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ــی،  ــای مقاربت ــاری ه ــا بیم ــی )STD(، ی ــه از راه جنس ــای منتقل ــاری ه بیم
توســط ارگانیســم هایــی ایجــاد مــی شــوند کــه مــی تواننــد از طریــق 
فعالیــت جنســی از یــک شــخص بــه شــخص دیگــری منتقــل شــوند.

ــن اســت  ــد، ممک ــم خاصــی ندارن ــا عالئ ــه بســیاری از STD ه ــی ک از آنجای
ــه از  ــدون آنک ــد ب ــوده کن ــران را آل ــد و دیگ ــت باش ــک عفون ــل ی ــردی ناق ف
ــت هــا  ــن عفون ــه همیــن دلیــل، غربالگــری ای ــع باشــد. ب بیمــاری خــود مطل
ــت. ــروری اس ــریع ض ــان س ــگام و درم ــخیص زود هن ــان از تش ــرای اطمین ب

STD درمــان نشــده عواقــب قابــل توجهــی دارنــد. آنهــا مــی تواننــد در هــر دو 
جنــس بــه نابــاروری منجــر شــوند. در زنــان، STD هــا مــی تواننــد منجــر بــه 
بیمــاری التهابــی لگنی )STD( شــوند که خطــر ناباروری و حاملگــی های خارج 
رحمــی را افزایــش مــی دهــد. STD مــی توانــد خطــر ابتــال بــه ســرطان دهانــه 
رحــم را در زنــان افزایــش دهــد. عــالوه بــر ایــن، زنــان بــاردار بایــد بداننــد کــه 
STD هــای درمــان نشــده می توانند عــوارض جانبی بــرای نــوزادان ایجاد کنند



:)Chlamydia(  کالمیدیا
 Chlamydia Trachomatis ناشــی از باکتری )Chlamydia(  کالمیدیــا
اســت. بســیاری از افــراد مبتــال بــه کالمیدیــا از بیمــاری خــود آگاه 
ــود،  ــی ش ــوب م ــوش« محس ــاری »خام ــک بیم ــا ی ــرا کالمیدی نیســتند، زی
ــان  ــال پنه ــا کام ــف ی ــوال خفی ــای آن معم ــانه ه ــه نش ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــری،  ــرض باکت ــن در مع ــرار گرفت ــس از ق ــه پ ــوال 1-3 هفت ــتند. معم هس
عالئــم کالمیدیــا ظاهــر مــی شــود. بــرای زنــان، عالئــم ممکــن اســت شــامل 
ــگام ادرار  ــوزش در هن ــاس درد و س ــا احس ــی واژن ی ــر طبیع ــحات غی ترش
باشــد. اگــر عفونــت گســترش یابــد، زنــان مــی تواننــد درد شــکمی و لگــن، 
ــزی بیــن دوره هــای قاعدگــی و درد در رابطــه جنســی  ــب، تهــوع، خونری ت
ــوزش و درد در  ــامل احســاس س ــم ش ــردان، عالئ ــرای م ــد. ب ــه کنن را تجرب
ــم  ــت تناســلی مــی باشــد. عالئ هنــگام ادرار و ترشــحات غیــر معمــول از آل
عفونــت رکتــوم بــرای هــر دو جنــس شــامل درد مقعــد یــا خونریــزی اســت

هرپس ژنیتال )تبخال تناسلی(:
ــل  ــای منتق ــر از بیماریه ــی دیگ ــس یک ــروس هرپ ــا وی ــلی ی ــال تناس تبخ
ــروس  ــوع وی ــل آن دو ن ــه عام ــت ک ــا STD اس ــی ی ــونده از راه جنس ش
HSV-1 یــا HSV-2 مــی باشــد. در اکثــر مــوارد تبخــال تناســلی توســط 
ویــروس HSV-2 ایجــاد مــی شــود، HSV-1 نیــز اغلــب بــا رابطــه جنســی 
دهانــی مرتبــط اســت. عالئــم تبخــال تناســلی در صــورت وجــود عبارتنــد از:

قــرار  از  پــس  روز   1۰ تــا   2 ظــرف  کــه  خــارش  یــا  درد 
می شــود. آغــاز  آلــوده  جنســی  شــریک  معــرض  در  گرفتــن 

ســفید  تاول هــای  یــا  کوچــک  قرمــز  برجســتگی های 
شــوند.. ظاهــر  بعــد  روز  چنــد  اســت  ممکــن  کــه  کوچــک 

زخم هــا ممکــن اســت باعــث درد و ســوزش هنــگام ادرار شــوند. همچنیــن 
ممکــن اســت تــا زمــان از بیــن رفتــن عفونــت، درد و حساســیت در 
ــن  ــاری ممک ــروز بیم ــل ب ــد. در اوای ــته باش ــود داش ــلی وج ــه ی تناس ناحی
اســت عالئــم و نشــانه هایی شــبیه بــه آنفوالنــزا ماننــد تــورم غــدد 
لنفــاوی در کشــاله ران، ســردرد، درد عضالنــی و تــب وجــود داشــته باشــد.



سیفلیس:
 ســیفلیس یــک عفونــت باکتریایــی بســیار مســری اســت کــه توســط باکتــری 
ــول  ــد در ط ــیفلیس میتوان ــود. س ــی ش ــاد م Treponema Pallidum ایج
رابطــه جنســی منتقــل شــود. ســیفلیس در مراحــل اولیــه خــود قابــل 
ــوارض بســیار جــدی و  ــد ع ــی توان ــان نشــود، م ــر درم ــا اگ ــان اســت، ام درم
ــه ســیفیلس  احتمــاال غیرقابــل برگشــت را ایجــاد کنــد. افــرادی کــه مبتــال ب
ــیاری از  ــرا بس ــند زی ــود نباش ــاری خ ــه بیم ــت متوج ــن اس ــتند ممک هس
ــوع  ــل تن ــه دلی ــتند. ب ــخیص نیس ــل تش ــا قاب ــاری ه ــایر بیم ــم آن از س عالئ
ــود. ــی ش ــده م ــزرگ« نامی ــد ب ــوان »مقل ــه عن ــب ب ــیفلیس اغل ــم، س عالئ

ــی در  ــای مخاط ــا غش ــورات و ی ــا بث ــتقیم ب ــاس مس ــق تم ــیفلیس از طری س
طــول رابطــه جنســی محافظــت نشــده منتقــل مــی شــود. زخــم هــا و شــانکر 
ــروز  ــوم ب ــا رکت ــد و / ی ــلی، مقع ــت تناس ــان، واژن، آل ــا و ده ــب ه ــا در ل ه
ــر  ــلی ظاه ــدام تناس ــر روی ان ــب ب ــیفلیس اغل ــه س ــانکرهای اولی ــد. ش میکنن
ــوزه  ــان، ل ــا، زب ــب ه ــان، ل ــتان، ده ــد روی انگش ــی توانن ــا م ــوند، ام ــی ش م
ــه  ــه مرحل ــوند س ــر ش ــز ظاه ــا نی ــینه ه ــوک س ــا و ن ــینه ه ــد و س ــا، مقع ه
بــرای عفونــت ســیفلیس وجــود دارد: ابتدایــی، ثانویــه و نهفتــه. اگــر در 
ــد. ــد ش ــار خواه ــیفلیس مرگب ــود، س ــام نش ــان انج ــل درم ــن مراح ــی ای ط
بیمــاری ســیفلیس دارای چهــار مرحلــه اولیــه، ثانویــه، نهفتــه و نهایی می باشــد

