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عن الكاتبة

كارولين برادبير م�صت�صارة طبية 

الأمرا�ض المثانة واالأمرا�ض التنا�صلية 

في م�صت�صفى »غاي و�صانت توما�ض« في 

العديد  اأجرت   .1987 عام  منذ  لندن 

من االأبحاث المتعلقة بداء المبي�صات 

من  ونواٍح  الطبيعية  غير  واللطخات 

المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  االإ�صابات 

مع  بالتن�صيق  تعمل  كما  الب�صري. 

عيادات طبية بهدف تح�صين الرعاية 

المخ�ص�صة لل�صحة الجن�صية.



Click here

خبرات المريض
ت�شارك المعرفة والخبرة ب�شاأن ال�شحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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مقدمة
 

ما هي اأ�شباب الأعرا�ص التنا�شلية لدى المراأة؟

غالبًا ما تعزى االأعرا�ض التي تطراأ في المنطقة التنا�صلية لدى 

المراأة اإلى �صببين: داء المبي�صات اأو التهابات المثانة. وعلى الرغم 

من اأن هاتين الم�صكلتين وا�صعتا االنت�صار، اإال اأنهما لي�صتا الوحيدتين 

اللتين ت�صيبان هذه المنطقة من ج�صد المراأة. ففي كثير من االأحيان، 

قد يوؤدي �صوء الت�صخي�ض اأو العالج الخاطئ اإلى عواقب وخيمة.

لعالج  حيوية  م�صادات  المراأة  ُتعطى  قد  المثال  �صبيل  فعلى 

اإن كنت  ولكن  المثانة.  التهابات  مثل  البولية،  الم�صالك  في  العداوى 

اأن  فيمكن  المبي�صات(،  )داء  المهبلية  الخميرة  عدوى  من  تعانين 

تزيد الم�صادات الحيوية و�صعك �صوءًا الأنها تقتل البكتيريا المهبلية 

»الودودة« التي تبقي عداوى الخميرة في حالة خمود.

اأما الحّكة فهي مثال اآخر، فداء المبي�صات هو الم�صبب الرئي�صي 

للحكة حول الفرج )الجزء الخارجي من الع�صو التنا�صلي الن�صائي(، 

االإكزيما  مثل  اأخرى  جلدية  اأمرا�ض  به  تت�صبب  اأن  يمكن  ولكن 

وال�صداف، وهما مر�صان يتطلبان نوعًا مختلفًا من العالج.

وحتى حين ي�صيب الت�صخي�ض، وُتعطى المري�صة عالجًا مالئمًا، 

فقد ال تنتهي الم�صكلة عند هذا الحّد. فقد تعود االأعرا�ض للظهور، 

وغالبًا ما يكون تكرر االأعرا�ض هو الم�صبب االأكبر للمتاعب ال�صحية.
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الأمرا�ض الن�سائية

كيف ي�شاعدك هذا الكتاب؟

�صت�صابين في مرحلة ما من حياتك باأعرا�ض قد ت�صمل العداوى، 

نادرة  م�صكلتك  اأن  تعتقدين  وربما  التنا�صلي.  الع�صو  في  الحكة  اأو 

هذه  عن  التحدث  عادًة  يحّبذن  ال  الن�صاء  الأن  نوعها،  من  فريدة  اأو 

الم�صاكل الحميمة، حتى مع �صديقاتهن المقّربات. ولذا فقد تقلقين 

من احتمال اإ�صابتك بمر�ض منقول جن�صيًا.

ي�صعب  الأنه  الم�صكلة  من  بنف�صك  التحقق  عليك  يتعذر  قد  كما 

من  بالطلب  و�صتحرجين  بو�صوح،  المنطقة  هذه  اإلى  النظر  عليك 

�صخ�ض اآخر القيام بذلك. 

من  تعانين  كنت  حال  في  م�صاعدتك  اإلى  الكتاب  هذا  ويهدف 

في  تتمكني  حتى  البولية،  الم�صالك  في  م�صاكل  اأو  تنا�صلية  عداوى 

بع�ض الحاالت من معرفة ما الذي تعانين منه وتتعاملي معه بالطريقة 

المالئمة.

كيف ت�شتخدمين هذا الكتاب؟

قد تحتارين حول ما يجري في ج�صدك اإن كنت ال تدركين بو�صوح 

بينها.  ما  في  تفاعلها  وطريقة  الج�صم  ووظائف  االأمور  �صير  كيفية 

يمّكن  فقد  �صعبًا،  لي�ض  التنا�صلية  المنطقة  في  الم�صاكل  فهم  ولكن 

المراأة من معرفة ما الذي يجري معها ب�صهولة.

م�شاعدتك في تقييم الم�شكلة

يمكنك بقليل من المعرفة تقييم الم�صكلة التي تعانين منها بدقة 

مثل اأي طبيب قد ت�صت�صيرينه. فاأنت تعرفين ج�صدك اأف�صل من اأي 

�صخ�ض غريب، وقد اأم�صيت وقتًا اأطول واأنت تفكرين في االأعرا�ض 

االأجوبة  الح�صول على  اأكبر في  ولديك م�صلحة  تعانين منها،  التي 

ال�صحيحة.
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اأع�شاء المراأة التنا�شلية 

هذه �صورة لحو�ض المراأة، تظهر فيها االأع�صاء التنا�صلية الن�صائية مع االأمعاء 

والمثانة.

الموقع

في  واحد  مبي�صان،  يوجد  المبي�ض: 

كّل جهة من الج�صم، يفرز الهرمونات 

ويخزن البوي�صات وينميها

الذي  المكان  الرحم: 

بعد  الطفل  فيه  ينمو 

تلقيح البوي�صة

العمود الفقري

االأمعاء

عنق الرحم: 

حلقة مخاطية 

حول فتحة 

الرحم

ال�صرج

الم�صتقيم

يتو�صع  اأن  يمكن  المهبل: 

في  لالإف�صاح  كبير  ب�صكل 

المجال لدخول ع�صو تنا�صلي 

ذكري اأو خروج جنين

المثانة: 

تخزن البول 

قبل التبول

قناة فالوب: توجد قناتان، 

واحدة في كّل جانب 

من الج�صم، وهي تنقل 

البوي�صة من المبي�ض

مقدمة
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الأمرا�ض الن�سائية

فهم ما هو طبيعي

يبداأ الكتاب بتقديم لمحة �صريعة حول ت�صريح المنطقة التنا�صلية 

عند المراأة، وكيف تبدو حين تكون طبيعيًة. ففهم ما هو طبيعي مهّم 

حتى تدركي حين يقع خطب ما.

الأعرا�ص ال�شائعة

عادًة  الن�صاء  تالحظها  التي  االأعرا�ض  التالي  الف�صل  يتناول 

لها.  اأن�صب  تف�صير  اإلى  التو�صل  وكيفية  خلفها  الكامنة  واالأ�صباب 

ويق�صم هذا الف�صل اإلى اأجزاء يتناول كّل منها عار�صًا خا�صًا.

الأمرا�ص

تو�صف االأمرا�ض بالتف�صيل في ف�صل بعنوان »البحث عن �صبب 

»هذا  مثل  اأ�صئلة  عن  اأجوبة  ق�صم،  كّل  في  و�صتجدين  االأعرا�ض«. 

الت�صخي�ض موثوق به؟« و«ما هو العالج؟« و«ما هي العوامل المهيئة؟«

 اكت�شاف الم�شكلة

دّقة  مدى  في  االختالفات  اأعاله  االأ�صئلة  عن  االأجوبة  ت�صرح 

للتعامل  فعله  عليك  ما  وتخبرك  ما،  بمر�ض  الخا�صة  االختبارات 

بالمر�ض  اإ�صابتك  العوامل من خطر  بع�ض  تزيد  وكيف  المر�ض  مع 

مجددًا.

 طلب الم�شاعدة

واأماكن  بنف�صك  نف�صك  لت�صاعدي  ن�صائح  االأخير  الف�صل  ي�صّم 

قد تق�صدينها للمزيد من الن�صائح و�صرح للمفردات التقنية.
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النقاط الأ�شا�شية

داء  � �صببين:  اإلى  الن�صائية  التنا�صلية  الم�صاكل  تعزى  ما  غالبًا 

المبي�صات والتهابات المثانة

عليك الح�صول على ت�صخي�ض �صحيح الأن العالج الخاطئ قد  �

يوؤدي اإلى معاناة طويلة

 

 

مقدمة
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 المنطقة التناسلية لدى 
المرأة: البنية الطبيعية 

والوظائف

المنطقة التنا�شلية

 الفرج

يتكون من  التنا�صلي الن�صائي  الخارجي للجهاز  الجزء  الفرج هو 

البظر وغطائه،  اإلى  اإ�صافة  �صغيرتن،  و�صفرتين  كبيرين  �صفرتين 

البول(.  منه  يخرج  الذي  وفتحة المهبل، وفتحة االإحليل )المكان 

وخلف الفرج يوجد ال�صرج.

لزوجة الفرج

يحتوي الفرج على غدد �صغيرة ت�صاهم في الحفاظ على رطوبة 

الجلد في هذه المنطقة، وتمنحه لزوجة �صرورية عند الجماع. كما 

تنتج هذه الغدد غ�صاًء حاميًا م�صادًا للماء فوق �صطح الجلد.

المادة، �صيبدو كاأن مادًة ق�صدية �صميكة  ُتزل هذه  وفي حال لم 

موجودة على الفرج، قد تظّنها المراأة اإفرازات مهبلية. وفي اأحيان 

اأخرى، ت�صّكل هذه المادة الم�صادة للماء غ�صاًء يمكن اإزالته ب�صهولة 

مثل  القاب�صة(  )االأدوية  مجففة  بعنا�صر  المنطقة  هذه  غ�صل  عند 

غ�صول الج�صم.
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كيف تعرفين اإن كنت تعانين من م�صكلة ما؟

نهايات  من  كثير  على  يحتوي  جدًا  ح�صا�صة  منطقة  الفرج 

ب�صرعة  �صتالحظين  لذا  الفم،  اأو  ال�صفتين  كما هو حال  االأع�صاب، 

حين تعانين من خطب ما.

ولكن  األم،  اأو  تقرح  اأو  بحّكة  االأحيان،  اأغلب  في  ت�صعرين،  قد 

اأي�صًا بتغير  اأنه يمكن لم�ض هذه المنطقة ب�صهولة، فقد تح�صين  بما 

قوامها اأو تكّون تكتالت. واأّما الم�صكلة فتكمن في عدم قدرتك على 

روؤية فرجك بنف�صك.

فوق  القرف�صاء  بالجلو�ض  المنطقة  هذه  فح�ض  يمكنك  ولكن 

مراآة في مكان ذي اإنارة جيدة، ولكن قد ي�صعب القيام بهذا االأمر، 

حتى اإن كنت في و�صع �صحي جيد. ولذلك قد يفوتك في اأوقات كثيرة 

مالحظة طروء التغيرات الب�صيطة.

وبما اأن الن�صاء قّل ما يتحققن من هذه المنطقة من اأج�صامهن، 

فقد ال يدركن كيف يكون �صكلها عادًة، لذا ال يعرفن اإن طراأ اأي تغيير 

في ال�صكل.

كيف تبدو هذه المنطقة؟

اأخرى.  اإلى  امراأة  ب�صكل كبير من  الطبيعي  الفرج  �صكل  يختلف 

تختلفان  الكبرى(  وال�صفرة  ال�صغرى  )ال�صفرة  المهبل  ف�صفرتّي 

ب�صكل كبير، فال تكاد تكون موجودة عند بع�ض الن�صاء، فيما قد تكون 

كبيرًة جدًا عند اأخريات.

ت�صبه  ع�صوائية،  بنتوءات  محاطًة  المهبل  فتحة  تكون  ما  وغالبًا 

مج�ّصات االأخطبوط، هي في الواقع بقايا غ�صاء البكارة )الغ�صاء الذي 

يغطي فتحة المهبل عند الفتاة في �صباها(. وحتى عند العذارى، في 

معظم االأحيان يكون �صكل غ�صاء البكارة غير منتظم، لذا فاإن التاأكد 

ب�صكل محّقق في ما اإذا كانت المراأة ال تزال عذراء بمجرد فح�صها، 

هو مجّرد اأ�صطورة. 

المنطقة التنا�صلية لدى المراأة: البنية الطبيعية والوظائف
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الأمرا�ض الن�سائية

منطقة الفرج

�صفرتين  من  ويتكون  التنا�صلي للمراأة  الجهاز  الخارجي من  الجزء  الفرج هو 

وفتحة المهبل، وفتحة االإحليل.  �صغيرتن وبظر وغطائه،  و�صفرتين  كبيرتين 

والفرج منطقة ح�صا�صة جدًا يحتوي على كثير من نهايات االأع�صاب، كما في 

ال�صفتين اأو الفم، لذا �صتالحظين ب�صرعة حين تعانين من خطب ما.

�صعر العانة البظر

�صفرة الفرج 

الخارجية 

)ال�صفرة 

الكبرى(

�صفرة الفرج الداخلية 

)ال�صفة ال�صغرى( – 

مكان غدد بارثولين م�صدودة اإلى الخلف

)التي ت�صنع ال�صائل 

الزلق(

فتحة المهبل

االإحليل
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المهبل

لف�صح  وعر�صًا،  طواًل  يتمدد  اأن  يمكن  اأنبوب  عن  عبارة  المهبل 

الجنين  راأ�ض  وخروج  الذكري  التنا�صلي  الع�صو  ولوج  اأمام  المجال 

وج�صمه. وهذا التمدد ممكن بف�صل طريقة تجّعد جدار المهبل، ما 

يمنحه م�صاحًة وا�صعًة ب�صكل ا�صتثنائي.

كما يحتوي المهبل على مزيج معّقد من الميكروبات والبروتينات 

الطبيعية )راجع  المهبلية  االإفرازات  تكّون  التي  وال�صوائل  والمخاط 

اأدناه(. وي�صاهم ذلك في ت�صكيل بيئة حم�صية تنظف نف�صها بنف�صها، 

وتحافظ عادًة على توازن �صحي ودقيق بين جميع المكّونات.

العالم الخارجي في و�صط الفرج، من فتحة  ينفتح المهبل على 

فلن  المهبل،  جدران  في  قليلة  الع�صبية  النهايات  اأن  وبما  المهبل. 

ت�صعري عادًة باالألم اأو الحّكة في المهبل بحّد ذاته.

عنق الرحم والرحم وقناتا فالوب والمبي�شان

كّلما كان الع�صو في مكان اأعمق من ج�صمك، كان اأقّل ح�صا�صيًة 

تعانين منه.  الذي  االنزعاج  االألم، و�صعب عليك تحديد مكان  على 

الذي  فاالألم  الج�صم.  في  االأع�صاء  كافة  على  االأمر  هذا  وينطبق 

اأو حتى  عليك  وي�صعب  مبهمًا،  يبدو  الحو�ض،  به في عمق  ت�صعرين 

على طبيبك تحديد م�صدره ب�صكل حا�صم.

الرحم

وبنف�ض  مقلوب  ب�صكل  المو�صوعة  االإجا�صة  ي�صبه  ع�صو  الرحم 

حجمها تقريبًا. وهو في الواقع ع�صلة ذات تجويف و�صطي. يقع في 

الرحم  عنق  بين  ما  الو�صلة  عبر  الخارج  مع  ويت�صل  الحو�ض  عمق 

والمهبل.

قناتا فالوب والمبي�صان

الرحم،  من  واالأي�صر  االأيمن  الجانبين  من  فالوب  قناتا  تخرج 

وتت�صل نهاية كّل طرف منهما بمبي�ض.

المنطقة التنا�صلية لدى المراأة: البنية الطبيعية والوظائف
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عنق الرحم

يمكن  الرحم،  فتحة  حول  ع�صلية  حلقة  عن  عبارة  الرحم  عنق 

فترة  في  الرحم  اإغالق  على  قادر  �صميك  مطاطي  برباط  ت�صبيهها 

الرحم،  وفي  الرحم  قليلة في عنق  اأع�صاب  نهايات  وتوجد  الحمل. 

وهما لي�صا ح�صا�صين على اللم�ض، حتى اأن عنق الرحم ال يطرى حين 

يلتهب.

ي�صل عنق الرحم اإلى الجزء االأعلى من المهبل، ويلتقي الغ�صاء 

�صطحه.  عند  للمهبل  المبّطن  بالجلد  الرحم  يبطن  الذي  الرطب 

الحتوائها  االحمرار  �صديدة  �صميكة  الرحم  بطانة  اأن  بالذكر  جدير 

العمودية(، فيما  الطالئية  الدموية )الخاليا  االأوعية  على كثير من 

ت�صبه بطانة المهبل الجلد داخل الفم )خاليا طالئية حر�صفية(.

االت�صال الحر�صفي العمودي

الطالئية  البطانة  نوعا  فيها  يلتقي  التي  الفعلية  النقطة  ت�صّمى 

بنقطة االت�صال الحر�صفي العمودي. ومع طروء تغيرات في م�صتويات 

الهرمونات في حياة المراأة، تنتقل هذه النقطة اإلى م�صافة اأقرب من 

قناة عنق الرحم اأو اإلى تحت عنق الرحم الخارجي.

وحين تمتد الخاليا الطالئية العمودية التي تحيط عادًة بالرحم 

اإلى �صطح عنق الرحم، تعرف بـ»المنتبذة«. والمنتبذة منطقة جلدية 

ه�ّصة تحتوي على الكثير من الغدد المنتجة لالإفرازات. ويثير ال�صائل 

الطبيعي والبكتيريا في المهبل خاليا البطانة الرطبة، ما يدفعها اإلى 

اإنتاج مزيد من االإفرازات.
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الأع�شاء التنا�شلية عند المراأة

�صورة لالأع�صاء التنا�صلية لدى المراأة. ي�صبه الرحم �صكل االإجا�صة المو�صوعة 

ب�صكل مقلوب وبنف�ض حجمها تقريبًا. وهو في الواقع ع�صلة ذات تجويف و�صطي 

تت�صل بالخارج عبر المهبل. وهو يت�صل بالمبي�صين عبر قناتّي فالوب.

جدار الرحم

قناة فالوب

مبي�ض يحتوي على بوي�صات

الرحم

عنق الرحم

قناة عنق الرحم

المهبل

المنطقة التنا�صلية لدى المراأة: البنية الطبيعية والوظائف
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يكفي  بما  تتو�صع  ما  نادرًا  وهي  بالمنتبذة،  االإ�صابة  ال�صائع  من 

الوحيد،  اال�صتثناء  هو  الحمل  ويبقى  للقلق.  مثيرة  اإفرازات  لت�صبب 

اإذ ترتفع م�صتويات االأ�صتروجين وت�صاهم المنتبذة الكبيرة في زيادة 

االإفرازات في هذه الفترة.

العمودية  الطالئية  الخاليا  بين  االت�صال  نقطة  تتحرك  فيما 

والخاليا الطالئية الحر�صفية، يتغير الجلد في المنطقة التي يلتقي 

م�صتويات  تغيرات  بح�صب  متكرر،  ب�صكل  بالرحم  الرحم  عنق  فيها 

الهرمونات.

وقد تحتوي منطقة معينة على خاليا طالئية حر�صفية ، ثم على 

في  ينمو  ال�صرطان  اأن  وبما  اآخر.  وقت  في  عمودية  طالئية  خاليا 

المكان الذي يتبدل فيه نوع الخاليا، ُيعتقد اأن �صرطان عنق الرحم 

ينمو في نقطة االت�صال الحر�صفي العمودي.

الم�شالك البولية

الحالب والمثانة

تنتج الكليتان البول الذي يمّر عبر اأنبوبين ذي جدارين ع�صليين 

عمق  في  المثانة  وتقع  المثانة.  اإلى  وي�صالن  بالحالبين،  يعرفان 

الحو�ض اأمام الرحم وتخّزن البول حتى ت�صبح المراأة جاهزًة للتبّول. 

وهي تع�صر البول عادة لتخرجه من الج�صم عبر جدار ع�صلي.

الإحليل

ويكون  االإحليل.  هي  منفردة  قناة  عبر  المثانة  من  البول  يخرج 

االإحليل ق�صيرًا ن�صبيًا لدى المراأة، فيما يكون اأطول عند الرجل بما 

اأنه يغطي الق�صيب.

كيف اأعرف اإذا ما كان ثّمة خطب ما؟

�صطح  من  الع�صو  اقترب  كلما  اإنه  القائل  المبداأ  االإحليل  يتبع 

الج�صم، اأ�صبح اأكثر ح�صا�صيًة.
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الكليتان والم�شالك البولية

ت�صّفي الكليتان االأو�صاخ من الدم، ثم تنتقل هذه االأو�صاخ في محلول �صائل هو 

البول اإلى المثانة. وتقع المثانة في عمق الحو�ض اأمام الرحم، وتخّزن البول اإلى 

اأن ت�صبح المراأة جاهزًة للتبّول.

الكلية الي�صرى

الحالب االأي�صر

قناة فالوب

االإحليل

الحو�ض

المثانة

الرحم

الحالب 

االأيمن

الكلية 

اليمنى

االأوعية الدموية

المنطقة التنا�صلية لدى المراأة: البنية الطبيعية والوظائف
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يعرف االألم الذي ت�صعرين به حين يمّر البول عبر اإحليل ملتهب 

البول،  ع�صر  اأو  المثانة  بالتهاب  البولية،  الم�صالك  التهاب  ب�صبب 

مع العلم اأن التهاب المثانة بحّد ذاته له اأعرا�ض اأقل تحديدًا، ولن 

ت�صعري عند االإ�صابة به اإال باألم خفيف في الحو�ض اأو في الظهر.

يعّد التبول المتكرر واالألم في اأثناء التبول من االأعرا�ض االأ�صا�صية 

لعداوى الم�صالك البولية، ينتج عن التهاب في المثانة التي تنكم�ض 

ب�صهولة حتى عند وجود كمية �صغيرة من البول.

ُين�صب  وعادًة  الفرج.  على  يمّر  االإحليل،  من  البول  يخرج  وفيما 

اإن  ولكن  البولية،  الم�صالك  التهاب  اإلى  البول  لمرور  المرافق  االألم 

كان الفرج متقرحًا بحّد ذاته، ، قد ي�صبب البول ال�صليم تهيج الب�صرة 

التي يحتوي  الكا�صطة  الكيميائية  المواد  نتيجة  األمًا  وي�صبب  الطرية 

عليها.

التغيرات الطبيعية في الإفرازات المهبلية

المهبلية.  االإفرازات  ثبات  اأو  بكمية  عادًة  الهرمونات  تتحكم 

وتكون هذه االإفرازات اأكثر ظهورًا في الفترة التي تتراوح بين البلوغ 

وانقطاع الطمث، وت�صل اإلى اأوّجها في فترة الحمل.

كما ُيلحظ ارتفاع قليل بكمية االإفرازات التي تنتج كّل �صهر خالل 

الذي  ال�صائل  كمية  تزيد  اأن  الجن�صية  االإثارة  �صاأن  ومن  االإبا�صة. 

ينتجه المهبل لي�صبح لزجًا ا�صتعدادًا للجماع.

وتاأتي معظم هذه االإفرازات من جدران المهبل. وبما اأن م�صاحة 

المهبل وا�صعة، فيمكنه اأن ينتج كميًة كبيرًة من ال�صائل.

كما ياأتي بع�ض ال�صائل الطبيعي اأي�صًا من الغدد الموجودة حول 

�صفرة  كّل  خلّف  منها  واحدة  تقع  »بارثولين«،  غّدة  اأكبرها  الفرج، 

لت�صبح  وتنمو  بعدوى  ت�صاب  قد  الأنها  مهمة  الغدد  وهذه  �صغرى. 

خراجًا، كما تاأتي كمية اإفرازات �صغيرة من عنق الرحم ومن الرحم.

المراأة  حياة  في  تنتج  التي  الطبيعية  االإفرازات  بين  الفرق  اإن 

كبير جدًا، ولكن اإن كنت في عمر االإنجاب ف�صتالحظين على االأرجح 
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بقعًا على مالب�صك الداخلية يوميًا. وعادًة ما تكون الكمية قليلة وال 

ت�صتدعي اال�صتخدام المنتظم للفوطة اليومية.

ما قبل البلوغ

يبدو اأن المهبل لدى فتيات ما قبل �صن البلوغ، قادر على مقاومة 

العداوى التي ت�صيب الن�صاء الرا�صدات. فثمة ميكروبات في المهبل 

تختلف عن تلك الموجودة لدى الرا�صدات، وهي ال ت�صبب اأي متاعب. 

الع�صو  في  بم�صاكل  �صغير  عمر  في  الفتاة  ت�صاب  اأن  النادر  فمن 

تعّر�ض  اإن  اأو  جلدي،  مر�ض  ب�صبب  ذلك  ح�صل  اإن  اإال  التنا�صلي، 

مهبلها ل�صرر ناتج عن احتكاك خارجي.

ما بعد البلوغ

بعد البلوغ، يتواجد عدد من البكتيريا ال�صحية في المهبل اأهمها 

على  الحفاظ  في  البكتيريا  هذه  وت�صاعد  »الكتوبا�صيلي«.  بكتيريا 

المواد  بع�ض  تنتج  كما  المغذيات.  على  وح�صوله  المهبل  حمو�صة 

المرغوب  غير  البكتيريا  من  الحماية  على  ت�صاعد  التي  الكيميائية 

فيها والخميرة المهبلية.

الحمل

اأو�صع  والفرج  والمهبل  الرحم  عنق  ي�صبح  الحمل،  اأثناء  في 

اإفرازات  عنها  تنتج  الدم،  من  اأكبر  كمية  اإليها  تتدفق  اإذ  حجمًا، 

االأولى  القليلة  االأ�صهر  في  و�صوحًا  اأكثر  الزيادة  هذه  وت�صبح  اأكبر. 

من الحمل، وربما تكون هي االإ�صارة االأولى التي تالحظينها للحمل.

لالإ�صابة  عر�صًة  اأكثر  هّن  الحوامل  الن�صاء  اأن  بالذكر  جدير 

بالعداوى المهبلية والتهابات المثانة ب�صبب التغيرات التي تطراأ على 

جهاز المناعة لديهن، وب�صبب تاأثير هرمونات الحمل.

ما بعد انقطاع الطمث

حين تنخف�ض م�صتويات االأ�صتروجين في مرحلة ما بعد انقطاع 

المنطقة التنا�صلية لدى المراأة: البنية الطبيعية والوظائف
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بعد  الغدد  اإفرازات  وتتراجع  رقًة  اأكثر  المهبل  ي�صبح جلد  الطمث، 

فيها  بما  البكتيريا  تبداأ  ولذلك،  العمل.  عن  تدريجيًا  تتوقف  اأن 

الالكتوبا�صيلي المفيدة في التغير.

ي�صبب  قد  ما  المهبل،  في  جفاف  حدوث  اإلى  كّله  ذلك  ويوؤدي 

االإ�صابة  احتمال  يزداد  كما  الجماع،  اأثناء  في  خ�صو�صًا  االإزعاج 

بالعداوى المهبلية والتهابات المثانة.
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النقاط الأ�شا�شية

التنا�صلية،  � الأع�صائك  الطبيعي  ال�صكل  تعرفي جيدًا  اأن  عليك 

لتدركي ب�صهولة حدوث اأي تغّير فيها

للعمر  � وفقًا  وكمية،  نوعًا  وتختلف  المهبلية طبيعية  االإفرازات 

والدورة ال�صهرية وم�صتويات الهرمونات 

ال يحتوي المهبل وعنق الرحم والرحم على كثير من نهايات  �

هذه  عن  ال�صادران  واالإزعاج  االألم  يكون  لذا  االأع�صاب، 

االأع�صاء مبهمًا، وي�صعب تحديد م�صدره.

األمًا  � البولية  الم�صالك  التي تحدث في  الم�صاكل  ت�صبب معظم 

عند التبول اأو التبول المتكرر.

المنطقة التنا�صلية لدى المراأة: البنية الطبيعية والوظائف



18

 ما المشاكل 
التي قد تحصل؟

الأعرا�ص ال�شائعة والأ�شباب

البولية  الم�صالك  ت�صيب  اأن  االأعرا�ض  متعددة من  الأنواع  يمكن 

والتنا�صلية عند المراأة. و�صنلقي في هذا الف�صل نظرًة على االأعرا�ض 

التي ت�صاب بها الن�صاء عادًة واأ�صبابها المحتملة. كما �صنقّدم اإليك 

اإر�صادات لم�صاعدتك على ا�صتنتاج االأ�صباب االأكثر احتمااًل.

الإفرازات المهبلية

من  هّن  المهبلية  االإفرازات  من  ي�صتكين  اللواتي  الن�صاء  اإن 

الحظن اأن هذه االإفرازات الطبيعية قد ازدادت اأو انخف�صت اأو تغّير 

لونها، ف�صاًل عن ثباتها ورائحتها. ويمكن اأن ينجم هذا التغيير عن 

تغير طبيعي في الج�صم، مثل الحمل اأو ب�صبب حدوث خطب ما، مثل 

االإ�صابة بعدوى.

ال�شائل المهبلي الطبيعي

نظافته  على  تحافظ  اإفرازات  طبيعية  ب�صورة  المهبل  يفرز 

ورطوبته. وتخرج هذه االإفرازات من منطقة الفرج، وهي ال تعني باأي 

حال من االأحوال وجود خطب ما. 
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تختلف كمية ال�صائل الُمفرز باختالف م�صتويات الهرمونات في 

اأثناء الدورة ال�صهرية. وعلى الرغم من اأن االأمر طبيعي، اإال اأن بع�ض 

الن�صاء قد ي�صبن بالقلق ويق�صدن الطبيب لالطمئنان.

على  تحتوي  التي   - الحمل  منع  حبوب  تناول  يوؤدي  اأن  ويمكن 

قلق  يثير  قد  ما  االإفرازات،  كمية  تخفيف  اإلى   – البروجي�صترون 

المراأة.

تاريخ حالة: جاين

جاين فتاة في الرابعة ع�صرة من العمر. وقد بداأ الطمث لديها 

للتّو، فبداأت تالحظ ازديادًا في اإفرازاتها المهبلية. 

وكانت قد تعلمت مع �صديقاتها في المدر�صة في ف�صول خا�صة، 

المهبلية،  االإفرازات  ت�صبب  قد  عداوى  ثّمة  باأن  المجالت،  ومن 

فاأف�صحت الأمها عن  اأن تكون م�صابًة بعدوى خطيرة.  وخ�صيت من 

مخاوفها. ولكن الوالدة طماأنتها من اأن اأعرا�صها طبيعية تمامًا بعد 

اأن بلغت �صّن البلوغ.

تاريخ حالة: تراي�صي

تراي�صي فتاة �صابة في بداية الع�صرينيات من عمرها، تتناول حبوب 

والبروجي�صترون(  االأ�صتروجين  المختلطة )تحتوي على  الحمل  منع 

منذ عّدة �صنوات. منذ فترة تمّر في مرحلة االإبا�صة في فترة تناولها 

الحبوب من دون اأن تالحظ وجود اأي اإفرازات في منت�صف الدورة 

ال�صهرية. لذا قررت التوقف عن تناول هذه الحبوب. فالحظت بعد 

الطبيب  فق�صدت  طبيعية.  غير  ظّنتها  مهبلية  اإفرزات  وجود  فترة 

الذي اأخبرها اأن حبوب منع الحمل كان تحول دون حدوث االإفرازات 

المهبلية التي عادت االآن اإلى طبيعتها.

اإفرازات مهبلية غير طبيعية ناتجة عن عداوى

يمكن اأن تبدو االإفرازات المهبلية غير طبيعية ب�صبب حدوث تغير 

في حجم االإفرازات ونوعيتها مقارنًة بما كنت ت�صهدينه في ال�صابق. 

في  التغير  واأّما  دومًا.  زيادة  �صكل  في  عادًة   يكون  ال  الكمية،  فتغير 

النوعية، فيكون عادًة ما بين اإفرازات اأكثر �صيالنًا اأو اأكثر �صماكًة.

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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على  تطراأ  التي  التغيرات  في  يت�صبب  ما  اأكثر  هي  العداوى  اإن 

ة )candida( )وُيعرف لدى  االإفرازات المهبلية، وتنتج عن الُمْبَي�صَّ

اأو عن اختالل في التوازن البكتيري  العامة با�صم داء المبي�صات(، 

الم�صببة  الميكروبات  وتتواجد  المهبلية(.  بالبكتيريا  )في ما يعرف 

المهبل الرطب، وال ت�صبب في  لهاتين الحالتين بكميات �صغيرة في 

العادة في حدوث اأي اأعرا�ض. 

ما  اأمرًا  الأن  م�صاكل  بحدوث  الميكروبات  هذه  تت�صبب  قد  ولكن 

)مثل اتباع عالج بالم�صادات الحيوية حديثًا( ت�صبب بحدوث اختالل 

النمّو  من  الميكروبات  اإحدى  ومّكن  الطبيعي،  المهبلي  التوازن  في 

اأكثر من االأخرى.

ة البي�صاء  الُمْبَي�صَّ

ة البي�صاء )candida albicans( نوع من الخميرة ت�صبب  الُمْبَي�صَّ

ردة فعل التهابية ت�صمل االنتفاخ وت�صّرب خفيف على جدران المهبل. 

)انظر  وتقّرحًا  حّكة  وي�صبب  الفرج  على  عادًة  االلتهاب  هذا  ويمتد 

ال�صفحات 60 - 73 (.

البكتيريا المهبلية

قد ت�صبب البكتيريا المهبلية التهابات قليلة جدًا، اأو قد ال تت�صبب 

بحدوث اأي التهابات على االإطالق، وهي نادرًا ما تترافق مع ح�صول 

تهيج. واأما اأعرا�صها االأ�صا�صية فهي االإفرازات ووجود رائحة كريهة، 

خ�صو�صًا بعد الجماع )انظر ال�صفحة 52(.

رات المهبلية الُم�صِعّ

اإن ثالث عدوى نادرة ت�صيب المهبل ي�صببها طفيل مجهري وحيد 

رة المهبلية. وكما هو الحال في  الخلية )اأوالي( يعرف با�صم الُم�َصعَّ

وُتكت�صف  اأحيانًا،  العدوى  هذه  اأعرا�ض  تظهر  ال  االأخرى،  العداوى 

االإ�صابة �صدفة، مثاًل في اأثناء فح�ض لطخة عنق رحم روتيني.

