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مطالب موجود در این دانشنامه

مقدمه

آبسه غدد بارتولن

عفونت لگن

سیفلیس

اپیدیمیدیت

هرپس تناسلی

واژینیت

اورتریت

شانکروئید

هپاتیت سی

سیتومگالوویروس

www.takbook.com



3

مقدمه
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هایی عفونت های منتقله از راه جنسی یبماری 

هستند که از طریق تماس جنسی از یک فرد به 
.دیگر منتقل می شود

تناسلی معموال محیط مرطوب و گرم است، ایده مناطق 

. آل برای رشد مخمرها، ویروس ها و باکتری ها

افراد می توانند میکروارگانیسم هایی را که در پوست یا 

. غشاهای مخاطی جنین قرار دارند، انتقال دهند

موجودات عفونی همچنین می توانند بین افراد در 

منیزیم، ترشحات واژینال یا خون در طی رابطه جنسی 

. حرکت کنند
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نمونه هایی از بیماری های منتقله از راه جنسی 

: عبارتند از

کالمیدیا
chancroid

تناسلی تبخال

زگیل ناحیه تناسلی
Bهپاتیت 

HIVویروس نقص ایمنی بدن انسان 
(ویروس پاپیلومای انسانی HPV) 

www.takbook.com
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. زنان مبتال به کالمیدیا معموال عالئم را نشان نمی دهند

هر عالئم معموال غیر اختصاصی هستند و ممکن است 

: شامل موارد زیر باشند

عفونت مثانه 

تغییر در ترشحات واژن 

درد شکمی خفیف 

اگر فرد برای درمان کالمیدیا درمان نمی شود، ممکن 

: است منجر به عالئم زیر شود

درد لگن 

دردناک در رابطه جنسی، هر دو به طور متناوب یا هر 

زمان 

خونریزی بین دوره ها 

www.takbook.com
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در کشورهای در حال توسعه، بویژه عفونت شانکروئید 

در میان کارگران سکس تجاری و برخی از گروه های 

این به دلیل . پایین اجتماعی و اقتصادی رایج است

فقدان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان، ننگ به 

دنبال کمک، فقدان آموزش بهداشت جنسی مناسب و 

.سایر عوامل است
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هفته از ابتال به این عفونت، بیمار دچار 2طی یک روز تا 

.  کمبودهایی می شود که طی یک روز به زخم تبدیل می شود

این بسیار دردناک . اینچ باشد2اینچ تا 1/8زخم میتواند از 

خواهد بود و ممکن است به خوبی تعریف شده باشد، مرزها را 

تضعیف کرده و مواد خاکستری مایل به خاکستری در پایه خود 

. داشته باشند

در بعضی . اگر پایه زخم است، آن را معموال خونریزی می کند

. موارد، گره های لنفاوی دردناک و دردناک می شوند

www.takbook.com
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عالئم مرتبط با تبخال تناسلی، اگر آنها رخ می دهد، ممکن است 

: عبارتند از

تلقیح و زخم بر روی دهانه رحم 

ترشحات واژن 

درد در ادرار کردن 

تب

به طور کلی احساس ناخوشایند 
در اطراف دهان در نوع زخم های سرد HSV 

همچنین ممکن است برسهای قرمز در ناحیه تناسلی خارجی، 

.راست روده، ران و باسن رخ دهد

این می تواند دردناک باشد، به خصوص اگر آنها را پشت سر 

. بگذارند و زخم را ترک کنند

www.takbook.com
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هپاتیت ب ویروس 

طریق تماس با مایع منی آلوده، خون و سایر مایعات از 

. بدن منتقل می شود

محافظت نشده رابطه جنسی 

با استفاده از یک سرنگ ضد انعقاد 

به طور تصادفی توسط یک جسم تیز کشیده شده است 

نوشیدن شیر مادر آلوده 

هپاتیت بتوسط یک فرد مبتال به 

www.takbook.com
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: عالئم تریکومونایز عبارتند از

