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قد توجد املفطورة التناسلية يف اإلحليل ويف املهبل ويف املستقيم ،وقد تسبب أحياناً
عدوى أكرث تعقيداً ،مثل التهاب بوق الرحم لدى النساء والتهاب الرببخ لدى الرجال.
ويف حاالت قليلة ميكن أن تسبب عدوى يف العينني .وهي ال تصيب البلعوم.

إذا كان لديك رشيك ثابت ،فينبغي عليه/عليها أيضاً تقديم عيّنة للفحص والحصول عىل
العالج ،وإال فهناك احتامل يف أن تُصاب بالعدوى مجدداً بعد انتهاء العالج.

أعراض املفطورة

تتشابه أعراضها مع أعراض عدوى الكالميديا .وميكن أن تسبب املفطورة التناسلية
معاناة يف اإلحليل لدى الرجال والنساء عىل ح ّد سواء – حرقة عند التبوّل أو حكّة أو
شعوراً مزعجاً يف اإلحليل ،وسيالناً أحياناً .كام ميكن أن تُصاب النساء بسيالن من املهبل
ونزيف رحمي (خارج فرتة الحيض) وأمل يف أسفل البطن .أما الرجال فيمكن أن يُصابوا
بالتهاب يف الرببخ مع انتفاخ وأمل عند مالمسة إحدى الخصيتني.

الفحص

ال يُنصَ ح بأخذ عيّنات ملعرفة إن كانت هناك عدوى املفطورة التناسلية إال عند ظهور
أعراض وعالمات بالعدوى .وال تظهر البكترييا يف التحليل إال بعد ميض أسبوع واحد
عىل األقل عىل العدوى .وتؤخذ عيّنة من البول لدى الرجال ،أما بالنسبة للنساء فيجري
الجمع ما بني عيّنة من البول مع عيّنة من املهبل أو من عنق الرحم .وميكن أيضاً أخذ
عيّنة من املستقيم إذا كان الجامع رشجياً ،كام ميكن أخذها من العني يف حال وجود
عدوى يف العينني.

تُعالَج عدوى املفطورة التناسلية بواسطة املضادات الحيوية مبوجب وصفة طبية.
والعالج الذي يُعطى ضد الكالميديا ال يكون عاد ًة فعّاالً ضد املفطورة التناسلية .والعالج
غري مجّ اين ألن املرض غري مُدرَج يف قانون الحامية من األمراض املُعدِية .ومن املهم أثناء
العالج عدم مامرسة الجنس أو مالمسة األغشية املخاطية .وميكن أخذ عيّنة للتحقّق من
زوال العدوى بعد ميض  4 – 3أسابيع عىل االنتهاء من العالج .وإذا كنت ال تزال تعاين
من معاناة متبقّية بعد العالج ،فينبغي عليك دامئاً أن تعطي عيّنة للتحقّق من زوال
العدوى .وقد يحدث أن ال يكون العالج فعّاالً ،ويف هذه الحالة يجب استخدام مضادات
حيوية أخرى.

ما يجب عليك التفكري به عند اإلصابة باملفطورة
ميكن أن تُصاب بعدوى املفطورة التناسلية مرات عديدة.

تبي وجود إصابة باملفطورة التناسلية حينام يكون هناك التهاب يف الرحم والتهاب
ولقد ّ
يف بوق الرحم ،ولكنها أقل شيوعاً عند اإلصابة بعدوى الكالميديا .كام عُ ِث عىل البكترييا
أيضاً عند اإلصابة بالتهاب الرببخ لدى الرجال .ومبا أن املعرفة بهذا املرض التناسيل ال
تزال حديثة ،فليس من املعروف بعد مدى تأثري هذه العدوى عىل إنجاب األطفال.

GRAFISK PRODUKTION: TYPOFORM

املفطورة التناسلية هي بكترييا ميكن أن تنتقل باالتصال الجنيس
عن طريق الجامع املهبيل والجامع الرشجي ،وكذلك عن طريق
االتصال املبارش باألغشية املخاطية ،وتسبب هذه البكترييا عدوى
يف األعضاء التناسلية .وتسبب نفس أعراض الكالميديا ،ولكنها قد
تكون أيضاً بدون أي أعراض عىل اإلطالق .وشيوع هذه العدوى
يبلغ تقريباً نصف شيوع الكالميديا بني املرىض الذين يخضعون
للفحص من العدوى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس.
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