ويت�صبب هذا المر�ض عادًة بحدوث اأعرا�ض، قد تكون قويًة الإنتاج 

اإفرازات تتطلب ا�صتخدام الفوطة اليومية، كما ي�صبب التهابات موؤلمة 

في منطقة الفرج. وعلى عك�ض العدويين االأخريين )داء المبي�صات 
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رات  الُم�صِعّ بعدوى  المراأة  ت�صاب  ما  فغالبًا  المهبلية(،  والبكتيريا 

المهبلية بعد انتقالها اإليها بعد ممار�صة الجن�ض – فهي من االأمرا�ض 

المنقولة جن�صيًا )لمزيد من التفا�صيل انظر ال�صفحات 80-73(.

اإفرازات مهبلية- طبيعية اأم غير طبيعية؟

ينتج المهبل الطبيعي اإفرازات تحافظ على نظافته ورطوبته. وقد 

اأو  اإفرازه الأ�صباب قد تكون طبيعيًة  يتم  الذي  ال�صائل  تتغير كمية 

غير طبيعية. ونورد هنا التغيرات التي قد تزيد اأو تخف�ض من كمية 

االإفرازات الطبيعية واأنواع العداوى التي يمكن اأن تت�صبب بحدوثها 

اإفرازات مهبلية غير طبيعية.

اإفرازات طبيعية

انخفا�ضارتفاع

البلوغ

االإبا�صة

الحمل

االإثارة الجن�صية  

على  تحتوي  التي  الحمل  منع  و�صائل 

اأو  حقنًا  تكون  )قد  البروجي�صترون 

حبوبًا(

انقطاع الطمث

ا�صتئ�صال الرحم

اإفرازات غير طبيعية

عداوى في عنق الرحمعداوى مهبلية

داء المبي�صات

البكتيريا المهبلية

رات المهبلية الُم�صِعّ

عداوى

داء المتدثرات

ال�صيالن

  

  

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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انزعاج في منطقة الفرج

ُتعد الحّكة اأحد اأعرا�ض االلتهاب المتو�صط، وهي تنتج عن تهيج 

�صت�صعرين  التهيج،  حّدة  ازدادت  فاإن  الجلد.  في  االأع�صاب  نهايات 

التهيج، لذا ي�صعب في كثير من االأحيان  الواقع تراكم  باألم هو في 

من  م�صتوى  ت�صبب  الحاالت  بع�ض  اأن  غير  العار�صين.  بين  التفريق 

االلتهاب يكاد يكون متوقعًا، وهو يرتبط عادًة بالحكة اأو التقرح.

 الحّكة في الفرج

من  بالتحقق  الفرج  في  بالحّكة  االإ�صابة  اأ�صباب  تحديد  يمكن 

وجود اأعرا�ض اأخرى. فعلى �صبيل المثال، اإن كنت تعانين من اإفرازات 

اإن عانيت من  اأن داء المبي�صات هو ال�صبب. واأما  مهبلية، فاالأرجح 

اأخرى من الج�صم، ربما  م�صكلة في الجلد مثل االإكزيما في منطقة 

تكون امتدت اإلى الفرج.

يمكن لبع�ض اأنواع الحّكة في الفرج اأن ت�صتمر الأ�صهر وتوؤثر ب�صكل 

كبير في نوعية حياتك، وُتعدُّ االإ�صابات الجلدية مثل االإكزيما مثال 

على ذلك.

تعتبر الم�صكلة عادة مظهرًا من مظاهر »دورة الحكة/ الهر�ض«. 

الجلد  وي�صبح  المنطقة،  هر�ض  اإلى  فت�صطرين  بحّكة،  االأمر  ويبداأ 

المهرو�ض بمرور الوقت �صميكًا، فت�صابين بما يعرف بالتهاب الجلد 

منطقة  هر�ض  تجاه  الطبيعية  الج�صم  فعل  رّدة  هذه  وُتعّد  الع�صي. 

الحّكة.  ي�صبب  الذي  تهر�صينه هو  الذي  الجلد  فاإن  ولالأ�صف  معينة، 

لذا ي�صتمر الحّك والهر�ض، وحين تذهبين اإلى الطبيب اأخيرًا، يكون 

المهّيج ال�صبب االأ�صا�صي للحكة قد اأ�صبح غير ظاهر اأو زال نهائيًا. 
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اأ�شباب النزعاج في منطقة الفرج

يمكن لحاالت معينة الت�صبب بحدوث كمية تكاد تكون متوقعًة من 

اأدناه  الالئحة  وتجمع  وجع.  اأو  بحّكة  حالة  كّل  وترتبط  االلتهاب. 

الحاالت الم�صببة للحّكة والم�صببة للوجع.

الحّكة اأكثر من الألم

العداوى التنا�صلية

داء المبي�صات

البكتيريا المهبلية

عداوى فطرية في االأريبة

م�صاكل في الجلد

االإكزيما 

ال�صداف

التهاب الجلد الع�صي.، يظهر من خالل »دورة الحّك/ الهر�ض«

م�صاكل جلدية نادرة، مثل الحزاز الجلدي والحزاز المت�صلب

وجع اأكثر من الحّكة

عداوى تنا�صلية

رات المهبلية عداوى الُم�صِعّ

عدوى فيرو�ض الهرب�ض

حاالت اأخرى

اأمرا�ض تقرحية نادرة مثل مر�ض بهجت )األم الفرج(.

 اأمرا�ص جلدية عامة

ال يدرك كثير من الن�صاء اللواتي يعانين من اأمرا�ض جلدية في 

الفرج  اإلى  يمتد  قد  المر�ض  هذا  مثل  اأن  الج�صم  من  اأخرى  اأماكن 

وي�صعب  المهبل،  ي�صيبان  ما  غالبًا  وال�صداف  فاالإكزيما  اأي�صًا. 

ت�صخي�صهما الأنهما غالبًا ما يبدوان ب�صكل مختلف في هذه المنطقة، 

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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ا�صت�صارة  اإلى  ت�صطرين  وقد  مختلفًا.  يكون  ملم�صهما  اأن  كما 

اخت�صا�صي، واإلى الخ�صوع لخزعة جلدية لتاأكيد الت�صخي�ض.

حالت جلدية في الفرج

ُيعّد  الحزاز المت�صلب والحزاز الجلدي حالتين جلديتين ت�صيبان 

الفرج. فثّمة اأنواع من االلتهابات التي ت�صبب الحّكة الأ�صهر اأو �صنوات، 

ي�صاف اإليها خفوت اللون وخدو�ض وتقُل�ض في جلد الفرج.

فترات  الحاالت  هذه  من  يعانين  اللواتي  الن�صاء  معظم  تنتظر 

طويلة يتخللها االإحباط والياأ�ض قبل ت�صخي�ض حالتهن. وهذا موؤ�صف 

عادًة  الت�صخي�ض  ويتم  جدًا.  ب�صيطًا  عادة  يكون  العالج  اإن  اإذ  جدًا 

العالج  ويتم  المري�صة.  من  الجلد خزعًة  اخت�صا�صي  ياأخذ  اأن  بعد 

الديرموفات(  )مثل  قوي  �صتيرويد  على  يحتوي  مرهم  با�صتعمال 

ُيدهن مرتين في اليوم، حتى يتم ال�صيطرة على االأعرا�ض، ثّم ُيدهن 

من حين اإلى اآخر الإبقاء المر�ض خامدًا.

ثمة خطر طفيف باأن ي�صبح الجلد �صرطانيًا، ولذا يتعين عليك 

تناول  اإلى  باالإ�صافة  الطبيب،  قبل  من  م�صتمر  الإ�صراف  الخ�صوع 

ال�صترويد القوي.

األم الفرج

االألم العام

يمكن اأن يمتد ال�صعور باالألم في جميع منطقة الفرج، خ�صو�صًا 

االألم  لهذا  النمطي  ال�صبب  ويكون  حاد.  التهاب  عن  ناجمًا  كان  اإن 

رات المهبلية. كما يمكن  ال�صامل هو الوجع الناتج عن عدوى الُم�صِعّ

اأن ي�صبب داء مبي�صات األمًا �صديدًا، على الرغم من اأنك �صتالحظين 

ذلك بعد معاناتك لعدة اأيام من حّكة مزعجة.

ُيعد اعتالل الفرج مر�صًا مزعجًا جدًا، فالكلمة بحّد ذاتها تعني 

االألم. وال يظهر في هذه الحالة اأي دليل في الفحو�ض وحتى الخزعة 

اأن  الالفت  ومن  �صديد.  بحرقان  ت�صعرين  قد  ولكنك  تكون طبيعيًة، 

مع  يتداخل  عقار  من  �صغيرة  لجرعة  ي�صتجيب  اأنه  يبدو  المر�ض 
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بجرعات  »اأميتريبتيلين«  عقار  عادًة  وي�صتخدم  االأع�صاب.  تو�صيل 

تعمل  لمكّونات  الت�صدي  في  فعاليته  ب�صبب  لالكتئاب  كم�صاد  اأكبر 

كمر�صالت ع�صبية في الدماغ. ولذا يعتقد اأن اعتالل الفرج قد يكون 

مرتبطًا با�صطراب في التو�صيل الع�صبي اأو م�صتقبالت االألم ، فتنتج 

بموجبه االأع�صاب �صعورًا خاطئًا باالألم، من دون وجود �صبب وا�صح.

االأوجاع والتقرحات

فيرو�ض  عدوى  عن  عادًة  الفرج  على  المو�صعية  االأوجاع  تنجم   

�صغيرة  تقرحات  بين  ما  وتتراوح   .)80 ال�صفحة  )انظر  الهرب�ض 

منفردة ال ت�صبب اإال اإزعاجًا ب�صيطًا، وبين طفح جلدي متهيج ي�صبب 

على  اأو  الم�صي  على  قادرًة  بالكاد  ت�صبحين  حتى  �صديدًا  األمًا  لك 

ظاهرًة  وتكون  �صغيرة  )الحالأية(  الهرب�صية  فالتقرحات  الجلو�ض. 

للنظر.

ومن اأ�صباب التقرحات االأخرى في الفرج، الفرك الم�صتمر �صواء 

ب�صبب االلتحام مع مقعد الدراجة مثاًل، اأو ب�صبب اأمرا�ض جلدية مثل 

التي قد  المناعة )مثل مر�ض كرون(  اأمرا�ض  وبع�ض  مر�ض بهجت 

ت�صبب تقرحات تنا�صلية.

الألم خالل التبول )ع�شر البول(

ينجم االألم الذي ت�صعرين به عندما يمّر البول عبر االإحليل عن 

التهيج الذي ي�صببه البول لبطانة االإحليل اأو الح�صا�صية غير الطبيعية 

لهذه البطانة. فعداوى الم�صالك البولية، المعروفة بالتهاب المثانة، 

ويلتهب   .)38 ال�صفحة  )انظر  البول  لع�صر  االأ�صا�صي  الم�صبب  هي 

االإحليل في هذه الحالة ب�صبب العدوى، ما يجعله ح�صا�صًا حيال البول. 

وما يزيد من االنزعاج هو اأن البول الم�صاب بالعدوى يكون مهتاجًا 

اأكثر من العادة ب�صبب االلتهاب. واأما الحاالت التي يهّيج فيها البول 

االإحليل من دون اأن يكون االإحليل ملتهبًا فهي نادرة، ولكنها قد تكون 

مرافقة لوجود كمية كبيرة من الكحول في البول بعد الثمالة.

الفرج  اأو  االإحليل  يكون  حين  اأي�صًا  البول  ع�صر  من  تعانين  قد 

)الذي يمّر فوقه البول الطبيعي( ملتهبًا ب�صبب غير العدوى، ويعزى 

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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ذلك اإلى الفرك المفرط واالحتكاك مثل ارتداء �صراويل جينز �صيقة 

اأو ممار�صة الجماع لفترات طويلة. ويمكن اللتهاب الفرج اأن ي�صيب 

االإحليل، فهما قريبان من بع�صهما.

تكرار التبول

ثمة عار�ض اآخر يطراأ ب�صبب الع�صلة المتهيجة في جدار المثانة 

قبل  حتى  ب�صرعة  التبول  عليك  لذا  ب�صرعة.  يتقل�ض  الذي  الملتهبة 

امتالء المثانة. وقد يزداد الو�صع �صوءًا، اإذ ي�صبح هذا ال�صعور دائمًا 

وحادًا وي�صبب الكثير من االألم ، فعليك اأن تعت�صري مثانتك الإخراج 

نقطة �صغيرة من البول.

وتعرف هذه الحالة بتقطير البول، الأن المثانة تبدو كاأنها ُتجهد 

لتخرج قطرة بول واحدة. وقد تحاولين التخفيف من �صّدة حاجتك 

من  �صيزيد  ذلك  ولكن  ال�صوائل،  �صرب  عن  باالمتناع  التبول  اإلى 

الو�صع �صوءًا.

اأ�شباب ع�شر البول

اأغلب االأحيان عن  التبول( في  ينجم ع�صر البول )االألم عند 

اأحد ثالثة م�صببات تهيج هي:

• العداوى في البول	

• تقرح جلد الفرج ب�صبب العداوى مثاًل	

• وجود م�صببات تهيج في البول	
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ما الذي يحدث عند الإ�شابة بع�شر البول؟

تجعله  البول  في  مكّونات  وينجم ذلك عن  االإحليل ح�صا�صًة.  بطانة  ت�صبح  قد 

اأكثر تهييجًا لبطانة االإحليل الطبيعية. كما قد تنتج من ح�صا�صية غير طبيعية 

في بطانة االإحليل. و�صت�صعرين باالألم حين يمّر البول فوق البطانة المتح�ص�صة.

1. بول متهيج
بول متهيج ب�صكل غير طبيعي

المثانة

بطانة 

االإحليل

تدفق البول

2. بطانة ح�صا�صة

بطانة ح�صا�صة 

ب�صكل غير طبيعي

عظمة العانة

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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األم الحو�ص

به في الحو�ض عادًة مبهمًا الأن كافة  ت�صعرين  الذي  االألم  يكون 

االأع�صاء الداخلية ال يوجد فيها ما يكفي من م�صتقبالت االألم. ولذا 

ي�صعب اأن تعرفي من اأين ياأتي هذا ال�صعور. وقد ي�صدر األم الحو�ض 

عن الم�صالك التنا�صلية اأو البولية واله�صمية. ولربما تكون الطريقة 

االأخرى  االأعرا�ض  بمراجعة  المبهم  الحو�ض  األم  لتحديد  االأن�صب 

تدل  قد  المثال،  �صبيل  فعلى  االأ�صا�صي.  الم�صدر  على  تدل  قد  التي 

االإفرازات المهبلية وعدم انتظام الدورة ال�صهرية على وجود م�صكلة 

اإلى  ت�صير  فقد  البولية  االأعرا�ض  واأّما  فالوب.  قناتّي  اأو  الرحم  في 

وجود م�صاكل في المثانة، اأو اإلى معاناتك من االإم�صاك اأو االإ�صهال.

ُتعّد متالزمة تهيج المعي، حين ياأتي االألم من المعي االأ�صفل، هو 

�صبب �صائع الأالم الحي�ض عند الن�صاء ال�صابات. ويجب اأخذه في عين 

تعانين من  كنت  اإن  لفترات طويلة، خ�صو�صًا  ي�صتمر  االعتبار حين 

اأخرى في القولون )مراجعة كتاب طبيب العائلة: متالزمة  اأعرا�ض 

القولون الع�صبي(.

الأع�شاء ذات ال�شلة باألم الحو�ص

اأو  البولية  اأو  التنا�صلية  الم�صالك  عن  الحو�ض  األم  ينتج 

اله�صمية. والم�صادر االأكثر رجحانًا لت�صبب االألم هي:

• الرحم	

• قناتا فالوب والمبي�صان	

• المثانة	

• الم�صتقيم واالأمعاء الغليظة	
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الألم في الرحم وقناتّي فالوب والمبي�شين

وقناتّي  الرحم  في  م�صكلة  من  الحو�ض  في  االألم  ينتج  ما  غالبًا 

فالوب والمبي�صين )الم�صلك التنا�صلي االأعلى(. ولن ت�صعري باأي األم 

)على  بالتهاب  م�صابين  المهبل  اأعلى  اأو  الرحم  عنق  كان  حال  في 

عك�ض الفرج(.

ويمكن اأن يفرز عنق الرحم �صديد االلتهاب مخاطًا وَقيحًا. ولكنه 

ال ي�صدر كمية كبيرة ب�صبب �صغر حجمه. وتختلط هذه االإفرازات مع 

لو  لها، حتى  تنتبهي  ال  اأن  يمكن  كما  الطبيعية.  المهبلية  االإفرازات 

كان االلتهاب �صديدًا، اإال اإذا �صاحبته م�صاعفات.

الطمث  ت�صنجات  عادًة  التنا�صلية  الم�صالك  اأعلى  األم  ي�صبه 

فيمكن  طريان،  فالوب  وقناتّي  الرحم  كان  واإن  المخا�ض.  بداية  اأو 

اكت�صاف ذلك باإجراء فح�ض داخلي عبر هّز عنق الرحم )وبالتالي 

الرحم(، ما قد ي�صبب لك االنزعاج.

الجماع،  اأثناء  في  اأي�صًا  الطريقة  بهذه  الرحم  عنق  يتحرك  قد 

من  تعانين  اأنك  يعني  فذلك  حينذاك،  عميق  األم  من  عانيت  فاإن 

م�صكلة في الم�صلك التنا�صلي االأعلى.

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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الأمرا�ض الن�سائية

م�شادر محتملة لألم الحو�ص

ويرتكز على و�صط  الداخلية خفيفًا،  االأع�صاء  الناتج عن  االألم  يكون  غالبًا ما 

داخل  في  مخفية  االأع�صاء  الأن  االألم  م�صدر  تحديد  عادًة  وي�صعب  البطن. 

االأن�صب  فال�صبيل  لذا  االألم.  م�صتقبالت  من  يكفي  ما  على  تحتوي  وال  البطن، 

لمعرفة م�صدر االألم هو بمالحظة وجود اأعرا�ض اأخرى.

االألم الناتج عن االأع�صاء الداخلية 

خفيف ويرتكز على و�صط البطن

المعي الغليظ

المبي�صان

قناة فالوب

الرحم

المثانة

منطقة 

الحو�ض

الم�صتقيم
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اأ�شباب الألم في الم�شلك التنا�شلي الأعلى

فالوب  وقناتّي  الرحم  على  االأعلى  التنا�صلي  الم�صلك  يحتوي 

والمبي�صين. وغالبًا ما يو�صف االألم في هذه المنطقة من الج�صم 

وت�صمل  المخا�ض.  بداية  اآالم  اأو  الحي�ض  بت�صنجات  �صبيه  باأنه 

االأ�صباب:

الألم الج�شدي

• األم االإبا�صة	

• األم الحي�ض	

• الحمل المبكر	

اأمرا�ص التهابية في الحو�ص

• داء المتدثرات )انظر �صفحة 101(	

• ال�صيالن )انظر �صفحة 101(	

• عداوى اأخرى	

النتباذ البطاني الرحمي )انظر �شفحة 109(

نزيف اأو التواء في:

• الورم الليفي في الرحم	

• تكي�ض المبي�ض )انظر �صفحة 111(	

م�شاكل جن�شية

تعزى الم�صاكل الجن�صية الأ�صباب ج�صدية اأو نف�صية. ويعرف ع�صر 

الجماع اأو االألم الذي يحدث في اأثناء الجماع بـ»دي�صبارونيا«.

ويق�صم ع�صر الجماع اإلى األم الجماع ال�صطحي )األم تح�صين به 

عند الولوج عند مدخل المهبل( وع�صر الجماع العميق )األم في اأثناء 

يكون  االحيان،  وفي معظم  الحو�ض(.  في عمق  به  ت�صعرين  الجماع 

الألم الجماع العميق �صبب ج�صدي، فيما يكون الألم الجماع ال�صطحي 

�صبب نف�صي اأو جن�صي.

ت�صود معادلة البي�صة والدجاجة في كثير من الم�صاكل الجن�صية 

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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الأمرا�ض الن�سائية

)مراجعة الق�صايا الخا�صة(. وال�صيناريو ال�صائع هو اأنك ال ت�صعرين 

باالإثارة الجن�صية، الأنك تعانين من تقرح اأو داء المبي�صات، لذا لن 

 ، المنا�صبة. وفي حال ا�صتمريت بممار�صة الجماع  باللزوجة  تحظي 

ف�صيح�صل احتكاك ج�صدي يزيد من االنزعاج والوجع. كما من �صاأن 

هذا االنزعاج اأن يجعلك غير راغبة في الجماع، ما يوؤدي اإلى تقليل 

اللزوجة اأكثر، حتى ت�صبحي اأكثر انزعاجًا حين تمار�صين الجن�ض. 

وربما يبداأ االألم ج�صديًا، ولكنه ي�صبح نف�صيًا ب�صبب التوتر الذي قد 

ت�صعرين به. ولكن من ناحية اأخرى، ربما كنت ت�صعرين بالتوتر عند 

الجماع، واعتقدت اأن االألم الذي اأح�ص�صت به ناتج عن داء المبي�صات 

اأو عدوى في المثانة.

اإذًا، يمكن للم�صاكل التنا�صلية المتكررة اأن ت�صبب م�صاكل جن�صية. 

اأن االأمر قد يبدو باأن هذه الم�صاكل الجن�صية  ولكن على الرغم من 

تنتج في االأ�صل عن م�صاكل ج�صدية، اإال اأن الواقع يكون على العك�ض 

من ذلك. وفي كّل االأحوال، قد يبدو لك ولطبيبك في البداية اأن اأ�صل 

الم�صكلة ج�صدي تمامًا. ويمكن للمخت�صين في علم النف�ض الجن�صي 

تحديد الم�صكلة وم�صاعدتك على تجاوزها.

تاريخ حالة: �صيمون

وقد  جن�صي.  اعتداء  اإلى  حديثًا  عامًا(   33( �صيمون  تعر�صت 

الجن�صية مع �صريكها.  ا�صتئناف حياتها  والقلق من  بالخوف  �صعرت 

باألم.  واأح�ّصت  داخلها  ولوجه  عند  بالتوتر  �صعرت  حاوال،  وحين 

ولكنها و�صريكها ا�صتمرا في المحاولة على الرغم من ذلك. وبما اأن 

الجماع كان موؤلمًا، عمل عقلها الباطني بجهد على منعه بجعلها ت�صّد 

ع�صالتها اأكثر، ما زاد من توترها وت�صبب لها الولوج باألم اأكبر.

قبل  حتى  ت�صّنجت  الجماع،  فكرة  مجددًا  �صريكها  اقترح  وحين 

البدء. ولم ت�صاأ الجماع، ولم تح�صل على اللزوجة المنا�صبة، وتوترت 

ب�صدة حتى اأن داخل الفخذ وع�صالت الحو�ض اأ�صيبت بالتقل�ض، وما 

عاد �صريكها قادرًا على ولوجها على االإطالق. وتعرف هذه الظاهرة 

بالت�صنج المهبلي الالاإرادي.
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الأ�شباب المحتملة لع�شر الجماع

يق�صم ع�صر الجماع اإلى األم الجماع ال�صطحي )األم تح�صين به عند الولوج عند 

مدخل المهبل( وع�صر الجماع العميق )األم خالل الجماع ت�صعرين به في عمق 

الحو�ض(.

1. ع�شر جماع �شطحي

2.ع�شر الجماع العميق

عظمة الحو�ض

المثانة

الرحم

عنق الرحم

المهبل

الق�صيب

مفتاح

المنطقة التي ت�صعر 

فيها المراأة باالألم

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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الأمرا�ض الن�سائية

اأخبرت �صيمون الطبيب اأنها تعاني من األم في الفرج، وبعد مزيد 

ولي�ض  التوتر،  نتيجة  كان  االألم  اأن  الكت�صاف  تو�صال  النقا�صات  من 

العك�ض.

م�شاكل ما قبل البلوغ

ربما تعاني الفتيات ال�صغيرات اللواتي يعانين من حّكة في الفرج، 

بالفطريات  يتعلق  جلديًا  طفحًا  اأو  الحكة  ت�صبب  جلدية  م�صاكل  من 

عند التعّرق. ومن غير ال�صائع اأن تطراأ لدى الفتاة اإفرازات مهبلية 

قبل بدء البلوغ.

وجود  هو  �صيوعًا  االأكثر  ال�صبب  يكون  ذلك،  ح�صل  حال  وفي 

ج�صم غريب �صغير في مهبلها اأدخلته بنف�صها. واأّما االأ�صباب االأخرى 

فترتبط بقّلة النظافة ال�صخ�صية، حين تنت�صر كائنات معوية اأكثر من 

العادة في المهبل.

اإلى  مبكر  عمر  في  الفتاة  لدى  المهبلية  االإفرازات  ت�صير  وقد 

احتمال تعر�صها الإ�صاءات جن�صية، مع اأن ذلك غير مرجح. وفي هذه 

االإ�صابة بعدوى منقولة جن�صيًا،  ناتجة عن  االإفرازات  الحالة، تكون 

مثل مر�ض ال�صيالن.

ي�صيب  فهو  ال�صيالن،  بمر�ض  �صغير  بعمر  فتاة  ُت�صاب  وعندما 

ي�صيب  )حيث  الرا�صدات  عند  الحال  عك�ض  على  المهبل  جدران 

عنق الرحم(، ويمكن اأن ي�صبب حينها اإفرازات مهبلية. ولكن مر�ض 

ال�صيالن لدى الفتيات ال�صغيرات نادر جدًا.

ُيعّد اإخ�صاع فتاة بعمر �صغير لفح�ض اأع�صائها التنا�صلية اإجراء 

غير مرغوب فيه، وقد ي�صبب لها �صدمة. وال يقت�صر االأمر على الفتاة 

فقط، بل على والديها اأي�صًا وحتى الطبيب. ولكن قد يكون الفح�ض 

�صروريًا لتحديد �صبب االإفرازات المهبلية، ويمكن اأن يتم بعد اإخ�صاع 

الفتاة لتخدير عام حتى ال ت�صعر ب�صيء. 

وعليك في مثل هذه الحاالت، االلتزام بالقواعد الخا�صة بحماية 

االأطفال وا�صت�صارة اخت�صا�صي ب�صوؤون االأطفال ليتعامل مع الفتاة.
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الم�شكالت خالل الحمل

الن�صاء الحوامل هن اأكثر عر�صًة لالإ�صابة بداء المبي�صات ب�صبب 

ارتفاع م�صتويات االأ�صتروجين لديهّن، ولكن هذا ال يوؤثر في الحمل. 

وحتى  المبكر  بالمخا�ض  المهبلية،  البكتيريا  ُربطت  ما  غالبًا  ولكن 

االإجها�ض. ولكن االأدلة على ذلك ال تزال غير حا�صمة.

حاليًا، ين�صح كثير من االأطباء الن�صاء الحوامل بالخ�صوع للعالج 

اإن كّن يعانين من بكتيريا مهبلية في اأثناء الحمل، على الرغم من اأنه 

قد ال ي�صبب لهّن اإال انزعاجًا طفيفًا في حاالت عديدة.

بالمخا�ض  المتدثرات  وداء  ال�صيالن  مر�ض  يرتبط  اأن  ويمكن 

المبكر، ولكن االأثر االأكبر لهما يكون بعد الوالدة. اإذ يمكن للعدوتين 

االمتداد اإلى االأع�صاء في الحو�ض بعد المخا�ض، ما ي�صبب اأمرا�صًا 

التهابية في الحو�ض )انظر ال�صفحة 105(.

هل يتاأثر الطفل؟

يمكن للطفل اأن يتاأثر عند مروره بقناة الوالدة والتقاطه العداوى 

من االأم، في�صاب بالتهاب الملتحمة )في العين(. وفي حاالت نادرة، 

قد ي�صاب الطفل بذات الرئة )الكالميديا(، وفي حاالت اأكثر ندرة 

ُت�صاب الطفالت بعدوى مر�ض �صيالن في المهبل.

ويمكن نقل الثوؤلوالت التنا�صلية لالأطفال عند الوالدة. وفي هذا 

في  منها  تعاني  كانت  اأو  الثوؤلوالت،  من  تعاني  الوالدة  تكون  الحال 

ال�صابق. وفي بع�ض الحاالت ت�صاب الطفلة بثوؤلوالت على فرجها.

تثير  اأن  فيمكن  جن�صيًا،  منقولة  التنا�صلية  الثوؤلوالت  اأن  وبما 

معظم  في  ولكن  جن�صية.  النتهاكات  الطفل  تعر�ض  حول  الت�صاوؤالت 

االأحيان يتبين اأن الثوؤلوالت منقولة من االأم، ب�صبب االت�صال الج�صدي 

الذي تم في اأثناء الوالدة. 

الم�شاكل ما بعد انقطاع الطمث

اإال  الطمث،  انقطاع  بعد  الطبيعية  المهبلية  االإفرازات  تتراجع 

اإذا كنت مواظبة على عالج هرموني بديل. ويكون الجفاف ملحوظًا 

جدًا اإذ غالبًا ما ي�صبب الفرج والمهبل الجافان باألم وتقرح يجعالن 

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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الأمرا�ض الن�سائية

الجماع مزعجًا.

تمّر المراأة في مرحلة انقطاع الطمث، بتغيرات ج�صدية ونف�صية، 

ومن �صاأن هذا اأن يغير من نظرك اإلى اأع�صائك الحميمة. فقد تعانين 

من االألم اأو االنزعاج في اأثناء الجماع، وغالبًا ما يترافق مع انقطاع 

الطمث، فتزداد م�صاعرك �صلبية.

قد تجدين نف�صك في دائرة مغلقة من الجماع الجاف، ما يجعلك 

اأقّل رغبة في ممار�صة الجن�ض، فال ُتثارين ب�صهولة ويظّل فرجك جافًا 

حين تحاولين ممار�صة الجن�ض من جديد، ما قد يدفعك اإلى تفاديه.

م�صببة  مواد  ا�صتخدام  مثل  ب�صيطة  الإجراءات  عادًة  ويمكن 

االأ�صتروجين  لكريم  يمكن  كما  الو�صع.  هذا  من  التخفيف  للزوجة 

الذي تح�صلين عليه بو�صفة طبية تخفيف الجفاف.
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النقاط الأ�شا�شية

االألم عند التبول ينتج عادًة عن عدوى في الم�صالك البولية �

قد  � المنطقة  تقرح في هذه  اأو  واأي حّكة  الفرج ح�صا�ض جدًا، 

ي�صبب االإزعاج

من الطبيعي المعاناة من اإفرازات مهبلية، وال يثير االأمر القلق  �

لها  اأو  جدًا  خفيفًة  اأو  مفرطة،  االإفرازات  كانت  حال  في  اإال 

رائحة كريهة

غالبًا ما يكون األم الحو�ض مبهمًا وي�صعب تحديد م�صدره �

والم�صاكل  � الجن�صية  الم�صاكل  بين  ب�صهولة  الخلط  يمكن 

الج�صدية في االأع�صاء التنا�صلية

في  � مختلفة  وبولية  تنا�صلية  لم�صاكل  عر�صة  والن�صاء  الفتيات 

مراحل مختلفة من الحياة

يمكن للعداوى التنا�صلية خالل الحمل اأن ت�صبب مخا�صًا �صابقًا  �

الأوانه اأو اأن تنقل اإلى الطفل

يخف�ض  � الطمث  انقطاع  بعد  الهرمونات  م�صتويات  انخفا�ض 

االإفرازات المهبلية الطبيعية، ما يزيد من ال�صعور باالنزعاج 

هذا  من  الحّد  الهرمونات  ببديل  للعالج  ويمكن  والجفاف. 

ال�صعور اإلى حّد ما.

 

ما الم�صاكل التي قد تح�صل؟
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 البحث
عن سبب األعراض

عداوى الم�شالك البولية

ما هي؟

في كثير من االأحيان ت�صتخدم عبارتا »عداوى الم�صالك البولية« 

المثانة  التهاب  ولكن  عينه.  االأمر  على  للداللة  المثانة«  و»التهابات 

المثانة، ولكن  اأو تهيج وينح�صر في  التهاب قد ينتج عن عدوى  هو 

الم�صالك  اأجزاء  جميع  اأو  اأيًا،  اأن  تعني  البولية،  الم�صالك  عداوى 

البولية م�صابة. 

ت�صيع عداوى الم�صالك البولية لدى الن�صاء ابتداًء من عمر البلوغ. 

وُت�صاب واحدة من اأ�صل خم�ض ن�صاء من اإ�صابة من هذا النوع  في 

مرحلة ما في حياتها. وعادة يو�صف البول الطبيعي باأنه »معّقم« الأنه 

ال يحتوي على البكتيريا، على الرغم من اأنه قد يحتوي على فيرو�صات 

االأكثر �صيوعًا  البكتيريا  واأما  البولية.  الم�صالك  ال ت�صبب عداوى في 

التي ت�صيب البول فهي تلك التي تعي�ض ب�صكل غير موؤٍذ في االأمعاء اأو 

في جلد الفرج.
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عداوى الم�شالك البولية

ب�صكل  االأجزاء  ُت�صاب جميع  اأو قد  البولية،  الم�صالك  اأي جزء من  ُي�صاب  قد 

المعنى  اأن  من  الرغم  على  المثانة  التهاب  ا�صم  اأحيانًا  عليها  وُيطلق  عام. 

تكون  بالمثانة. وعادًة ما  االلتهاب مح�صور  اأن  يعني  الم�صطلح  لهذا  الحرفي 

% من الحاالت   75 عّدة اأنواع من البكتيريا م�صوؤولًة عن العدوى. ففي حوالى 

يكون ال�صبب هو بكتيريا االإ�صريكية القولونية التي تاأتي من االأمعاء.

�صورة مجهرية اإلكترونية 

لالإ�صريكية القولونية

الموقع

المبي�ض قناة فالوب

المعي

ال�صرج

الم�صتقيم
المهبل

الرحم

المثانة

االإحليل

المفتاح 

موقع العدوى

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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اأمرا�صًا  لي�صت  البولية  الم�صالك  عداوى  اأن  من  الرغم  وعلى 

ن�صطًة  كنت  اإن  لها  عر�صة  اأكثر  ت�صبحين  لكنك  جن�صيًا،  منقولًة 

نحو  االأعلى  اإلى  بالبكتيريا  يدفع  اأن  الجماع  �صاأن  من  الأن  جن�صيًا، 

هذه  ف�صت�صل  المراأة،  لدى  ن�صبيًا  ق�صير  االإحليل  اأن  وبما  االإحليل. 

البكتيريا اإلى المثانة.

وعلى الرغم من اأن عّدة اأنواع من البكتيريا تكون عادًة م�صوؤولًة 

عن االإ�صابة بعداوى الم�صالك البولية، اإال اأن 75 % من الحاالت تنتج 

تاأتي من االأمعاء، وتكون غير  عن نوع من االإ�صريكية القولونية التي 

القولونية  واالإ�صريكية  البكتيريا  هذه  بين  تخلطي  وال  هناك.  موؤذية 

الم�صوؤولة عن االإ�صابة بالت�صمم الغذائي.