بوی واژن 

ترشحات واژن 

درد یا ناراحتی در طی رابطه جنسی 

درد هنگام ادرار کردن 

www.takbook.com
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به سیستم ایمنی بدن حمله ( اچ آی وی)ویروس نقص ایمنی بدن 

می کند و میزبان آن را بسیار آسیب پذیر به عفونت ها و بیماری 

اگر ویروس درمان نشده باقی بماند، حساسیت به . ها می کند

. عفونت بدتر می شود

HIV  در مایع منی، خون، شیر مادر و مایعات واژینال و رکتوم

اچ آی وی می تواند از طریق تماس خون به . یافت می شود

خون، تماس جنسی، تغذیه با شیر مادر، زایمان، اشتراک 

تجهیزات برای تزریق دارو، مانند سوزن و سرنگ و، در موارد 

. نادر، انتقال خون، انتقال یابد
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ویروس پاپیلومای انسانی نام یک گروه از ویروس هایی 

است که بر روی پوست و غشاهای مخاطی مانند گلو، 

. گردن رحم، دهان و دهان تاثیر می گذارد

نوع 100بیش از  HPV

می تواند بر ناحیه تناسلی 40وجود دارد که حدود 

این انواع ممکن است به دهان و گلو نیز . تاثیر بگذارد

. انتقال یابد

www.takbook.com
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فصل اول آبسه غدد بارتولن
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کیست بارتولن

از مایع است که فقط در داخل یک واژن واژن زن پر کیسه یک 

. قرار دارد

این . شما ممکن است یک توده نرم و بدون درد را احساس کنید

. به طور معمول باعث هیچ مشکلی نمی شود

با این حال، اگر کیست رشد کند، می تواند قابل توجه و ناراحت 

هنگام راه رفتن، نشستن یا داشتن رابطه جنسی . کننده باشد

احساس ( ولوا)ممکن است احساس درد در پوست اطراف مهبل 

. کنید

www.takbook.com
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است که در طول رابطه حاوی مایع غدد بارتولین 

. جنسی به عنوان یک روان کننده عمل می کند

مجاری ها مسدود شوند، می توانند با سیال پر اگر 

.دشوند و به تشکیل یک کیست گسترش پیدا کنن

www.takbook.com
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اگر نشانه های قابل توجهی نداشته باشید، بعید است که به 

. درمان نیاز دارید

مراقبت از خود را اقدامات اگر کیست دردناک باشد، ممکن است 

گرم چندین بار در روز برای کیسه آب ساده انجام دهد، مانند 

. سه یا چهار روز و مصرف داروهای ضد بارداری

اگر این کار نکرد، درمان های متعددی برای درمان درد و 

در صورت لزوم، کیست می تواند تخلیه . عفونت وجود دارد

. اکثر این درمان ها شامل یک عمل جراحی اند. شود

www.takbook.com
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دقیقا مشخص نیست که چرا کیست بارتولین رشد می کند، 

. بنابراین معموال نمی توان از آنها جلوگیری کرد

با این حال، به نظر برخی از افراد مبتال به عفونت های 

کردن رابطه جنسی سالم تمرین 

( هر بار که سکس داریدکاندوماستفاده از )

. تواند به کاهش شانس ابتال به آن کمک کندمی 

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/male-condoms.aspx&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhh-6jvck5Ujd7gJHhqtDUIrqPP1GQ


causes of Bartholin abscess

علل آبسه بارتولن

ecoliاشرشیا کولث

chlamydiaکالمیدیا

gonorrhea گنوره آ
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فصل دوم التهاب لگن
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(بیماری التهابی لگن  PID) 

. تولید مثل زن استاز بیماریهای 

، تخمدانها و لوله های فالوپ می (رحم)شامل رحم این 

. شود

(توسط یک عفونت جنسی منتقل می شود معموال  ) 

