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بیماری التهاب لگن
)Pelvic Inflammatory Disease (PID
بیماری التهاب لگن چیست؟
اندامهای باالیی (داخلی)
بیماری التهاب لگن ) (PIDنوعی عفونت 
تولید مثلدر زنان است.این بیماری به طور معمول با عفونت گردن
رحمشروع می شود ،که سپس به رحم و لوله های فالوپ گسترش
مییابد.این عفونت می تواند از اندامهای تولید مثل فراتر رود وبه

بافتهایپیرامونی آنها گسترده شود.بیماری های کالمیدیا و سوزاک
بیماریهای آمیزش جنسی(مقاربتی)هستند که به طور معمول باعث
بیماری التهاب لگن می شوند.برخی عفونتهای دیگری که مقاربتی
نیستند نیز می توانند باعث بیماری التهاب لگن شوند.

برای اینکه بدانید مبتال به بیماری التهاب لگن هستید ،می بایست
توسط یک مراقبتگر بهداشتی معاینه شوید و تستهای آزمایشگاهی
انجام دهید.

این عفونت چگونه گسترش می یابد؟
بیماری التهاب لگن اغلب در اثر عفونتهای مقاربتی ایجاد می
شود.عاملهایی که خطرابتال به بیماری التهاب لگن را افزایش می
دهند عبارتند از:
 رابطه جنسی بدون محافظت با کسی که بیماری مقاربتی مانند
کالمیدیا یا سوزاک دارد
 عفونت پیشین به بیماری التهاب لگن
 تماس جنسی
 عملی پزشکی که مستلزم باز شدن گردن رحم باشد ،مانند سقط
جنین ،گشادسازی و کورتاژ ،یا دخول وسیله ای داخل رحمی
) (IUD
 باقیگذاشتنتامپونیااقالمیماننداسفنجهایضدباردارییا
دیافراگمبرایمدتطوالنیدرداخلواژن.دراینحالتباکتری
میتواندرشدکردهوسپسازواژنبهزهدانمنتقلگردد 


نشانههای این بیماری کدامند؟
زنانی که مبتال به بیماری التهاب لگن هستند اغلب هیچ نشانه ای
ندارند و نمی دانند که به این بیماری مبتالیند.با این وجود،
اگر مبتال به این بیماری باشید ،شایع ترین نشانه های آن عبارتند از:
 درد در ناحیه ی زیرشکمی(معموالًدرهردوسمت)
 تب) باالتر از  38oسلسیوس 100.4o /فارنهایت(؛
 درد در عمق واژن در هنگام آمیزش جنسی واژنی 
 تغییر در مقدار ،رنگ و بوی ترشحات واژنی
 تکرر ادرار
 درد ناحیه پایین کمر



احساس تهوع یا استفراغ 

عوارض احتمالی این بیماری چیست؟
اگر در اوایل ابتال به این بیماری درمان شوید ،احتمال کمتری وجود
دارد که به عوارض آن دچار شوید.عوارض ناشی از بیماری
التهابلگن عبارتند از:
 درد طوالنی مدت در ناحیه لگن
 دشواری بارداری) ناباروری(
 احتمال بیشتر بارداری خارج رحمی یا درونلوله ای ،که در آن
تخمکبارور در لوله های فالوپ یا جای دیگری خارج از زهدان
قرارمی گیرد 
 ابتالی دوباره به بیماری التهاب رحمی 
 سندرومشوکسمی( )TSS
 سندروم فیتز-هیو-کورتیس :یک عارضه ی نادر کبدی 
هر بار که شخصی به بیماری التهاب لگن مبتال شود ،احتمال بروز
یکیاز عوارض این بیماری افزایش می یابد.

درمان بیماری التهاب لگن چیست؟
میشود.
بیماری التهاب لگن به طور معمول با آنتیبیوتیک درمان 
دربرخی موارد ،امکان دارد بیماری التهاب لگن چنان شدید باشد که
الزم شود به بیمارستان مراجعه کنید تا آنتی بیوتیک درون وریدی
(ازطریق سرم)به شما تزریق شود.

اگر نشانه های این بیماری ادامه یابند ،می بایست  3تا  7روز پس از
شروع درمان به مراقبتگر پزشکی خود مراجعه کنید.اگر نشانه ها
شدیدتر شوند ،بایدتحتمراقبتفوریپزشکیقراربگیرید(مثالًبه
اورژانس بیمارستانمراجعه کنید).

شریک های جنسی از  2ماه پیش از ابتال به این بیماری می بایست
آزمایش و مداوا شوند.اگر در  2ماه گذشته شریک جنسی نداشته اید،
آخرین شریک جنسی تان می بایست آزمایش و مداوا شود.پاک شدن
عفونت از بدن زمان بر است ،از این روی مهم است که شما و
شریک)های (جنسیتان تا پس از تکمیل دوره ی درمان با آنتی
بیوتیک ،آمیزش دهانی ،واژنی یا مقعدی نداشته باشید .

اگر شما یاشریک)های (جنسیتان دوره ی درمان را تمام نکنید یا
قرصها را بهموقع نخورید ،امکان دارد که عفونت دوباره به شما یا
شریک)های(جنسیتان منتقل شود یا باعث مشکالت بهداشتی در
آینده شود.اگرچنین امری روی دهد ،با مراقبتگر بهداشتی خود

صحبت کنید تا نیازبه درمان بیشتر شما یا شریک)های (جنسیتان
را بررسی نماید .


