تنا لی، این ززم ها در ناحیه تنا لی ی

 آن ایجاد می شوند. در تبوال های دهان، روی یا اطراف دهان ایجاد می شوند.

ززم های تبوال معموالً پو ته پو ته می شوند و ظرف چند هفته بهبود می یابند. اولین شیوع معموالً دردناک 

 ترین ا ت. 

رحم یا نوزاد تازه متولد شییده زود در اگر یک زن باردار مبتال به تبوال باشیید، می تواند آن را به جنین زود در 

شد. به همین  سیار زطرناک با صطالح تبوال مادرزادی می تواند برای نوزادان ب حین زایمان منتقا رند. این به ا

 زود آگاه شوند. HSVدلیا ا ت ره برای زنان باردار مفید ا ت ره از وضعیت 

برای رمک به رنترل شییییوع و راهش درد ززم های هنوز هیچ درمانی برای تبوال وجود ندارد. اما داروهایی 

سی راهش  شریک جن شانس انتقال تبوال را به  ستند. همین داروها همچنین می توانند  تبوال در د ترس ه

 دهند.

 ( می شود؟STDچه عواملی باعث بیماری های مقاربتی )

 ود.بیماری های مقاربتی می تواند تو ی بارتری ها، ویروس ها و انگا ها ایجاد ش

 ( قرار دارند؟STDچه کسانی در معرض خطر بیشتری برای ابتال به بیماری های مقاربتی )

ار،ر بیماری های مقاربتی هم مردان و هم زنان را تحت تأثیر قرار می دهند، اما در بسیاری از موارد مشکالتی ره 

اری مقاربتی مبتال باشیید، می تواند ایجاد می رنند می تواند برای زنان شییدیدتر باشیید. اگر یک زن باردار به بیم

 مشکالت جدی برای رودک ایجاد رند.

 ( چیست؟STDعالئم بیماری های مقاربتی )



 
 

بیماری های مقاربتی همیشیییه عالئمی ایجاد نمی رنند یا ممکن ا یییت فقی عالئم زفیفی ایجاد رنند. بنابراین 

 توانید آن را به دیگران منتقا رنید.ممکن ا ت عفونت داشته باشید و آن را ندانید. اما هنوز هم می 

 اگر عالئم وجود داشته باشد، می تواند شاما موارد زیر باشد:

 ترشح غیرمعمول از آلت تنا لی یا واژن 

 ززم یا زگیا در ناحیه تنا لی 

 تکرر ادرار یا دفع ادرار دردناک 

 زاری و قرمزی در ناحیه تنا لی 

 تاول یا ززم در دازا یا اطراف دهان 

  غیر طبیعی واژنبوی 

 زاری مقعد، درد یا زونریزی 

 درد شکم 

 تب 

 ( چگونه تشخیص داده می شوند؟STDبیماری های مقاربتی )

اگر از نظر جنسی فعال هستید، باید با پزشک زود در مورد زطر ابتال به بیماری های مقاربتی و اینکه آیا نیاز به 

زیرا بسیاری از بیماری های مقاربتی معموالً عالئمی ایجاد آزمایش دارید صحبت رنید. این امر به ویژه مهم ا ت 

 نمی رنند.

برزی از بیماری های مقاربتی ممکن ا ت در طول معاینه فیزیکی یا از طریق معاینه میکرو کوپی ززم یا مایع 

شوند. آزمایش زون می تواند انواع دیگر  شویص داده  شده از واژن، آلت تنا لی یا مقعد ت شته  بیماری های بردا

 مقاربتی را تشویص دهد.

 ( چیست؟STDدرمان بیماری های مقاربتی )

آنتی بیوتیک ها می توانند بیماری های مقاربتی ناشییی از بارتری ها یا انگا ها را درمان رنند. هیچ درمانی برای 

عالئم و راهش زطر توانند به راهش ها وجود ندارد، اما داروها اغلب میهای مقاربتی ناشیییی از ویروسبیماری

 گستری عفونت رمک رنند.

 ( پیشگیری کرد؟STDآیا می توان از بیماری های مقاربتی )



 
 

ا تفاده صحیح از راندوم های التکس، زطر ابتال یا انتشار بیماری های مقاربتی را تا حد زیادی راهش می دهد، 

عفونت، عدم داشییتن رابطه جنسییی مقعدی، اما به طور راما از بین نمی برد. مطمئن ترین راه برای جلوگیری از 

 واژینال یا دهانی ا ت.

 وجود دارد. Bو هپاتیت  HPVوارسن هایی برای پیشگیری از 

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                       

 

 منابع:

 
https://www.nichd.nih.gov 

https://www.mayoclinic.org/ 

https://www.cdc.gov 

https://medlineplus.gov 

 

 

https://www.nichd.nih.gov/
https://www.nichd.nih.gov/
https://www.mayoclinic.org/
https://www.cdc.gov/
https://medlineplus.gov/