كيف ت�شّخ�ص الإ�شابة بعدوى الم�شالك البولية؟

البولية بوجود عدد  الم�صالك  يرتبط ت�صخي�ض االإ�صابة بعداوى 

البول( من  كّل مليلتر من  بكتيريا في  اآالف   10 كبير )عادًة حوالى 

 .)43 ال�صفحة  في  الجدول  )انظر  البول  في  محددة  بكتيريا  نوع 

والكت�صاف ذلك، يجب زرع البول في مختبر لروؤية اإن كان ثمة كائنات 

البدء  ي�صتح�صن  لذا  الوقت،  بع�ض  ي�صتغرق  اأن ذلك  وبما  فيه.  تنمو 

بتلقي العالج باأقرب فر�صة ممكنة.

باال�صتناد  البولية  الم�صالك  بعدوى في  االإ�صابة  ت�صخي�ض  يمكن 

اإلى درا�صة االأعرا�ض، ف�صاًل عن اإجراء فح�ض بول فوري. وغالبًا ما 

ت�صتطيعين الخ�صوع لهذه الفحو�ض في عيادة الطبيب.

فحو�ض بول فورية

تغيرات  حدوث  من  التحقق  الفورية  البول  لفحو�ض  يمكن 

كيميائية في البول تنتج لدى تكاثر البكتيريا في المثانة. مثاًل، تفّكك 

البكتيريا في نفايات البول الطبيعية »اليوريا« لتنتج المادة الكيميائية 

المنطقة  في  البي�صاء  الدم  البكتيريا خاليا  تجذب  كما  »النتريت«. 

الكريات  اأ�صتيراز  اإنزيم  تطلق  فهي  تموت  وحين  العدوى.  لمحاربة 

البي�ض. وتت�صاعف الكائنات المجهرية لت�صكل م�صتعمرات، وت�صبغ 

البكتيريا بعدها بلون معين للم�صاعدة في التعرف اإليها.
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زجاجة 

تحتوي 

على العينة 

وم�صحة

تو�صع عينة في �صحن الزرع

الذي  ال�صحن  يو�صع 

في  العينة  على  يحتوي 

جهاز ح�صن عند درجة 

الحرارة المنا�صبة لنمّو 

الكائنات المجهرية

ي�صتخدم مجهر لتحديد 

الكائنات المجهرية

الت�شخي�ص بزرع عينة في المختبر

لتاأكيد الت�صخي�ض يتعين زراعة البول لروؤية وجود اأي كائنات تنمو فيه. وي�صتغرق 

هذا الفح�ض بع�ض الوقت، وال توجد تقنياته اإال في المختبر. ويمكنك االطالع 

على االإجراءات في ال�صور اأدناه.

كما يمكن للعداوى البكتيرية الت�صبب 

المثانة،  التهاب في جدران  بحدوث 

ما ي�صاهم في ر�صح كمية �صغيرة من 

البروتين وخاليا دم حمراء.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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فحو�ض الَغِمي�َصة

فهي  للبول،  الفوري  للتحليل  االأب�صط  االأداة  هي  الَغِمي�َصة  ُتعّد 

مزّودة بطبقات امت�صا�ض ومواد كيميائية كا�صفة. وتغم�ض االأداة في 

البول، ثّم تقارن االألوان المتغيرة بجدول االألوان لتبيان النتيجة.

يمكن للَغِمي�َصة اكت�صاف وجود واحدة اأو اأكثر من اإ�صارات العدوى 

النا�صطة:

• النتريت من تفتت اليوريا	

• اإ�صتيراز الكريات البي�ض من الخاليا البي�صاء	

• البروتين والدم من االلتهاب	

اأنها  فهي  الَغِمي�َصة،  فحو�ض  ال�صتخدام  الرئي�صية  الفائدة  اأما 

تعطي نتائج فورية. ولكن ال يمكن اأن توؤكد ب�صكل حا�صم وجود عدوى، 

واأي م�صاد حيوي  الم�صوؤولة،   بكتيريا هي  اأي  كما ال يمكنها تحديد 

يمكن اأن يق�صي عليها.

هل الت�شخي�ص موثوق؟

الم�صوؤولة.  البكتيريا  تحديد  ي�صهل  ال  االأحيان،  من  كثير  في 

فيتعين اأن تكون عينة البول جديدة، وتم حفظها ببراد لمنع بكتيريا 

جلدية اأخرى من التكاثر فيها، ما يوؤدي اإلى ت�صليل النتيجة.

كما يجب اإبقاء البكتيريا حّية حتى ت�صل اإلى المختبر. فمثاًل اإن 

الثالجة خالل نهاية  العينة في يوم جمعة حاّر، وو�صعته في  اأخذت 

االأ�صبوع، قد يطراأ اأمران يوؤثران في النتيجة:

اأواًل، قد تموت البكتيريا، فال يتم العثور عليها حين ت�صل العينة 

اإلى المختبر.

نهاية  في  تت�صاعف  قد  العينة،  اإلى  اأخرى  بكتيريا  دخلت  اإن 

عند  البريئة  البكتيريا  هذه  اإلى  الم�صكلة  ُتعزى  وبذلك  االأ�صبوع، 

فح�ض العّينة.
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البكتيريا الم�شببة للعداوى في الم�شالك البولية

في  بعداوى  الت�صبب  البكتيريا  من  مختلفة  الأنواع  يمكن 

في  بعدوى  االإ�صابة  ت�صخي�ض  تاأكيد  ويمكن  البولية.  الم�صالك 

الم�صالك البولية باإجراء فح�ض مخبري يجد عددًا كبيرًا )عادًة 

حوالى 10 اآالف بكتيريا اأو اأكثر في كّل مليمتر من البول( من نوع 

بكتيريا واحد في البول. وتت�صمن البكتيريا المحتملة:

• االإ�صريكية القولونية	

• بكتيريا بروتيو�ض	

• الزائفة	

• البكتيريا الكروية العنقودية الجلدية	

• الكليب�صيال	

• البكتيريا العقدية	

نتائج �صلبية خاطئة

لعداوى  مرافقة  نمطية  اأعرا�ض  من  تعانين  اأنك  اأحيانًا  يبدو 

اأّن  غير  الحيوية.  بالم�صادات  للعالج  وتخ�صعين  البولية  الم�صالك 

اأن البول م�صاب بعدوى. ويمكن �صرح  الفحو�ض المخبرية ال تظهر 

ذلك بعدم بقاء عدد كاٍف من البكتيريا، ولم يتم التو�صل في المختبر 

للرقم الكافي لتاأكيد العدوى.

وحين  الفرج.  من  بكتيريا  على  البول  عينات  تحتوي  ما  غالبًا 

اإن  خ�صو�صًا  البكتيريا،  من  �صغيرًا  عددًا  المخبري  الفح�ض  يجد 

�صي�صير  وحينها  البكتيريا.  تحديد  يتم  ال  فقد  االأنواع،  ممتزج  كان 

التقرير اإلى اأن البول يحتوي على »ملّوثات فح�صب«. ويرجع ذلك اإلى 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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اأن المختبر يعتبر اأن البكتيريا ت�صاعفت اأو لّوثت العينة بعد اأخذها. 

ومن �صاأن ذلك اأن يخّف�ض عدد االختبارات التي تظهر باأنها اإيجابية 

)اإيجابية خاطئة(، في حين ال تكون كذلك، ب�صبب التلوث مثاًل. ولكن 

�صلبية  نتيجةً   تظهر  قد  الحاالت  بع�ض  في  اأنها  هو  ال�صيء  الجانب 

لالإ�صابة بعدوى في الم�صالك البولية على الرغم من وجود الم�صكلة.

في  بعدوى  اإ�صابتها  في  المراأة  ت�صّك  حين  اأنه  هنا،  والغريب 

الم�صالك البولية، فقد تلجاأ اإلى تناول الكثير من الماء للتخل�ض من 

العدوى. ولكن ذلك قد ي�صاهم اأي�صًا في اإ�صعاف البكتيريا، ما يوؤدي 

اإلى الح�صول على نتيجة �صلبية. ويمكن لوجود خاليا الدم البي�صاء 

اأن ي�صكل عاماًل حا�صمًا. وفي حال �صوهد ما يكفي من البكتيريا في 

الدم تحت المجهر في المختبر، ف�صيعني ذلك اأن العدوى الحقيقية 

محتملة.

الخلط مع ا�صطرابات اأخرى اأو اأنواع من التلوث

البول  وع�صر  البولية  الم�صالك  في  العداوى  اأعرا�ض  تظهر 

واالنزعاج في الحو�ض اأو التبول المتكرر، في العديد من اال�صطرابات 

بولية.  م�صالك  عداوى  باأنها   
ً
خطاأ ت�صخ�ض  وقد  والتنا�صلية.  البولية 

توجد  قد  اإذ  م�صللًة،  تكون  اأن  الفورية  البول  لفحو�ض  يمكن  ولذا 

اأ�صباب اأخرى لوجود البروتين اأو خاليا الدم الحمراء في البول، كاأن 

تكون العينة ملوثة بدم الحي�ض اأو االإفرازات المهبلية.

ما الذي يجعلك اأكثر عر�شة لعداوى الم�شالك البولية؟

ال تبقى البكتيريا عادًة في الم�صالك البولية الأنها تزول مع البول، 

ويمكن لجهاز المناعة التاأقلم مع البكتيريا القليلة التي تت�صلل اإليه. 
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في  البولية  الم�صالك  في  وتت�صاعف  لت�صكن  قابليًة  اأكثر  فالبكتيريا 

اأو  كلوي(،  ف�صل  اأو  الجفاف  )ب�صبب  التبول  قّلة  مثل  معينة،  ظروف 

اأو تراجع المناعة. ومن االأمثلة على  اإفراغ المثانة ب�صكل غير كامل 

الحمل  نذكر  المناعة،  في  نق�ض  من  فيها  تعانين  التي  الحاالت 

نق�ض  بفيرو�ض  االإ�صابة  اأو  بال�صتيرويد  للعالج  والخ�صوع  وال�صكري 

المناعة الب�صري.

اإلى حدوث �صغط من  كامل  ب�صكل غير  المثانة  اإفراغ  يوؤدي  قد 

الخارج يغير �صكل جدار المثانة. وقد يحدث ذلك حين ي�صغط الرحم 

في فترة الحمل على المثانة، اأو حين تمنع �صوائب اأو �صعف في جدار 

المثانة )اأو في مكان اأعلى في الحالب اأو الكلية( من اإفراغها ب�صكل 

كامل.

ت�صّوهات خلقية )موجودة  ب�صبب  ال�صوائب  تكون هذه  ما  وغالبًا 

الت�صلب  اأو  لحادث  التعر�ض  مثل  لم�صاكل  يمكن  كما  الوالدة(،  من 

باإعاقة  للمثانة  المالئم  االإفراغ  مع  تتدخل  اأن  الجراحة  اأو  اللويحي 

تتقّل�ض  التي  والطريقة  الوقت  عادًة  تن�صق  التي  الع�صبية  التبادالت 

فيها المثانة.

الح�صى  نذكر  المثانة،  اإفراغ  تعيق  التي  االأخرى  ال�صوائب  ومن 

البكتيريا  تحوي  التي  جدارها،  على  الحليمية  واالأورام  المثانة  في 

في �صدوعها. ويمكن لالأورام الحليمية اأن تنزف ب�صكل خفيف، ولذا 

يتعين مراقبتها، الأنها قد تنمو لت�صبح �صرطانًا.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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تفريغ غير مالئم للم�شالك البولية

اأدناه مثانة ذات تفريغ طبيعي واأخرى ذات تفريغ غير منا�صب.  يظهر الر�صم 

عادًة ال ت�صيب العداوى الم�صالك البولية الأن البكتيريا تخرج با�صتمرار بفعل 

تدفق البول. وعادًة يكون جهاز المناعة قادرًا على التاأقلم مع البكتيريا القليلة 

التي تنجح في الت�صلل.

تدفق غير مالئم

المثانة البكتيريا

االإحليل

البولية تمّكن  للم�صالك  االإفراغ غير المالئم 

البكتيريا من اال�صتقرار والت�صّبب باالأعرا�ض

تدفق طبيعي

بكتيريا تزول مع 

تدفق البول
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في  بالعداوى  الإ�شابة  خطر  من  تزيد  التي  العوامل 

الم�شالك البولية

البول. وعادًة ما يتعامل  البولية بانتظام بف�صل تدفق  الم�صالك  تغ�صل 

جهاز المناعة مع اأي بكتيريا قد تدخل. وتكونين اأكثر عر�صة لالإ�صابة 

بعداوى الم�صالك البولية في الحاالت اأدناه:

تدفق غير منا�شب في الم�شالك البولية

• تدفق خفيف للبول، كما في حاالت الجفاف اأو الف�صل الكلوي	

• �صوائب ت�صريحية: خلقية )موجوة منذ الوالدة مثل الكلية على �صكل 	

حدوة الح�صان( اأو مكت�صبة )مثل بعد الخ�صوع لجراحة(

• تفريغ خفيف للمثانة، كما يحدث عند التقدم في ال�صّن اأو االإ�صابة 	

بالت�صلب اللويحي

تراجع مقاومة البكتيريا

• الحمل	

• المناعة 	 نق�ض  بفيرو�ض  االإ�صابة  حال  في  كما  المناعة،  نق�ض 

الب�صري

• اأمرا�ض اأخرى، مثل ال�صكري	

بكتيريا قادرة على الختباء داخل المثانة

• ح�صى في المثانة	

• اأورام حليمية في المثانة )نمّو ي�صبه الثوؤلوالت(	

• وجود اأج�صام غريبة مثل الق�صطرات البولية	

ما هو العالج؟

لك  ي�صف  فقد  البولية،  الم�صالك  في  بعدوى  م�صابة  كنت  اإن 

وقد  التحاليل.  نتائج  ظهور  قبل  حيوية  م�صادات  تناول  الطبيب 

�صبت به مقاوم للم�صاد 
ُ
يتبين لك في ما بعد اأن نوع البكتيريا الذي اأ

الحيوي المختار. ولكن �صيتعين عليك في بداية العالج االعتماد كليًا 

عن  م�صوؤولة  تكون  اأن  المرّجح  البكتيريا  حول  الطبيب  تخمين  على 

اإ�صابتك.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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الم�صادات الحيوية

عن  يعمل  فبع�صها  الحيوية.  الم�صادات  من  فئات  عّدة  تتوفر 

اأخرى عن  البكتيريا )بثقب جدران الخلية(، فيما تعمل  طريق قتل 

في  المناعة  جهاز  يتمكن  حتى  الت�صاعف  من  البكتيريا  منع  طريق 

الج�صم من التغّلب عليها.

اأما اإن كنت م�صابة بنوع ب�صيط من العداوى في الم�صالك البولية، 

الم�صادات  تناول  من  وجيزة  فترة  بعد  تتح�ّصني  اأن  المتوقع  فمن 

تتح�ّصني،  لم  اإن  ولكن  االأكثر.  على  يومين  غ�صون  في  اأي  الحيوية، 

فربما كان الت�صخي�ض خاطئًا، اأو اأن ثمة م�صاعفات قد ح�صلت، اأو 

اأن البكتيريا مقاومة للم�صاد الحيوي المختار.

بوا�صطة م�صاد حيوي  البكتيريا فجاأة  الق�صاء على  يتم  اأحيانًا، 

اأ�صارت الفحو�ض المخبرية اإلى اأن البكتيريا مقاومة له. ويرجع ذلك 

اإلى اأن جرعات كبيرة من الم�صادات الحيوية قد تتفوق على مقاومة 

البكتيريا، وتق�صي عليها.

ال�صرب

من المهم جدًا عدم االعتماد على الم�صادات الحيوية وحدها. 

لذا عليك الحر�ض على زيادة التبول لتزول معه البكتيريا. ويمكنك 

ب�صكل متكرر.  مثانتك  واإفراغ  ال�صوائل  تناول  باالإكثار من  فعل ذلك 

فحين ت�صربين مزيدًا من الماء، �صي�صبح البول اأ�صعف واأقّل تهيجًا.

اأكثر  البول  بجعل  والحرقان  باالنزعاج  ال�صعور  تقليل  يمكن  كما 

تخفيف  على  ت�صاعد  )بودرة(  م�صاحيق  عّدة  حاليًا  وتتوفر  قلوية. 

حمو�صة البول، مثل الـ»�صيمالون«.

الم�صالك  البّري لعالج عداوى  التوت  ُين�صح ب�صرب ع�صير  كما 

هي  التوت  ق�صرة  في  مادة  ثمة  اأن  يعتقد  اإذ  منها،  والوقاية  البولية 

تلت�صق  التي  القولونية  االإ�صريكية  مع  تتفاعل  فهي  م�صاعد،  عن�صر 

بجدران المثانة واالإحليل، ما ي�صاعد على اإخراج البول. وحتى اإن لم 

تكن البكتيريا في البول هي االإ�صريكية القولونية، فيظّل ع�صير التوت 
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البّري م�صدرًا مهمًا لل�صوائل، فقد يكون فعااًل جدًا، ف�صاًل عن اأنه لن 

يت�صبب بحدوث اأي �صرر. 

هل توجد اأي م�شاعفات؟

اإلى  ومنه  الحالب،  اإلى  المثانة  في  �صيئة  عدوى  تمتد  اأن  يمكن 

بـالتهاب  تعرف  الكلية  في  حادة  عدوى  حدوث  ي�صبب  ما  الكلية، 

الحوي�صة والكلية. وي�صبح ح�صول ذلك اأكثر ترجيحًا في حال:

• تمدد الحالب )اأ�صبح منفتحًا اأكثر - كما هي الحال عادًة عند 	

الحمل(

• تدفق البول في الحالب بطيء	

• تعانين من �صوائب ع�صوية )مثل حالب اإ�صافي(، ما ي�صاهم في 	

تجمع البول الم�صاب.

ماذا عن ال�شريك الجن�شي؟

لقلق  داعي  ال  لذا  جن�صيًا،  البولية  الم�صالك  عداوى  تنتقل  ال 

عداوى  اأن  هو  هنا  الوحيد  الجن�صي  والرابط  الجن�صي.  �صريكك 

الم�صالك البولية ت�صبح اأكثر �صيوعًا بعد الجماع. ذلك اأن البكتيريا 

تدفع باتجاه المثانة نتيجة ممار�صة الجن�ض.

ماذا عن تكرر الإ�شابة بالعداوى في الم�شالك البولية؟

قد يرتبط تكرر االإ�صابة بالعداوى في الم�صالك البولية باأي من 

هذه  عودة ظهور  واإن الحظت  اأعاله.  المذكورة  والم�صاكل  ال�صوائب 

للبول  دقيقة  تحليالت  ت�صمل  لفحو�صات  الخ�صوع  عليك  الم�صاكل، 

و�صور �صوتية اأو �صعاعية للم�صالك البولية، علمّا اأن الطبيب ال يجد 

في االأغلب وجود اأي اأمر غير طبيعي. 

كيف اأمنع تكرر االإ�صابة؟

اإلى عدد  ي�صعب عادة منع تكرر االإ�صابة، ولكن يمكنك اللجوء 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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من اال�صتراتجيات. ومن اأبرزها، زيادة ا�صتهالكك لل�صوائل، ب�صرب 

حوالى لترين من المياه يوميًا.

كما يمكن اأي�صًا للتبول مبا�صرًة بعد الجماع الم�صاهمة في الحّد 

من اإ�صابتك بعداوى الم�صالك البولية. وقد تجد بع�ض الن�صاء فائدًة 

لب�صع  وال�صير  الوقوف  ثم  المثانة  اإفراغ  اأي  المزدوج«،  »التبول  في 

دقائق، ثّم محاولة اإفراغها من جديد.

عن  ال�صرج  منطقة  اإبعاد  نذكر  االأخرى،  العامة  الن�صائح  ومن 

االإحليل )بالم�صح اإلى الخلف( بعد التغوط. كما عليك تفادي توجيه 

المياه مبا�صرًة اإلى المهبل.

يمكنك  البولية،  الم�صالك  بعداوى  االإ�صابة  تكررت  حال  وفي 

مثل  موؤثر  عامل  فيها  يطراأ  مّرة  كّل  في  الحيوية  الم�صادات  تناول 

الحيوية  الم�صادات  بع�ض  تناول  ويتعين  المثال.  �صبيل  على  الجماع 

ب�صكل يومي لتفادي تكرار االإ�صابة.

المتالزمة الإحليلية

تكون  ال  وقد  الن�صاء،  لدى  اأ�صا�صي  ب�صكل  تظهر  متالزمة  هي 

اإحليلية،  متالزمة  من  تعانين  كنت  اإن  ولكن  جيد.  ب�صكل  مفهومًة 

اأعرا�ض عداوى الم�صالك البولية، وقد ال تظهر  ف�صتعانين من كافة 

اأي �صوائب في البول لدى فح�صه في المختبر.

وقد يكون لهذه االإ�صابة اأ�صباب متنوعة:

• وجود عدوى حقيقية، ولكن بوجود عدد قليل من البكتيريا، فال 	

يتمكن المختبر من تاأكيد وجود العدوى.

• قد يكون التهيج مح�صورًا في االإحليل، في االأرجح نتيجة عدوى 	

لم تمتد لت�صل اإلى المثانة. وفي هذه الحالة، غالبًا ما يبدو اأن 

العدوى تاأتي ب�صبب االحتكاك بالمالب�ض اأو نتيجة الجماع.

• في 	 زائدة  االأعرا�ض عن ح�صا�صية  وتنتج  اأي عدوى  توجد  ال  قد 
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االإحليل، ب�صبب االحتكاك اأو ل�صبب غير معروف.

ومهما كانت االأ�صباب، فهذه الحالة هي اأكثر �صيوعًا لدى الن�صاء 

الن�صطات جن�صيًا.

مار�صة  خالل  و�صعيتك  تغيير  المفيد،  من  اأنه  �صتجدين  وربما 

الجماع، لت�صبحي اأنت من فوق، اأو ا�صتخدام م�صتح�صرات للتزليق 

مثل »KY Jelly«. كما يمكنك اأي�صًا تطبيق بع�ض الن�صائح التي وردت 

اأعاله حول التعامل مع تكرر االإ�صابة بعداوى الم�صالك البولية، مثل 

توقيت اإفراغ المثانة والحر�ض على اإفراغها تمامًا.

التهاب المثانة الكيميائي

في  عدوى  عن  عادًة  ينتج  المثانة  التهاب  اأن  من  الرغم  على 

الم�صالك البولية، اإال اأن ثمة اأ�صباب اأخرى اللتهاب المثانة ال ت�صمل 

ال�صرطان.  بعالجات  �صيوعًا  االأكثر  ال�صببان  ويرتبط  العداوى.  هذه 

ال�صرطان، م�صّممة  لمر�صى  ُتعطى  التي  الكيميائي  العالج  فعقاقير 

لوقف انق�صام الخاليا. وعادًة ت�صبب هذه العقاقير التهيج وهي تمّر 

عبر البول، لذا يمكن اأن ت�صبب التهابًا في المثانة بما يعرف بـ»التهاب 

المثانة الكيميائي«.

وُيعّد العالج باالأ�صعة هو العالج الثاني االأكثر �صيوعًا لل�صرطان، 

اإذ ت�صتخدم االأ�صعة ال�صينية القوية لقتل الخاليا ال�صرطانية. ويمكن 

اأخرى موجودة في المنطقة ، لذا  باأي خاليا  اأن يلحق ذلك ال�صرر 

�صرطان  لعالج  مثاًل،  الحو�ض  منطقة  في  ال�صينية  االأ�صعة  �صاأن  من 

التهابًا  ي�صبب  ما  المثانة،  جدار  في  التهابًا  ت�صبب  اأن  الرحم،  عنق 

حاّدًا في المثانة.

البكتيريا المهبلية

ما هي؟

اإن البكتيريا المهبلية هي الم�صوؤولة عن النوع االأكثر �صيوعًا من 

االإفرازات المهبلية، وهي تنتج عن نمّو زائد في خليط من البكتيريا 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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التي تكون عادًة موجودًة بكميات �صغيرة.

البكتيريا  تت�صاعف  المهبلية،  بالبكتيريا  المراأة  ت�صاب  فحين 

الطبيعية وتحّل مكان كائنات طبيعية اأخرى موجودة في المهبل. وفي 

هذه الحالة، يكون االلتهاب قلياًل جدًا، وال يترافق عادًة مع حدوث 

كثير من الحّكة والتقّرح. وربما تعاني المراأة من حدوث تهيج طفيف 

المهبلية عادة  بالبكتيريا  االإ�صابة  ال�صائلة. وتزول  االإفرازات  ب�صبب 

مع الوقت لدى كثيرات، وال تتطور هذه الحالة في الكثير من االأحيان 

لت�صبب م�صاكل.

الرائحة ال�صائعة

تعي�ض بع�ض البكتيريا من دون حاجة اإلى االأوك�صيجين، ما يعني 

اأنها تتمتع بعملية اأي�ض خا�صة فتفتت البروتينات وتحّولها اإلى اأمين. 

اأكثر قلويًة ذات  ومن �صاأن ذلك جعل االإفرازات المهبلية الحم�صية 

رائحًة قريبة من االأمونياك، ت�صبه رائحة �صمك متعفن.

ت�صبح الرائحة اأ�صواأ لدى اختالط االإفرازات مع اإفرازات قلوية 

مثل البول اأو ال�صائل المنوي. لذا �صتالحظين اأن الرائحة تزيد بعد 

وقد  التبول.  عند  اأو  حماية  و�صائل  ا�صتخدام  عدم  حال  في  الجماع 

من  كثير  ويعتقد  البول.  عن  �صادرة  الرائحة  اأن  اأحيانًا  تعتقدين 

تظّن  وقد  مماثلة،  المراأة  رائحة  تكون  اأن  الطبيعي  من  اأنه  الرجال 

بع�ض الن�صاء ذلك اأي�صًا. لذا قد ال تدرك المراأة الم�صابة ببكتيريا 

مهبلية اأنها تعاني من خطب ما.
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اإن البكتيريا المهبلية م�صوؤولة عن النوع االأكثر �صيوعًا من االإفرازات المهبلية غير 

الطبيعية. وهي تنتج عن نمّو زائد لخليط من البكتيريا، بما فيها الـ»غاردنيريال 

بالبكتيريا  ولكن حين ت�صابين  بكميات �صغيرة.  تتواجد عادًة  التي  المهبلية«، 

المهبلية، تت�صاعف البكتيريا وتحّل مكان العديد من الكائنات الطبيعية االأخرى 

الموجودة في المهبل. تظهر المنطقة ال�صفراء المهبل الم�صاب

 

�صورة مجهرية الكترونية 

للغاردنيريال المهبلية

الموقع

المثانة
الرحم

المهبل

الم�صتقيم

ال�صرج

االإحليل

عظمة

 العانة

مفتاح: منطقة االإ�صابة

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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الرعاية في فترة الحمل

اإال في حالة الحمل. فقد وجد  المهبلية م�صّرة  البكتيريا  ُتعّد  ال 

المبكر والوالدة  المهبلية والمخا�ض  البكتيريا  الباحثون �صالت بين 

قبل االأوان. كما توجد نظريات غير حا�صمة حتى االآن حول العالقة 

كانت  اإن  االآن  حتى  ُيعرف  وال  واالإجها�ض.  المهبلية  البكتيريا  بين 

م�صترك  عامل  يوجد  اأو  المبكر  المخا�ض  ت�صبب  المهبلية  البكتيريا 

للن�صاء  الحيوية  الم�صادات  وي�صفون  االأطباء  يحتاط  لذا  اآخر. 

الم�صابات بالبكتيريا المهبلية.

كيف ت�شّخ�ص الإ�شابة؟

المهبلية،  بالبكتيريا  االإ�صابة  ت�صخي�ض  لتاأكيد  �صبل عديدة  ثمة 

يمكن القيام ببع�صها بطريقة فورية، مثل مالحظة التغير في مدى 

حمو�صة المهبل بفح�ض االإفرازات بوا�صطة ورقة عباد ال�صم�ض.

مثل  قلوية  مادة  مع  االإفرازات  من  عينة  خلط  يمكن  كما 

االأمونيوم  رائحة  ظهور  اإلى  ذلك  ويوؤدي  ال�صوديوم.  هيدروك�صيد 

ال�صبيهة برائحة ال�صمك، ما ي�صكل اأ�صا�ض »اختبار ال�صّم« وغيرها من 

الفحو�ض ال�صهلة.

تحت  االإفرازات  على  تحتوي  لطخة  تحليل  اإجراء  يبقى  ولكن 

بالبكتيريا  االإ�صابة  لت�صخي�ض  االأن�صب  الطريقة  وهي  المجهر، 

ن�صائية متخ�ص�صة.  االختبار عادًة في عيادات  ويتم هذا  المهبلية. 

ويمكن للمجهر اأن يكت�صف درجات البكتيريا المهبلية. وثمة طريقتان 

لت�صنيف تغيرات البكتيريا المهبلية في االإفرازات: اأكثرها ا�صتخدامًا 

هي ت�صنيف »هاي – اإي�صون« المق�صم اإلى ثالث مراحل من �صفر اإلى 

3، حيث تمّثل 3 االإ�صابة االأكبر بالبكتيريا المهبلية.

اأما اإن كنت في المرحلة 2، ف�صتالحظين حدوث بع�ض التغييرات 

التي تترافق غالبًا مع وجود رائحة. واأحيانًا تتح�صن حالك وحدها، 
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ولكن في اأحيان اأخرى قد يتطور الو�صع لي�صبح في المرحلة 3.

يجرى عادة فح�ض البكتيريا المهبلية في عيادة الطبيب العام، 

النتيجة حوالى  وي�صتغرق ظهور  المختبر.  اإلى  واإر�صالها  عينة  باأخذ 

48 �صاعة. وقد ينتظر الطبيب و�صول النتيجة اأو قد يقوم بت�صخي�صه 

التي  والنتائج  اأعرا�صك  اإلى  ا�صتنادًا  عالجًا  لك  وي�صف  الخا�ض 

يتو�صل اإليها بعد الفح�ض.

هل الت�شخي�ص موثوق؟

يقوم فح�ض الم�صحة بالمجهر المتعلق بالبكتيريا المهبلية على 

البحث عن بكتيريا الـ»غاردنيريال المهبلية«. وعلى الرغم من وجود 

هذه البكتيريا في كافة حاالت االإ�صابة بالبكتيريا المهبلية، اإال اأنها 

غير موجودة في 100 % منها.

مهمًا  دلياًل  المهبلية«،  الـ»غاردنيريال  بكتيريا  وجود  يكون  قد 

ي�صاعد الت�صخي�ض، ولكنها ال تثبت ب�صكل حا�صم االإ�صابة بالبكتيريا 

المهبلية، كما اأن غيابها ال يعني ا�صتبعاد االإ�صابة ب�صكل كامل.

قد ي�صعب ت�صخي�ض االإ�صابة بالبكتيريا المهبلية، حين ال يتوافق 

فح�ض ال�صّم والحمو�صة والعّينة تحت المجهر، فقد ي�صير اأحدها اإلى 

االإ�صابة بالبكتيريا المهبلية والثاني اإلى عدمها. كما اأن الت�صخي�ض 

اأن  لدرجة  جدًا  �صائعة  المهبلية  البكتيريا  الأن  اأحيانًا  ي�صعب  قد 

كثيرًا من الن�صاء يح�صبن اأن االأمر طبيعي. كما يعتقد بع�صهن اأنهن 

ذلك،  حدوث  عدم  من  الرغم  على  المهبلية  بالبكتيريا  م�صابات 

اأن  ويبدو  ي�صممنها.  حولهن  من  كّل  واأن  رائحة،  بوجود  ويقتنعن 

واأحيانًا،  المهبلية.  البكتيريا  تجاه  مفرطة  �صّم  حا�صة  الن�صاء  لهذه 

اإن  اإذ  نف�صية،  م�صاكل  من  المراأة  معاناة  على  دلياًل  ذلك  يكون  قد 

الهو�ض بالرائحة التي ي�صممنها قد يكون ناتجًا عن وجود م�صاكل في 

عالقاتهن العاطفية اأو نابعًا عن كره للذات.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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ق�صية خا�صة: مارغريت

مارغريت امراأة في الخام�صة والثالثين من العمر تعمل محا�صبة، 

ال�صابق،  في  مّرات  عّدة  المهبلية  بالبكتيريا  اإ�صابتها  �صّخ�صت  وقد 

اأن كافة الفحو�صات  واأ�صبحت مهوو�صًة بالرائحة. وعلى الرغم من 

التي اأجرتها كانت نتيجتها �صلبية، ولم يتمكن الطبيب اأو الممر�صة 

خ�صعت لمزيد من الفحو�ض 
ُ
من �صّم اأي رائحة، اإال اأنها لم تقتنع، واأ

كانت نتيجتها �صلبيًة اأي�صًا، وطلبت راأي طبيب ثاٍن، واأجرت محادثات 

طويلة مع م�صت�صارة نف�صية.

ق�صية خا�صة: اأنجيال

23 �صنة، وال تعاني من اأي  اأنجيال م�صففة �صعر تبلغ من العمر 

اإ�صابتها  اأعرا�ض، وقد خ�صعت الإجراء فحو�ض روتينية للتحقق من 

المهبلية  بالبكتيريا  م�صابة  اأنها  وتبين  جن�صيًا.  منقولة  بعداوى 

وو�صف لها الطبيب نوعًا من العالج. حين عادت اأنجيال اإلى الطبيب 

ولكن  �صخ�صيًا،  فرق  اأي  تلحظ  لم  باأنها  اأخبرته  حالتها،  لمتابعة 

زوجها قال لها اإن »الرائحة زالت«.

ما الذي يجعلك اأكثر عر�شة للمعاناة من البكتيريا المهبلية؟

ال يعرف ال�صبب الذي يوؤدي اإلى االإ�صابة باأزمة بكتيريا مهبلية. 

ويبدو اأن وجود ج�صم غريب في المهبل هو اأحد العوامل الم�صاهمة 

في االإ�صابة، اأي حين توجد مادة غريبة )مثل ن�صيان �صدادة قطنية( 

الطبيعي  التوازن  في  ا�صطرابًا  يحدث  حاد  بالتهاب  االإ�صابة  اأو 

للميكروبات في المهبل. فمن الممكن اأن توؤدي ال�صدادة القطنية اإلى 

تغيير مكّونات المهبل، فهي ت�صبب رائحًة كريهًة قريبة من الرائحة 

ولح�صن  عفونًة.  اأكثر  تكون  ولكنها  المهبلية،  البكتيريا  عن  الناتجة 

الحّظ، تعود اال�صطرابات البكتيرية اإلى طبيعتها عند اإزالة ال�صدادة 

القطنية.
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رات المهبلية مع االإ�صابة بالبكتيريا  عادة تحدث االإ�صابة بالُم�صِعّ

جديًة،  االأكثر  هي  المهبلية  رات  بالُم�صِعّ االإ�صابة  اأن  وبما  المهبلية. 

