
  میزشي چیست ؟در چه كساني ايجاد میشوند؟آبیماري 

میزشي جنسي،ازبیماريھاي نسبتا شايعي ھستند كه ازشخصي به شخص ديگر به دنبال تماس جنس منتقل آبیماري 

  میشوند.

  ر جنسي فعال ھستند به اين بیماري مبتال میشوند.ظاغلب نوجوانان وجوانان كه از ن

  چیست؟میزشي آعلت ايجاد بیماريھاي 

میزشي باكتري يا ويروس ھايي ھستند كه از طريق پوست وترشحات مجاري تناسلي از فردي به فرد آعلت ايجاد بیماريھاي 

  ديگر در طي فعالیت جنسي منتقل میشوندوباعث ايجاد عاليم موضعي وعمومي در بدن میشود.

  میزشي چند نوع ھستند؟بیماريھاي آ

ن تماس جنسي میباشد آتماس جنسي است ودسته اي كه يكي از راھھاي انتقال نھا آدسته اي كه تنھا راه انتقال 

  مانند(ھپاتیت،وايدز) 

  میزشي چه عاليمي ايجاد میكنند؟ھاي آبیماري 

نھا در دوجنس متفاوت میباشد.عاليم آمیزشي در ھردو جنس مذكر ومونث ايجاد مي شوندولي عاليم وعوارض آبیماري ھاي 

درد  سوزش وخارش وضايعات زخمي در ناحیه تناسلي، ترشحات بدبووغیر معمول از دستگاه تناسلي، ا:ماريھا در خانمھیاين ب

  است. در حین نزديكي

در صورت بروز ھر  ش ھنگام دفع ادرارزدرد وسو بزرگ شدن عقده ھاي لنفاوي كشاله ران، در مردان:ترشح از مجراي ادرار،

ري ناحیه تناسلي ويا ترشح از مجراي ادراي بايد به پزشك فورا مجا اطراف ،گونه عاليم غیر طبیعي در پوست ناحیه تناسلي 

  حتما تماس جنسي مشكوك خود را به پزشك اطالع بدھید. مراجعه نمايید.

  راه تشخیص بیماري

  زمايش خون وادرارآزمايش ترشحات ودرصورت لزوم آ راه تشخیص اين بیماري معاينه توسط پزشك،

  كدامند؟ آمیزشی  مھمترين بیماري

 برخي بیماريھاي مھم مانند:ھپاتیت، شانكروئید سیفلیس، زگیل تناسلي، تبخال تناسلي، عفونت كالمیديا، زاك،سو

  از طريق جنسي منتقل میشوند. عالوه بر انتقال از راه خون،ايدز

  بیماري سوزاك

  میشوند.در اين بیماري دچار سوزش شديد در ناحیه مجراي ادراي  مردانبراثر باكتري گونوكوك ايجاد میشود و

قايان ترشحات غلیظ وچركي از مجرا به ھمراه سوزش واحساس نا خوشي در مجراي آدر زنان اغلب بدون عالمت است در

ماري در مردان یلوده ايجاد میشود.عوارض اين بآ روز پس از تماس جنسي با فرد١۴- ١ادراري عاليم بارز است كه معموال 

  وناباروري میباشد. تخمدان عفونت لوله رحمي، ،در خانمھا اري،تنگي مجراي ادر عبارتند از:عفونت بیضه ھا،

  عفونت كالمیديا

میزشي عفوني محسوب میشود اكثر بیماران مونث ومذكر بي تري)میباشد شايعترين علل بیماري آمیكروب (باك عامل بیماري

معموال با  بیرنگ  از مجرا، اف وخروج ترشحات شف ،ردان عبارتند از:سوزش وتكرر ادرارعالمت میباشند عاليم بیماري در م

  وموجب ناباروري میشود.لوله ھاي رحمي  در خانمھا اين بیماري موجب عفونت شديدسوزاك ھمراه ھستند 



  تبخال تناسلي

ن بسیار انتقال آ )وع يك در اطراف دھان ايجاد میشودتبخال(ن٢بنام ويروس نوع  ن يك نوع ويروس میباشدآ عامل ايجاد كننده

بدار پوستي دردناك در كنارھم ل صورت گیرد.عاليم :تاول ھاي ريزآلوده انتقاس جنسي با فرد آبعد از يك تما سريع است حتي

كه سوزش وخارش دارند.اين تاولھا درناحیه تناسلي گاھي در لبه خروجي مجراي ادرار ديده میشود.بیماري براي ھمیشه در 

صورت ابتالي خانم حامله به اين بیماري درصورت انجام زايمان در باقي مانده وباعث آلودگي شريك جنسي میگردد. بدن 

  طبیعي بیماري منتشر وخطرناكي در نوزاد ايجاد میشود كه ممكن است كشنده باشد

  زگیل تناسلي

خر عمر از اين آن ويروس است برجستگي گوشتي قارچي شكل در ناحیه تناسلي ظاھر میشود در صورت ابتال فرد تا آعامل 

  نمیشود وھمسران اين افراد در خطر ابتال به سرطان گردن رحم خواھند بود.ويروس پاك 

  سیفلیس

عالمت ان به صورت زخم بدون درد برجسته در ناحیه تناسلي وكشاله ران میباشد كه چند ھفته پس از تماس جنسي منقل 

ونت مغزي،تشنج،عفونت در يچه میشود .اگر درمان نشود عواقب جبران ناپذيري به ھمراه دارد.(عاليم منتشر پوستي،عف

  ھاي قلبي،فلج اندامھا،اسیب بینايي)

  شانكروئید

زخم دردناك ناحیه تناسلي عفونت ناشي از باكتري است كه به صورت دردناك در ناحیه تناسلي ھمراه با ترشحات چركي زرد 

ودردناك میشود درمان دارويي  رنگ از بستر زخم تظاھر مي نمايد معموال عقده ھاي لنفاوي كشاله ران ھمان طرف بزرگ

  باعث بھبودي كامل اين بیماري میشود.

  در اكثر بیماريھاي امیزشي درمان ھمسر يا شريك جنسي نیز ضرورت دارد.               

بھترين راه پیشگیري پايبندي به اصول اخالقي وروابط خانوادگي وپرھیز از روابط جنسي مشكوك وپر خطر 

  میباشد.

لودگي ار وسايل حفاظتي مانند كاندوم استفاده آگر:ھنگام تماس جنسي با فرد مشكوك به توصیه ھاي دي

  شود.

در صورت مشاھده ھر گونه عالمت غیرطبیعي در ناحیه تناسلي مانند زخم در شريك جنسي از تماس جنسي 

 جھت انجام ازمايش اچ اي وي اقدام نمايند. و پرھیز شود