به خوبی انجام می شود، اما اگر این درمان معموال 

عفونت شدید باشد یا اگر درمان نشود، می توانید 

. مشکالت باروری را ایجاد کنید
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عفونت لگن برخی از مواردی که شانس شما برای توسعه 

می دهد افزایش 

: شاملاین 

قبل از آن داشته باشید  STI  یاPID

رابطه جنسی چندین ساله با چندین شرکا داشته ایم 

با یک شریک داشته اند که محافظت رابطه جنسی بدون 

داشته شریک خودشان ممکن است رابطه جنسی با چندین 

باشند 

سقط اخیر 

www.takbook.com
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شما می توانید با استفاده از روش های جلوگیری از 

ازعفونت لگن جلوگیری بارداری، مانند کاندوم، 

. کنید

کمک می کند تا شانس خود را برای رسیدن به این 

شما همچنین می . کاهش دهیدعفونت های جنسی 

توانید خود را به طور مرتب برای بیماری های 

منتسب به بیماری تست کنید و شرکای جنسی 

. کمتری داشته باشید

www.takbook.com



riskfactor of PID

ریسک فاکتور التهاب لگن

have sexداشتن سکس

dont use condomعدم مصرف کاندوم

use IUDمصرف آیودی

family historyسابقه خانوادگی
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فصل سوم سیفلیس
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سیفلیس عفونت باکتریایی است که معموال با داشتن رابطه

. جنسی با کسی که آلوده شده است، گرفتار می شود

مهم این است که اگر ممکن است فکر کنید که ممکن است 

سیفلیس داشته باشید، آزمایش شده و درمان می شود، زیرا 

ممکن است در صورت عدم درمان، مشکالت جدی ایجاد 

. شود

آنتی بیوتیک ها درمان می شودمعموال با یک دوره کوتاه از 

 .
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: عالئم عبارتند از

زخم های کوچک و بی درد و زخم هایی که معموال روی آلت 

ظاهر می شوند، اما می توانند در مقعد تناسلی، واژن، یا اطراف 

مکان های دیگر مانند دهان رخ دهند 

یک بثور قرمز خونریزی که اغلب روی کف دست یا کف پا تاثیر 

می گذارد 

که ممکن است در ( زگیل تناسلیشبیه به )رشد پوستی کوچک 

زنان و یا در اطراف حنجره در مردان و زنان ظاهر شود 

تکه های سفید در دهان 

غدد و ( تب)، درجه حرارت باال درد مفصلی، سردردخستگی، 

در گردن، کشاله ران یا زیر بغل تورم

www.takbook.com
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روداز بین نمی سیفلیس به طور معمول به خودی خود 

گرفتن تست تنها راه برای پیدا کردن اگر شما آن را داشته 

باشید مفید است

داروهایی که برای درمان سیفلیس استفاده می شود فقط 

شما نمی توانید -در مورد نسخه قابل دسترسی است 

خودتان آنها را خریداری کنید

درمان می تواند به کاهش خطر گسترش عفونت به 

دیگران و مشکالت جدی در آینده کمک کند 

www.takbook.com
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: سیفلیس معموال با یک یا دو مورد درمان می شود

اکثر مردم تنها نیاز به -تزریق آنتی بیوتیک ها به باسن خود 

یک دوز دارند، اگر چه مدت سه بار تزریق شده در فواصل 

زمانی هفته توصیه می شود اگر سیفلیس را برای مدت طوالنی 

داشته باشید 

یک قرص قرص های آنتی بیوتیکی اگر شما نمیتوانید تزریق 

کنید، این معموال دو یا چهار هفته طول می کشد، بسته به اینکه 

تا چه زمانی سیفلیس را داشته اید 

www.takbook.com
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سیفلیس عمدتا از طریق تماس نزدیک با درد زخمی 

