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 التهاب گردن رحم
Cervicitis 

 التهاب گردن رحم چیست؟

التهاب گردن رحم یعنی متورم شدن گردن رحم )قسمت باریک 

شود(. التهاب گردن رحم رایج  می ختمپایین رحم که به واژن 

به  است و بسیاری از زنان در مقطعی از زندگی پس از بلوغ

 .شوند آن دچار می

 شود؟ چه عواملی موجب التهاب گردن رحم می

( STIآمیزشی )های  التهاب گردن رحم اغلب در اثر بیماری

تریکومونیاز یا تبخال ساده )نوعی مانند سوزاک، کالمیدیا، 

آید. این بیماری همچنین ممکن است  ویروس( به وجود می

های غیرآمیزشی منتقل  هایی که به روش توسط سایر ارگانیزم

التکس، دوش  در اثرواکنش/تحریک ایجاد شود. شوند  می

باعث التهاب گردن رحم تواند  نیز می یهای واژن یا کرم واژن

 .شود

 

برای آنکه بدانید به التهاب گردن رحم مبتال هستید یا خیر، باید 

یک مراقبتگر بهداشتی شما را معاینه کند و از شما تستهای 

 آزمایشگاهی گرفته شود.

 آن چگونه است؟ گسترشی  نحوه

شوند از طریق  موجب التهاب گردن رحم میجاندارانی که 

 شوند. دهانی، واژنی یا مقعدی ناایمن منتقل میآمیزش جنسی 

 های آن چیست؟ نشانه

 شود: های التهاب گردن رحم شامل این موارد می نشانه

  اندازه و/یا رنگ مایعات خروجی از واژنتغییر در 

 ارج شده از واژن های خون خ یا لکه غیر عادی خونریزی

 ی جنسی قاعدگی یا پس از رابطهبین دو 

 واژنی  ی جنسی ابطهدرد در زمان ر 

 

همچنین ممکن است فرد به التهاب گردن رحم مبتال باشد اما 

 ای نداشته باشد. نشانه

 آن چیست؟احتمالی عوارض 

و  ممکن است به رحم ، درمان نشودچنانچه التهاب گردن رحم 

تواند به دشواری  ها می . این آلودگیمنتقل شود لوله های رحم 

 درد پیوسته در لگندر باردار شدن، بارداری بیرون رحمی، یا 

 بیانجامد.

 

 درمان آن چیست؟

توان توسط  التهاب گردن رحم ایجاد شده توسط باکتری را می

مهم است که دستورهای  بیوتیک درمان کرد. های آنتی قرص

صی برای شما تجویز راگر ق درمانی را به دقت انجام دهید.

. اگر عفونت آمیزشی باشد، کنید تمام آنها را مصرفشد، حتماً 

د. رفع عفونت از نجنسی باید آزمایش و درمان شو های شریک

روز پس از  7بر است، بنابراین شما نباید در مدت  بدن زمان

تان  بیوتیک برای خود و شریک جنسی شروع درمان با آنتی

 واژنی یا مقعدی داشته باشید.ی جنسی دهانی،  رابطه

 

ها را کامل مصرف  تان قرص جنسی )های(اگر شما یا شریک

ی جنسی ناایمن داشته  رابطهی داروها  نکنید یا قبل از اتمام همه

یا دوباره باشید، احتمال دارد که عفونت در بدن شما باقی بماند 

. اگر این تان برگردانده شود به شما یا شریک)های( جنسی

بهداشتی خود مشورت کنید تا  مراقبتگرمورد اتفاق افتاد با 

گیری در مورد نیاز به درمان بیشتر به شما کمک  برای تصمیم

های دیگری ممکن  کند. اگر دلیل دیگری شناسایی شود، درمان

 بهداشتی به شما پیشنهاد شود.مراقبتگر است توسط 

های  قرص باز همآیا در صورت مصرف آنتی بیوتیک، 
 د کرد؟نعمل خواه پیشگیری از بارداری

که به ما نشان دهد که آنتی  چندانی وجود نداردشواهد 

های  عملکرد صحیح قرص جلوگیری ازها باعث  بیوتیک

لوازم های  نمونه .شوند میپیشگیری از بارداری هورمونی 

از قرص، چسب پیشگیری،  عبارتند هیپا-هورمون یریشگیپ

آنتی  شما با اگر، یا آمپول پیشگیری از بارداری. ی واژنی حلقه

های  مثل گذشته از قرص مهم است که، شوید درمان میبیوتیک 

 ،نگران هستید . چنانچهپیشگیری از بارداری استفاده کنید

توانید تا تکمیل درمان و تا پایان دوران قاعدگی بعدی، از  می

مراقبتگر بهداشتی  بیشتر، باآگاهی  یا برای، کاندوم استفاده کنید

 خود صحبت کنید.