چگونه میتوانم احتمال ابتال به بیماریهای آمیزشی ( )STIرا
کاهش دهم؟
آمیزش جنسی سالم را با استفاده از کاندوم رعایت کنید
کاندومهای بیرونی("مردانه") وداخلی("زنانه") چنانچه صحیح
استفاده شوند ،ازگسترش بسیاری از بیماریهای آمیزشی در هنگام
مینمایند .کاندوم
آمیزش جنسی واژنی ،دهانی ومقعدیجلوگیری 
برایجلوگیری از آن دسته بیماریهای آمیزشی که از راه تماس
پوستیمنتقل میشوند ،مانند ویروسهرپسسیمپلکس،تبخال یا
زگیلتناسلی (ویروس پاپیلومایانسانی یا )HPVو سیفیلیس (در
صورتوجودزخم)کارایی کمتری دارد.

نکات مهمی که هنگام استفاده از کاندوم باید به خاطر داشته باشید:
 بسته کاندوم را بررسی کنید که آسیبی ندیده باشد.ازکاندومآسیب
دیدهاستفادهنکنید 
 تاریخمصرفرابررسی(چک)کنید.ازکاندومیکهتاریخ
مصرف آن گذشتهاستفادهنکنید
 بسته را با دقت باز کنید به طوری که کاندوم پاره نشود.ازکاندوم
پارهاستفادهنکنید
 کاندوم را از اشیاء تیز ،مانند گوشواره و انگشتری ،گلمیخ یا
جواهرآالت نوک تیز دور نگاه دارید
 کاندومها را در دمای معمولی اتاق نگهدارید.
 در هر آمیزش جنسی از یک کاندوم جدید استفاده کنید.کاندومهارا
مجدداًاستفادهنکنید 
 همزماناز2کاندوماستفادهنکنید.استفادههمزماناز2کاندوممی
تواندباعثپارهشدنآنهاشود
 همراه با کاندوم بیرونی("مردانه")ازجنسالتکس ،تنها از روان
کنندههای آب پایه -استفاده کنید.روانکنندههای روغنی مانند
ژلهای مشتقات نفتی،لوسیون یا روغن بچه میتوانند التکس را
ضعیف یاخراب کنند 
 برایکاندومهایپلییورتان/نیتریلمیتوانازروانکنندههای
آبپایهیاروغناستفادهکنید 

 فقطازکاندومهایازجنسالتکسیاالستیکپلی
یورتان/نیتریل/پلیایزوپریناستفادهکنید.کاندومهایالتکسو
پلییورتانبهتریننوعکاندومبرایکمکبهجلوگیریاز
بارداریوبیماریهایمقاربتیهستند(.کاندومهایپوستبره
یاپوستگوسفندمیتوانندبهجلوگیریازبارداریکمککنند
امابرایجلوگیریازبیماریهایمقاربتیبهاندازکاندومهای
التکسیاپلییورتانمؤثرنیستند)
 از کاندومهایدارایمواد اسپرمکش حاوی نونوکسینول)N-9( 9-
استفاده نکنیدچوناین مواد بافت را تحریک میکنند و احتمال
ابتال بهبیماری آمیزشی را افزایش میدهند

خود را واکسینه کنید
برخی از بیماریهای آمیزشی ،مانند هپاتیت آ ،ب و ویروس پاپیلومای
انسانی()HPVبا واکسن قابل پیشگیری هستند.با مراقبتگر
بهداشتی خود در مورد چگونگی دریافت این واکسنها صحبت کنید .
از وضعیت سالمت جنسی خود آگاه باشید
اگر به تازگی شریک جنسی خود را تغییر دادهاید ،یا اگر چندین
شریک جنسی دارید ،با انجام منظم آزمایشهای تشخیص بیماریهای
آمیزشی دریابید که به این گونه عفونتها مبتال هستید یا نه.برخی
افرادممکناستبیماریآمیزشیداشتهباشندولیبدونعالمت.
تشخیص ودرمان بیماریهای آمیزشیاحتمال انتقالعفونت به
شریک (های)جنسیتان را کاهش میدهد .

هر چه تعداد شریکهای جنسی شما بیشتر باشد ،احتمال در معرض
بیماری آمیزشی قرار گرفتن شمانیز باالتر خواهد 
بود.
در باره پیشگیری صحبت کنید
قبل از آمیزش جنسی ،در مورد بیماریهای آمیزشی و اینکه چگونه
میخواهید از آنها پیشگیری کنید با شریک(های) جنسی خود
صحبت کنید.اگر برای گفتگو در مورد آمیزش جنسی سالم با
شری(های)ک جنسی خودمشکل دارید ،با مراقبتگر پزشکی خود یا
یک مشاور صحبت کنید.

برای راهنمایی در مورد چگونگی گفتگو با شریک جنسیتان ،از
صفحه اینترنتی منبع آمیزش جنسی هوشمند مرکز کنترل بیماری بی-
سی( BC Centre for Disease Control (BCCDC) Smart
)Sex Resourceدیدن کنید:
 https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it.
اطالع دادن به شریک جنسی
اگر مبتال به یک بیماری آمیزشی هستید و از نظر جنسی فعال می
باشید ،مهم است که شریک(های) جنسی خود را آگاه کنید .این امر به
آنها امکان میدهد که در مورد سالمتی خود وآزمایش دادن تصمیم
بگیرند.

برای آگاهی بیشتر
برای آگاهی بیشتر در باره اینکه چگونه میتوانید احتمال ابتال به
بیماری آمیزشی را کاهش دهید از پرونده اینترنتی زیر دیدن کنید:
 HealthLinkBC File #08oپیشگیری از بیماریهای آمیزشی
ُمسری.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن
کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به رایگان)
تماس بگیرید .ناشنوایان یا افراد دارای ضعف شنوائی میتوانند با  7-1-1تماس بگیرند .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه می-
گردد.