الحقًا  المو�صوع  هذا  و�صنتناول  االإ�صابتين.  لكلتا  عينه  هو  فالعالج 

)انظر ال�صفحة 77(. 

 ،)80 ال�صفحة  )انظر  حاّدة  هرب�ض  اأزمة  من  تعانين  كنت  اإن 

�صت�صابين في االأغلب  بالبكتيريا المهبلية، و�صتختفي مع زوال اأزمة 

الحالأ. وقد كان االعتقاد ال�صائد اأن اللولب الم�صتخدم لمنع الحمل 

مرتبط باالإ�صابة بالبكتيريا المهبلية، غير اأن الدرا�صات الجديدة ال 

المراأة  اأن  اإلى  ت�صير  اأنباء  الرغم من وجود  ال�صلة، على  توؤكد هذه 

ت�صبح  �صخ�ض،  من  اأكثر  مع  الجن�ض  وتمار�ض  اللولب  ت�صع  التي 

اأكثر عر�صًة لالإ�صابة بالبكتيريا المهبلية مقارنًة بالن�صاء اللواتي ال 

ي�صتخدمن لولبًا.

النظافة  و�صائل  بع�ض  على  المجال  هذا  في  اللوم  و�صع  تم  كما 

الن�صائية )انظر ال�صفحة 60(، ومنها:

• االأنواع 	 )خ�صو�صًا  التنا�صلية  المنطقة  في  ال�صابون  ا�صتخدام 

ذات الرائحة القوية(

• ا�صتخدام م�صتح�صرات عناية خالل اال�صتحمام	

• المهبل 	 اإلى  مبا�صرًة  المياه  توجيه  المهبل:  )د�ض  المهبل  ن�صح 

لغ�صله(

• ا�صتخدام معطرات للمهبل	

المهبل.  الذاتي في  التنظيف  باآلية  ت�صّر  المواد  اأن هذه  ويعتقد 

يمكن  المهبل،  لمكّونات  الحم�صي  التوازن  في  ا�صطراب  فباإحداث 

اأن ُتحدث هذه المواد نموًا زائدًا في المكّونات التي ت�صبب البكتيريا 

المهبلية. ولالأ�صف، فال وجود في العديد من الحاالت الأي من هذه 

العوامل، لذا ال يوجد تف�صير لالإ�صابة بالبكتيريا المهبلية.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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ما هو العالج؟

يهدف العالج اإلى اإعادة مكّونات المهبل اإلى طبيعتها. ويتم ذلك 

في  المجال  في  لالإف�صاح  الهواء،  اإلى  تحتاج  ال  التي  البكتيريا  بقتل 

المهبل اأمام الكائنات الطبيعية لتنمو.

الميترونيدازول

هذا هو العقار المعتمد في العالج، وهو م�صاد حيوي ي�صتهدف 

في  يوؤثر  اأن  دون  من  الالهوائية  الكائنات  ح�صري  �صبه  ب�صكل 

االأخرى  البكتيريا  اأنواع  حتى  اأو  فيها،  المرغوب  المهبلية  الكائنات 

البولية.  الم�صالك  عداوى  ت�صبب  التي  تلك  مثل  للم�صاكل،  الم�صببة 

ويو�صف الميترونيدازول باأنه »م�صاد حيوي ذو �صعاع �صيق«، ويمكن 

اأن يعطى في �صكل اأقرا�ض اأو هالم )جيل( مهبلي.

الكلينداماي�صين

من  اأو�صع  مجموعة  )يقتل  اأو�صع  �صعاع  ذو  حيوي  م�صاد  هو 

)كريم  المهبل  على  يو�صع  كريم  �صكل  في  ويتوفر  البكتيريا(. 

اأقرا�ض الم�صادات الحيوية في الق�صاء  داال�صين(. وهو فّعال بقدر 

على البكتيريا المهبلية.

كيف يتم اختيار الم�صاد الحيوي؟

يرتبط االختيار عادًة في ما اإن كنت تف�صلين اأخذ الدواء فمويًا 

اأو  الميترونيدازول  وُيعطى  توفره.  ومدى  �صعره  وكذلك  دهنه،  اأو 

اإعطاء  اأيام، ويمكن  اأو �صبعة  الكلينداماي�صين بجرعات على خم�صة 

الميترونيدازول في جرعة واحدة من غرامين.
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هل اأنا عر�شة لالإ�شابة بعدوى تنا�شلية اأخرى؟

ف�صتكونين  المهبلية،  بالبكتيريا  اأ�صبت  اإن  اأنك  البع�ض  يعتقد 

اأكثر عر�صة الإ�صابة بعداوى تنا�صلية اأخرى. ولكن ال يوجد ما يكفي 

من االأدلة لدعم هذه النظرية. فاإن �صعرت اأنك بّت عر�صة لالإ�صابة  

بخطر اأكبر، فعليك اأن تخ�صعي اأنت وزوجك لفحو�ض بما اأن بع�ض 

العداوى المنقولة جن�صيًا مثل داء المتدثرات ي�صعب اكت�صافها لدى 

الن�صاء.

ماذا عن الزوج؟

جن�صيًا،  الن�صطات  الن�صاء  لدى  �صيوعًا  اأكثر  المهبلية  البكتيريا 

كما تفيد الدرا�صات. غير اأنها ال تنتقل جن�صيًا، ولذا فاإن عالج الزوج 

يوؤثر في اإ�صابة المراأة بالمر�ض.

ماذا عن تكرر الإ�شابة بعدوى البكتيريا المهبلية؟

فعادًة  المهبلية.  بالبكتيريا  مجددًا  المراأة  ُت�صاب  ما  غالبًا 

تتح�ّصن حالتك في كّل مّرة ت�صابين فيها باأزمة، ولكنها تعاودك بعد 

اأ�صابيع اأو اأ�صهر. ونادرًا ما يكون ثّمة �صبب وا�صح لذلك، وقد ي�صعب 

منع حدوث االإ�صابات.

بالطبع عليك اأن تحاولي التخّل�ض من اأي من االأ�صباب الكامنة 

التي ذكرناها اأعاله، والتنبه اإلى الممار�صات االأخرى، مثل االغت�صال 

بعد  اإ�صابتك  تكررت  حال  وفي  ي�صاعدك.  ذلك  كان  اإذا  ما  لروؤية 

التخل�ض من المحفزات، فلي�ض ثمة ما يمكنك فعله.

ثمة طريقتان للتعامل مع هذا الو�صع. فيمكنك تحّمل االأعرا�ض 

حتى تزول وحدها، و�صيح�صل ذلك مع الوقت، اأو يمكنك االتفاق مع 

طبيبك لي�صف لك العقار االأن�صب لك، كّلما �صعرت بعودة االأعرا�ض.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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عادًة اأن�صح الن�صاء اللواتي يعانين من تكرر االإ�صابة بالبكتيريا 

للبكتيريا  الم�صاد  العالج  من  جرعات  بب�صع  االحتفاظ  المهبلية، 

كّل  وعلى  ممكن.  وقت  اأ�صرع  في  ال�صتخدامها  المنزل  في  المهبلية 

المراأة  لذا على  ذاته،  بحّد  لي�صت مر�صًا  المهبلية  فالبكتيريا  حال، 

اأنها تتحكم بها، ف�صاًل عن اأنها ال ت�صبب  التي تعاني منها اأن ت�صعر 

لها الكثير من االإزعاج.

داء المبي�شات

ما هو؟

عائلة  اإلى  تنتمي  التي  الفطريات  من  نوع  البي�صاء  ة  الُمْبَي�صَّ اإن 

الخميرة. وهذه الميكروبات ال�صائعة جدًا موجودة عادًة في الجهاز 

الجلد وفي  اله�صمي، وغالبًا ما تكون موجودة بكميات �صغيرة على 

غير  الوجود  وهذا  �صلبية.  اآثار  اأي  لها  يكون  اأن  دون  من  المهبل، 

نمت  اإذا  اإال  م�صكلًة  ة  الُمْبَي�صَّ ت�صبب  وال  باال�صتعمار.  يعرف  الموؤذي 

ب�صكل مفرط ، وغالبًا لدى الن�صاء ال�صعيفات.

ة عدوى قوية، ولي�ض م�صتعمرة غير موؤذية،  وحين ت�صبب الُمْبَي�صَّ

اأو  الفم  في  القالع(  )مر�ض  المبي�صات  بداء  حينها  تعرف  فهي 

المهبل.

من ي�شاب بها؟

ي�صيب داء مبي�صات الفم االأ�صخا�ض من كّل االأعمار، خ�صو�صًا:

• االأطفال	

• الم�صنين الذين يعانون من م�صاكل في االأ�صنان	

• االأ�صخا�ض الذين يعانون من التهاب رئوي	

• االأ�صخا�ض الم�صابين بفيرو�ض نق�ض المناعة الب�صري	
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ة البي�صاء، اإحدى الفطريات في عائلة  تنتج هذه العدوى عن االإ�صابة بـالُمْبَي�صَّ

اله�صمي  الجهاز  في  عادًة  موجودة  جدًا  ال�صائعة  الميكروبات  هذه  الخميرة. 

اأن  وغالبًا ما تكون موجودة بكميات �صغيرة على الجلد وفي المهبل، من دون 

ة م�صكلًة اإال اإذا نمت ب�صكل مفرط،  اآثار �صلبية. ال ت�صبب الُمْبَي�صَّ يكون لها اأي 

والفرج  المهبل  تظهر  ال�صفراء  المنطقة  ال�صعيفات.  الن�صاء  لدى  وغالبًا 

الم�صابين

الموقع

المثانة

الرحم

المهبل

الم�صتقيم

ال�صرج

منطقة االإ�صابة

المفتاح

البحث عن �صبب االأعرا�ض

عظمة العانة

االإحليل
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الحفا�ض  طفح  ت�صبب  اأن  للمبي�صة  فيمكن  االأطفال،  في  اأما 

الجلدي. كما يمكن اأن ت�صبب لدى االأ�صخا�ض من كافة االأعمار طفحًا 

طيات  في  واحمرار  تقرح  مع  يترافق  الذي  بالتعرق  مرتبط  جلدّيًا 

ثديّي  وتحت  الفخذ،  ومنطقة  الرجل  �صفن  بين  ما  مثل  الب�صرة، 

المراأة. وُيعتقد اأن ذلك يح�صل في هذه المناطق بالذات الأنها دافئة 

ورطبة ويتوفر فيها ما يكفي من الغذاء لنمّو الفطريات.

كيف تنمو؟

ة  الُمْبَي�صَّ من  العالم  في  ن�صاء  خم�ض  اأ�صل  من  امراأة  تعاني 

ة تحت  البي�صاء في المهبل في مرحلة ما من حياتهن. وتبقى الُمْبَي�صَّ

ال�صيطرة بف�صل توازن دقيق من البكتيريا في المهبل، التي تتناف�ض 

مع الخميرة على الغذاء. كما تبقي المواد الكيميائية الموجودة في 

االإفرازات المهبلية نمّوها تحت ال�صيطرة.

المبي�صات  داء  يحدث  المهبلية،  البكتيريا  في  الحال  هو  وكما 

ة وتحّل مكان العديد من المكّونات الطبيعية  حين تت�صاعف الُمْبَي�صَّ

االأخرى في المهبل. وتتواجد الخميرة عادًة على �صكل اأبواغ )ب�صكل 

االأبواغ،  تت�صاعف  باالأمرا�ض  الت�صبب  في  تبداأ  حين  ولكن  خامد(، 

وتتحّول اإلى فطريات مجهرية متمددة )الغزل الفطري(.

ويمتد الغزل الفطري فوق جدران المهبل وينب�ض فيها، ما ي�صبب 

من  بي�صاء  �صبكة  تغطيها  حمراء  المهبل  جدارن  فت�صبح  التهابًا. 

الغزل الفطري. ويمكن اأن يزول الغ�صاء ال�صبكي االأبي�ض في الحاالت 

ال�صديدة، ما قد يوؤدي اإلى ت�صرب قطرات �صغيرة من الدم.

الإفرازات المهبلية

داء  عن  الناتجة  المهبلية  االإفرازات  الكتب  معظم  ت�صف 

كذلك  تكون  ما  غالبًا  وهي  القري�ض،  الجبن  ت�صبه  باأنها  المبي�صات 

تكون  فاأحيانًا  كبير.  ب�صكل  تتغير  اأن  لالإفرازات  يمكن  ولكن  فعاًل. 



63

تكون  قد  االأحيان  من  كثير  وفي  العادة،  من  جفافًا  اأكثر  االإفرازات 

�صائلًة، اأو تحتوي على قيح يبدو لونه مائاًل اإلى اللون االأخ�صر.

ة  الُمْبَي�صَّ عن  الناتجة  الطبيعية  غير  المهبلية  االإفرازات  تكون 

اأحيانًا  ت�صمين  قد  اأنك  من  الرغم  على  رائحة،  بال  عادًة  البي�صاء 

رائحة ت�صبه الخميرة اأو الفطر.

اللتهاب

يكون االلتهاب طفيفًا في البداية، في�صبب الحّكة اأكثر من التقرح، 

بالتهيج  تح�صين  وقد  التقرح.  يزداد  ذلك  ا�صتمرار  حال  في  ولكن 

المهبل.  داخل  األم  باأي  عادًة  تح�صين  ال  ولكنك  الفرج،  منطقة  في 

وتنتج الحكة في الفرج عن اإفرازات تخرج من جلد الفرج ومن داخل 

المهبل الذي يكون عادًة قليل الح�صا�صية من االألم. ولكن الم�صتوعب 

االأ�صا�صي للعداوى يبقى داخل المهبل.

عادة يكون الفرج في هذه الحالة محّمرًا ويثير الحّكة، وفي حال 

ي�صبح  اأن  كبير  ب�صكل  الم�صاب  للفرج  ويمكن  ب�صرعة.  يتقّرح  حّكه 

�صديد االلتهاب اإلى درجة اأن الجلد ينتفخ، ويمكن اأن يحدث حينها 

وقد  جهة.  كّل  من  الجلد  طيات  في  انق�صامات  المنتفخ  الفرج  جلد 

يزداد الو�صع �صوءًا اإلى درجة اأنك قد تواجهين �صعوبًة في الم�صي.

لك  �صي�صبب  كهذا،  متقرح  فرج  فوق  البول  مرور  فاإن  وبالطبع، 

وجود  اإلى  التبول  عند  الحرقان  يعزى  ما  وغالبًا  بالحرقان.  �صعورًا 

عدوى ما في الم�صالك البولية.

كيف يتم الت�شخي�ص؟

المهبلية  االإفرازات  لطخات  في  البي�صاء  ة  الُمْبَي�صَّ روؤية  يمكن 

عند فح�صها بالمجهر. وهذه هي و�صيلة الت�صخي�ض الم�صتخدمة في 

عيادات الطّب الن�صائي. وال يمكن ت�صخي�ض االإ�صابة ب�صكل حا�صم في 

عيادة الطبيب، ولذا �صيتعين اإر�صال عينة اإلى المختبر. وقد ينتظر 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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العالج على  ويبداأ  بالت�صخي�ض  يقوم  قد  اأو  التحليل،  نتيجة  الطبيب 

اأ�صا�ض االأعرا�ض والفح�ض الذي اأجراه للمنطقة التنا�صلية.

ولكن  الرحم،  عنق  لطخات  في  البي�صاء  ة  الُمْبَي�صَّ تظهر  قد 

الـتاأخر في الح�صول على نتيجة تحليل لطخة عنق الرحم �صيجعلها 

مجرد و�صيلة للتاأكد، فاإلى حين ظهورها، تكونين اإّما تح�صنت، اأو تم 

اإجراء الت�صخي�ض بو�صيلة اأخرى، وقد اأتممت العالج.

العالج  نجاح  بعد  الت�صخي�ض  يتم  االأحيان،  من  الكثير  وفي 

الخا�ض بداء المبي�صات. 

هل الت�شخي�ص موثوق؟

ة بي�صاء خامدة في  بُمْبَي�صَّ ن�صاء  اأ�صل خم�ض  ت�صاب امراأة من 

االأعرا�ض.  �صبب  باأنها  يقينًا  يوؤكد  ال  ة  الُمْبَي�صَّ فوجود  لذا  المهبل، 

في  متوفر  وهو  مهبلية،  لعينة  المجهري  الفوري  للفح�ض  ويمكن 

ة  الُمْبَي�صَّ التمييز ما بين عدوى  الم�صاعدة على  الن�صائية،  العيادات 

الن�صطة التي تظهر بوجود الغزل الفطري، وبين البوغ غير الن�صط. 

وحتى اإن ُوجدت اأدلة على عدوى ن�صطة، فقد يكون الأعرا�صك اأكثر 

من �صبب، فمثاًل ربما تعانين من داء المبي�صات والثوؤلوالت التنا�صلية 

)انظر ال�صفحة 91(.

 ما هي العوامل المهيئة؟

من  كثيرًا  اأن  غير  البي�صاء،  ة  الُمْبَي�صَّ اأ�صباب  حول  الكثير  ُكتب 

الحاالت تح�صل وحدها من دون وجود عّلة وا�صحة. وعادًة يكون العالج 

بالم�صادات الحيوية ذات ال�صعاع الوا�صع، مثل البن�صلين اأكثر العوامل 

�صيوعًا. غير اأن الم�صادات الحيوية تقتل البكتيريا ولي�ض الخميرة. ولذا 

كّلما زاد �صعاع الم�صاد الحيوي ، ازداد عدد البكتيريا التي يقتلها.

اإلى  �صيوؤدي  الحيوية،  بالم�صادات  لعالج  الخ�صوع  اأن  غير 

اأنواع  على  الق�صاء  يتم  وقد  المهبل،  في  البكتيريا  عدد  انخفا�ض 
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باأكملها )ا�صتنادًا اإلى مدى و�صع �صعاع الم�صاد الحيوي(. وبناء على 

البي�صاء على  ة  الُمْبَي�صَّ البكتيريا مع  يتناف�ض عدد �صغير من  ذلك، 

الغذاء. ويعطي ذلك الفر�صة للخميرة الحتالل المكان الذي تخّلفه 

البكتيريا، وفيما يزداد عددها، ت�صّبب اأزمة داء المبي�صات.

ة  يبدو اأن الهرمونات الجن�صية الن�صائية ت�صجع على نمّو الُمْبَي�صَّ

التي يبدو اأنها:

• �صائعة في فترة الحمل	

• تح�صل في االأيام القليلة التي ت�صبق الحي�ض	

• اأكثر �صيوعًا في عمر االإنجاب	

في  عالية  االأ�صتروجين  معدالت  تكون  المراحل  هذه  كافة  وفي 

الج�صم.

خطر  من  تزيد  الحمل  منع  حبوب  اأن  طويلة  لفترة  اعُتقد  لقد 

االإ�صابة بداء المبي�صات. ولكن ال توجد اأدلة حا�صمة على ذلك. وقد 

ا�صتخدمت  التي  باالأ�صتروجين  الغنية  الحمل  منع  حبوب  اأن  ي�صّح 

ازدياد  في  ت�صاهم  كانت  الما�صي،  القرن  و�صبعينيات  �صتينيات  في 

احتمال االإ�صابة بداء المبي�صات، غير اأن الحبوب المنت�صرة حاليًا ال 

تحتوي على كمية الهرمون ذاتها لتت�صّبب بحدوث م�صكلة.

كما ُيعّد تراجع المناعة من االأ�صباب االأخرى التي قد توؤدي اإلى 

االإ�صابة بداء المبي�صات، وهو ما يحدث في حاالت:

• الخ�صوع لعالج بال�صتيرويد	

• الخ�صوع للعالج الكيميائي من ال�صرطان	

• االإ�صابة بفيرو�ض نق�ض المناعة الب�صري	

 

الن�صاء  لدى  �صيوعًا  اأكثر  المبي�صات  فداء  ذلك،  اإلى  اإ�صافة 

مراقبًا  المر�ض  يكن  لم  اإن  خ�صو�صًا  ال�صكري،  من  يعانين  اللواتي 

ة البي�صاء تنمو ب�صكل اأكبر في االأماكن  ب�صكل جيد. ذلك اأن الُمْبَي�صَّ

الغنية بال�صكر.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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 ما هو العالج؟

اإن االإ�صابة بعدوى داء المبي�صات مح�صورة، و�صرعان ما يمكنك 

اأيام  تبداأ قبل  التي  الحالة  المثال تزول  التخل�ض منها، فعلى �صبيل 

من الحي�ض، وحدها مع بداية الحي�ض. غير اأن امتداد الحالة لفترة 

ُتحّل  حتى  االنتظار  تحّبذين  ال  وقد  اال�صتياء،  لك  ي�صّبب  قد  اأطول 

طبيعيًا.

العقاقير الم�صادة للفطريات

اإال  اأعرا�ض داء المبي�صات تبقى في الفرج،  اأن  على الرغم من 

اأّن العالج يهدف اإلى الق�صاء على م�صتوعب الخميرة الذي ينمو في 

المهبل. وُتعّد العقاقير الم�صادة للفطريات في مجموعة »اأزول« )مثل 

الكلوتريمازول( هي اأ�صا�ض العالج. كما ويمكن ا�صتخدامها بوا�صطة 

فرزجة، اأو كريمات تو�صع داخل المهبل. كما يمكن اأخذ بع�صها )مثل 

الفلوكونازول( في �صكل اأقرا�ض.

وذلك  الفرج،  �صطح  على  الخارجي  لال�صتخدام  كريمات  تتوفر 

اأن  يبدو  ال  ولكن  اأ�صرع.  ب�صكل  االأعرا�ض  من  التخل�ض  في  ي�صاعد 

ا�صتخدام الكريمات وحدها يزيد من �صرعة فاعلية العالج، ذلك اأن 

و�صع الكريم على المنطقة الخارجية ال يوؤثر في العدوى الم�صتمرة 

في الم�صتوعب المهبلي.

كما لم تظهر الدرا�صات اأي فرق وا�صح في فاعلية العقاقير اإن 

اأعطيت في �صكل فرزجة اأو كريمات اأو اأقرا�ض. فجميعها يق�صي على 

ة البي�صاء في 90 % من الحاالت. وقد تف�صلين اأخذ العالج  الُمْبَي�صَّ

بوا�صطة الحبوب ل�صهولة ذلك، ولكن من ناحية اأخرى قد ت�صعرين اأنه 

من االأف�صل اأن ت�صعي العالج مبا�صرًة على المنطقة الم�صابة، كي ال 

ينت�صر الدواء في جميع اأنحاء ج�صمك.
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عقاقير لمعالجة داء المبي�شات من دون و�شفة طبية

»الكلوتريمازول«  هما  المبي�صات  داء  لعالج  االأ�صا�صيان   العقاران 

و»الفلوكونازول«. ويتوّفران باأ�صكال مختلفة لتتمكني من اختيار ما 

ال�صيدلية من دون  التالية من  العقاقير  ينا�صبك. ويمكنك �صراء 

و�صفة طبية:

ال�شكلال�شم التجاريال�شم العلمي

- فرزجية )داخل كاني�صتينالكلوتريمازول

المهبل(

- كريم مهبلي 

)لال�صتخدام 

الداخلي(

- كريم )لال�صتخدام 

الخارجي(

ديفلوكان واحدالفلوكونازول

كان�صتين فموي

اأقرا�ض

اأقرا�ض

في  التح�صن  في  االأعرا�ض  �صتبداأ  الم�صتخدم،  العالج  يكن  واأّيًا 

غ�صون يوم اأو اأكثر. ولكن قد يبقى التهيج الطفيف لعّدة اأيام.

التخل�ض من العوامل المهيئة

اإ�صافة اإلى اتباع العالج بالم�صاد للفطريات، فعليك التعرف اإلى 

ة  اأي عوامل مهيئة في حال وجودها والتخّل�ض منها. وبما اأن الُمْبَي�صَّ

تف�صل البيئة الدافئة والرطبة، لذا يو�صي جميع الخبراء في الحفاظ 

على المنطقة التنا�صلية باردًة وجافًة قدر الم�صتطاع بارتداء مالب�ض 

وا�صعة وممت�صة م�صنوعة من مواد طبيعية مثل القطن.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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اإ�صابة  عدم  على  بالحر�ض  العلمية  الكتب  جميع  تن�صحك  كما 

المهبل بعدوى من االأمعاء بم�صح ال�صرج من االأمام اإلى الخلف عند 

التغّوط. وعلى الرغم من عدم وجود دليل يوؤكد اإفادة هذه الطريقة، 

اإال اأنها تبدو ن�صيحًة منطقيًة.

 الد�ض المهبلي

على  يحتوي  فهو  المهبل،  د�ض  في  طبيعيًا  لبنًا  ت�صتخدمين  قد 

بكتيريا »الكتوبا�صيلو�ض« الموجودة طبيعيًا اأي�صًا في المهبل، ولكنها 

تختفي عند االإ�صابة بداء المبي�صات.

المهبل  مكّونات  ا�صتبدال  اأن  على  النظرية  وتقوم 

واإزالة  للبكتيريا  التوازن  اإعادة  في  ي�صاهم  قد  بـ»الالكتوبا�صيلو�ض« 

ة التي ت�صبب الحالة التي تعانين منها. وعلى الرغم من عدم  الُمْبَي�صَّ

في  يفيد  وقد  اللبن مهدئ  اأن  اإال  االأرجح،  في  النظرية  �صواب هذه 

التخفيف من االأعرا�ض.

كما ين�صح البع�ض بتناول هذا اللبن بالفم، وعلى الرغم اأن ذلك 

قد يبدو اأ�صهل، ولكن لي�ض من المنطقي القول اإنه قد يكون مفيدًا في 

هذه الحالة.

ة البي�صاء  حميات غذائية للحماية من الُمْبَي�صَّ

للحماية  غذائية  حميات  اتباع  حول  االأقاويل  من  كثيرًا  ن�صمع 

من داء المبي�صات، كما ُيعزى كثير من االأعرا�ض اإلى م�صكلة تتعلق 

بالخميرة المهبلية، فيتم تحميلها م�صوؤولية االإ�صابة باالإرهاق المزمن 

اأو االكتئاب اأو م�صاكل االأمعاء. ولكن ال يوجد اأي اأ�صا�ض علمي لذلك 

كّله.

انت�صار  حول  �صائدًا  كان  الذي  االعتقاد  الدرا�صات  فّندت  فقد 

ة البي�صاء عبر الج�صم. فهي ال توجد في مجرى الدم اإال حين  الُمْبَي�صَّ

يحقنها م�صتخدمو الهيروين البني، اأو لدى االأ�صخا�ض الذين يعانون 
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من �صرطان الدم )لوكيميا( في مراحله االأخيرة.

لذا فالحميات الم�صادة لداء المبي�صات ت�صتند اإلى مبادئ غير 

الخميرة  اأنواع  كافة  من  بالتخل�ض  التو�صية  على  تقوم  منطقية، 

الموجودة في الغذاء. ولكن فكرة التخّل�ض من نوع من الخميرة من 

الغذاء �صيوقف نوعًا اآخر، وهو اأمر غريب جدًا، خ�صو�صًا اأن حم�ض 

المعدة يق�صي على جميع اأنواع الخميرة وجميع الكائنات المجهرية 

االأخرى بعد ابتالعها.

ولكن بع�ض الن�صاء ُيفدن اأن هذه الحميات عادت عليهّن بالفائدة. 

وعلى كّل حال، فاتباع نمط غذاء �صحي معين لن يعود بال�صرر، في 

حال لم يكن له اأي فائدة في مثل هذه الحاالت. 

 ماذا عن الزوج؟

ال ي�صّنف داء المبي�صات باأنه مر�ض منقول جن�صيًا، فمن ال�صائع 

اأن تعاني منه الفتيات العذارى اأي�صًا. ولكنك ت�صبحين اأكثر عر�صة 

ال�صابق  ُيعتقد في  ب�صكل متكرر. وكان  الجماع  تمار�صين  اإن كنت  له 

بالمراأة  الخا�صة  الم�صاكل  من  المثانة،  والتهاب  المبي�صات  داء  اأن 

المتزوجة. فمن �صاأن الجماع اأن يتداخل مع دفاعات المهبل الطبيعية 

تجاه العداوى، مثاًل باالإ�صرار باأن�صجة دقيقة التي ت�صبح اأكثر عر�صة 

للمبي�صة البي�صاء الموجودة اأ�صاًل.

وحم�صية،  ورطبة  دافئة  بيئة  في  البي�صاء  ة  الُمْبَي�صَّ  تعي�ض 

الرجال  ُي�صاب  ال  ال�صبب  ولهذا  بال�صكر.  كانت غنيًة  اإن  وخ�صو�صًا 

باأزمات حادة من داء المبي�صات الأن الق�صيب، على عك�ض المهبل، 

ة. ولكن  ال يتمتع عادًة باأي من هذه الظروف الم�صهلة لحياة الُمْبَي�صَّ

الرجال ي�صابون بحاالت ثالث مختلفة:

• عدوى طفيفة	

• ردة فعل ح�صا�صية	

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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• عداوى اأكثر حّدة لدى الرجال الم�صابين بال�صكري	

 العدوى الطفيفة

عند  طفيفة  حمراء  بقع  بظهور  تتمثل  �صيوعًا  االأكثر  الحالة  اإن 

نهاية الق�صيب بعد 24 �صاعة من الجماع. ويمّثل ذلك عدوى ق�صيرة 

االأمد. وتختفي هذه العدوى وحدها �صرط اأن يحمي الرجل نف�صه من 

امراأة م�صابة.  اإ�صافي مع  ب�صكل  الجماع  االإ�صابة مجددًا بممار�صة 

وعادًة تظهر الفحو�ض المخبرية للطخة من ق�صيب الزوج اأخذت في 

ة البي�صاء. وقت الطفح الجلدي وجود الُمْبَي�صَّ

رّدة فعل الح�صا�صية

ح�صا�صية  فعل  ردة  نتيجة  الرجل  عند  المبي�صات  داء  يظهر  قد 

اإ�صابة المراأة. وفي هذه الحالة، يح�ّض الرجل بعد وقت ق�صير  من 

من الجماع، بحريق طفيف عند نهاية ق�صيبه ي�صتمر لمدة �صاعة اأو 

عالج  ويكمن  ة.  الُمْبَي�صَّ خميرة  مالحظة  عادًة  يمكن  وال  �صاعتين، 

اإ�صابة زوجته،  الرجل، بمعالجة  االإ�صابات عند  النوعين من  هذين 

اإلى  ثمة حاجة  يكون عادة  وال  الرجل وحدها،  م�صكلة  تحّل  وعندها 

خ�صوعه للعالج.

 الرجال الم�صابون بال�صكري

ال�صّكري  بداء  الم�صابون  الرجال  فيها  يتعّر�ض  ثالثة  حالة  ثمة 

من  الكبيرة  الكمية  وجود  ب�صبب  تعي�ض  ة  فالُمْبَي�صَّ المبي�صات.  لداء 

م�صابهة  فهي  االأعرا�ض  واأما  ال�صكري.  داء  ب�صبب  الموجودة  ال�صكر 

لتلك المرافقة لالإ�صابة التي تظهر لدى الن�صاء، مثل الحكة والتقرح 

وانتفاخ في القلفة.

يعانون  الذين  الرجال  لدى  وا�صع  ب�صكل  موجودة  االإ�صابة  وهذه 

الرجال  اإ�صابة  ي�صّخ�صون  االأطباء  اأن بع�ض  ال�صكري، حتى  من داء 

بال�صكري بمجرد اإ�صابتهم داء المبي�صات، وهو قد ي�صيب الم�صاب 
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بمعالجة  العدوى  وتزول  جن�صيًا.  ن�صطًا  يكن  لم  اإن  حتى  بال�صكري 

ال�صّكري.

 ماذا عن تكرر الإ�شابة بداء المبي�شات؟

من غير النادر اأن تعاني الن�صاء من اأزمات داء مبي�صات متكررة 

في حياتهّن. وقد ت�صّبب لهن هذه االأزمات االنزعاج، كما قد ي�صعب 

باتباع  الم�صكلة  حّل  االأف�صل  من  يكون  قد  لذا  اأحيانًا.  بها  التحكم 

�صل�صلة خطوات منها:

 التحقق من الت�صخي�ض. 1

تفادي االأ�صباب المحفزة. 2

 ا�صتخدام العالج الوقائي. 3

 التحقق من وجود م�صاكل في الب�صرة. 4

التحقق من الت�صخي�ض

اإن  اإذ  �صحيح،  الت�صخي�ض  اأن  من  التاأكد  جدًا  المهم  من  اأواًل، 

الئحة اأنواع الت�صخي�ض المحتملة وا�صعة، وت�صمل جميع اأ�صباب التهيج 

المهبلي وع�صر البول واالإفرازات المهبلية. فاأحيانًا، قد تعتقدين اأنت 

وزوجك والطبيب اأن الم�صاكل الجن�صية التي تعانين منها هي نتيجة 

ة. ولتاأكيد الت�صخي�ض، عليك الخ�صوع الأكثر  تكرر االإ�صابة بالُمْبَي�صَّ

االأعرا�ض، كما  ا�صتمرار وجود  اإيجابيًة مع  نتيجًة  من فح�ض يظهر 

الم�صاد  العالج  الفعل على  رّدة  نوعًا من  اأن يظهر  اأن على ج�صمك 

ة. للُمبَي�صَّ

تفادي االأ�صباب المحفزة

البحث  في  التالية  الخطوة  تبداأ  الت�صخي�ض،  تاأكيد  يتم  اأن  ما 

يتعين  وهنا  تغييرها.  ثّم  ومن  تفاديها،  يمكن  محفزة  عوامل  عن 

من  كان  اإن  وحتى   .)129 ال�صفحة  )انظر  عاّمة  اإجراءات  اتباع 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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غير الممكن تفادي العوامل، غير اأنها قد ت�صاعدك على توقع الوقت 

المرجح لظهور الحالة مجددًا، مثاًل قبل الموعد المقبل للحي�ض اأو 

بعد عطلة نهاية اأ�صبوع رومان�صية.