. گسترش می یابد

این معموال در طول رابطه جنسی واژن، مقعد یا دهان 

و یا با به اشتراک گذاری اسباب بازی های جنسی با 

هر فردی که فعال . کسی که آلوده است اتفاق می افتد

. است از نظر جنسی، در معرض خطر است
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نمی تواند مانع شود، اما اگر راهمیشه سیفلیس 

شما از نظر جنسی فعال هستید، می توانید خطر 

رابطه ایمن کاهش دهیدابتال به این بیماری را با 

در طول زنکاندومیا کاندوم مرداستفاده از 

رابطه

( یک مربع از پالستیک)از یک سد دندان استفاده 

در طول رابطه جنسی دهانی 

وسایل جنسیاجتناب از اشتراک 
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symptom of syphilis is

عالئم سیفلیس

headacheسردرد

swollen glandتورم غدددلنفاوی

fatigueضعف

feverتب

hair loss ریزش مو
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فصل چهارم اپیدیدیمیت
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م در پشت بیضه ها متور( اپیدیدیم)اپیدیدیمیت جایی است که لوله 

این اغلب به علت عفونت ایجاد می شود و . و دردناک می شود

.معموال با آنتی بیوتیک ها درمان می شود

اگر بیضه ها نیز تحت تاثیر قرار بگیرند، ممکن

.ارچیت نامیده شود-است به نام اپیدیدو
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: عالئم اپیدیدیمیت ممکن است شامل موارد زیر باشد

( توپ)درد ناگهانی یا تدریجی در یک یا هر دو بیضه 

احساس ناراحتی، گرم و ( اسکروتوم)کیسه پوست حاوی بیضه 

تورم دارد 

که به نظر می رسد یک ( هیدروسل)ایجاد مایع در اطراف بیضه 

توده یا تورم است
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39

علل اپیدیدیمیت 

عفونت جنسی منتقلاپیدیدیمیت معموال توسط یک 

این احتمال . گونورهیا کالمیدیا، مانند می شود

. سال بیشتر است35بیشتر در مردان جوان تر از 

(عفونت ادراری همچنین می تواند توسط یک  UTI) 

، ایجاد شود

.مردان شایع تر هستنددر  UTI
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درمان اپیدیدیمیت 

.  اگر عفونت دارید، معموال به آنتی بیوتیک ها داده می شود

در عرض چند روز باید احساس خوبی داشته باشید، اما 

. هفته طول بکشد تا کامال بهبود یابد2ممکن است تا 

مهم است که تمام دوره آنتی بیوتیک را تمام کنید، 

www.takbook.com
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فصل پنجم هرپس تناسلی
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تناسلی یک عفونت منتقله از راه جنسی است تبخال 

از طریق واژن، مقعد و رابطه جنسی دهانی عبور که 

درمان از کلینیک بهداشت جنسی می تواند .می کند

.کمک کند

خودشان را روشن می کنند اما می توانند عالئم 

عود کننددوباره 

www.takbook.com



45

عالئم ممکن است برای هفته ها یا حتی سال ها پس از اینکه 

. شما با ویروس تبخال آلوده شد، ظاهر نشود

تبخال تناسلی اگر شریک جنسی قبلی داشته باشید باید 

. آزمایش شود

دکتر یا پرستار در کلینیک می تواند این را با شما درمیان 

بگذارد و به شما کمک کند بدون اینکه اجازه دهید آنها را 

. بشناسید این است که شما ویروس را دارید
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داروهای ضد ویروسی برای جلوگیری از نشانه های 

5شما باید از مصرف این دارو در عرض -بدتر شدن 

روز از زمان ظهور عالئم ظاهر شوید 

کرم برای درد 

روز قبل از رفتن به یک کلینیک 5اگر عالئم بیش از 

سالمت جنسی داشته باشید، هنوز می توانید آزمایش 

. کنید تا علت پیدا کنید
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شیوع عود مجدد معموال خفیف تر از قسمت اول تبخال 