مایکوپالسما ژنیتالیوم:
ــی  ــونده از راه جنس ــل ش ــای منتق ــاری ه ــل بیم ــی از عل ــری یک ــن باکت ای
)STD( اســت. ایــن باکتــری در ســال 198۰ کشــف شــده اســت. مایکوپالســما 
ــاد  ــت ح ــت و اندومتری ــت، سرویســیت، واژینی ــب ســبب اورتری ــوم اغل ژنیتالی
ــا وارد  ــن باکتری ه ــد، ای ــور میکن ــان عب ــال زایم ــوزاد از کان ــی ن می شــود. وقت
دســتگاه تنفســی او شــده و باعــث پنومونــی، مننژیــت و مــرگ نــوزاد می شــود. 
همچنیــن ایــن باکتری هــا می تواننــد در طــول حاملگــی بــا عبــور از جفــت در 
جنیــن سپســیس ایجــاد کــرده و بدنبــال آن عفونــت داخــل رحمــی بدهنــد.

ترشــح  مــردان:  در  ژنیتالیــوم  مایکوپالســما  عالئــم 
ادرار  هنــگام  درد  یــا  ســوزش  و  تناســلی  آلــت  از 
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درد  واژینــال،  ترشــحات  زنــان:  در  ژنیتالیــوم  مایکوپالســما  عالئــم 
جنســی،  رابطــه  از  پــس  خونریــزی  جنســی،  رابطــه  طــول  در 
شــکم. زیــر  و  لگــن  ناحیــه  در  درد  قاعدگــی،  بیــن  خونریــزی 

مایکوپالسما هومینیس:
M. Hominis یــک عامــل بیمــاری التهابــی لگــن )PID( اســت. وجــود ایــن 
باکتــری در لولــه هــای فالــوپ باعــث ایجــاد پارامتریــت و ســالپنژیت مــی شــود. 
مایکوپالســما هومینیــس 5۰ درصــد مردان و زنــان فعال از نظر جنســی را تحت 
تاثیــر قــرار مــی دهــد. باکتــری در مقادیــر کــم در دســتگاه ادراری همــه افــراد 
وجــود دارد. مقادیــر بیشــتر باعــث عفونــت مــی شــود کــه مــی توانــد از طریــق 
جنســی منتقــل شــود. افــراد مبتــال بــه سیســتم ایمنــی ســرکوب شــده ماننــد 
افــرادی کــه مبتــال بــه اچ آی وی / ایدز هســتند یا افــرادی که اخیــرا تحت پیوند 
عضــو قــرار گرفتــه انــد بیشــتر احتمــال دارد کــه بــه ایــن عفونــت مبتــال شــوند.

 HIV مایکوپالســما هومینیــس ممکــن اســت خطــر ابتــال بــه عفونــت
ــد ــش ده ــوده افزای ــرد آل ــک ف ــا ی ــی ب ــه جنس ــتن رابط ــورت داش را در ص

تریکوموناس واژینالیس:
عفونــت تریکومونــاس واژینالیــس یکــی از شــایع ترین عوامــل ایجــاد کننــده 
بیماریهــای منتقــل شــونده غیــر ویروســی جنســی اســت. آلودگـــي بـــا تـــریکوموناس 
واژینالـــیس در زنـــان مـــي توانـــد باعـــث التهــاب واژن، ســرویکس و مجــاري ادراري 
گــردد . در حــدود 1۰ تــا 5۰ درصــد از عفونـت هـــاي ناشــي از تریکومونــاس 
واژینالیس در زنان بــــدون عالمــــت بــــوده و ایــــن درصــــد در مــــردان حتــــي 
مـي توانـــد باالتـــر باشــد. این انــگل به عنوان کوفاکتوري در انـــتقال ویـــروس نقـــص 
ــد. ــتقل شــونده جنســي عمــل مــي کن ــایر عفونت هــاي منـ ــاني و سـ ــي انسـ ایمنـ

ایــن انــگل گالبی شــکل بوده و انــدازه آن 7 تا 23 میکرون اســت. تریکومونــا در خانمها 
در قســمت واژن و ســرویکس و در مردان در مجرای ادراری و پروســتات ســاکن اســت.