ا�صتخدام العالج الوقائي

اإن كان من الممكن توقع اإ�صابتك بداء المبي�صات، فال بد حينها 

من اتخاذ بع�ض االإجراءات الوقائية قبل ظهور الحالة، مثل ا�صتخدام 

كريم م�صاد للفطريات، كما اأن من �صاأن الم�صتح�صرات التي ُتحدث 

تلي ممار�صة  التي  االأزمات  الجماع منع  اأثناء  المهبل في  لزوجة في 

ة في ال�صيدليات من دون  الجن�ض. ومع توفر العقاقير لعالج الُمْبَي�صَّ

و�صفة طبية، فيمكنك تجربة العالج الذي تجدينه منا�صبًا لك.

في  ة  الُمْبَي�صَّ على  الق�صاء  باأن  اعتقاد  ثّمة  �صاد  الما�صي،  في 

اإ�صابة المهبل مجددًا من ذلك الم�صدر، ما  االأمعاء قد يحمي من 

يعني حمايته من اأي تكرر لالإ�صابة. وعلى الرغم من اأن اال�صتراتيجية 

تبدو منطقيًة، اإال اأن الدرا�صات لم تظهر حدوث اأي فائدة من ذلك 

المهبل  اإ�صابة  ويليها  ة مجددًا،  بالُمْبَي�صَّ ب�صرعة  ُت�صاب  - فاالأمعاء 

ة المتكررة، فال يوجد فائدة من  الُمْبَي�صَّ ب�صرعة. وحتى في عداوى 

عالج الزوج، اإذ ال طائل من ذلك. 

التحقق من وجود م�صاكل في الب�صرة

ة لدى بع�ض الن�صاء ي�صتغل بع�ض  يعتقد اأن تكرار عدوى الُمْبَي�صَّ

ما  مت�صررًا،  الجلد  فيكون  الفرج.  اإكزيما  مثل  الجلد  في  الم�صاكل 

والتي  اأ�صاًل،  الموجودة  بالمبي�صة  لالإ�صابة  عر�صة  اأكثر  يجعله 

تت�صاعف في المنطقة الم�صابة.

وتتمثل الخطوة الرابعة با�صت�صارة اخت�صا�صي جلدي حول ما اإذا 

كيفية  الن�صح حول  يجب طلب  وجودها  وفي حال  م�صكلة.  ثمة  كان 

معالجتها. وجدير بالذكر اأنه بعد االإ�صابة بعّدة اأزمات، ُت�صاب بع�ض 
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ة في المهبل، ما يعني اأن اأقل كمية من  الن�صاء بح�صا�صية من الُمْبَي�صَّ

الخميرة )التي ال تالحظ عادًة( قد ت�صبب اأزمًة حادًة من الحكاك 

والتقرح.

اأعرا�صك  اأن  �صترين  الح�صا�صية،  من  النوع  هذا  من  عانيت  اإن 

هي �صبه دائمة. لذا عليك الحر�ض على اتباع قواعد خا�صة بالنظافة 

على الرغم من اأن ذلك قد ال يكفي. ومن الطرق المثلى للتعامل مع 

هذا النوع من ردة الفعل الح�صا�صية هو التخل�ض منها ب�صكل نهائي 

كيف  الج�صم  لين�صى  كافية  لفترة  المهبل  من  ة  الُمْبَي�صَّ با�صتئ�صال 

يتفاعل معها.

حبوب  اأو  الكلورتريمازول  فرزجات  من  اأ�صبوعية  لجرعات  يمكن 

الفلوكونازول )حوالى 100 ملغ( اأن ت�صاعد على و�صع حّد لالأعرا�ض. 

ومن االأف�صل اتباع هذا العالج لمدة تتراوح من ثالثة اإلى �صّتة اأ�صهر، 

وبعد انتهائه �صيجد معظم الن�صاء اأنه على الرغم من احتمال اإ�صابتهن 

باأزمات داء مبي�صات، اإال اأن االأعرا�ض ال�صيئة والم�صتمرة ال تح�صل.

رات  داء الُم�شِعّ

ما هو؟

رات  رات هو اال�صم الذي ُيطلق على االإ�صابة بالُم�صِعّ اإن داء الُم�صِعّ

رات المهبلية هي اأوالي متحرك ينتمي اإلى العائلة  المهبلية. فالُم�صِعّ

َرة. وهو كائن مكّون من خلية واحدة ذات تموجات  عينها مثل الُمَتَمِوّ

النهاية(.  من  تظهر  ال�صوط  ت�صبه  )بنيات  اأ�صواط  وخم�صة  غ�صاء 

وي�صرب ال�صوط ب�صرعة حتى يبدو الكائن تحت المجهر وكاأنه يدور 

اأو خميرة، ولكن ت�صنيفه ثاٍن  اأو بكتيريا  ب�صرعة. وهو لي�ض فيرو�صًا 

الميكروبات  عك�ض  وعلى  الميكروبات.  عالم  في  التعقيد  درجة  على 

رات المهبلية ب�صكل  التي ت�صبب البكتيريا المهبلية، ال تتواجد الُم�صِعّ

طبيعي في المهبل.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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ما هو م�شدرها؟

يكون  االأحيان  معظم  وفي  المهبل،  خارج  من  تاأتي  اأنها  بّد  ال 

المهبلية  رات  للُم�صِعّ التعر�ّض  فبعد  جن�صي.  ال�صريك  م�صدرها 

الجن�صي مع  االت�صال  بين  الح�صانة )الفترة ما  فترة  تمتد  جن�صيًا، 

�صخ�ض م�صاب بها وظهور االأعرا�ض( ما بين 5 و28 �صنة.

ما هي الأعرا�ص؟

العداوى  مثل  حادًا،  التهابًا  عادًة  المهبلية  رات  الُم�صِعّ ت�صبب 

اأعرا�ض، على الرغم  اأي  المهبلية االأخرى، ولكنها قد ال تترافق مع 

رات المهبلية. من ندرة هذا في حال االإ�صابة بالُم�صِعّ

رات المهبلية  عادًة تحتوي االإفرازات المهبلية المرتبطة بالُم�صِعّ

ا�صتخدام  اإلى  ت�صطرين  قد  اأنك  يعني  ما  دم،  اآثار  واأحيانًا  قيحًا 

وي�صيب  الم�صتمر.  البلل  نف�صك من  لحماية  يوميًا  ال�صحية  الفوطة 

االلتهاب المهبل بكامله وحتى عنق الرحم.

فوقه،  تن�صكب  التي  المهبلية  باالإفرازات  الفرج  ي�صاب  كما 

في�صبح متقرحًا ومحمّرًا. وقد يمتد ذلك اإلى االأ�صفل نحو الفخذين. 

قراءة  عن  المختبر  يعجز  حّد  اإلى  الرحم  عنق  التهاب  ي�صوء  وقد 

رات مهبلية عليه  نتيجة فح�ض لطخة عنق الرحم ، فيفيد بروؤية ُم�صِعّ

رات  فح�صب. وال بد من تكرار فح�ض اللطخة بعد التداوي من الُم�صِعّ

المهبلية.
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رات داء الُم�شِعّ

المهبلية.  رات  بالُم�صِعّ االإ�صابة  على  ُيطلق  الذي  اال�صم  هو  رات  الُم�صِعّ داء  اإن 

َرة.  رات المهبلية هي اأوالي متحرك ينتمي اإلى العائلة عينها مثل الُمَتَمِوّ فالُم�صِعّ

وهو لي�ض فيرو�صًا اأو بكتيريا اأو خميرة، ولكن ت�صنيفه ثاٍن على درجة التعقيد 

رات المهبلية ب�صكل طبيعي في المهبل،  في عالم الميكروبات. ال تتواجد الُم�صِعّ

وعادًة  جن�صي.  �صريك  من  االأحيان  معظم  وفي  الخارج،  من  تاأتي  اأنها  بّد  وال 

المهبل  ال�صفراء  المنطقة  وتظهر  التهابات حاّدة.  المهبلية  رات  الُم�صِعّ ت�صبب 

والفرج الم�صابين.

�صورة مجهرية الكترونية 

رات المهبلية للُم�صِعّ

الموقع

المثانة الرحم

المهبل

الم�صتقيم

ال�صرج

االإحليل

عظمة 

العانة

المفتاح

منطقة االإ�صابة

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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ما هو �شبب اأهميتها؟

بعيدة  م�صاعفات  اأو  عواقب  اأي  المهبلية  رات  للُم�صِعّ يوجد  ال 

االأمد. وهي مهمة ب�صبب وجودها عادًة اإلى جانب عداوى اأخرى اأكثر 

خطورة مثل مر�ض ال�صيالن وداء المتدثرات )انظر ال�صفحة 101(. 

رات المهبلية ت�صبب اأعرا�صًا، فيما ال ي�صببها ال�صيالن  وبما اأن الُم�صِعّ

رات المهبلية محفزًا للتحقق من  وداء المتدثرات، فقد تكون الُم�صِعّ

وجود عدويين اأخريين.

كيف يتم الت�شخي�ص؟

رئي�صية: فيمكن  المهبلية بثالث طرق  رات  الُم�صِعّ ُيكت�صف وجود 

عيادة  في  المجهر  تحت  االإفرازات  من  لم�صحة  فح�ض  اإجراء 

�صيظهر  الن�صائية )فح�ض مجهري فوري(،  باالأمرا�ض  اخت�صا�صي 

اأن االأج�صام المجهرية تتحرك ب�صرعة. كما يمكن اإجراء زرع لم�صحة 

تظهر  قد  المهبلية  رات  الُم�صِعّ اأن  عن  ف�صاًل  المختبر،  في  مهبلية 

بوا�صطة الفح�ض الروتيني للطخة عنق الرحم.

هل الت�شخي�ص موثوق؟

رات المهبلية تكون نتيجته دقيقة اأكثر  ال يوجد اأي فح�ض للُم�صِعّ

من 70 %. وي�صاهم عدد من العوامل في زيادة الت�صخي�ض تعقيدًا. 

ولكن نادرًا ما يكون الت�صخي�ض خاطئًا في حال تّم بوا�صطة الزرع اأو 

يكون  قد  الحاالت،  بع�ض  في  ولكن  المجهر.  تحت  الفوري  الفح�ض 

على  العينة  اأخذت  حال  في  اأو  �صئياًل،  المجهرية  االأج�صام  عدد 

م�صافة بعيدة عن المختبر، قد تموت بع�ض المكّونات على الطريق.

الرحم  عنق  لطخة  على  المهبلية  رات  الُم�صِعّ ظهرت  حال  وفي 

فح�صب، فقد يخلط بينها وبين اأنواع اأخرى من خاليا المناعة )التي 

قد ت�صبهها بعد �صبغها كجزء من عملية لطخة عنق الرحم(. و�صيبقى 

الت�صخي�ض م�صلاًل اإلى حين تاأكيده بطريقة اأخرى.

التي  البكتيريا  جانب  اإلى  المهبلية  رات  الُم�صِعّ تتواجد  ما  غالبًا 

ت�صبب البكتيريا المهبلية. وبما اأن اكت�صاف البكتيريا المهبلية اأ�صهل، 

ينفع  الحّظ،  ولح�صن  اكت�صافها.  يتم  التي  الوحيدة  هي  تكون  فقد 
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رات المهبلية اأي�صًا. عالج البكتيريا المهبلية في عالج الُم�صِعّ

رات، فربما لن يرى زوجك  اأما في حال لم يتم ت�صخي�ض داء الُم�صِعّ

اأن  كما  منه.  االإ�صابة  التقاط  فتعاودين  للعالج،  اإلى خ�صوعه  حاجًة 

رات يعني اأي�صًا اأنك اأ�صعت فر�صة البحث  عدم ت�صخي�ض داء الُم�صِعّ

عن اأي عدوى اأخرى ومعالجتها، مثل ال�صيالن اأو داء المتدثرات.

ما هي العوامل المهيئة لالإ�شابة؟

رات المهبلية تنتقل جن�صيًا، فاإن العوامل المحّفزة  بما اأن الُم�صِعّ

وقد  جن�صيًا.  منقولة  اأخرى  عدوى  اأي  مثل  عينها  هي  االإ�صابة  على 

اأظهرت الدرا�صات اأن العوامل التالية هي اأكثر �صيوعًا لدى االأ�صخا�ض 

الم�صابين بعدوى منقولة جن�صيًا:

• تغيير ال�صريك الجن�صي	

• ممار�صة الجن�ض خارج اإطار العالقة الحميمة	

• العمر ما دون الـ20 �صنة	

• العي�ض في و�صط مدينة مزدحمة	

• ا�صتخدام و�صائل منع حمل واقية على �صكل حواجز )مثل 	 عدم 

الواقي الذكري(

ما هو العالج؟

رات المهبلية على م�صادات حيوية ذات �صعاع  يقوم عالج الُم�صِعّ

�صيق، مثل الميترونيدازول )انظر ال�صفحة 58(، الذي يوؤحذ عادًة 

اأن  ويبدو  اأيام.  ب�صعة  في  ب�صرعة،  االأعرا�ض  وتتح�صن  الفم.  عبر 

البكتيريا  عالج  في  ي�صتخدم  الذي  )جيل(  هالم  �صكل  في  الدواء 

رات  الُم�صِعّ عالج  في  االأقرا�ض  بقدر  فعااًل  يكون  ال  قد  المهبلية، 

المهبلية. وفي حال لم يبُد اأن العالج يعود بالنفع، فقد ُيعزى ذلك اإلى 

ثالثة اأ�صباب. اأبرزها اإ�صابتك بالعدوى مجددًا. لذا عليك الحر�ض 

اأن يخ�صع زوجك للعالج كذلك.

رات مهبلية  ثمة �صببان نادران اآخران، اإذ ربما تعانين من ُم�صِعّ

من  كافية  كمية  امت�صا�ض  يتم  ال  قد  اأو  للميترونيدازول،  مقاومة 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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الم�صادات الحيوية لقتل البكتيريا. وفي حال لم يبُد اأن العالج ينفع، 

االخت�صا�صي  مراجعة  زوجك  وعلى  االخت�صا�صي.  مراجعة  عليك 

بالم�صادات  العالج  نوع جديد من  تعاطي  اإلى  اأي�صًا، وقد تحتاجان 

الحيوية.

العداوى المهبلية وعالجاتها

مميزاتها  نورد  المهبلية.  العداوى  من  رئي�صية  اأنواع  ثالثة  ثمة 

وعالجاتها المختلفة اأدناه:

تعليقالعالجالأعرا�صالحالة

البكتيريا 

المهبلية

رائحة 

كريهة؛ 

قليل من 

التهّيج اأو 

عدمه

الميترونيدازول،

كريم كليندامي�صين

جدًا،  �صائعة 

�صوءًا  وتزيد 

ممار�صة  بعد 

الجن�ض

اإفرازات داء المبي�صات

بي�صاء؛ 

حّكة توؤدي 

اإلى تقرح

عقاقير م�صادة 

للفطريات

)فرزجات اأو 

عقاقير(

يزداد �صوءًا 

مع الم�صادات 

الحيوية

رات  الُم�صِعّ داء 

المهبلية

تقّرح؛ 

اإفرازات 

�صائلة

ينتقل جن�صيًاالميترونيدازول
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ماذا عن الزوج؟

رات المهبلية حيًة على اأ�صياء مثل االألعاب الجن�صية،  تبقى الُم�صِعّ

وحتى كر�صي الحمام لحوالى 45 دقيقة. كما توجد اإفادات عن انتقال 

م�صابات  ن�صاء  تناولت  درا�صات  اأن  غير  الجاكوزي.  عبر  العدوى 

رات المهبلية، غالبًا ما اأظهرت اأنهن اأ�صبن بالعدوى جن�صيًا.  بالُم�صِعّ

�صيحمل  زوجك  اأن  بّد  فال  المهبلية،  رات  بالُم�صِعّ م�صابًة  كنِت  فاإن 

هذه االأج�صام المجهرية لعّدة اأ�صابيع بعد ممار�صتكما الجن�ض. ولكن 

عند  االأج�صام  هذه  ف�صتموت  ة،  الُمْبَي�صَّ عدوى  مع  الحال  هي  كما 

الرجل وحدها، ما لم ُي�صب بها من جديد.

في كثير من االأحيان، ال ينفع خ�صوع الرجل لتحاليل للتاأكد من 

االأج�صام  روؤية  ُيمكن  االأحيان،  بع�ض  ففي  مهبلية.  رات  ُم�صِعّ وجود 

المجهرية، ولكن في اأحيان اأخرى ال ُتظهر االختبارات اأي �صيء، اأو 

قد تظهر التهابًا غير محدد لالإحليل. ول�صوء الحّظ، غالبًا ما ُيعتقد 

معروف،  غير  اإحليل  التهاب  اأنه  الرجل  عند  المحدد  غير  االلتهاب 

ذات  بكتيريا  اأو  )الكالميديا(  المتدثرة  عن  عادًة  تنتج  حالة  وهي 

�صلة بها، ما يتطلب الخ�صوع لعالج من نوع اآخر.

لذا يجب اأن يخ�صع زوجك للفح�ض لدى طبيب مخت�ض لمتابعة 

حالته، كما يجب اأن يكون الطبيب على علم باإ�صابتك. وبغ�ّض النظر 

رات  عّما يتمّخ�ض الفح�ض عنه، يتعين معالجة الزوج من داء الُم�صِعّ

في حال كنت م�صابًة اأنت به، واإال ف�صت�صابين به مجددًا.

رات عادًة مع داء ال�صيالن وداء المتدثرات.  ويترافق داء الُم�صِعّ

ولهذا ال�صبب، عليك اأن تخ�صعي اأنت اأو�صريكك للفحو�ض للتاأكد مّما 

اإذا كنتما م�صابين باأي من هذه االأمرا�ض االأكثر خطورًة.

رات المهبلية؟ ماذا عن تكرر الإ�شابة بالُم�شِعّ

رات المهبلية بعد تاأكدك من الق�صاء عليها،  في حال عودة الُم�صِعّ

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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اإذ  الجن�صي،  �صريكك  ب�صبب  بها مجددًا،  �صبِت 
ُ
اأ اأنك  المرجح  فمن 

اإنها ال تعود وحدها. لذا قبل االعتقاد باأنك اأ�صبت مجددًا، عليك اأن 

تتاأكدي من اأن الت�صخي�ض االأول واالأخير �صحيحان. وفي حال عودة 

رات المهبلية، عليك اأن تميزي ما اإذا كانت االإ�صابة جديدة اأو  الُم�صِعّ

اأن العالج لم ينجح اأ�صا�صًا.

الهرب�ص التنا�شلي

ما هو؟

تحمل ن�صبة كبيرة من الرا�صدات فيرو�ض الهرب�ض، وهو غالبًا ما 

ي�صيب ال�صفتين )هرب�ض ال�صفة(. ولكن يبقى الفيرو�ض خامدًا لدى 

اأن  الهرب�ض  لفيرو�ض  ال�صفة. كما يمكن  بهرب�ض  كثيرات، وال ي�صبن 

ي�صيب المنطقة التنا�صلية اأي�صًا، ويبقى خامدًا لدى حوالى 10 اإلى 

15 % من الالتي ي�صبن به.

ثمة نوعان من الفيرو�ض: فيرو�ض الهرب�ض )1( وفيرو�ض الهرب�ض 

الفم،  في  مح�صور  �صبه  �صنوات  ب�صع  قبل  االأول  النوع  وكان   .)2(

في ما ي�صيب النوع الثاني منه االأع�صاء التنا�صلية. ولكن االأمر تغير 

اأكبر من  المكانين، وربما الأن عددًا  النوعان ي�صيبان  اإذ بات  االآن، 

االأ�صخا�ض يمار�صون الجن�ض الفموي اليوم مقارنًة بالما�صي. وعليك 

قابليًة  اأكثر  االأول  النوع  الأن  اأ�صابك،  الذي  الفيرو�ض  نوع  تعلمي  اأن 

للتكرر مقارنة بالنوع الثاني.
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عدوى فيرو�ص الهرب�ص

ي�صيب  ما  غالبًا  وهو  الهرب�ض،  فيرو�ض  الرا�صدات  من  كبيرة  ن�صبة  تحمل 

ال�صفتين )هرب�ض ال�صفة(. ولكن يبقى الفيرو�ض خامدًا لدى كثيرات، وال ي�صبن 

بهرب�ض ال�صفة. ويكون خامدًا لدى اأغلبية الرا�صدات الالتي ي�صبن به، والالتي 

% من الالتي ي�صبن به. تبلغ ن�صبتهن حوالى 10 اإلى 15 

تظهر هنا المنطقة من الفرج الم�صاب مع جزء تم تكبيره الإظهار التفا�صيل.

االإحليل

البظر
ال�صفتان الخارجيتان 

للفرج )ال�صفرة الكبرى(

فتحة المهبل

�صفتا الفرج 

الداخليتان 

)ال�صفرة ال�صغرى(

�صورة مكبرة 

لفيرو�ض الهرب�ض

المظهر النمطي لالإ�صابة

ال�صرج

المنطقة 

النمطية 

لالإ�صابة

الموقع

البحث عن �صبب االأعرا�ض



82

الأمرا�ض الن�سائية

كيف ت�شابين به؟

وال�صفتين من  الفم  الهرب�ض في  الولد في طفولته عدوى  يلتقط 

في  عادًة  ال�صخ�ض  فليتقطها  التنا�صلية،  الهرب�ض  اأن  غير  اآخر.  ولد 

اأع�صاء  من  العدوى  تلتقطين  فقد  جن�صي.  �صريك  من  الر�صد  �صّن 

زوجك اأثناء ممار�صة الجن�ض المهبلي، اأو من �صفتيه في حال ممار�صة 

الجن�ض الفموي. وُي�صاب كثيرون بفيرو�ض الهرب�ض من دون اأن يدركوا 

ذلك. فقد ال يعانون من اأي اأعرا�ض اأو اأي انزعاج قد ين�صبونه اإلى داء 

المبي�صات اأو اإ�صابة اأخرى.

ظهور  وحتى  العدوى  التقاط  )منذ  الح�صانة  فترة  وت�صتمر 

االأعرا�ض( حوالى 5 اأيام. واأما الهرب�ض فهي حالة قد تتكرر اإ�صابتك 

بها، ولكن عادة تكون االإ�صابة االأولى هي االأ�صواأ.

ما هي الأعرا�ص؟

األم  من  تعانين  اإذ  كامل،  �صبه  مر�صًا  االأولى  الحالأ  اأزمة  تبداأ 

في ظهرك اأو �صاقيك ووخز في مدخل المهبل. وبعد يوم اأو يومين، 

تظهر  ثّم  اأطرى،  وت�صبح  ْرِبيَّة 
ُ
االأ في  الليمفاوية  الغدد  تت�صخم 

التنقيطات  هذه  وتنفجر  التنا�صلية.  اأع�صائك  على  موؤلمة  تنقيطات 

عادًة وتخلف وراءها تقّرحات �صغيرًة جدًا وموؤلمًة.

وفي حاالت االأزمات االأكثر �صوءًا، ت�صتمر التنقيطات في الظهور 

التعافي. وقد تظلين  تبداأ عملية  اأن  اأ�صابيع قبل  اأو ثالثة  الأ�صبوعين 

بعدها م�صابة بفيرو�ض الهرب�ض. ويتبع المر�ض اإحدى الطرق التالية:

قد ال ت�صابين باأي اأزمة اأخرى وي�صبح الفيرو�ض خامدًا بالكامل. 1

اأ�صهر. . 2 اأو  اأ�صابيع  اأو مرتين بعد  �صت�صابين بتكرر المر�ض لمّرة 

ويكون تكرر االإ�صابة عادة طفيفًا ولمدة اأق�صر من االأزمة االولى
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ت�صيبين . 3 قد  اأحيانًا  ولكن  اإ�صافية،  اأعرا�ض  من  تعانين  ال  قد 

زوجك بالفيرو�ض حتى لو لم تكوني تعانين من تقرحات. ويعرف 

ال  ولكنك  اأعرا�صك،  تزول  اإذ  اأعرا�ض«،  بال  بـ»االإ�صقاط  ذلك 

تزالين قادرًة على نقل العدوى لالآخرين.

الإ�شقاط بال اأعرا�ص

من  معاناتك  دون  من  حتى  معديًة  تكون  قد  اإ�صابتك  اأن  بما 

الهرب�ض  بفيرو�ض  الجديدة  االإ�صابات  من   %  50 ُت�صّجل  االأعرا�ض، 

لدى االأ�صخا�ض الذين يقيمون عالقات م�صتقرة. ويعتقد اأن ال�صريك 

)االنثى اأو الذكر( لم يكن يعرف اأنه يعاني من الهرب�ض، ما يعني اأنه 

كان »م�صقطًا من دون اأعرا�ض« وقت انتقال المر�ض.

معظم  ويدرك  جدًا،  �صائعًا  لي�ض  اأعرا�ض  دون  من  اال�صقاط 

االأ�صخا�ض الذين يعانون من الحالأ اأن مر�صهم معٍد الأنهم ي�صابون 

باالأعرا�ض في كّل مّرة. ولكن االأمر يظّل محتماًل، ما يثير القلق من 

ناحيتين:

تكون . 1 متى  تعرفي  اأن  يمكن  ال  اأعرا�ض،  بال  م�صقطًة  كنت  اإن 

اإ�صابتك معديًة، لتتجنبي الجماع في ذلك الوقت بهدف عدم نقل 

العدوى اإلى زوجك. وقد يوؤثر ذلك �صلبيًا في حياتك الجن�صية، 

فقد ينتابك القلق في كّل مّرة تمار�صين فيها الجماع حيال نقل 

العدوى.

تقيمان عالقًة . 2 واأنتما  بالهرب�ض فجاأًة  اأو زوجك  اأنت  اأ�صبت  اإن   

بال  الم�صقط  هو  ال�صريك  يكون  اأن  المرجح  فمن  م�صتقرة، 

اأعرا�ض، ولكن قد يثير ذلك ال�صكوك حول الخيانة، اإذ قد تظنين 

العدوى.  منه  التقط  اآخر  �صخ�ض  مع  عالقة  اأقام  ال�صريك  اأن 

ويمكن لهذه ال�صكوك اأن تزداد واأن تدمر العالقة.

 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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كيف يتم الت�شخي�ص؟

تعتمد الفحو�صات الحالية لفيرو�ض الهرب�ض على اإيجاد الفيرو�ض. 

وهذه الفحو�صات متخ�ص�صة جدًا وُتجرى عادًة في عيادة الطبيب.

البحث عن الفيرو�ض

ال تظهر النتيجة االإيجابية اإال على عينات ماأخوذة من تنقيطات 

اأو تقرحات جديدة. ويتعين اإر�صال العينات اإلى المختبر وقد ي�صتغرق 

ظهور النتيجة حوالى اأ�صبوع اأو اأكثر، بح�صب االختبار الذي تّم اللجوء 

البدء  االأف�صل  من  �صيكون  جدًا،  مزعج  الحاد  الحالأ  اأن  وبما  اإليه. 

بتلقي العالج قبل ظهور النتيجة.

البحث عن االأج�صام الم�صادة

الم�صادة  االأج�صام  عن  تبحث  التي  الدم  تحاليل  من  اأنواع  ثمة 

لفيرو�ض الهرب�ض، وهي بروتينات م�صنوعة من خاليا الدم البي�صاء 

�صبت 
ُ
اأ اإذا  ما  تظهر  اأن  التحاليل  لهذه  ويمكن  الفيرو�ض.  لمهاجمة 

بفيرو�ض الهرب�ض في ال�صابق، ولكنها لي�صت دقيقًة 100 %، وت�صتخدم 

في االأ�صا�ض باالأبحاث.

وتفيد الدرا�صات الم�صتندة اإلى هذه الفحو�ض اأن حوالى 15 % 

من الن�صاء البريطانيات لديهن اأج�صامًا م�صادًة للهرب�ض التنا�صلي، 

وهي ن�صبة اأكبر بكثير من ن�صبة الن�صاء اللواتي كّن يعتقدن اأنهن في 

خطر.

هل الت�شخي�ص موثوق ؟

مثل كثير من الن�صاء، قد ال ت�صابين اإال باأزمات هرب�ض خفيفة، 

للمبي�صة  المرافقة  تلك  عن  االأعرا�ض  تمييز  في  �صعوبًة  و�صتجدين 

ناتجة عن  اأنها  ُيعتقد  التي  االأعرا�ض  كثيرًا من  اأن  ويبدو  البي�صاء. 

عودة داء المبي�صات، هي في الواقع اإ�صابات بفيرو�ض الهرب�ض.
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نتائج �صلبية خاطئة

يمكن لفح�ض م�صحة خا�صة بفيرو�ض الهرب�ض اأن يكون �صلبيًا على 

الرغم من وجود االإ�صابة. فهذا النوع من النتائج ال�صلبية الخاطئة 

�صائعة في حاالت االإ�صابة بالهرب�ض.

وتظهر هذه النتائج لعّدة اأ�صباب، من بينها:

•  تقرحاتك بداأت ت�صفى، وما عادت ت�صقط الفيرو�ض	

• �صبق اأن خ�صعت للعالج من الهرب�ض	

• اإلى 	 نقلها  قبل  المالئمة  بالطريقة  العينات  مع  التعامل  يتم  ال 

المختبر

 

نتيجة اإيجابية لوجود االأج�صام الم�صادة ولي�ض العدوى

حيوية  م�صادات  وجود  حول  الدم  تحليل  نتيجة  تكون  اأن  يمكن 

اأزمة  اإن كنت ال تعانين من  اإيجابيًة، حتى  متعلقة بفيرو�ض الهرب�ض 

في  ما  في مرحلة  الهرب�ض  بفيرو�ض  �صبت 
ُ
اأ اأنك  ُيظهر  فهو  هرب�ض. 

حياتك، ولكنه ال يثبت اأن التقرح ناتج عن الهرب�ض، وال يعطي اأي دليل 

حول نوع العدوى لديك.

تاريخ حالة: ديفيد

ديفيد مدير مكتب في الثالثين من عمره، اأ�صيب باأعرا�ض اأزمة 

هرب�ض اأولية. وبدا اأن زوجته نيكوال التي ال يوجد لها تاريخ باالإ�صابة 

بالهرب�ض قد نقلتها اإليه )بما اأنه لم يكن ثمة �صريك جن�صي اآخر(.

للفيرو�ض  م�صقطة  حاملة  هي  تكون  اأن  المعقول  من  حينها  بدا 

ونقلت العدوى اإلى ديفيد من دون اأن تدرك ذلك. واأراها طبيب نيكوال 

اأ�صخا�ض  مع  تحدثت  كما  الهرب�ض  لتنقيطات  �صورًا  والممر�صات 

اآخرين اأ�صيبوا بالمر�ض، فتعلمت كيفية التعرف اإلى االأعرا�ض. وبعد 

�صتة اأ�صهر، اأ�صبحت نيكوال واثقًة من اأنها كانت ت�صاب باأزمات حالأ، 

ولكنها كانت خفيفًة فظنت اأنها داء مبي�صات.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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ما هي العوامل المهيئة؟

�صت�صابين للمّرة االأولى بالهرب�ض التنا�صلي جن�صيًا. وترتبط حّدة 

بو�صع  اأ�صا�صي  ب�صكل  تتعلق  عوامل،  بعّدة  تكرارها  ومدى  االإ�صابة 

جهاز مناعتك.

ال�صغط النف�صي

بمدى  ترتبط  الهرب�ض  اأزمات  اأن  االأحيان، تجدين  كثير من  في 

اأو  االمتحانات  مثل  حياتك،  في  تواجهينه  الذي  النف�صي  ال�صغط 

ت�صابين  قد  كما  جديد.  منزل  اإلى  االنتقال  اأو  للزواج  اال�صتعداد 

باالأزمات اأي�صًا مبا�صرًة قبل الحي�ض، لذا قد تخلطين بينها وبين داء 

ة تظهر اأي�صًا قبل الحي�ض. المبي�صات، الأن الُمْبَي�صَّ

التعر�ض الأ�صعة ال�صم�ض

اإن كنت تعانين من هرب�ض ال�صفة، �صتالحظين اأن اأ�صعة ال�صم�ض 

التنا�صلي،  الهرب�ض  تحفز  اأن  اأي�صًا  لل�صم�ض  يمكن  كما  �صوءًا،  تزيده 

الأ�صعة  بالهرب�ض  بها  اأ�صبت  التي  المنطقة  �صت  عرَّ اإن  خ�صو�صًا 

ال�صم�ض، مثل التمدد تحت ال�صم�ض عارية اأو بمالب�ض �صباحة �صغيرة.

مناعة خفيفة

فقد  اأعرا�ض،  اأي  ظهور  دون  من  الفيرو�ض  تحملين  كنت  اإن 

اإ�صابتك  من  �صنوات  بعد  تالحظينها  التي  االأولى  باالأزمة  ت�صابين 

بالفيرو�ض. ويح�صل ذلك في حال عانيت من نق�ض حاّد في المناعة 

ب�صبب خ�صوعك للعالج الكيميائي من ال�صرطان اأو اإ�صابتك بفيرو�ض 

نق�ض المناعة الب�صري.

ما هو العالج؟

اآمنة وفّعالة،  اإن العقاقير الخا�صة بالق�صاء على فيرو�ض الحالأ 

اأ�صيكلوفير  عقاقير  وتتوفر  جانبية.  اآثار  اأي  لها  يكون  ما  ونادرًا 

)زوفيراك�ض( وفاال�صيكلوفير )فالتريك�ض( وفام�صيكلوفير )فامفير( 

في ال�صيدليات بو�صفة طبية.
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اأن  الرغم  على  عقار،  كّل  فعالية  مدى  في  مقنع  فرق  يوجد  وال 

تناول  كّل منها. فمثاًل عليك  اليومية قد يختلف في  الجرعات  عدد 

االأ�صيكلوفير مرًة في اليوم وفام�صيكلوفير مرتين، ولكن عليك تناول  

حاليًا  هو  اأ�صيكلوفير  اأن  وبما  اليوم.  في  مّرات  خم�ض  اأ�صيكلوفير 

االأرخ�ض ثمنًا فهو يو�صف اأكثر من العقاقير االأخرى. 

تبداأ كافة هذه العقاقير في التخفيف من االأعرا�ض في غ�صون 

في  ت�صتمرين  فيما  اإ�صافية  اأزمات  اأي  قمع  ويمكنها  �صاعًة،   48

عالج  باتباع  الحالة  تكرر  من  يعانين  من  ُن�صح  يمكن  لذا  تناولها، 

لقمع االأزمات. ولكن لي�ض الأي من هذه االأدوية فعالية بعيدة االأمد. 

فبعد التوقف عن تناول عقار م�صاد للهرب�ض، ال تنخف�ض ن�صبة خطر 

االإ�صابة باأزمة ثانية، كما لو اأن العدوى تركت لت�صفى طبيعيًا.

لذا فهذه العالجات لي�صت �صافيًة، لكنها تخّل�صك من االأعرا�ض. 