با گذشت زمان، شیوع بیماری ها کمتر . تناسلی است

برخی افراد هرگز شیوع. اتفاق می افتد و کمتر شدید است

. آن را ندارند

شیوع در سال دارند، ممکن 6برخی از افراد که بیش از 

ماه استفاده 12تا 6است از داروهای ضد ویروسی برای 

اگر در طول این مدت شیوع هرپس تناسلی وجود . کنند

. داشته باشد، ممکن است به یک متخصص مراجعه کنید

www.takbook.com



48

: شما می توانید شانس انتقال هرپس را از طریق

رابطه هر بار که شما کاندوم کاهش دهید استفاده از 

-یا دهان و دندان داشته باشید واژینال مقعد جنسی 

هر دوی این موارد هنوز می تواند منتقل شود، اگر اما 

کاندوم منطقه آلوده را پوشش ندهد 

بدون اجتناب از رابطه واژینال، مقعد و یا دهان 

محافظت
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اگر تب در ناحیه تناسلی در دوران بارداری وجود داشته باشد، 

خطر ابتال به این بیماری وجود دارد که کودک شما می تواند 

این می تواند . هرپس نوزاد ایجاد کندیک بیماری جدی به نام 

مرگبار باشد، اما بیشتر نوزادان با درمان ضد ویروسی بهبود 

. می یابند

خطر ابتال به تبخال نوزاد در هنگام تولد نوزاد تب خال وجود 

تبخال تناسلی برای اولین بار در دوران بارداری باالتر . دارد

است
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فصل ششم واژینیت
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واژنیت التهاب واژن است که می تواند باعث خارش، 

. ناراحتی و تخلیه شود

عالئم واژینیت 

: عالئم عبارتند از

تخلیه غیرطبیعی واژن

تحریک واژن یا خارش 

درد هنگام شستن یا داشتن رابطه جنسی 

خونریزی
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علل واژینیت 

واژینیت می تواند به علت هر یک از عفونت 

: های زیر و یا تحریک کننده باشد

عفونت مخمر معمولی است که در برخی یک 

مواقع بیشتر زنان را تحت تاثیر قرار می دهد 

ه عفونت باکتریایی است ک-واژینوز باکتریایی

در آن توازن باکتری در داخل واژن اختالل 

ایجاد می شود 
Trichomoniasis - STI  ناشی از انگل

کوچک است 
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درمان واژینیت بستگی به آن دارد که باعث آن 

. شودمی 

عفونت های مخمری، از قبیل ریفرم واژن، معموال با 

درمان می شوند و عفونت باکتری داروهای ضد قارچی

. آنتی بیوتیک ها درمان می شودها معموال با 
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causes of vulvovaginitis

علل ولوواژینیت

bacterialباکتری

virusویروس

allergyألرژی

sexual transmittedانتقال جنسی
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(التهاب راه ادراری)فصل هفتم اورتریت 
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UTI
ها می توانند قسمت های مختلف دستگاه 

، مجرای (مثانه)ادراری خود را شامل مثانه 

را ( عفونت کلیوی)یا کلیه ( اورتریت)ادرار 

تحت تاثیر قرار دهند

را می توان به راحتی با آنتی اکثرا آن ها .
.بیوتیک ها درمان کرد
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: عبارتند از UTI عالئم

نیاز به نوشیدن ناگهانی یا بیشتر از حد معمول 

 peeingدرد و یا احساس سوزش زمانی که 

آهی کشیدگی یا ابریشمی 

خون در پوست شما

درد در شکم کمر شما 

احساس خستگی و بی خوابی 

شدیدر افراد مسن، تغییر در رفتار مانند سردرگمی 

www.takbook.com
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پزشک یا پرستار شما ممکن است آنتی بیوتیک ها 

. کنددرمان تجویز برای را 

هنگامی که درمان شروع می شود، عالئم باید در 

روز در کودکان 2روز در بزرگساالن و 5عرض 

. شروع شود

مهم است که تمام دوره آنتی بیوتیک را تمام کنید، 

. حتی اگر شروع به احساس بهتر کنید
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هر وقت پس از درمان دوباره عفونت شما اگر 