( را STIتوانم احتمال ابتال به بیماریهای آمیزشی )چگونه می
 کاهش دهم؟

 آمیزش جنسی سالم را با استفاده از کاندوم رعایت کنید

چنانچه طبق  (زنانهداخلی )و  (مردانه) بیرونی کاندومهای

دستور استفاده شوند، از گسترش بسیاری از بیماریهای آمیزشی 

واژنی، مقعدی یا دهانی جلوگیری در هنگام آمیزش جنسی 

نمایند. کاندوم برای جلوگیری از آن دسته بیماریهای  می

تبخال، شوند، از قبیل آمیزشی که از راه تماس پوستی منتقل می



، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سی در بی های بهداشتی غیر اورژانسی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1یا با شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130ترجمه به بیش از 

 

( و سیفیلیس HPVنسانی یا زگیل تناسلی )ویروس پاپیلوم ا

 کارایی کمتری دارد.)همراه با درد( 

نکات مهمی که هنگام استفاده از کاندوم باید به خاطر داشته 

 باشید:

 کاندوم  بسته کاندوم را بررسی کنید که آسیبی ندیده باشد. از

 دیده استفاده نکنید آسیب

  تاریخ مصرف را بررسی کنید. از کاندومی که تاریخ

 سپری شده استفاد ه نکنیدمصرف آن 

 ز بسته را با دقت باز کنید به طوری که کاندوم پاره نشود. ا

 کاندوم پاره شده استفاده نکنید

  کاندوم را از اشیاء تیز، مانند گوشواره و انگشتری، گلمیخ یا

مورد استفاده در سوراخکاری بدن  نوک تیزجواهرآالت 

 دور نگاه دارید

 ی اتاق نگه داریدا در دمای معمولکاندومها ر 

  .در هر آمیزش جنسی از یک کاندوم جدید استفاده کنید

 اندومها را دو بار استفاده نکنیدک

  دو کاندوم را با هم مصرف نکنید. استفاده از دو کاندوم با هم

 تواند به پارگی آنها بیانجامد می

  تنها از روان(مردانهبیرونی )همراه با کاندوم الستیکی ،-

های روغنی مانند کنندهپایه استفاده کنید. روان-آبهای کننده

توانند های مشتقات نفتی ، لوسیون، یا روغن بچه می ژل

 وم الستیکی را ضعیف یا خراب کنندکاند

 توان از  می /نیتریلیئوریتان های پلی همراه با کاندوم

 پایه استفاده کرد های آب یا روغن کننده روان

  ئوریتان  هایی استفاده کنید که از التکس یا پلی تنها از کاندوم

های  اند. کاندوم ساخته شده /نیتریل / پلی ایزوپرین الستیکی

ئوریتان بهترین انواع کاندوم برای پیشگیری  التکس یا پلی

های تهیه شده  های آمیزشی مسری هستند. )کاندوم از بیماری

ه پیشگیری از بارداری توانند ب می بره یا میشاز پوست 

ای آمیزشی ه نند اما برای پیشگیری از بیماریکمک ک

مسری کارکردی به خوبی کاندومهای التکسی یا 

 ئوریتانی ندارند.( پلی

 های حاوی  از استفاده از کاندومهای دارای اسپرم ُکش

nonoxynol-9  (N-9 )توانند بافت  خودداری کنید زیرا می

بتال به بیماری مسری آمیزشی را را ملتهب کنند و احتمال ا

 افزایش دهند

 

 خود را واکسینه کنید

برخی از بیماریهای آمیزشی مسری، مانند هپاتیت آ، ب و 

( با واکسن قابل پیشگیری HPVویروس پاپیلوم انسانی )

هستند. با مراقبتگر بهداشتی خود در مورد چگونگی دریافت 

 این واکسنها صحبت کنید.

 

 جنسی خود آگاه باشیداز وضعیت سالمت 

اید، یا اگر اگر به تازگی شریک جنسی خود را تغییر داده

چندین شریک جنسی دارید، با انجام منظم آزمایشهای تشخیص 

بیماریهای آمیزشی مسری دریابید که به این گونه عفونتها مبتال 

هستید یا نه. برخی افراد ممکن است مبتال به یک بیماری 

های آن را نداشته باشند.  ما نشانهآمیزشی مسری باشند ا

تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی احتمال انتقال عفونت به 

 دهد.تان را کاهش میشریک)های( جنسی

 

هر چه تعداد شریکهای جنسی فرد بیشتر باشد، احتمال قرار 

گرفتن فرد در معرض بیماری آمیزشی مسری نیز باالتر 

 خواهد بود.

 

 کنید در باره پیشگیری صحبت

قبل از آمیزش جنسی، در مورد بیماریهای آمیزشی و اینکه 

خواهید از آنها پیشگیری کنید با شریک)های( جنسی چگونه می

خود صحبت کنید. اگر برای گفتگو در مورد آمیزش جنسی 

سالم با شریک)های( جنسی خود مشکل دارید، با مراقبتگر 

 پزشکی خود یا یک مشاور صحبت کنید.

 

مایی در مورد چگونگی گفتگو با شریک)های( برای راهن

تان، از صفحه اینترنتی منبع آمیزش جنسی هوشمند جنسی

 BC Centre for Diseaseسی )مرکز کنترل بیماری بی

Control (BCCDC) Smart Sex Resource:دیدن کنید ) 

-about-talk/talk-https://smartsexresource.com/sex

it. 

 

 های جنسی اطالع دادن به شریک

اگر مبتال به یک بیماری آمیزشی هستید و از نظر جنسی فعال 

ا آگاه کنید. باشید، مهم است که شریک)های( جنسی خود رمی

دهد که در مورد سالمتی خود و این امر به آنها امکان می

 آزمایش دادن تصمیم بگیرند.

 برای آگاهی بیشتر

توانید احتمال ابتال برای آگاهی بیشتر در باره اینکه چگونه می

به بیماری آمیزشی مسری را کاهش دهید، از پرونده اینترنتی 

پیشگیری از  HealthLinkBC File #08oزیر دیدن کنید: 

 .(STIبیماریهای آمیزشی مسری )
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