كما يمكنها منع الفيرو�ض من الظهور فيما تتناولينها وتمنع انتقالها 

اإلى �صخ�ض اآخر.

هل يوجد اأي م�شاعفات؟

االأ�صا�صية  الم�صكلة  االأمد. ولكن  بعيدة  اآثار ج�صدية  اأي  ال يوجد 

للهرب�ض هو اأن يكون للخوف من نقل العدوى اأثر م�صّر على عالقاتك 

ف�صتواجهين  الهرب�ض  من  تعانين  كنت  فاإن  الم�صتقبلية.  العاطفية 

مع�صلة في كيفية اإخبار زوجك، وما هو الوقت المالئم للقيام بذلك. 

وال بد من اأن الو�صع �صيكون اأكثر �صعوبة اإن كنت في بداية حياتك 

الزوجية. فاإن اأخبرتيه، فقد يت�صبب ذلك بم�صاكل ال ح�صر لها، واإذا 

تخبريه  لم  الأنك  منك  ف�صيغ�صب  اإليه  العدوى  نقل  بعد  اأخبرتيه  ما 

ي�صتحقك  الذي  الرجل  اأن  تدركي  اأن  عليك  ولكن  اأبكر.  وقت  في 

�صيكون متفهمًا، خ�صو�صًا حين ت�صرحين له اأن باإمكانك حمايته من 

العدوى بتفادي اإقامة عالقة جن�صية في الوقت الذي ت�صابين باالأزمة 

وبا�صتخدامه الواقي الذكري.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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خطر اإ�صابة الطفل بالعدوى

 ثمة خطر طبي يتمّثل في نقل العدوى اإلى الطفل وقت والدته. فاإن 

كنت تعانين من تقرح هرب�ض حين يبداأ المخا�ض، فثمة احتمال باأن 

يلتقط الطفل العدوى، وهو يمّر بقناة الوالدة. وكان االأطباء يقترحون 

تندر  ولكن  الم�صكلة،  هذه  حدوث  لتفادي  قي�صرية  لوالدة  الخ�صوع 

اإ�صابة الطفل بالعدوى.

الذي  بالدواء  باأمان وفعالية  اأي حال، يمكن عالج الطفل  وعلى 

تتناولينه اأنت، ولكن حينها يكون ثّمة خطر باأن يكون حاماًل للعدوى. 

ولم يعد يو�صى حاليًا بالخ�صوع للعمليات القي�صرية ب�صبب الهرب�ض 

وحده.

ماذا عن الزوج؟

بفيرو�ض  اإ�صابتك  ت�صخي�ض  عند  يراودك  الذي  االأول  ال�صوؤال 

الهرب�ض هو »من اأي جاء؟« فلي�ض من الممكن دائمًا روؤية الدليل على 

االإ�صابة بفيرو�ض الهرب�ض )مثل التقرحات( على ع�صو زوجك، حتى 

لو كان هو م�صدر العدوى. لذا فحتى اليوم ي�صعب تحديد الطرف 

الذي نقل العدوى اإلى االآخر.

ولكن تتوفر، حاليًا، تحاليل دم جديدة ُتظهر ما اإذا كان زوجك 

يتمتع بالمناعة من هذا الفيرو�ض. فاإن كان لديه مناعة، فهذا يعني 

اأنه اأ�صيب بالفيرو�ض في ال�صابق.

في هذه الحالة، اإّما اأن يكون �صريكك هو م�صدر العدوى اأو اأنك 

�صبق اأن نقلت العدوى اإليه. ولكن في حال لم يكن لديه مناعة، فيعني 

ذلك اأنه ال يمكن اأن يكون م�صدر العدوى، واأنه ال يزال معر�صًا لخطر 

التقاط العدوى منك.

العداوى  اأن  وبما  جن�صيًا.  منقولة  عدوى  الهرب�ض  فيرو�ض  يعّد 

اأنت  تخ�صعي  اأن  فعليك  معًا،  تتواجد  ما  عادًة  جن�صيًا  المنقولة 

وزوجك لفحو�ض للتاأكد مّما اإذا كنتما م�صابين بعداوى اأخرى مثل 

داء المتدثرات اأو مر�ض ال�صيالن، وهما المر�صان اللذين قد يكونا 

موجودين من دون اأن يت�صببا بحدوث اأي اأعرا�ض.



89

ماذا عن تكرر الإ�شابة بفيرو�ص الهرب�ص؟

اإ�صابتهم  االأ�صخا�ض بعد  % من   50 تتكرر االإ�صابة عند حوالى 

االأولى. وغالبًا ما ت�صبقها مرحلة من االأعرا�ض المجتمعة مثل وخز 

اأو الظهر، ثّم وخز واألم في المنطقة التي تظهر  موؤلم في ال�صاقين 

فيها التنقيطات.

ت�صبه عادًة االإ�صابة المتكررة االإ�صابة االأولى، ولكنها تكون اأخّف 

قلياًل، ثم تخّف حّدتها وت�صبح اأقل تكررًا مع الوقت. ويمكن ا�صتخدام 

العقاقير الم�صادة للهرب�ض بثالثة طرق لمنع تكرر االإ�صابة:

ما اأن ت�صابي باأزمة هرب�ض يمكنك اتباع عالج يتاألف من خم�ض . 1

جرع من عقار م�صاد للهرب�ض، قد يخفف من اأمد االأزمة وحّدتها 

اإن اأخذته في وقت مبكر. ولكن الدرا�صات اأظهرت اأنه في حال 

تناول  يخفف  فال  دون،  وما  اأيام  لخم�صة  ت�صتمر  اأزماتك  كانت 

اأمد  وال من  اأمدها،  االأزمة من  بداية  بعد  للهرب�ض  عقار م�صاد 

نقل العدوى.

تكون العقاقير اأكثر فعاليًة على االأرجح، اإن كنت قادرًة على توقع . 2

تاريخ بدء االأزمة، �صواء الأنك تعرفين ما الذي يحفزها، اأو الأنك 

العالج  بدء  با�صتطاعتك  كان  فاإن  المبكرة.  اأعرا�صها  تعرفين 

اإلى  التقدم  من  منعها  اأحيانًا  فيمكنك  فعليًا،  االأزمة  بدء  قبل 

مرحلة التنقيطات، في ما يعرف بـ»العالج االإجها�صي«.

كنت . 3 فاإن  با�صتمرار.  للهرب�ض  م�صادة  عقاقير  تناول  يمكنك 

االنزعاج،  لك  وت�صبب  جدًا  متكرر  ب�صكل  اأزمات  من  تعانين 

فيمكنك تناول العقار الم�صاد للهرب�ض يوميًا على المدى الطويل 

لمنع الأعرا�ض )عالج قمعي م�صتمر(. وفي هذه الحالة، تتناولين 

جرعات اأ�صغر من تلك الم�صتخدمة في عالج االأزمات.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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تاريخ حالة: مونيك

تعاني  والع�صرين من عمرها، وهي  الحادية  مونيك ممر�صة في 

من الهرب�ض التنا�صلي منذ عامين. ت�صاب باالأزمات كّل اأربعة اأ�صهر 

وكانت  نف�صي.  �صغط  تحت  ترزح  حين  تكرارًا  اأكثر  وب�صكل  تقريبًا 

اأ�صعة  تحت  الع�صل  �صهر  ق�صاء  اإلى  وتتطلع  لزفافها  ر  تح�صّ مونيك 

للزفاف  التح�صير  ب�صبب  توترها  يوؤدي  اأن  خ�صيت  ولكنها  ال�صم�ض، 

باأزمة  اإ�صابتها  اإلى  ال�صم�ض  واأ�صعة  الجن�ض  من  الكثير  وممار�صة 

باالأ�صيكلوفير  الطبيب عالجًا  لها  فو�صف  الع�صل.  �صهر  في   هرب�ض 

لمّدة �صهر لقمع االأزمات، وتعين عليها تناول الدواء مرتين في اليوم 

قبل اأ�صبوع من موعد الزفاف. وهكذا تمكنت من التمتع بعر�ض جميل 

و�صهر ع�صل خاٍل الهرب�ض.

فاإن  ب�صيط.  اإزعاج  اإال م�صدر  لكثيرين  الهرب�ض  اأزمات  تعدو  ال 

تفادي  االإمكان  قدر  تحاولي  اأن  فعليك  االأ�صخا�ض  هوؤالء  من  كنت 

التنا�صلية  المنطقة  التوتر وغ�صل  به، مثل  لالإ�صابة  المهيئة  العوامل 

بمحاليل ملحية )انظر ال�صفحة 127( حين ت�صابين باالأزمة.

كريم اأ�صيكلوفير

يتوفر االأ�صيكلوفير اأي�صًا في �صكل كريمات يمكن الح�صول عليها 

من ال�صيدلية من دون و�صفة طبية. وعلى الرغم من اأن الدرا�صات 

كثيرات مقتنعات  اأن  اإال  تنفع،  الكريمات  اأن  اأدلة على  اأي  تظهر  لم 

باأن الكريم يفيدهن. ولكن يجب اأن تعلمي اأن هذا الكريم يتوفر في 

ال�صيدليات من دون و�صفة طبية لي�صتخدم في عالج هرب�ض ال�صفة 

فح�صب.



91

كيف ينت�شر الهرب�ص؟

مع جلد غير  للتقرحات  المبا�صر  االحتكاك  الهرب�ض عبر  ينتقل 

يغطي  الذي  مثل  �صميك  غير  جلدًا  يكون  ما  عادة  وهو  م�صاب. 

اال�صتقرار  من  الفيرو�ض  لتمكين  التنا�صلية،  المنطقة  اأو  ال�صفتين 

والنمّو. لذا، فهو غالبًا ما ينتقل فقط عبر االحتكاك بين المنطقتين 

االأع�صاء  اإلى  الفم  من  اأو  الجماع  اأثناء  في  ل�صخ�صين  التنا�صليتين 

التنا�صلية بممار�صة الجن�ض الفموي.

منطقة  اإلى  الهرب�ض  تنقلي  اأن  م�صتبعد،  ولكن  الممكن،  ومن 

اأخرى في ج�صمك، مثاًل اإن لم�صت هرب�ض ال�صفة ثّم لم�صت اأع�صاءك 

التنا�صلية مبا�صرًة. كما يق�صي ال�صابون والماء على الفيرو�ض، لذا 

اإن لم�صت الهرب�ض على ال�صفة، يمكنك تفادي انتقال الفيرو�ض بغ�صل 

اليدين.

وال يوجد ثمة خطر من انتقال المر�ض من �صخ�ض اإلى اآخر عبر 

االأكواب  اأو  المنا�صف  ينتقل عبر  االحتكاك االجتماعي، فهو مثاًل ال 

اأو غيرها.

الثوؤلول التنا�شلي

ما هي؟

فيرو�ض  من  جن�صيًا  منقولة  �صاللة  عن  التنا�صلي  الثوؤلول  ينتج 

الورم الحليمي الب�صري. ويوجد اأكثر من مئة نوع من الورم الحليمي 

الب�صري، ي�صبب الكثير منها ثوؤلوالت في مناطق مختلفة من الج�صم 

مثل اليدين والقدمين.

وتختلف الثوؤلوالت التنا�صلية عن تلك الموجودة في مناطق اأخرى 

من الج�صم. فاأنواع فيرو�ض الثوؤلول التنا�صلي مح�صورة في المنطقة 

التنا�صلية واالأنواع الالتنا�صلية ال تتواجد في االأع�صاء التنا�صلية.

ما مدى �شيوعها؟

ُيعدُّ فيرو�ض الورم الحليمي الب�صري �صائعًا جدًا. ويقال اإن حوالى 

فيرو�ض  بعدوى  �صي�صابون  جن�صيًا  الن�صطين  االأ�صخا�ض  من   %  30

الورم الحليمي الب�صري في مرحلة ما من حياتهم، على الرغم من اأن 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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االأغلبية قد ال ت�صاب بالثوؤلوالت التنا�صلية. كما اأن هوؤالء االأ�صخا�ض 

�صيتخل�صون من العدوى من دون اأن يدركوا حتى اأنهم كانوا م�صابين 

بها، بعد �صنتين اأو ثالث من االإ�صابة. ولكن بما اأنهم يحملون فيرو�ض 

الورم الحليمي الب�صري فقد تكون اإ�صابتهم معديًة، وهم قادرون على 

نقل فيرو�ض الورم الحليمي الب�صري اإلى ال�صريك الجن�صي.

ما هي اأنواع الثوؤلولت؟

تق�ّصم �صالالت فيرو�صات الثوؤلول التنا�صلي اإلى نوعين: الحميدة، 

في  تهيجًا  الحميدة  االأنواع  ت�صبب  بال�صرطان.  ارتبطت  التي  وتلك 

ب�صرة الفرج، التي ت�صتجيب عبر النمّو اأكثر من العادة، فتوؤلف طبقات 

من الجلد )الثوؤلول( تحتوي على ج�صيمات متفرقة من الفيرو�ض.

تظهر الثوؤلوالت التنا�صلية على �صكل نمّو �صغير لونه زهري �صاحب 

على الفرج. وت�صيب ال�صالالت الم�صرطنة عنق الرحم ب�صكل اأ�صا�صي 

وقد ت�صبب �صرطان عنق الرحم، وعادة ال تظهر العدوى اإال في لطخة 

�صائبة من عنق الرحم. اإن الثوؤلوالت التي ترينها على الفرج لي�صت 

تلك التي تزيد من خطر االإ�صابة بال�صرطان.

عادًة  الموجودة  الدقيقة  الت�صققات  عبر  الثوؤلول  فيرو�ض  يدخل 

في الب�صرة، والمواقع االأ�صا�صية هي الجزء االأ�صفل نحو خلفية الفرج 

وحول ال�صرج. ويمتد بعدها الفيرو�ض ب�صكل وا�صع عبر ب�صرة االأع�صاء 

بنمو  �صبيه  ع�صوائي،  ب�صكل  الثوؤلول  ظهور  اإلى  يوؤدي  ما  التنا�صلية، 

الفطر في الحقل.

هل ت�شبب م�شاكل؟

كبرت  اإن  ولكن  اأ�صا�صي،  ب�صكل  جمالية  م�صكلة  الثوؤلوالت 

اأن  ويمكن  الحّكة.  تثير  اأن  فيمكن  البكتيريا،  داخلها  في  واحتجزت 

توؤثر مثل العداوى االأخرى المنقولة جن�صيًا، في العالقات الجن�صية. 

كما اأن فترة ح�صانتها طويلة ت�صل اإلى عدة �صهور، وفي حال برزت 

مجددًا بعد فترة الح�صانة هذه، فقد تثير ال�صكوك حول وفاء المراأة 

لزوجها.
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الثوؤلول التنا�شلي

الحليمي  الورم  فيرو�ض  من  جن�صيًا  منقولة  �صاللة  عن  التنا�صلي  الثوؤلول  ينتج 

لدى  يبدو  ال  الب�صري.  الحليمي  الورم  من  نوع  مئة  من  اأكثر  يوجد  الب�صري. 

الم�صابات به اأي اأعرا�ض، وتزول العدوى وحدها بعد �صنتين اأو ثالث �صنوات. 

ولكن في هذه االأثناء، تكون معظم الم�صابات حامالت لفيرو�ض الورم الحليمي 

العدوى، ولكنهن ال يدركن ذلك. وتظهر هنا منطقة من  ينقلن  الب�صري، وقد 

الفرج الم�صاب، مع تكبير جزء منها الإظهارها بالتف�صيل.

المظهر النمطي للثوؤلول التنا�صلي 

لفيرو�ض  مكبرة  �صورة 

الورم الحليمي الب�صري

البظر
االإحليل

فتحة المهبل

ال�صفرتان الداخليتان 

للفرج )ال�صفرة ال�صغرى(

ال�صفرتان الخارجيتان 

للفرج )ال�صفرة الكبرى(

ال�صرج

الموقع

البحث عن �صبب االأعرا�ض



94

الأمرا�ض الن�سائية

الثوؤلول التنا�شلي لدى الرجل

يقول الرجال اأنهم ي�صابون بالثوؤلول التنا�صلي اأكثر من الن�صاء، ربما الأنها تكون 

اأكثر و�صوحًا على الق�صيب. تظهر ال�صورة الثوؤلول بتفا�صيل اأكبر

مظهر نمطي للثوؤلول التنا�صلي عند الرجل

ثوؤلول تنا�صلي

ب�صرة الق�صيب الخارجية
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ب�صكل  الت�صخي�ض  ويعتمد  التنا�صلي  للثوؤلول  اختبارات  تتوفر  ال 

اإجراء  اأثناء  اإليها  الممر�صة،  اأو  الطبيب،  تعّرف  على  اأ�صا�صي 

جراحيًا  عينة  با�صتخراج  الت�صخي�ض  اإثبات  يمكن  ولكن  الفح�ض. 

)خزعة(، ولكن هذا االإجراء قد يكون متطرفًا في الحاالت العادية.

على الرغم من ذلك قد ُتجرى في الم�صتقبل اختبارات للتحقق 

اختبارات  تطوير  على  حاليًا  العمل  يتم  ولكن  الفيرو�ض.  وجود  من 

تعانين  كنت  فاإن  الحميدة.  ولي�ض  الم�صرطنة،  ال�صالالت  الكت�صاف 

من الثوؤلول التنا�صلي، فاأنت عر�صًة لالإ�صابة بعداوى تنا�صلية اأخرى، 

وي�صتح�صن اأن تخ�صعي للفحو�ض.

هل الت�شخي�ص موثوق؟

قد يبدو كثير من ال�صوائب م�صابهًة للثوؤلول، وهي ت�صمل ال�صاميات 

وغيرها.  المعدية  الملي�صاء  الفيرو�صية  العدوى  اأو  الجلدية  والزوائد 

واأحيانًا، يكون من المفيد االنتظار لروؤية كيفية تطور كتلة �صغيرة، 

كانت  اإذا  اأو  اإليها  التعرف  االأ�صهل  وي�صبح من  �صتكبر  كانت  اإن  اأي 

�صتختفي. فالثوؤلوالت تكبر اأو تختفي مع الوقت. فاإذا كان من الثوؤلول 

الذي يبقى على حاله فقد ال يكون ثوؤلواًل اأ�صاًل. واإن راودت طبيبك 

ال�صكوك فقد ين�صحك في اإجراء خزعة.

ما هي العوامل المهيئة؟

)اأو  جن�صيًا  ن�صطة  تكوني  اأن  يجب  التنا�صلي،  بالثوؤلول  لت�صابي 

كنت كذلك في ال�صابق(، اأو على االأقل على احتكاك حميم مع �صخ�ض 

ما. ويتاأثر فيرو�ض الورم الحليمي الب�صري بقوة جهاز المناعة حتى 

اأكثر من الهرب�ض. كما اأنه حين تخّف المناعة في الحمل، فقد تكبر 

بعد  وحدها  تزول  ولكنها  اإزعاجًا،  لك  وت�صبب  التنا�صلية،  الثوؤلوالت 

الوالدة. 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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قد ي�صعب التخل�ض من الثوؤلول التنا�صلي في حاالت اأخرى تتعلق 

ب�صعف جهاز المناعة مثل االإ�صابة بال�صكري اأو الذئبة الحمامية، اأو 

اإن كنت تتبعين عالجًا بال�صتيرويد اأو غ�صياًل للكليتين. كما يبدو اأن 

الثوؤلول يزداد �صوءًا عند التوتر اأو ال�صغط النف�صي.

ما هو العالج؟

ي�صعب معالجة عدوى الفيرو�ض الحليمي الب�صري الأن الفيرو�ض 

يبقى خامدًا في الج�صم، مثل فيرو�ض الهرب�ض. لذا فاأف�صل ما تاأملين 

فيه هو التخل�ض من الثوؤلوالت الظاهرة، ولي�ض من الفيرو�ض ذاته، 

فالفيرو�ض �صيزول في الوقت الذي ينا�صبه.

المركز  الأنها  الثوؤلوالت،  من  التخل�ض  المفيد  من  �صيكون  كما 

اأقل  يجعلك  قد  منها  فالتخل�ض  لذا  الفيرو�ض،  الإ�صقاط  االأ�صا�صي 

على  الوحيد  الدليل  هي  الثوؤلوالت  اأن  كما  العدوى.  لنقل  قابلية 

العدوى، وهي توؤثر فيك في المعنى الجمالي، لذا فقد يكون للتخّل�ض 

منها فوائد نف�صية.

تتوفر عّدة و�صائل لعالج الثوؤلول التنا�صلي. وقد ي�صّح هنا القول 

اإنه في حال وجود طريقة فّعالة جدًا، لما ا�صتخدمت الطرق االأخرى. 

اإذًا فالعالج ي�صتند اإلى اأمور متنوعة.

العالج بالعقاقير

بنمّو  بالتدخل  الثوؤلوالت  نمّو  وقف  العالج  اأنواع  بع�ض  يحاول 

خاليا الب�صرة )ومن االأمثلة على ذلك، البودوفيلين، الم�صتخرج من 

له  الت�صويق  يتم  الذي  البودوفيلوتوك�صين،  الن�صط  والمكّون  النبات، 

ككريم(.
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عدة  وتتوفر  الوقت.  مع  وحدها  عادًة  وتزول  مح�صورة  التنا�صلية  الثوؤلوالت 

اأنواع من العالجات للثوؤلوالت التنا�صلية. ويظهر هنا العالج بال�صخونة والعالج 

الكيميائي والعالج بالتجليد.

الثوؤلوالت

التجليد- 

يجلد الثوؤلول 

با�صتخدام رذاذ 

نيتروجين �صائل

الحريق الكيميائي- يو�صع 

الحم�ض على الثوؤلول 

الثوؤلول  يحرق  الحريق- 

با�صتخدام �صلك �صاخن

البحث عن �صبب االأعرا�ض



98

الأمرا�ض الن�سائية

الحرق اأو التجليد

تق�صي عالجات اأخرى على الثوؤلوالت بوا�صطة الحرق الكيميائي 

ال�صخونة  با�صتخدام  بحرقها  المرّكز(،  الحم�ض  با�صتخدام  )مثاًل 

رذاذ  ا�صتخدام  )مثل  تجميدها  اأو  �صاخن(  �صلك  ا�صتخدام  )مثل 

النيتروجين ال�صائل(.

تحفيز جهاز المناعة

لمهاجمة  المناعة  جهاز  تحفيز  على  الجديدة  المقاربة  تقوم 

المناعة  لتحفيز  ككريم  »اإيميكيمود«  الــ  دواء  ويو�صع  الفيرو�ض. 

المو�صعية �صد فيرو�ض الثوؤلول.

اأين اأح�صل على العالج؟

اأنواع العالجات في عيادة الطبيب العام، ولكن  قد تتوفر بع�ض 

خيارات  التنا�صلية،  باالأمرا�ض  المتخ�ص�صة  العيادة  في  �صتجدين 

اأف�صل لك. وعادًة  اأي منها  وقد تح�صلين على ن�صائح حول  اأو�صع. 

تعطين عالجات ت�صتطيعين تطبيقها بنف�صك.

ما مدى فعالية العالج؟

الثوؤلوالت مح�صورة وتزول عادًة وحدها، ولكن قد ي�صتغرق ذلك 

الثوؤلوالت  اأن  من  الرغم  على  اأنه  و�صترين  �صنوات.  وحتى  اأ�صهرًا 

ت�صتجيب  اأخرى ال  ثوؤلوالت  اأن  العالج، ولكن يبدو  الفردية تزول مع 

اإطالقًا مع العالج وقد يتعين ا�صتئ�صالها جراحيًا.

هل يوجد لقاح؟

الب�صري،  الحليمي  الورم  فيرو�ض  �صد  لقاح  تطوير  حديثًا  تم 

و�صيتوفر للفتيات والن�صاء ال�صابات لحمايتهن من بع�ض اأنواع فيرو�ض 

اأنه ي�صبب �صرطان عنق الرحم  الورم الحليمي الب�صري الذي يعتقد 

والثوؤلوالت التنا�صلية.
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الن�صاء  ت�صبح  اأن  قبل  اللقاح  على  الح�صول  الم�صتح�صن  ومن 

ن�صطات جن�صيًا. وبما اأن اللقاح ال يقي من جميع اأنواع �صرطان عنق 

اللطخة  فحو�ض  اإلى  الخ�صوع  في  المراأة  ت�صتمر  اأن  فيجب  الرحم، 

الروتينية حتى بعد اللقاح.

ماذا عن الزوج؟

من  يعانون  ال  التنا�صلي  الثوؤلول  فيرو�ض  حاملي  معظم  اأن  بما 

الثوؤلوالت  اأن  وبما  ثوؤلوالت ظاهرة.  الثوؤلوالت، فقد ال يحمل زوجك 

وزوجك  تخ�صعي  اأن  في�صتح�صن  جن�صيًا،  المنقولة  االأمرا�ض  من 

للفحو�ض.

عالجات الثوؤلولت التنا�شلية

ي�صعب معالجة الثوؤلوالت التنا�صلية، ولكن تتوفر �صبل عالجية 

وا�صعة. نذكر منها:

العالج بالعقاقير

• كريم/ �صائل البودوفيلوتوك�صين )وارتيكون(	

• طالء البودوفيلين	

العالجات الج�شدية

• التجليد، مثل رذاذ �صائل النيتروجين	

• الحريق الكيميائي، مثل حم�ض الكلور الثالثي	

• الحريق، با�صتخدام ال�صلك ال�صاخن	

• اال�صتئ�صال الجراحي	

»اإيميكيمود«  كريم  با�شتخدام  مثاًل  المناعة،  جهاز  تحفيز 

)األدارا(.

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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هل يمكن لثوؤلوالت الب�صرة اأن ت�صيب االأع�صاء التنا�صلية؟

من  الثوؤلوالت  انتقال  اإمكانية  عن  وزوجك  اأنت  تت�صاءلين  قد 

اليدين اإلى اأع�صاء اأخرى من الج�صم في اأثناء المداعبة الجن�صية. 

كثيرًا  تختلف  الب�صرة  ثوؤلوالت  اإن  اإذ  جدًا،  م�صتبعد  هذا  اأن  غير 

اإال في  الفيرو�ض  كّل �صاللة من  ت�صتقر  التنا�صلية، وال  الثوؤلوالت  عن 

المنطقة التي تتاأقلم فيها.

تفادي نقل العدوى

يحتار كثير من الع�صاق حول �صبل منع انتقال الفيرو�ض جن�صيًا، 

حين يكون اأحد العا�صقين م�صابًا بالثوؤلوالت، في حين اأن االآخر لي�ض 

م�صابًا بها. وفي كثير من االأحيان، يكون ال�صريك م�صابًا على الرغم 

من اأنه ال يعاني من ثوؤلوالت فعلية. 

غالبًا ما تن�صاأ الثوؤلوالت في عالقة يمار�ض فيها الطرفان الجماع 

من دون وقاية لفترة من الزمن. فاإن كان االأمر كذلك فمن المحتمل 

اأن يكون ال�صريك تعر�ض لفيرو�ض الثوؤلول قبل اأن يدرك كالكما ذلك. 

اأن يكون زوجك هو م�صدر  واإن لم يكن االأمر كذلك، فمن المرّجح 

العدوى في المقام االأول.

م�صدر  هو  ال�صريك  يكون  اأن  المرجح  غير  من  كان  اإن  اأما 

في  تبداآ  لم  )اإن  �صيب 
ُ
اأ قد  يكون  اأن  الم�صتبعد  من  اأنه  اأو  العدوى، 

فمن  لذا  الواقي(،  ت�صتخدمان  كنتما  اإن  اأو  بعد  الجماع  ممار�صة 

الحكمة تفادي انتقال العدوى. وفي هذه الحالة، عليك االمتناع عن 

ممار�صة الجماع، اأو الحر�ض على ا�صتخدام الواقي حتى تتاأكدي من 

زوال الثوؤلوالت لديك. ولكن عليك التنبه باأن الثوؤلوالت تعود غالبًا، 

الأن الفيرو�ض يبقى في الج�صم.

لهذه  �صريكك  يتعّر�ض  باأن  كبير  احتمال  ثّمة  حال،  كّل  على 

االإ�صابة الحميدة في الم�صتقبل، لذا عليكما اأن تقررا معًا الخطوات 

التي عليكما اتخاذها لمنع انتقال العدوى في ما بينكما.
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ماذا عن تكرر الإ�شابة بالثوؤلولت التنا�شلية؟

غ�صون  في  وغالبًا  الناجح،  العالج  بعد  الثوؤلوالت  عودة  ت�صيع 

بالعدوى  �صبت 
ُ
اأ اأنك  الثوؤلوالت  عودة  تعني  وال  اختفائها.  من  اأ�صهر 

ب�صرتك  في  الموجود  الفيرو�ض  اأن  تعني  بل  �صريكك،  من  مجددًا 

انتع�ض مجددًا.

هذا  ح�صول  من  للحماية  به  القيام  يمكنه  ما  حاليًا  يوجد  ال 

االأمر، اإال التخل�ض من بع�ض العوامل المهيئة ومعالجة الثوؤلوالت من 

جديد. كما اأن بع�ض الدرا�صات تفيد اأن االإ�صابات التالية بالثوؤلوالت 

يبعث  اأمر  وهو  االأ�صلية،  االإ�صابة  من  اأ�صرع  ب�صكل  ت�صفى  التنا�صلية 

على االطمئنان.

داء المتدثرات ومر�ص ال�شيالن

ما هما؟

البكتيريا  من  نوعان  هما  البنية  والني�صرية  الحثرية  المتدثرة 

م�صتركة  اأمور  وبينهما  ال�صيالن،  ومر�ض  المتدثرات  داء  ت�صّببان 

كثيرة. فكالهما بكتيريا تنتقل جن�صيًا وت�صيب عنق الرحم، ما يوؤدي 

اإلى االإ�صابة ببع�ض االأعرا�ض.

اإلى  االنتقال  على  بالقدرة  البكتيريا  من  النوعان  هذان  ويتمتع 

القناة التنا�صلية العليا وي�صّببان اأمرا�صًا التهابيًة في الحو�ض )انظر 

105(. فاإن كانت البكتيريا موجودة على عنق الرحم في  ال�صفحة 

اأثناء الوالدة فقد ت�صيب عينّي الجنين، وت�صبب له التهاب الملتحمة. 

المتدثرات  داء  فعدوى  النوعين،  هذين  بين  فوارق  ثمة  اأن  اإال 

تكون اأخّف، كما اأن فترة ح�صانتها اأطول وتتطلب عالجًا لمّدة اأطول، 

اأنها ت�صيب  اأكثر �صيوعًا من مر�ض ال�صيالن. ويبدو  اأنها  ف�صاًل عن 

حوالى 3 % من الن�صاء اللواتي يق�صدن عيادات التخطيط العائلي، 

وامراأة واحدة من من ا�صل ع�صر ن�صاء ممن يقمن في داخل المدن.

اأما مر�ض ال�صيالن فهو مر�ض تنا�صلي قديم. وللمفارقة، فهو ال 

ما  فاإذا  بريطانيا.  في  الطالق  لطلب  القانونية  االأ�صباب  اأحد  يزال 

�صيب به الزوج قبل 
ُ
اأ �صيبت امراأة مثاًل بمر�ض ال�صيالن، وحتى لو 

ُ
اأ

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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الزواج فيمكنها تطليقه، والعك�ض �صحيح.

كيف يتم الت�شخي�ص؟

غالبًا ال تظهر دالئل على اإ�صابتك باأّي من العدوتين، وقد يبدو 

عنق الرحم طبيعيًا حتى عند الفح�ض بوا�صطة منظار مهبلي )انظر 

ال�صفحة 119(.

ما الذي ي�صير اإلى االإ�صابة؟

قد تكت�صفين االإ�صابة من خالل:

• فح�ض روتيني للعالج من عدوى تنا�صلية اأخرى	

• معاناة ال�صريك من اأعرا�ض	

• وجود اإ�صارات على العدوى في لطخة عنق الرحم	

• بعد الوالدة المهبلية، ي�صاب المولود بالتهاب الملتحمة	

لطخات عنق الرحم

ويمكن  ال�صلة.  ذات  الج�صيمات  تحديد  اإلى  االختبارات  تهدف 

اكت�صاف وجود المتدثرة الحثرية والني�صرية البنية في لطخة توؤخذ 

اأو  الطبيب،  لم�صاعدة  مهبلي  منظار  با�صتخدام  الرحم  عنق  من 

الممر�صة، في اأخذ عينة من المكان المالئم.

اختبارات جديدة

االإ�صابات.  هذه  وجود  من  للتحقق  جديدة  و�صائل  تطوير  تم 

وي�صّهل ذلك اإمكانية التحقق من وجود بكتيريا من لطخة من الفرج 

ويمّكن  اإلى فح�ض داخلي.  الحاجة  بول وحدها من دون  ومن عينة 

ذلك المراأة الم�صابة باأخذ العينة بنف�صها اإن �صاءت ذلك.
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الإ�شابة بالمتدثرة الحثرية والني�شرية البنية

ت�صيب المتدثرة الحثرية والني�صرية البنية عنق الرحم، ولدى كلتيهما القدرة 

التهابيًة  اأمرا�صًا  التنا�صلية وت�صبب  القناة  على االنت�صار في الجزء االأعلى من 

في الحو�ض.

قناة فالوب

المبي�ض
الرحم

عنق الرحم

المهبل

مفتاح

منطقة االإ�صابة

�صورة مكّبرة 

للني�صرية البنية 

�صورة مكّبرة 

للمتدثرة الحثرية

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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هل الت�شخي�ص موثوق؟

ا�صتبعاد  يمكنه  حاليًا  متوفر  فح�ض  اأي  اإن  بثقة  القول  يمكن  ال 

حا�صم.  ب�صكل  البنية  والني�صرية  الحثرية  المتدثرة  من  اأي  وجود 

يتمكن  اأن  قبل  الزرع  في  تموت  وقد  البنية ه�ّصة  الني�صرية  فبكتيريا 

نقل  تعين  اإن  وخ�صو�صًا  الت�صخي�ض،  تاأكيد  من  المختبر  عامل 

اأكثر  حتى  يتمّكن  ولن  المختبر.  اإلى  ت�صل  حتى  ما  لم�صافة  العينة 

من   %  80 في  اإال  البكتيريا  اكت�صاف  من  خبرًة  االخت�صا�صيين 

الحاالت، لذا فالنتيجة ال�صلبية للطخة ال يمكنها دح�ض الت�صخي�ض.

كما ي�صعب اأي�صًا اكت�صاف وجود المتدثرة الحثرية. علمًا اأن بع�ض 

الجديدة  فاالختبارات  غيرها،  من  اأف�صل  االإ�صابة  اكت�صاف  و�صائل 

% من االختبارات القديمة. ومع  بـ40  اأكثر  يمكنها اكت�صاف حاالت 

ذلك فهي ال تكت�صف جميع الحاالت، خ�صو�صًا الفحو�ض التي تعتمد 

على تحليل البول.