برمی گردد، معموال یک دوره طوالنی تر آنتی 

. بیوتیک تجویز می شود

و به آنتی بیوتیک هستید اگر شما در حال دریافت 

طور مرتب نیاز به درمان دارید، پزشک شما ممکن 

است یک نسخه تکراری از آنتی بیوتیک ها را به 

. شما بدهد
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علل زمینه ساز

بارداری 

-شرایطی که دستگاه ادراری را مسدود می کنند 

سنگ کلیهمانند 

مانند -شرایطی که باعث تخلیه کامل مثانه می شود 

در کودکان یبوستدر مردان و غده پروستات بزرگ

یک لوله در مثانه شما برای تخلیه )کاتتر ادراری

( ادرار استفاده می شود
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فصل هشتم شانکروئید
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راه جنسی است که منتقل شده از عفونت باکتریایی یک 

.  می شودشناخته آلت تناسلیبا زخم های دردناک روی 

Chancroid

یک فرد به دیگری تنها از طریق تماس جنسی از 

در حالی که غالبا در جهان غربی، . گسترش می یابد

شایع ترین علت زخم های تناسلی در سراسر جهان 

.است
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زنان اغلب چهار . حدود نیمی از مردان آلوده تنها یک زخم را دارند

. زخمی دارند و عالئم کمتری دارند

سخت و یا یک شانکر شانکرزخم اولیه ممکن است به عنوان یک 

غدد لنفاوی یک سوم افراد آلوده به بزرگ شدن تقریبا ، نرم باشد 

، گره هایی که در بین پاها و شکم پایین قرار دارند، رشد پستان

. می کنند

کنندایجاد می را از کسانی که تورم گره های لنفاوی درنیمی 
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سطح عفونت در دنیای غرب بسیار پایین است، 

معموال حدود یک مورد در هر دو میلیون نفر از 

کانادا، فرانسه، استرالیا، انگلستان و ایاالت )جمعیت 

(. متحده

افراد مبتال به چن کروم از کشورهای یا مناطقی اکثر 

که بیماری به طور مرتب رخ می دهد بازدید کرده اند، 

هرچند شیوع آن در ارتباط با مصرف کراکر کوکائین و 

. فحشا مشاهده شده است
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در افرادی که فعالیت جنسی زیادی دارند، مانند 

استفاده از کاندوم، . گسترش می یابدفاحشه ها

از راه های مناسب برای پیشگیری است

، یک دوز آزیترومایسین IM  میلی 250دوز

،گرم  500 ceftriaxone

500خوراکی برای هفت روز اریترومایسین

میلی گرم 

.برای سه روز استسیپروفلوکساسین
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فصل نهم هپاتیت سی
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. یک ویروس است که می تواند کبد را آلوده کند Cهپاتیت 

در صورت عدم درمان، گاهی اوقات می تواند آسیب جدی و 

بالقوه خطرناک زندگی را به کبد در طول سال ها ایجاد 

. کند

با این حال، با درمان های مدرن، معموال این عفونت را 

درمان می کند و بیشتر افراد با آن امید زندگی طبیعی 

. دارند

www.takbook.com
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عالئم قابل توجهی را تا زمانی که کبد به طور قابل سی اغلب هپاتیت 

این به این معنی است که بسیاری از مردم . توجهی آسیب دیده است، ندارد

. عفونت را بدون تحقق آن می بینند

وقتی عالئم رخ می دهد، می توان آنها را برای شرایط دیگری اشتباه 

: عالئم عبارتند از. گرفت

• ( تب)درد های عضالنی و درجه حرارت باال نشانه های آنفلوانزا مانند

احساس خستگی تمام وقت •

از دست دادن اشتها •

• (شکم)درد شکمی 

احساس و بیمار بودن •

www.takbook.com
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سیویروس هپاتیت 