عالئــم بالینــی در زنــان شــامل ترشــحات واژن، کــه مــی توانــد ســفید، خاکســتری، 
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زرد یــا ســبز باشــد، و معمــوال بــوی ناخوشــایندی دارنــد.، لکــه بینــی یــا خونریــزی، 
ــا تــورم  دســتگاه تناســلی، تکــرر ادرار ، درد  ــا خــارش، قرمــزی ی ســوزش ژنیتــال ی
ــردان شــامل  ــم بالینــی در م ــا رابطــه جنســی هســتند و عالئ ــگام ادرار کــردن ی هن
ترشــحات مجــرای ادرار، ســوزش در هنــگام ادرار یــا پــس از انــزال، تکــرر ادرار مــی 

باشــد.

هموفیلوس دو کره ایی:
شــانکرویید یــک بیمــاری مقاربتــی اســت کــه بوســیله باســیل گــرم منفــی هموفیلوس 
ــه  ــاری ب ــایعتر اســت. بیم ــر ش ــا1۰ براب ــردان 5 ت ــود و در م ــره ای ایجــاد می ش دوک
صــورت یــک یــا چنــد ضایعــه پاپولــی قرمــز و دردنــاک ظاهــر می شــود کــه بســرعت 
ــل می شــود.  بیمــاری بیشــتر ناحیــه ژنیتــال  ــه پوســچول و در نهایــت زخــم تبدی ب
خارجــی را گرفتــار می کنــد. زخــم شــانکرویید دارای ظاهــری کثیــف و آلــوده،  کمــی 
فرورفتــه بــا حاشــیه ای دندانــه دار و دردنــاک  اســت.  دوره کمــون بیمــاری 7 تــا 14 

روز اســت. شــانکروئید نیــز احتمــال انتقــال HIV را افزایــش میدهــد. 
عالئــم بالینــی شــانکروئید شــامل زخم هــای بــاز اســت کــه معمــوالً روی آلت تناســلی، 
ــد  ــرک تولی ــا چ ــد. زخم ه ــروز می کنن ــه واژن( ب ــا در دهان ــو )مخصوص ــد و وول مقع
ــاله های  ــورم در کش ــاوی مت ــای لنف ــند، غده ه ــز باش ــاک نی ــد دردن ــرده و می توانن ک
ــه ســادگی توســط لمــس کــردن، خونریــزی کننــد.،  ران، زخــم هــا ممکــن اســت ب
ــانکروئید  ــم ش ــگام ادرار، عالی ــی درد در هن ــی و گاه ــه جنس ــگام رابط درد در هن
ــوند. ــه می ش ــتباه گرفت ــیفلیس اش ــا س ــس ی ــل هرپ ــا مث ــی عفونت ه ــا باق ــب ب اغل
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پنل STD شبکه آزمایشگاهی رصد
ــان  ــم زم ــخیص ه ــد تش ــگاهی رص ــبکه آزمایش در ش
ــار  ــک ب ــا ی ــا ب ــی تنه ــونده جنس ــل ش ــای منتق عفونته
نمونــه گیــری و بــه روش PCR انجــام میشــود. عفونتهــای 

ــد از: ــن روش عبارتن ــه ای ــخیص ب ــل تش قاب

Mycoplasma Genitalium
Mycoplasma Hominis
Trichomonas Vaginalis
Ureaplasma Urealyticum
Haemophilus Ducreyi
Herpes Simplex Virus Type 1 & 2
Treponema Pallidum
Chlamydia Trachomatis
Neisseria Gonorrhoeae

هــر 11 عامــل میکروبــی فــوق بــه روش PCR و تنهــا بــا قیمــت دو تســت 
مولکولــی انجــام میشــود.
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