ما هو العالج؟

ال�صفحة  في  الجدول  )انظر  ال�صحيح  الحيوي  للم�صاد  يمكن 

هذه  على  الق�صاء  للعالج،  ال�صريك  خ�صوع  جانب  اإلى   ،)106

العداوى. فمر�ض ال�صيالن �صهل العالج، وهو ح�صا�ض تجاه مجموعة 

وا�صعة من الم�صادات الحيوية، على الرغم من اأن مقاومة بع�ض اأنواع 

الم�صادات الحيوية باتت م�صكلة في يومنا هذا.

اأما االإ�صابة بداء المتدثرات فهو اأ�صعب، اإذ اإن مجموعة �صغيرة 

عنه.  الم�صوؤولة  البكتيريا  قتل  على  قادرة  الحيوية  الم�صادات  من 

الم�صادات  وال�صيفالو�صبورين من  البين�صلين  تنفع عائالت  ال  فمثاًل 

الق�صاء  في  وال�صيفاليك�صين(  االأموك�صي�صيلين  ت�صّم  )التي  الحيوية 

على داء المتدثرات، فهي تق�صي على البكتيريا بثقب جدار الخاليا، 

ولكن المتدثرة الخثرية ال جدار خلية لها.

كما اأن المتدثرة الخثرية قادرة على مقاومة الم�صادات الحيوية 

على  اأيام  �صبعة  قتلها  ويتطلب  خمود.  فترة  في  بالدخول  اأيام  لعّدة 

حاليًا  ويتوفر  ال�صحيح.  الحيوي  الم�صاد  اإلى  التعر�ض  من  االأقل 



105

م�صاد حيوي �صد المتدثرة يعرف بالـ »اأزيترومي�صين«، يمكن تناوله 

في جرعة واحدة، الأنه يبقى في الج�صم نحو ثالثة اأ�صابيع.

هل يوجد اأي م�شاعفات؟

تتمّثل الم�صاعفات االأخطر للعدوتين بمر�ض الحو�ض االلتهابي. 

وت�صير الدرا�صات اإلى اأن حوالى 10 % من الن�صاء الم�صابات بمر�ض 

االلتهابي.  الحو�ض  بمر�ض  اإ�صابتهن  على  اإ�صارات  يحملن  ال�صيالن 

وكّلما بقيت العدوى من دون عالج لفترة اأطول، ازداد خطر االإ�صابة 

بهذا المر�ض.

مر�ص الحو�ص اللتهابي

ما هو؟

تطور مر�ض  اأن  اإال  كبير،  ب�صكل  يختلف  قد  اأنه  الرغم من  على 

االلتهابي هو  الحو�ض  اإلى عدوى مر�ض  المتدثرات  داء  اأو  ال�صيالن 

اإلى الرحم وعبر قناتّي  عينه. فهذه العداوى تنتقل من عنق الرحم 

فالوب، موؤدّية اإلى االإ�صابة بااللتهاب. وفيما يتطور االلتهاب، تنتفخ 

الجدران  تت�صوه  ثّم  الندوب،  عليهما  وتظهر  فالوب  قناتّي  بطانة 

على  يتعين  الذي  الطريق  ُي�صّد  الوقت  وبمرور  ببع�صها.  وتلت�صق 

بة اأن ت�صلكه. البوي�صة المخ�صّ

ما هي الأعرا�ص؟

تح�ّصين  قد  كما  الحو�ض.  في  مبهم  باألم  البداية  في  ت�صعرين 

باألم �صديد عند ممار�صة الجماع، اإلى حّد ربما يدفعك اإلى التوقف 

و�صعك  يزيد  العدوى،  حّدة  مدى  وبح�صب  الجن�ض.  ممار�صة  عن 

اإلى الم�صت�صفى للح�صول على  �صوءًا. ويتطلب االألم ال�صديد دخولك 

الم�صادات الحيوية بوا�صطة الم�صل.

البحث عن �صبب االأعرا�ض



106

الأمرا�ض الن�سائية

مقارنة بين مر�ص ال�شيالن وداء المتدثرات

ثّمة كثير من االأمور الم�صتركة بين المتدثرة الخثرية الم�صببة لداء 

ال�صيالن. فكالهما  لمر�ض  الم�صببة  البنية  والني�صرية  المتدثرات 

من  القليل  وت�صبب  الرحم،  عنق  ت�صيب  جن�صيًا  منقولة  بكتيريا 

االأعرا�ض اأو قد ال ت�صبب اأي اأعرا�ض على االإطالق.

داء المتدثراتمر�ص ال�شيالنالمميزات

1 اإلى 3 اأ�صابيع5 اإلى 7 اأيامفترة الح�صانة

المو�صع االأ�صا�صي 

للعدوى

عنق الرحمعنق الرحم

مر�ض حو�ض الم�صاعفات االأ�صا�صية

التهابي

مر�ض حو�ض 

التهابي

االأعرا�ض المحتملة 

عند الرجل )اأحيانًا ال 

اأعرا�ض(

اإفرازات  اإحليليةاإفرازات اإحليلية

اأعرا�ض محتملة 

عند المراأة )عادًة ال 

اأعرا�ض(

اإفرازات مهبليةاإفرازات مهبلية

رات االرتباط بعداوى اأخرى داء الُم�صِعّ

و/اأو عدوى داء 

المتدثرات

رات و/ داء الُم�صِعّ

اأو مر�ض ال�صيالن

االأموك�صي�صيلينالعالجات ال�صائعة

)االأموك�صيل( 

�صيبروفلوك�صا�صين

)�صيبروك�صين(

الدوك�صي�صيكلين

)فيبرامي�صين(

االأزيثوؤومي�صين

)زثروماك�ض(
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ما  وغالبًا  �صهور،  اأو  اأ�صابيع  حّدة  االأقل  االآالم  ت�صتمر  اأن  يمكن 

الم�صدر  اإذ ي�صعب تحديد  البداية،  في  ب�صكل خاطئ  ت�صخي�صها  يتم 

الحقيقي لالأعرا�ض. علمًا اأن ال�صكل االأخف من مر�ض الحو�ض االلتهابي 

ال ُيظهر كثيرًا من االأعرا�ض، حتى اأنك قد ال تدركين اأنك تعانين منه، 

حتى يخبرك الطبيب اأن قناتّي فالوب لديك م�صدودتان ب�صببه.

ما هي المخاطر؟

ُيعّد العقم من العواقب الخطرة لمر�ض الحو�ض االلتهابي الذي 

الحمل  مثل هذا  ويحدث  ُمنَتِبذ.  اأي�صًا من خطر حدوث حمل  يزيد 

اإلى الرحم ب�صبب االإعاقة  بة، وال ت�صل  البوي�صة المخ�صّ حين تعلق 

فتنمو  االلتهابي.  الحو�ض  مر�ض  عن  الناتجة  الندب  ت�صببها  التي 

وقد  فيه.  تتوقف  الذي  المكان  في  القناة  في  بة  المخ�صّ البوي�صة 

نزيفًا  م�صببًة  الحمل،  من  ال�صاد�ض  االأ�صبوع  في  القناة  في  تتمّزق 

داخليًا مفاجئًا قد يهدد حياة االأم.

النت�شار في اأجزاء اأخرى من القناة التنا�شلية

البنية حدوث عداوى حادة  والني�صرية  الحثرية  المتدثرة  ت�صبب 

في  بعداوى  الت�صبب  يمكنها  التنا�صلية،  القناة  اأخرى من  اأماكن  في 

تلك  اأكبر  بارثولين  غّدة  وتعد  الفرج.  تزليق  في  ت�صاهم  التي  الغدد 

يعرف  التهاب،  وجود  حال  وفي  لالإ�صابة.  عر�صة  واأكثرها  الغدد 

يعرف  بالقيح،  امتالئها  حال  وفي  بارثولين،  غّدة  بالتهاب  المر�ض 

المر�ض بخّراج بارثولين. وتخ�صع المراأة في الحالة الثانية للجراحة 

الإزالة الخّراج.

ماذا عن الزوج؟

يمكن للعدوتين الت�صبب باإفرازات في الق�صيب. ويت�صبب مر�ض 

ال�صيالن بحدوث اأعرا�ض اأكبر، مثل االإفرازات اأو االألم عند التبول. 

لذا يدرك الرجال الذين يعانون من مر�ض ال�صيالن اإ�صابتهم بالعدوى 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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العقم نتيجة مر�ص الحو�ص اللتهابي

في  يت�صبب  قد  المر�ض  الأن  االلتهابي،  الحو�ض  مر�ض  نتيجة  العقم  يكون  قد 

ان�صداد قناتّي فالوب. ويزيد ذلك اأي�صًا من خطر حدوث الحمل الُمنَتِبذ حين 

في  البوي�صة  فتنمو  فالوب.  قناتّي  عبر  المرور  عن  بة  المخ�صّ البوي�صة  تعجز 

القناة، وقد تتمزق.

ان�صداد ناتج عن مر�ض 

الحو�ض االلتهابي

بوي�صة مخ�صبة ت�صتقر في 

جدار قناة فالوب

جدار الرحم
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اأكثر من الرجال الم�صابين بداء المتدثرات. وبالفعل فبع�ض الرجال 

بعد  حتى  عليها  عالمة  اأي  يظهرون  ال  المتدثرات  بداء  الم�صابين 

الخ�صوع لفحو�صات خا�صة في عيادة الطبيب المتخ�ص�ض.

ماذا عن تكرر الإ�شابة بمر�ص ال�شيالن وداء المتدثرات؟

في حال تّم عالج العدوتين ب�صكل مالئم، فال خطر لعودتهما ، اإال 

في حال انتقال االإ�صابة مجددًا من الزوج اأو من �صريك جن�صي اآخر.

اأ�شباب اأخرى لآلم الحو�ص

ثّمة اأ�صباب اأخرى لحدوث االألم في القناة التنا�صلية العليا:

• االنتباذ البطاني الرحمي	

• تكي�ض 	 اأو  التواوؤه،  اأو  الرحمي  االأمل�ض  الع�صلي  الورم  في  نزيف 

المبي�ض

النتباذ البطاني الرحمي

ما هو؟

بطانة  في  الحالة،  هذا  في  الطالئية،  العمودية  الخاليا  تمتد 

اأو  الحو�ض  داخل  في  عالقًة  تكون  ما  وغالبًا  خارجه.  وتنمو  الرحم 

في  �صلوكها  هو  كما  الرحم  خارج  في  �صلوكها  ويكون  المبي�صين، 

حدوث  حتى  ال�صهرية  الدورة  في  النمو  في  ت�صتمر  لذا  الداخل، 

الحي�ض، حين تتك�صر وتنزف.

ما هي االأعرا�ض؟

تدركين  ال  فقد  الرحمي،  البطاني  االنتباذ  من  تعانين  كنت  اإن 

ذلك الأنك قد ال تح�صين باأي انزعاج، اإال اأنه قد ي�صبب األمًا في بع�ض 

الحاالت. وينتج هذا االألم عن �صغط الن�صيج وهو في طور النمّو الذي 

يوؤدي اإلى الحي�ض، ثّم اإلى الدم الذي ي�صل اإلى الحو�ض من الن�صيج 

حين يبداأ الحي�ض. 

مبا�صرًة  الرحمي  البطاني  لالنتباذ  المرافق  االألم  يبداأ  عادًة 

البحث عن �صبب االأعرا�ض



110

الأمرا�ض الن�سائية

قبل الحي�ض، ويزول بعد يوم اأو اأكثر قلياًل من تاريخ بدايته. ويمكن 

لالنتباذ البطاني الرحمي اأن يت�صبب بحدوث ندبات في االأمد البعيد، 

يوؤدي  ما  وهو  فالوب،  قناتّي  ي�صّد  اأنه  ف�صاًل عن  الجماع،  واألم عند 

حتمًا اإلى العقم.

ما هو العالج؟

لك  يو�صف  اأن  المرّجح  فمن  عالج،  اإلى  تحتاجين  كنت  اإن 

هرمونات �صبيهة بحبوب منع الحمل المختلطة، فتتح�صن االأعرا�ض 

االنتباذ  مع  التعامل  في  ي�صاعدك  اأن  للحمل  يمكن  كما  وحدها. 

البطاني الرحمي اأحيانًا، ولكنه قد يعود بعد الوالدة مع عودة الحي�ض.

الورم الع�شلي الأمل�ص الرحمي )الليفوم الرحمي(

 ما هو؟ 

هو عقد في الع�صالت في جدار الرحم، قد تبقى داخله، اأو تبرز 

في تجويف الرحم اأو من جداره الخارجي. وتعاني كثير من الن�صاء 

في عمر االإنجاب من هذا الليفوم. فكّلما تقدمت المراأة في ال�صّن، 

بعد  تتقل�ض  ما  غالبًا  ولكنها  االأورام.  بهذه  اإ�صابتها  خطر  ازداد 

انقطاع الطمث.

ما هي االأعرا�ض؟

اإن كنت م�صابة باأورام ع�صلية مل�صاء رحمية، فثمة احتمال كبير 

في  يالحظها  قد  طبيبك  اأن  من  الرغم  على  ذلك،  تدركين  ال  اأنك 

ملت�صقًة  االأورام  كانت  اإن  ولكن  للحو�ض.  الروتيني  الفح�ض  اأثناء 

الرحم، فهي تزيد من م�صاحته وتجعل �صكله غير طبيعي.  بتجويف 

اأحيانًا من  اأثناء الحي�ض، ويحّد  وي�صبب ذلك زيادًة في النزيف في 

خ�صوبتك. كما يمكن لهذه االأورام اأن تنمو اأي�صًا على ذنيبات ق�صيرة 

اأنك قد تنزفين  من الرحم، ثم تلتوي وتقطع الدم عن نف�صها. كما 
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اأحيانًا اإن كنت م�صابة باالأورام الع�صلية المل�صاء الرحمية، خ�صو�صًا 

اإن كنت حاماًل.

ما هو العالج؟

يمكن لاللتواء اأو النزيف اأن ي�صببا األمًا مفاجئًا وحادًا، ي�صطرك 

اإلى دخول الم�صت�صفى. ولكن، حين يتم الت�صخي�ض، فمن المرّجح اأنك 

قد تحتاجين اإلى تناول الم�صكنات فقط، و�صينتهي النزيف وحده.

تكّي�ص المبي�ص

من الطبيعي وجود تكي�ض بالمبي�ض، يتغير حجمه في اأثناء الدورة 

ال�صهرية. ولكن يمكن اأحيانًا لكي�صة واحدة اأن تكبر مثل الورم الع�صلي 

االأمل�ض الرحمي، واأن تقطع الدم عن نف�صها اأو تبداأ في النزيف داخل 

تجويف ما. حينها �صت�صعرين باألم مفاجئ في اأحد جانبّي الحو�ض. 

وال تطلب هذه الحالة عادًة العالج، اإذ اإنها  تزول وحدها.

الحمل الُمنَتِبذ 

بة في  اإذ تعلق البوي�صة المخ�صّ تهّدد هذه الحالة حياة المراأة، 

قناة فالوب وتكبر هناك. وفي االأ�صبوع ال�صاد�ض اأو الثامن من الحمل، 

ويتعين  البطن.  في  حادًا  نزيفًا  وي�صبب  القناة  عن  الجنين  ينف�صل 

خ�صوع المراأة اإلى عملية جراحية طارئة لوقف النزيف.

التعرف اإلى �شبب األم الحو�ص

األم الحو�ض هي اإجراء عملية  اإن الطريقة االأمثل لمعرفة �صبب 

العام.  التخدير  عادًة  ذلك  وي�صمل  التنظيرية،  بالجراحة  ُتعرف 

ال�صّرة  التل�صكوب من جرح في  اأنبوب ي�صبه  وفي هذه العملية ُيدخل 

وي�صّخ فيه الهواء. يمكن للجراح حينها النظر عبر المنظار لمعرفة 

من  التقنية،  هذه  با�صتخدام  حتى  الجّراح  يتمكن  ال  وقد  الم�صكلة. 

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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اأن االألم ربما  اأن تدركي  معرفة الم�صكلة ب�صكل حا�صم. ولكن عليك 

ياأتي من �صيء اآخر في الحو�ض، وال عالقة له بالقناة التنا�صلية.
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النقاط الأ�شا�شية

اإن عداوى الم�صالك البولية �صائعة لدى الن�صاء و�صهلة العالج �

مثل  � االأكثر جدية،  المنقولة جن�صيًا  العداوى  تترافق  ما  نادرًا 

الن�صاء،  اأعرا�ض عند  مع  المتدثرات،  داء  اأو  ال�صيالن  مر�ض 

وقد ال ت�صبب اأعرا�صًا عند ال�صريك الرجل اأي�صًا

يمكن للعداوى التنا�صلية التي ال تتم معالجتها اأن ت�صبب عداوى  �

في الحو�ض والعقم

اإن فيرو�ض �صبيه بذلك الذي ي�صبب هرب�ض ال�صفة م�صوؤول عن  �

من   % و15   10 بين  ت�صيب  حالة  وهي  التنا�صلي،  الهرب�ض 

الن�صاء

وال  � اأكثر،  جمالية  م�صاألة  هي  الظاهرة  التنا�صلية  الثوؤلوالت 

ت�صبب خطرًا على ال�صحة

ال�صريكان  � اأن يخ�صع  التنا�صلية، يجب  العداوى  تكرار  لتفادي 

من  يعاني  منهما  واحد  كان  لو  حتى  الطبيب  لدى  للفح�ض 

االأعرا�ض فقط

تخ�صعي  � اأن  عليك  جن�صيًا،  منقولة  بعدوى  م�صابًة  كنت  اإن 

اأنك ال تعانين من عداوى منقولة جن�صيًا  للتاأكد من  للفح�ض 

اأخرى

البحث عن �صبب االأعرا�ض
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اإلى اأين تذهبين لتلقي الم�شاعدة؟

تكون  حيث  اأماكن،  عّدة  في  الم�صاعدة  على  الح�صول  يمكنك 

الطواقم موؤهلًة بما يكفي في مجال ال�صحة الجن�صية. ولن ي�صعروا 

بال�صدمة اأو االإحراج، كما لن ي�صدروا اأحكامًا م�صبقة، بل �صيقدمون 

اإليك الن�صائح المفيدة.

عيادات الطّب العام

اإلى  بال�صعي  البدء  يمكنك  تنا�صلية،  م�صكلة  تعانين من  كنت  اإن 

العالج في عيادة الطبيب العام. وقد تكون في العيادة ثمة ممر�صة 

مع  التعامل  مجال  في  اأو  االأ�صري  التخطيط  مجال  في  مدربًة 

العداوى التنا�صلية، يمكنها اأخذ عينة من العدوى، وتبداأ مع الطبيب 

بالت�صخي�ض ويبداآن بالعالج قبل ظهور نتيجة التحليل.

البدء بمناق�صة م�صكلتك مع الممر�صة التي  ولكن ربما تف�صلين 

اأو اأن تحّدد لك موعدًا فوريًا في حال  يمكنها اإحالتك اإلى الطبيب، 

كان ذلك �صروريًا، و�صيكون بحوزتهما تفا�صيل عن تاريخك الطبي 
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في  ذلك  ي�صاعدهما  ما  وغالبًا  تتناولينها.  التي  العقاقير  ويعرفان 

ل اإلى ت�صخي�ض �صحيح، ويتمكنان من و�صف عالج لن يتفاعل  التو�صّ

مع اأي عقاقير اأخرى تتناولينها.

وعلى الرغم من اأنك ت�صعرين عادًة باالطمئنان في حال التقيت 

الن�صاء يجدن ذلك محرجًا في حال  اأن بع�ض  اإال  �صخ�صًا تعرفينه، 

الطّب  عيادة  تكون  الحالة،  هذه  وفي  تنا�صلية.  بم�صكلة  اإ�صابتهن 

التنا�صلي والم�صالك البولية هي خيارك االأمثل، حتى اأن بع�ض االأطباء 

التنا�صلي  الطّب  عيادة  اإلى  مبا�صرًة  بالتوجه  ين�صحونك  العامين 

والم�صالك البولية.

عيادات التخطيط الأ�شري

يتمّثل الدور الرئي�صي لعيادة التخطيط االأ�صري بتقديم الن�صح 

اأن  �صبق  العيادات  في هذه  الطواقم  اأن  غير  االأ�صرة.  حول تخطيط 

خ�صعوا لتدريبات في مجاالت متنوعة من الطّب العام، وهم قادرون 

اإن كانت م�صكلتك معقدة،  واأما  الن�صح.  وتقديم  العينات  اأخذ  على 

التنا�صلي  الطّب  عيادة  بزيارة  الممر�صة  اأو  الطبيب  ف�صين�صحك 

والم�صالك البولية.

عيادات الطّب التنا�شلي والم�شالك البولية

ت�صّم معظم الم�صت�صفيات عيادات متخ�ص�صة بالطّب التنا�صلي. 

واإن كان الم�صت�صفى المحلي في المنطقة التي تتواجدين فيها ال ي�صّم 

هذا النوع من العيادات، ف�صيدلك الطبيب العام اإلى المكان االأقرب 

الذي يمكنك التوجه اإليه. وتعنى عيادات الطّب التنا�صلي والم�صالك 

البولية بجميع االأمرا�ض التنا�صلية، ولي�ض االأمرا�ض المنقولة جن�صيًا 

هذا  في  للتخ�ص�ض  كثيفة  تدريبات  اإلى  االأطباء  خ�صع  فقد  فقط. 

وتحفظ  للجميع  متوفرة  فهي  العيادات  هذه  خدمات  واأما  المجال. 

ال�صرية. وغالبًا ما يمكن تاأكيد الت�صخي�ض »على الفور« بفح�ض عينة 

من االإفرازات بالمجهر. 

اكت�صاف الم�صكلة
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اخت�شا�شيون اآخرون

واالأمرا�ض  االأ�صري  والتخطيط  العام  الطّب  عيادات  تحيل 

تكون  حين  اآخرين  اخت�صا�صيين  اإلى  المر�صى  والبولية  التنا�صلية 

اإ�صاباتهم خارج نطاق تخ�ص�صها. ونورد اأدناه اخت�صا�صيين اآخرين 

هم في كثير من االأحيان على �صلة باالأمرا�ض التنا�صلية الن�صائية:

• االأطباء الن�صائيون: اأطباء ي�صاعدون في م�صاكل الدورة ال�صهرية 	

واألم الحو�ض، ويمكن اأن يجروا عمليات في حال ال�صرورة.

• منهم 	 وكثير  الب�صرة،  بم�صاكل  مخت�صون  اأطباء  الجلد:  اأطباء 

متخ�ص�صون في م�صاكل الفرج.

• مع 	 التعامل  في  ي�صاعدون  وجن�صيون:  نف�صيون  م�صت�صارون 

اأو الت�صنج  الم�صاكل النف�صية الجن�صية، مثل الخوف من الجماع 

الع�صبي المهبلي الالاإرادي.

ال�شيدليات

يقدموا  اأن  ويمكن  الجن�صية،  الم�صاكل  عن  ال�صيادلة  يتعلم 

مثل  ما،  لم�صكلة  �صروريًا  كان  اإذا  ما  وحول  الدواء،  الن�صائح حول 

�صراء  ع�صرة  ال�صاد�صة  عمر  فوق  للمراأة  يمكن  كما  المبي�صات.  داء 

حبوب منع الحمل من ال�صيدلية. كما اأن بمقدور كثير من ال�صيادلة 

القيام بفحو�ض داء المتدثرات وتقديم عالج له. وتتوفر حاليًا العديد 

من العقاقير المتعلقة بالم�صاكل التنا�صلية في ال�صيدليات من دون 

الفموية  الهرب�ض  وكريمات  ة  الُمْبَي�صَّ عالجات  مثل  طبية،  و�صفة 

وم�صاكل الب�صرة الخفيفة.

ماذا تتوقعين؟

تخ�صعي  اأن  في�صتح�صن  تنا�صلية،  م�صكلة  من  تعانين  كنت  اإن 

وفي  الميكروبيولوجية.  الم�صحة  فحو�صات  فيه  بما  �صامل  لفح�ض 
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اإجراء اختبارات خا�صة. فعلى �صبيل  يتعين  حاالت عداوى محددة، 

البكتيرية  للعداوى  الم�صحة  فحو�ض  اأن  من  الرغم  فعلى  المثال، 

م�صممة  غير  اأنها  اإال  البي�صاء،  ة  الُمْبَي�صَّ وجود  تكت�صف  قد  العامة 

م�صحة  فح�ض  اإجراء  يتعين  التي  وهي  المتدثرات،  داء  الكت�صاف 

خا�ض الكت�صافها.

في  التغيرات  الكت�صاف  م�صممة  الرحم  عنق  لطخة  فحو�ض  اإن 

كما  الرحم.  عنق  ب�صرطان  اإ�صابتك  خطر  من  تزيد  التي  الخاليا 

الثوؤلوالت  عن  ناتجة  تغيرات  وجود  عن  اأحيانًا  تك�صف  اأن  يمكنها 

رات المهبلية، ولكنها لي�صت ال�صبيل االأمثل لفح�ض  التنا�صلية والُم�صِعّ

اأي �صيء غير التغيرات غير الطبيعية في عنق الرحم. لذا عليك اأن 

تخبري الطبيب، اأو الممر�صة، الذي ياأخذ الم�صحة اإن كان يراودك 

اإجراء  يمكنهما  اإذ  محددة،  عداوى  اأو  اأعرا�ض  وجود  حول  القلق 

الفحو�ض المنا�صبة للتحقق من ذلك.

الفح�ص التنا�شلي

الفح�ض.  في  مختلفة  اأ�صاليب  والممر�صات  االأطباء  ي�صتخدم 

ال�صوء  من  يكفي  ما  توفر  �صرط  الم�صتخدمة  التقنية  تهم  ال  وقد 

لروؤية ب�صرة الفرج بو�صوح وفح�ض كّل عنق الرحم وجدران المهبل 

)بعد اإدخال منظار( من دون الت�صبب لك باأي اإزعاج غير �صروري. 

التنا�صلية الروتينية عادًة بينما تتمددين على ظهرك  تتم الفحو�ض 

م�صاند على  توجد  واأحيانًا  ركبتيك.  بين  وتفتحين  �صاقيك  وترفعين 

ليتمكن  قدميك،  كعبّي  اأو  ركبتيك  عليها  لتريحي  الفح�ض  طاولة 

الطبيب من الروؤية ب�صكل اأو�صح.

الفح�ض الخارجي

يجب فح�ض الفرج بانتباه للتحقق من وجود تغير في لون الب�صرة 

اأو وجود احمرار اأو اإفرازات اأو تقرحات اأو غيرها من الم�صاكل، مثل 

وجود  من  يتحققون  االأطباء  معظم  اأن  كما  م�صابة.  �صعر  حوي�صلة 

ْرِبيَّة.
ُ
ات�صاع اأو طراوة في الغدد الليمفاوية في االأ

اكت�صاف الم�صكلة
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ْرِبيَّة
ُ
العقد الليمفاوية في الأ

العقد  في  طراوة  اأو  ات�صاع  من  التحقق  الروتيني  التنا�صلي  الفح�ض  ي�صمل 

ْرِبيَّة.
ُ
الليمفاوية في االأ

مبي�ض

قناة فالوب

الرحم

غدد  عقد/ 

ليمفاوية

المهبل
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الفح�ض الداخلي

ُيدخل منظار لروؤية المهبل وعنق الرحم، والأخذ م�صحات ب�صكل 

دقيق من مناطق محددة. وعادًة يكون المنظار م�صنوعًا من المعدن 

حتى  تزليقه  ويتم  ي�صخن  اأن  وي�صتح�صن  ال�صفاف،  البال�صتيك  اأو 

التالية(.  ال�صفحة  في  ال�صكل  )انظر  األم  اإحداث  دون  من  يدخل 

وي�صّكل ن�صفاه �صكاًل ي�صبه منقار االإوّزة حين اإدخاله وفتحه بلطف، 

ويبقي جدران المهبل بعيدين للتمكن من روؤية عنق الرحم.

اأخذ الم�صحات

يمكن للطبيب اأو الممر�صة البحث بعناية عن وجود اأي اإفرازات 

عينات  ال�صتخراج  قطنة  بو�صع  الرحم  عنق  من  اإفرازات  اأو  مهبلية 

من  للتحقق  المهبل  جدران  من  اأي�صًا  الم�صحات  توؤخذ  كما  اأف�صل. 

المهبلية  والبكتيريا  المبي�صات  داء  مثل  المهبلية،  العداوى  وجود 

االإ�صابة  من  للتحقق  الرحم  عنق  فتحة  ومن  المهبلية،  رات  والُم�صِعّ

المنظار  �صفرتا  تطلق  ثم  ومن  ال�صيالن.  مر�ض  اأو  المتدثرات  بداء 

حتى ت�صبحا مجددًا في و�صعية مغلقة، قبل �صحبه بلطف. وفي بع�ض 

االأحيان يتم اأخذ م�صحات من االإحليل.

الفح�ض باليدين

االأطباء  معظم  يفح�ض  قبله،  واأحيانًا  بالمنظار،  الفح�ض  بعد 

وذلك  اليدين.  كلتا  با�صتخدام  طراوته  وحتى  و�صكله  الرحم  حجم 

من  للتحقق  الرحم  عنق  وتحريك  المهبل  في  اإ�صبعيه  باإدخال 

لل�صغط  البطن  اأ�صفل  االأخرى  يده  ي�صع  الوقت عينه،  طراوته. وفي 

على الرحم.

اكت�صاف الم�صكلة
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الفح�ص الداخلي

ُيجرى الفح�ض التنا�صلي الروتيني عادًة فيما تتمدد المراأة على ظهرها وتفتح 

�صاقيها. بعدها ُيو�صع منظار في مهبلها ليتمكن الطبيب من روؤية ما في داخله 

واأخذ م�صحات من المهبل وعنق الرحم، وليتمكن من تح�ّص�ض اأع�صاء الحو�ض 

بيديه.

�صورة لعنق رحم طبيعي
للمنظار �صفرتان، حين يفتحان 

يم�صكان بجدارّي المهبل 

ويبقياهما متباعدين، ليتمكن 

الطبيب من روؤية عنق الرحم.

الطبيبالمري�صة

م�صند ال�صاق

الرحم

عنق الرحم

الم�صتقيمالمهبل

المنظار

المثانة
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ما الذي يح�صل اإن كانت فتحة مهبلي �صغيرة؟

يمار�صن  لم  اللواتي  الن�صاء  عند  �صيقة  المهبل  فتحة  تكون  قد 

في  وخ�صو�صًا  حديثًا،  يمار�صنه  لم  اللواتي  عند  اأو  مطلقًا،  الجن�ض 

فترة ما قبل انقطاع الطمث. وال يمكن فح�ض هوؤالء الن�صاء دائمًا، 

وقلَّ ما ت�صتدعي الحاجة للقيام بذلك. ولكن تتوفر مناظير �صغيرة 

خا�صة بالعذارى قد ُت�صتخدم في حال ال�صرورة، كما يمكن ا�صتخدامه 

اإن كنت ت�صعرين بكثير من التوتر اأو االألم. 

م�شاكل الفح�ص

الظروف في  الفح�ض �صهاًل دائمًا، كما قد ال تكون  قد ال يكون 

اأع�صائك  روؤية  من  الفاح�ض  يتمكن  ال  قد  مثاليًة:  الفح�ض  غرفة 

التنا�صلية ب�صكل جيد، اأو قد يكون المنظار باردًا، اأو قد ال تتوفر اأدوات 

الم�صحة المنا�صبة، اأو قد يكون الطبيب اأو الممر�صة غير خبيرين.

ما الذي يح�صل لو كان الطبيب رجاًل؟

اإجراء الفح�ض من دون وجود  قد يتردد الطبيب )الرجل( في 

اأنثى، وال يتعين عليه فعل ذلك اإال في حالة الطوارئ. كما  م�صاعدة 

قد تف�صلين اأال يفح�صك رجل حتى بوجود الم�صاعدة. وحتى لو قبلت 

بذلك فقد تكونين متوترًة جدًا، فال يتمكن من اأخذ عينة جيدة.

ما الذي يح�صل اإن كنت متوترًة؟

ثّمة اأ�صباب كثيرة قد تت�صبب في اإ�صابتك بالتوتر. فربما تكونين 

محرجًة اإن كنت ال تدركين مدى خ�صو�صية الفح�ض، مثاًل اإن كان 

حولك  ال�صتائر  اأن  اأو  الغرفة،  من  ويخرجون  يدخلون  اأ�صخا�ض  ثمة 

غير م�صدلة تمامًا.

م�صند ال�صاق

اكت�صاف الم�صكلة
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الفح�ص باليدين

يمكن للطبيب اأن يفح�ض حجم و�صكل وطراوة الرحم وقناتّي فالوب با�صتخدام 

بالفح�ض  الطبيب  ويقوم  الروتيني.  التنا�صلي  الفح�ض  من  جزء  وهذا  يديه، 

اليدوي باإدخال اإ�صبعيه في المهبل وتحريك عنق الرحم للتحقق من طراوته. 

وفي الوقت عينه، ي�صع يده االأخرى اأ�صفل البطن لل�صغط على الرحم.

الموقع

المثانةعظمة العانة

المهبل )اإدخال 

اإ�صبعين(

عنق الرحم

الم�صتقيم

القولون

الرحم

المبي�ض
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وترتبط االأ�صباب التي قد توؤدي اإلى التوتر بتجارب �صابقة تتعلق 

بلم�ض مهبلك، فربما يكون فح�ض �صابق قد اأزعجك اأو اأنك تعّر�صت 

لمتاعب في اأثناء الو�صع، اأو حتى العتداء جن�صي اأو اغت�صاب.

ما الذي �صي�صاعدني على اال�صترخاء؟

كنت  اإن  اال�صترخاء  على  ت�صاعدك  بطريقة  التفكير  ي�صعب 

الطبيب  و�صيحاول  تنا�صلي.  لفح�ض  الخ�صوع  قبل  بالقلق  ت�صعرين 

المنا�صبة  الو�صعية  نف�صك في  ت�صعين  يرياك كيف  اأن  الممر�صة  اأو 

والحر�ض على اأنك تفهمين جيدًا ما الذي �صيجري. وعليك اأن تثقي 

اأن  بال�صخ�ض الذي �صيجري الفح�ض واأن ت�صعري بالهدوء من دون 

ي�صتعجلك.