. معموال از طریق تماس خون به خون گسترش می یابد

: برخی از راه های عفونت می تواند گسترش یابد
unsterilisedتقسیم سوزن های • - به ویژه سوزن 

های مورد استفاده برای تزریق داروهای تفریحی 

به اشتراک گذاری تی شرت یا مسواک •

از یک زن باردار به نوزاد نابالغ •

• اگر چه این بسیار نادر -از طریق جنسی محافظت نشده 

است 
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C هپاتیت

را می توان با داروهایی که ویروس را در درون بدن 

این ها معموال برای . متوقف می کند، درمان می کند

. چند هفته طول می کشد

تا همین اواخر اکثر افراد دو داروی اصلی به نام 

)اینترفرون  یک )و ریباویرین ( تزریق هفتگییک )

. مصرف کردند( کپسول یا قرص
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اگر عفونت برای سالها درمان نشده باشد، برخی از 

) ایجاد زخم کبد سیباعث افراد مبتال به هپاتیت 

با گذشت زمان، این می تواند . می شوند( سیروز

. کبد را متوقف کند که به درستی کار نکند

در موارد شدید، مشکالت حیاتی مانند نارسایی 

ی که در آن کبد بیشتر یا بیشتر از عملکردها-کبدی 

در نهایت سرطان کبدیا -آن را از دست می دهد 

. می تواند رشد کند

www.takbook.com
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واکسن هپاتیت سی راه پیشگیری است

. هایی برای کاهش خطر ابتال به آن وجود داردراه 

: این شامل

هرگونه تجهیزات تزریق مواد مخدر را با افراد دیگر به •

–اشتراک نگذارید 

• وغیره جمله سوزن و تجهیزات دیگر مانند سرنگ، قاشق از 

• استفاده از تیغه یا مسواک که ممکن است با خون آلوده با 

باشد، اشتراک نکنید 
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. تطریق جنس بسیار پایین اسسیاز خطر ابتال به هپاتیت 

با این وجود ممکن است خونریزی بیشتری داشته باشد 

مانند خون قاعدگی یا خونریزی جزئی در طول رابطه 

. جنسی مقعدی

سی کاندوم معموال برای جلوگیری از ابتال به هپاتیت 

استفاده از آنها در هنگام رابطه جنسی یا رابطه برای 

. جنسی با یک شریک جدید است

www.takbook.com



www.takbook.com



82

www.takbook.com



83

فصل دهم سیتو مگالوویروس
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یک ویروس رایج  (CMVسیتومگالوویروس 

گاهی اوقات .است که معموال بی ضرر است

شوداین مشکل در نوزادان ایجاد می 

اگر شما در طول بارداری 

داشته باشید جنین شما CMV

.میگیردآن را ( مادرزادی)

www.takbook.com
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زخم شبیه به ویروس تبخال است که باعث 

. شودمی های سرد

هنگامی که این ویروس دارید، آن را در بقیه 

. عمر خود در بدن خود نگه دارید

سیستم ایمنی بدن شما معموال ویروس را 

کنترل می کند و اکثر افراد متوجه نمی شوند 

. که این ویروس دارد

www.takbook.com
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عالئم عفونت هپاتیت سی•

• 38دمای باال 

ماهیچه های دردناک•

خستگی•

احساس بیمار•

گلو درد•

تورم غدد•
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سیتومگالوویروس راه برای کاهش خطر ابتال به بهترین 

دوران بارداری با برخی از اقدامات بهداشتی ساده در 

: است

دست های خود را با استفاده از صابون و آب گرم بشویید •

به خصوص پس از تغییر پوشک، تغذیه کودکان و یا پاک -

کردن بینی خود 

www.takbook.com



treatment of CMV

درمان سیتومگالوویروس

gancyclovir

گان سیکلوویر

valacyclovir

واالسیکلوویر
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