فاإن ملت  المالئمة.  الو�صعية  في  تكوني  اأن  اأي�صًا  اأن عليك  كما 

الفح�ض،  طاولة  على  ظهرك  واأرحت  قلياًل  االأعلى  اإلى  بحو�صك 

ي�صبح عنق الرحم اأكثر و�صوحًا وي�صبح الفح�ض اأ�صرع واأ�صهل.

فخذيك  ع�صالت  اأن  �صاقيك  فتح  تحاولين  حين  ت�صعرين  وقد 

بهذه  للتحكم  محددة  تقنية  ا�صتخدام  ويمكنك  ت�صتد.  الداخلية 

الع�صالت: ف�صعي يديك بلطف على االأوتار داخل الفخذ في المكان 

ت�صدينها  فيما  بها  ال�صعور  ويمكنك  بالحو�ض،  فيه  تت�صل  الذي 

ف�صتتمكنين حين  اأواًل،  البيت  تمّرنت على ذلك في  واإن  وتريحينها. 

تخ�صعين للفح�ض اأن تعرفي متى �صتتوترين، وبذلك ت�صبحين قادرًة 

على اتخاذ قرار واٍع باال�صترخاء.

اكت�صاف الم�صكلة
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النقاط الأ�شا�شية

توجد عّدة اأماكن يمكن اأن تق�صديها للح�صول على الم�صاعدة  �

في عالج الم�صاكل التنا�صلية

بالطب  � متخ�ص�صة  عيادات  الم�صت�صفيات  معظم  في  تتوفر 

وتجري  متخ�ص�صة  ن�صائح  اإليك  تقدم  والبولي  التنا�صلي 

الفحو�ض الالزمة وتوفر العالج

الم�صاكل  � من  للتخل�ض  الم�صاعدة  طلب  تاأخير  عدم  عليك 

واالإحراج،  الخوف  وجود  من  الرغم  على  التنا�صلية 

فاالخت�صا�صيون في عيادات الطبيب العام وعيادات التخطيط 

االأ�صري والعيادات في الم�صت�صفيات مدربون للتعامل مع هذا 

ال�صعور.
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 المساعدة الذاتية
 لحّل المشاكل

التناسلية والبولية

النظافة ال�شخ�شية

العناية بالنظافة

نف�صها  تنّظف  التنا�صلية  المنطقة  اأن  دائمًا  تتذكري  اأن  عليك 

بنف�صها. لذا، فاإن اأي تنظيف اإ�صافي تقومين به يجب اأن يكون لطيفًا، 

المجهرية  للج�صيمات  الدقيق  التوازن  في  ا�صطرابًا  يحدث  واأال 

واالإفرازات.

اإن بدا اأن اأمرًا ما لي�ض على ما يرام، قد ت�صعرين بالحاجة اإلى 

تنظيف نف�صك بقوة اأكبر. ولكن االغت�صال الأكثر من مرة اأو مرتين في 

اليوم غير �صروري وقد يحرم الج�صم من زيوته طبيعية.

بالغ�صاء  اأي�صًا  ال�صرر  التنا�صلية  االأع�صاء  غ�صل  يلحق  قد  كما 

الم�صاد للماء فوق ب�صرة الفرج، في�صبح غير �صفاف ويتق�صر، ما قد 

اأمرًا غير طبيعي يتطلَّب منك غ�صله.  باأن ثمة  اإلى االعتقاد  يدفعك 

فاإن غ�صلت الفرج كثيرًا، ي�صبح اأكثر ه�صا�صًة اأمام م�صّببات التهيج.
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تفادي م�شببات التهّيج

مثل  للب�صرة،  القاب�صة  ال�صوائل  من  جدًا  ح�صا�صة  الفرج  ب�صرة 

مزيل الرائحة للمهبل اأو المطهرات وما �صابه. وتجد كثير من الن�صاء 

اأن ال�صابون ذو الرائحة القوية ي�صّبب تهيجًا في المنطقة الدقيقة. 

ي�صتخدم  قد  ولكن  للتنظيف،  االأن�صب  الخيار  الماء وحده هو  ويبقى 

ال�صابون غير المعّطر في حال ال�صرورة.

ولكن ربما ي�صعب تفادي م�صّببات التهيج. ففي اأثناء اال�صتحمام، 

وعلى الرغم من ا�صتخدامك الماء وحده لغ�صل المنطقة التنا�صلية، 

اإلى  الج�صم  باقي  على  الم�صتخدم  ال�صامبو  اأو  ال�صابون  ي�صل  قد 

اأن  الم�صتح�صن  فمن  لذا  الفرج.  على  ويتراكم  التنا�صلية  االأع�صاء 

تنهي اال�صتحمام بغ�صل االأع�صاء التنا�صلية بحذر بالماء.

د�ّص المهبل

الن�صيج  ي�صتخدمن  اأو  المهبل  بد�ّض  الن�صاء  من  العديد  يقوم 

يوؤذي  الأنه  بذلك  نن�صحك  وال  المهبل.  داخل  لتنظيف  ال�صابون  اأو 

التي  عينها  العداوى  ت�صبب  وقد  المهبل،  في  الطبيعية  الكائنات 

تلجاأين اإلى د�ّض المهبل للق�صاء عليها.

اأعرا�ص المثانة

ال�صبب(  تتخل�صين من  ما  قلَّ  باأعرا�ض )ولكن  التحكم  يمكنك 

اأو ال�صعور بُحرقة عند  عدوى الم�صالك البولية، مثل التبول المتكرر 

قلويًة.  اأكثر  البول  وجعل  المثانة  الإفراغ  التبول  زيادة  ب�صبب  التبول 

المثانة وفي  للتهيج في جدار  ت�صببًا  اأقل  اأن يجعله  �صاأن ذلك  فمن  

االإحليل. كما يمكنك اللجوء اإلى التبول المزدوج و�صرب ع�صير التوت 

البّري )انظر ال�صفحات 48 - 50(.

الحّكة اأو التقّرح في الفرج

تحدثنا عن االنزعاج في الفرج عّدة مّرات في هذا الكتاب )انظر 

حول  عامة  ن�صائح  يلي  ما  وفي   .)74  ،63  ،25  -  22 ال�صفحات 

لم�صاعدتك  االأولى  الدرجة  في  ا�صتخدامها  يمكن  مهدئة  اإجراءات 

قبل بدء العالج.
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تفادي م�شببات التهيج

عندما تلتهب الب�صرة ت�صبح اأكثر ح�صا�صية، ويمكن الأي �صيء اأن 

م�صّببات  خ�صو�صًا  �صيء،  اأي  ت�صعي  اأال  وي�صتح�صن  تهيجها.  ي�صّبب 

التهيج مثل ال�صوائل القاب�صة للب�صرة والكريمات المطّهرة اأو الغ�صول 

على المنطقة اإلى حين تعلمين ما الذي ي�صبب الم�صكلة.

الغ�شيل با�شتخدام الماء المالح

الذي  الفرج  اأولى في عالج  المالح خطوًة  بالماء  الغ�صيل  ي�صّكل 

في  الملح  من  �صاي  ملعقة  مقدار  ا�صتخدام  وعليك  الحكة،  ي�صبب 

ن�صف ليتر من الماء، اأي ما يقارب ن�صبة الملح في الدم اأو في ماء 

البحر.

اأح�صري وعاًء تحتفظين به لهذه الغاية، ثّم امالأيه بالماء المالح 

كر�صي  ا�صتخدام  يمكنك  وعاًء  تجدين  ال  كنت  واإن  فيه.  واجل�صي 

الت�صطيف في المرحا�ض.

يمكنك بعدها غ�صل الفرج بالماء، و�صتح�صلين حينها على نتائج 

االأطباء  بع�ض  وين�صح  موؤقتة.  اأنها  من  الرغم  على  وفّعالة،  فورية 

في  الجلد  يجعل  ذلك  اأن  يرون  اأنهم  غير  مالحة،  بماء  اال�صتحمام 

المناطق االأخرى من الج�صم جافًا ومزعجًا.

الحفاظ على النتعا�ص والجفاف

ومن  وجافًة،  منتع�صًة  التنا�صلية  المنطقة  على  الحفاظ  عليك 

الم�صتح�صن ترك الهواء يمّر بارتداء مالب�ض وا�صعة ومنع العرق من 

طبيعية  مواد  من  م�صنوعة  مالب�ض  ارتداء  على  بالحر�ض  التراكم 

تمت�ض العرق مثل القطن.

داخلية  مالب�ض  بارتداء  االإر�صاد  ُكتيبات  جميع  تن�صح  كما 

اأي�صًا  تزيد  التي  ال�صيقة  الجينز  �صراويل  ارتداء  وتفادي  قطنية 

الجوارب  الطويلة بدل  الجوارب  بارتداء  ُين�صح  من االحتكاك. كما 

ويبدو  الهواء.  مرور  تمنع  الأنها  الج�صم  في  تلت�صق  التي  الكاملة 

وجود  الرغم من عدم  على  المراأة  ت�صاعد  الم�صائل  اأن جميع  هذه 

درا�صات علمية توؤكدها.

الم�صاعدة الذاتية لحل الم�صاكل التنا�صلية والبولية
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في  الرغبة  تقاومين  ال  فقد  الفرج  في  بحّكة  ت�صعرين  كنت  اإن 

حّكها، ويزداد ذلك في الليل. لذا فارتداء �صروال قطني يخّفف من 

ال�صعور بالحّكة في اأثناء النوم.

عالجات من دون و�شفات طبية

دواء  من  �صغيرة  لجرعة  يمكن  �صّدًة،  االأكثر  الحاالت  في 

حّمى  لعالج  طبية  و�صفة  دون  من  عادًة  يباع  الذي  »اأنتيهي�صتامين« 

وربما  هنيء.  بنوم  التمتع  على  وي�صاعدك  الحّكة  تخفيف  الق�ض، 

يدفعك الياأ�ض اأحيانًا اإلى فتح خزانة االأدوية في البيت وا�صتخدام ما 

ترين اأنه قد ي�صاعدك، على الرغم من اأن بع�ض االأدوية قد ي�صاعدك 

موؤقتًا، اإال اأنها قد تزيد الو�صع �صوءًا في االأمد البعيد.

مثل  ال�صتيرويد،  على  تحتوي  التي  للكريمات  يمكن  كما 

في  فّعالًة  تكون  اأن  والديرموفات،  والبيتنوفات  الهيدروكورتيزون 

تخفيف حّدة االلتهاب. ولكن عليك عدم ا�صتخدامها اإال بعد الح�صول 

على ن�صيحة طبية، الأن ثمة احتمال اأن يمت�ّض الفرج الملتهب كميًة 

كبيرًة منها، ما قد يلحق ال�صرر بالب�صرة.

وبما اأن االلتهاب هو رّدة فعل الج�صم للتخل�ض من العدوى، فقد 

يزيد اأي كريم �صتيرويد ُي�صتخدم لتخفيف اأعرا�ض العداوى الفطرية 

اأو الفيرو�صية �صوءًا، لذا تكون النتيجة عك�صيًة في االأمد البعيد. وهذا 

مهم جدًا عند ا�صتخدام كريمات ال�صتيرويد القوية مثل، »بيتنوفات« 

و»ديرموفات«.
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الذي  المتقرح  الفرج  مع  للتعامل  عامة  اأولية  اإجراءت 

يثير الحّكة

ويمكنك  والحكة.  التقرح  تخفيف  في  ت�صاعد  اأمور  عّدة  ثمة 

ا�صتخدام الو�صائل التالية بانتظار بدء العالج:

• تفادي و�صع اأي �صيء على المنطقة المعنية اأو حولها	

• غ�صل الفرج بالماء المالح )5 مليلتر اأو ملعقة �صاي �صغيرة من 	

الملح في ن�صف لتر من الماء(

• حافظي على برودة المنطقة وجفافها اإلى اأق�صى حّد ممكن	

• حاولي تفادي الحّك اأو الحّف، خا�صًة في الليل	

ُيعّد »الهيدروكورتيزون« اأقل قّوًة، لذا فهو يت�صبب بحدوث م�صاكل 

اأقل )فهو دواء قليل القوة لذا يمكن �صراوؤه من دون و�صفة طبية(.

فيمكنك  المبي�صات،  داء  من  تعانين  باأنك  ت�صّكين  كنت  اإن  اأما 

�صراء اأدوية لعالجه من دون و�صفة طبية. ولكن اإن كنت غير واثقة 

الختبارات  الخ�صوع  في  وترغبين  المبي�صات،  داء  من  تعانين  اأنك 

اإلى  العالجات  هذه  تتفادي  اأن  في�صتح�صن  الت�صخي�ض،  من  للتاأكد 

نتائج  مع  يتداخل  قد  الم�صبق  العالج  الأن  التحاليل،  اإجراء  بعد  ما 

الفحو�صات.

تفادي العداوى المنقولة جن�شياً

يكون الخطر االأكبر لالإ�صابة بعدوى منقولة جن�صيًا في االأ�صهر 

الثالثة االأولى من بدء عالقة حميمة مع �صريك جديد. وفي الغرب، 

في  واحد  جن�صي  �صريك  من  اأكثر  لالأ�صخا�ض  عادة  يكون  عادة 

بعد  ثّم  الوقت،  من  لفترة  واحد  �صريك  مع  يبقون  ولكنهم  حياتهم، 

فترة زمنية ينتقلون اإلى �صريك اآخر. لذا يمكن نقل العدوى عند تغيير 

ال�صريك.

الم�صاعدة الذاتية لحل الم�صاكل التنا�صلية والبولية
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ولذا يمكن اأن يحمي الواقي من انتقال العداوى المنقولة جن�صيًا، 

ولكن هذه الواقيات لي�صت ناجعة دومًا، كما اأن من ي�صتخدمها لي�ض 

التودد  نافعة يتعين ارتداوؤها منذ بداية  الواقيات  مع�صومًا. ولتكون 

انتقال  حاالت  معظم  في  تبين  فقد  الجماع.  انتهاء  وحتى  الجن�صي 

العدوى لدى اأ�صخا�ض ا�صتخدموا الواقي، اأنها انتقلت خالل التودد، 

اأي قبل و�صع الواقي لممار�صة الجن�ض.
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النقاط الأ�شا�شية

بنف�صها،  � نف�صها  لتنظف  فّعالة  باآلية  التنا�صلية  المنطقة  تتمتع 

وال تحتاج اإلى تنظيفها ب�صدة اأو ب�صكل متكرر

اأو  � الحّكة  لتخفيف  م�صاعدة  وو�صائل  وقائية  و�صائل  عدة  ثمة 

التقرح في الفرج

الخطر  � جديدة  عالقة  اأي  من  االأولى  الثالثة  االأ�صهر  تحمل 

ا�صتخدام  يجب  لذا  جن�صيًا،  منقولة  بعدوى  لالإ�صابة  االأكبر 

الواقي دائمًا في هذه المرحلة

الم�صاعدة الذاتية لحل الم�صاكل التنا�صلية والبولية
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معجم المصطلحات

الإبا�شة: تحدث في منت�صف الدورة ال�صهرية، تتمزق حوي�صلة 

لهذه  يمكن  اأحيانًا  ب.  لُتخ�صَّ جاهزة  بوي�صة  وتخرج  المبي�ض  في 

منت�صف  في  األم  بحدوث  وتت�صّبب  تنزف  اأن  المتمّزقة  الحوي�صلة 

الدورة ال�صهرية.

فيها  تلتقي  الذي  المكان  العمودي:  الحر�شفي  الت�شال 

البطانتان الطالئيتان العمودية والحر�صفية في عنق الرحم. ويختلف 

يبداأ  قد  المنطقة  وفي هذه  الحياة،  من  مراحل مختلفة  في  الموقع 

�صرطان عنق الرحم.

الأ�شتروجين: هرمون ن�صائي يزداد عند البلوغ والحمل ويتراجع 

الحمل  منع  حبوب  �صناعة  في  وي�صتخدم  الطمث.  انقطاع  بعد 

المختلطة.

اأعرا�صه  من  جيد.  ب�صكل  مفهوم  غير  مر�ض  الفرج:  اعتالل 

االألم الحارق في الفرج. وال تظهر اأي عالمات وال تظهر الفحو�ض اأي 

�صبب، وعادًة يتح�صن وحده مع الوقت.

اأعرا�ض تح�صل قبل االإ�صابة بالمر�ض ب�صكل  اأعرا�ص م�شبقة: 

كامل. وت�صمل االأعرا�ض الم�صبقة للهرب�ض مثاًل، التوعك واألم ووخز 

اأ�صفل الظهر واألم في الفخذين ووخز في المكان الذي �صتظهر  في 

فيه تقرحات الهرب�ض.
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في  اأن�صجة  من  جدًا  �صغيرة  بكميات  عادًة  ينّز  �صائل  اإفرازات: 

اأن�صجة  اأو  الج�صم. وم�صدر ال�صائل هو اإما الغدد التي تفرز ال�صائل 

ملتهبة تتفاعل مع م�صبب للتهيج.

عادًة  ُت�صتخدم  اأنها  اإال  الملتهب،  الجلد  الكلمة  تعني  الإكزيما: 

لالإ�صارة اإلى جلد ملتهب نتيجة ح�صا�صية اأو لعدم وجود �صبب وا�صح. 

تتواجد االإكزيما عادة في اأكثر من مكان في الج�صم.

اأمرا�ص مناعة ذاتية: في هذه الحاالت يت�صرف جهاز المناعة 

التهابًا، وحتى  في الج�صم ب�صكل خاطئ �صد نف�صه، ما ي�صبب عادًة 

ندبات في االأن�صجة الطبيعية. وُيعتقد اأن بع�ض م�صاكل الب�صرة ناتجة 

المت�صلب  والحزاز  ال�صداف  مثل  ذاتية  مناعة  ا�صطرابات  عن 

ومر�ض بهجت.

المادة  من  �صغيرة  رقع  تتواجد  الرحمي:  البطاني  النتباذ 

االأعرا�ض  وت�صمل  الطبيعي.  مكانها  خارج  الرحم  ببطانة  الخا�صة 

االألم في الحي�ض )عادًة يبداأ االألم قبل النزيف( وع�صر الجماع، وقد 

ي�صّبب العقم في الحاالت الحاّدة.

النتباذ: منطقة الخاليا الطالئية العمودية على الجزء المهبلي 

عمر  في  عادًة  تتواجد  مخاطية.  اإفرازات  تنتج  الرحم  عنق  من 

مثاًل  م�صتوياته،  اأعلى  في  االأ�صتروجين  م�صتوى  يكون  االإنجاب حين 

عند الحمل.

يتراجع  الذي  الوقت  وهو  الياأ�ض.  ب�صّن  يعرف  الطمث:  انقطاع 

فيه م�صتوى هرمون االأ�صتروجين في الج�صم، ويتوقف الحي�ض. 

الأوالي: كائنات مجهرية مكّونة من خلية واحدة، وهي متطورة 

رات  الُم�صِعّ عليها  االأمثلة  ومن  البكتريا.  من  واحدة  بدرجة  اأكثر 

والمتمورة.

وعند  البلوغ  عمر  في  يزداد  ن�صائي  هرمون  البروجي�شتيرون: 

في  البروجي�صتيرون  ويوجد  الطمث.  انقطاع  عند  ويتراجع  الحمل 

العالج  وفي  الم�صغرة  الحبوب  فيها  بما  الحمل،  منع  حبوب  كافة 

الم�صرد
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وفي  الحمل  اأنه هو موجود في حقنات منع  كما  للهرمونات.  البديل 

اللولب.

البكتيريا المهبلية: خلل في توازن البكتيريا في المهبل ي�صبب 

عادًة اإفرازات ذات رائحة كريهة ت�صبه رائحة ال�صمك المتعفن. 

ولكنها  االأوالي،  اأقل تطورًا من  بدائية،  اأ�صكال حياة  البكتيريا: 

وهي  منها.  االأنواع  ماليين  ويوجد  الفيرو�صات.  من  تطورًا  اأكثر 

ت�صبب العداوى في المنطقة التنا�صلية، مثل عداوى الم�صالك البولية 

الق�صاء  ويمكن  الم�صابة.  ال�صعر  وحوي�صالت  المهبلية  والبكتيريا 

عليها با�صتخدام الم�صادات الحيوية.

بيئة الكائنات: مجموع الميكروبات في المهبل، والبيئة الطبيعية 

المهبل  لت�صكل  متوازن  ب�صكل  ولكن  متعددة،  اأنواع  على  تحتوي 

الطبيعي.

الت�شنج الع�شبي المهبلي الالاإرادي: ت�صنج في الفخذ وع�صالت 

الحو�ض، يمنع الق�صيب من ولوج المهبل.

تكرار المر�ص: اأزمات متكرر من اإ�صابة ما.

التهاب الجلد الع�شبي: مر�ض جلدي ت�صبح فيه الب�صرة �صميكًة 

ومثيرًة للحكة، وغالبًا نتيجة فركها.

التهاب الحوي�شة والكلية: عدوى في الكلية، تنت�صر عادًة ب�صبب 

عدوى في المثانة.

التهاب المثانة: ي�صتخدم هذا التعبير غالبًا للداللة على العداوى 

ي�صيب  الذي  االلتهاب  يعني  ولكنه  البولية،  الم�صالك  ت�صيب  التي 

عقاقير  مثل  عديدة  اأمور  عن  االلتهاب  ينتج  وقد  وحدها.  المثانة 

العالج الكيميائي، لذا ال يعني دائمًا وجود عدوى.

ما،  �صرر  اأو  عدوى  تجاه  الطبيعية  الج�صم  فعل  رّدة  التهاب: 

تر�صح  فقد  حاّدًا،  االلتهاب  كان  اإن  وانتفاخ.  احمرار  مع  يترافق 

اأي�صًا في  اأو دمًا. وقد يطراأ االلتهاب  اأو حتى قيحًا  المنطقة �صائاًل 
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اأمرا�ض المناعة الذاتية، حيث تتفاعل االأج�صم الم�صادة في الج�صم 

يكون  االلتهاب  اأن  من  الرغم  وعلى  نف�صه.  الج�صم  من  اأن�صجة  �صد 

عادًة مع العدوى، اإال اأنه قد يتواجد من دونها اأي�صًا.

ج�شم م�شاد: نوع من بروتينات الدم ينتج عن خاليا محددة في 

جهاز المناعة لمحاربة ج�صم غاٍز مثل البكتيريا اأو الفيرو�ض. ويمكن 

 خاليا طبيعية في الج�صم، 
ً
اأحيانًا لالأج�صام الم�صادة اأن ُتهاجم خطاأ

كما هو الحال في اأمرا�ض المناعة الذاتية.

الحالب: اأنبوب يعبره البول في طريقه من المثانة اإلى الخارج. 

يفتح عند الفرج لدى المراأة.

الحرق ب�شلك �شاخن: عالج للثوؤلوالت. بعد تخدير المنطقة، تتم 

اإزالة الثوؤلوالت عن الب�صرة الطبعية با�صتخدام �صلك �صغير �صاخن.

في  البكتيريا  من  م�صتعمرة  على  الحفاظ  عملية  الح�شانة: 

الظروف المنا�صبة وتركها تنمو ثّم التعرف اإليها.

بعد  ا�صتئ�صالها  يتم  الن�صيج،  من  �صغيرة  عينة  الخزعة: 

تخدير المنطقة المعنية. تر�صل العينة بعدها للتحليل تحت المجهر 

لت�صخي�ض الم�صكلة.

خالل طالئية حر�شفية: نوع الب�صرة الذي يحّد المهبل ويرتفع 

حتى الجزء االأ�صفل من عنق الرحم.

يحّد  الب�صرة  من  محدد  نوع  العمودية:  الطالئية  الخاليا 

�صطح  فوق  قلياًل  ويمتد  الرحم.  مثل  الج�صم  من  المجوفة  المناطق 

عنق الرحم وين�صم اإلى ب�صرة المهبل )خاليا طالئية حر�صفية( عند 

نقطة االت�صال الحر�صفي العمودي.

داء كرون: ا�صطراب نادر في االأمعاء قد ي�صبب االألم والنزيف 

بتقرحات  ي�صابون  وقد  باالنزعاج،  به  الم�صابون  ي�صعر  واالإ�صهال. 

وتورمات موؤلمة حول ال�صرج في االأع�صاء التنا�صلية.

تدل  حيث  خاطئة،  تكون  �صلبية  فح�ض  نتيجة  خاطئ:  �شلبي 

الم�صرد
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من  الرغم  على  الفح�ض،  عند  م�صكلة  وجود  عدم  على  النتيجة 

وجودها في الواقع.

زوجان،  عادًة  يوجد  المهبل.  �صفرتّي  اإلى  اإ�صارة  في  ال�شفرة: 

الخارجيتان ال�صفرة الكبرى، والداخليتان، ال�صفرة ال�صغرى.

باالأمرا�ض  الطبي  االخت�صا�ض  ا�صم  بولي:  تنا�شلي  طّب 

في  العيادات  هذه  وتوجد  جن�صيًا.  المنقولة  واالأمرا�ض  التنا�صلية 

اأنواع  لكافة  تحاليل  وُتجري  الن�صائح،  وتقدم  الم�صت�صفيات،  معظم 

العداوى المنقولة جن�صيًا.

العار�ص: اإ�صارة على وجود خطب ما في ج�صمك. والعار�ض اأمر 

تالحظينه بنف�صك، مثل األم اأو كتلة.

عدوى الم�شالك البولية: عدوى في جزء من الم�صالك البولية اأو 

فيها كّلها، غالبًا ما تنتج عن بكتيريا. وت�صمل القناة البولية الكليتين 

في  مح�صورًة  العدوى  تكون  وعادًة،  واالإحليل.  والمثانة  والحالبين 

وم�صطلح  الم�صطلح  هذا  بين  يخلط  واأحيانًا  واالإحليل،  المثانة 

التهاب المثانة.

ع�شر البول: المعاناة من االألم عند التبول، خ�صو�صًا مع خروج 

البول من المثانة ب�صبب تهيج االإحليل.

االألم  اإلى  يق�صم  الجن�ض.  ممار�صة  عند  االألم  الجماع:  ع�شر 

الخارجي )ع�صر جماع �صطحي( واألم ت�صعرين به في الحو�ض )ع�صر 

جماع عميق(.

العقد )الغدد( الليمفاوية: جزء من جهاز المناعة في الج�صم. 

يمكن اأحيانًا ال�صعور بالعقد الليمفاوية في االأْرِبيَّة عند خّط المالب�ض 

الداخلية تحت المالب�ض. في حال كانت العدوى في الفرج كبيرة، قد 

تنتفخ وي�صبح لم�صها موؤلمًا.

ليبقي  الرحم  قاعدة  في  ع�صلي  كرباط  يعمل  الرحم:  عنق 

الجنين في الداخل.
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اأكثر  اآخر  اأمرًا  تجعل  وجودها  حال  في  عوامل  مهيئة:  عوامل 

بالم�صادات  العالج  مثاًل  خطر.  عوامل  وهي  ليح�صل،  ترجيحًا 

الحيوية يجعلك اأكثر عر�صة لالإ�صابة بداء المبي�صات.

المهبل  المجهري على  الفطري  النمو  نوع من  الفطري:  الغزل 

عند االإ�صابة بداء المبي�صات.

 فترة الح�شانة: الوقت بين التقاط العدوى وظهور االأعرا�ض.

الفرج: الب�صرة الخارجية المرئية من الجلد ت�صم البظر وفتحة 

االإحليل وزوجّي ال�صفرتين وفتحة المهبل. 

فيرو�ص الهرب�ص: ا�صم الفيرو�ض الذي ي�صبب الهرب�ض التنا�صلي 

وهرب�ض ال�صفة.

ت�صبب  التي  الفيرو�صات  هي  الب�شري:  الحليمي  الورم  فيرو�ص 

اأنواعًا مختلفة من الثوؤلوالت. بع�صها مح�صوٌر في المنطقة التنا�صلية 

مثل االأنواع 6 و1 و16و 18 و32.

الفيرو�شات: كائنات معدية، هي من اأ�صكال الحياة االأكثر بدائيًة 

الهرب�ض  مثل  م�صاكل  التنا�صلية  االأع�صاء  في  وت�صّبب  االأر�ض.  على 

الفيرو�صات  لمعظم  فّعال  عالج  يوجد  وال  التنا�صلية.  والثوؤلوالت 

)االأ�صيكلوفير للهرب�ض ا�صتثناء نادر(، وال تقتلها الم�صادات الحيوية.

قناة عنق الرحم: الفوهة في عنق الرحم التي تقود اإلى التجويف 

الداخلي في الرحم.

كائنات مجهرية: هي الميكروبات. والتي ناق�صناها هنا )ابتداًء 

من اأكثرها بدائيًة( ت�صمل الفيرو�صات مثل الهرب�ض، والبكتيريا مثل 

تلك التي ت�صبب البكتيريا المهبلية اأو العداوى البولية، والخميرة مثل 

رات المهبلية. ة البي�صاء، واالأوالي مثل الُم�صِعّ الُمْبَي�صَّ

اأي  ظهور  دون  من  به  االإ�صابة  اأو  المر�ض  حمل  اأعرا�ص:  ل 

اأعرا�ض.

وهي  لتعي�ض.  االأوك�صيجين  اإلى  تحتاج  ال  بكتيريا  لهوائية: 

الم�صرد
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تتواجد باأعداد كبيرة في البكتيريا المهبلية.

جدران  ت�صبح  الحال  هذه  في  المتهيجة:  الأمعاء  متالزمة 

ب�صكل عام.  اأو ت�صبح طريًة  االألم،  فتت�صنج م�صببًة  االأمعاء ح�صا�صًة 

وهي �صبب �صائع الآالم الحو�ض عند ال�صابات. ويجب اأخذها في عين 

وجود  في حال  لفترة طويلة، وخ�صو�صًا  االألم  ي�صتمر  االعتبار حين 

اأعرا�ض معوية مثل االإ�صهال اأو االإم�صاك.

مثل  مجهري  كائن  اإلى  النظر  في  المجهر  ا�صتخدام  مجهري: 

التحقق  اإلى  بالمهجر  المهبلية  االإفرازات  فح�ض  يهدف  البكتيريا. 

من البكتيريا المهبلية اأو مر�ض ال�صيالن.

مدخل المهبل: الفتحة الخارجية الظاهرة للمهبل

مر�ص التهابي حو�شي: عدوى في الرحم وقناتّي فالوب، ينتج 

عادًة عن داء المتدثرات اأو مر�ض ال�صيالن، وقد ي�صبب العقم.

على  تقرحات  ظهور  اإلى  يوؤدي  نادر  مر�ض  بهجت:  مر�ص 

مثل  اأخرى  م�صاكل  غالبًا  وتوجد  الفم.  وعلى  التنا�صلية  االأع�صاء 

ال�صرايين الملتهبة.

م�شتعمرة: م�صتوطنة لكائنات مجهرية على الج�صم اأو في داخله، 

حيث تعي�ض من دون الت�صبب باأي اأذى.

االإفرازات  من  عينة  ل�صحب  معقم  قطن  ا�صتخدام  م�شحات: 

لم�صحة  كثيرون  خ�صع  وقد  للفح�ض.  المختبر  اإلى  اإر�صالها  يمكن 

في الحلق بال�صابق للتحقق من وجود بكتيريا لدى اإ�صابتهم باألم في 

الحلق. وُتعتمد الطريقة عينها باأخذ م�صحات من المهبل اأو االإحليل 

للتاأكد من وجود عدوى تنا�صلية.

رات المهبلية: اأوالي ي�صبب عدوى في المهبل، توؤدي اإلى  الُم�شِعّ

تقرح واإفرازات.

تقتل  )ال  البكتيريا  �صد  تعمل  عقاقير  الحيوية:  الم�شادات 

الفيرو�صات(. والنوع االأ�صهر منها هو عائلة البن�صلين من الم�صادات 



139

بع�ض  وتهاجم  الخلية.  جدار  بثقب  البكتيريا  تقتل  التي  الحيوية 

وهي  المختلفة  البكتيريا  من  متنوعًة  مجموعًة  الحيوية  الم�صادات 

من  محدودًا  عددًا  االآخر  البع�ض  ويهاجم  وا�صع«.  �صعاع  »ذات 

الحيوية  الم�صادات  تقتل  كما  �صيق«.  »�صعاع  ذات  وتكون  البكتيريا، 

اأنواعًا اأقل من البكتيريا  ذات ال�صعاع ال�صيق، مثل الميترونيدازول، 

المهبلية الطبيعية، وهي اأقل قابليًة للت�صبب باأزمة داء المبي�صات.

�صغيرة  نقطًا  ت�صبب  فيرو�صية  عدوى  المعدية:  الملي�شاء 

جزء  اأي  في  تت�صكل  اأن  يمكن  لوؤلوؤية.  اأفاعَي  ت�صبه  براقًة  م�صتديرًة 

عند  التنا�صلية  االأع�صاء  على  تظهر  ما  غالبًا  ولكنها  الج�صم،  من 

ولكنها  الجن�صي،  ال�صريك  من  العدوى  التقاط  ويمكن  الرا�صدين. 

بين  خ�صو�صًا  االحتكاك،  من  اآخر  نوع  اأي  بوا�صطة  اأي�صًا  تنتقل 

االأطفال، ويمكن الخلط بينها وبين الثوؤلوالت.

منظار: جهاز ي�صتخدم للنظر اإلى داخل المهبل.

ذات  بطانة  اأي  اأو  الجلد  من  �صطحية  طبقات  طالئي:  ن�شيج 

غ�صاء.

الج�صم،  اأي مكان في  في  الثوؤلوالت  ي�صبه  نمّو  الحليمي:  الورم 

ولكن غالبًا ما ي�صتخدم في الحاالت المتعلقة بالمثانة. ويمكن لالأورام 

الحليمية في المثانة اأن تتطور لت�صبح �صرطانًا، ويتعين ا�صتئ�صالها.

ورم ع�شلي اأمل�ص رحمي: عقد من الع�صالت في الرحم اأو تنتوؤ 

من جدرانه. غالبًا ال تتواجد اأي اأعرا�ض، على الرغم من اأّن من �صاأن 

بالعقم.  تت�صبب حتى  باآالم حي�ض حادة، وقد  الت�صبب  االأوورام  هذه 

في  المتقدمات  لدى  وخ�صو�صًا  الن�صاء،  لدى  �صائعة  االأورام  وهذه 

ال�صّن.

الم�صرد
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صفحاتك 

على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

لن  اأنك  من  لتتاأكد  فهمها  تريد  باأمور  المتعلقة  االأ�صئلة  من  ق�صيرة 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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معلومات وخيارات و�شحة اأف�شل

الكتب المتوفرة من هذه ال�شل�شلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

	•االن�صداد الرئوي المزمن
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

الن�صائية االأمرا�ض  •	
ا�صطرابات الغدة الدرقية •	

دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�شة ماليين ن�شخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




