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 پیشابراه التهاب 
Urethritis

 چیست؟ پیشابراه التهاب 

. است (مجرای خروج ادرار) پیشابراه  ای التهاب گونه پیشابراهالتهاب 

است که ادرار را از مثانه به  تناسلیای آلت  پیشابراه همان مجرای لوله

در آلت مرد، پیشابراه مجرای خروج َمنی  کند. خارج از بدن منتقل می

 نیز هست.

 شود؟ می پیشابراه چه عواملی موجب التهاب 

( مانند SIT) ُمسری های آمیزشی اغلب در اثر بیماری پیشابراه التهاب 

به وجود  (یویروسبیماری یا تبخال ساده )نوعی  سوزاک، کالمیدیا

 شود. ها بیشتر در مردان جوان و فعال جنسی دیده می این بیماری آید. می

نیز  شوند مینهای غیرآمیزشی منتقل  هایی که به روش سایر ارگانیزم

برای مثال یک باکتری عادی  ممکن است باعث عفونت پیشابراه شوند.

ا عفونی تواند پیشابراه ر کند می ی دستگاه تناسلی رشد می که در ناحیه

نماید. گاهی التهاب پیشابراه در اثر عفونتهای مثانه یا پروستات، یا 

 شود. اند ایجاد می شدهانجام پیشابراه  بر رویای که  عملهای پزشکی تازه

های   ّی سوزاک و کالمیدیا، پرونده در بارهبیشتر  آگاهیبرای 

و  سوزاک  HealthLinkBC File #08aرسانی  ٰآگاهی

HealthLinkBC File #08l  را ببینید کالمیدیا. 

 

بایست مورد  دارید یا خیر، میبرای آگاهی از اینکه آلودگی پیشابراه 

 ی یک مراقبتگر بهداشتی قرار گیرید و آزمایش بدهید. معاینه

 

های عفونت غیر منتظره یا مکرر دیده شود،  اگر در کودکان نشانه

 جنسی تحقیق شود. تجاوزبایست در مورد  می

 ؟یابد گسترش میچگونه 

 پیشابراه موجب التهاب  کههای( مسری مقاربتی  رگانیزماندامگان )ا

 بدون محافظشوند از طریق آمیزش جنسی دهانی، واژنی یا مقعدی  می

 .یابند می گسترش

 های آن چیست؟ نشانه

 شود: شامل این موارد می پیشابراه های التهاب  نشانه

  مرد یا  واژن  از آلت جنسی شفاف یا خلط مانندخروج مایع 

 د آلت تناسلی خو افراد مبتال به التهاب پیشابراه  ممکن است در نوک

 قرمزی یا  تورم  داشته باشند

 احساس درد یا سوزش هنگام دفع ادرار؛ 

 خارش یا سوزش مجرای ادرار 

 

های معمولی التهاب پیشابراه، بزرگساالن یا کودکان  عالوه بر نشانه

 موارد زیر را نیز تجربه کنند: ممکن است

 ی شکم درد در ناحیه 

 عدم تمایل به ادرار کردن 

  دادن کنترل ادراراز دست 

ای  همچنین ممکن است که التهاب پیشابراه وجود داشته باشد اما نشانه

 مشاهده نشود.

 عوارض احتمالی این بیماری چیست؟

اگر باکتریهایی که عامل التهاب پیشابراه هستند درمان نشوند، امکان 

ها یا هر دوی آنها بیانجامد و  دارد که به درد یا تورم در یکی از بیضه

 احتمال دارد باعث نازایی شود.

 درمان آن چیست؟

های  توان توسط قرص ایجاد شده توسط باکتری را می پیشابراه التهاب 
به منظور  ،شوداگر برای شما قرص تجویز بیوتیک درمان کرد.  آنتی

مصرف داروها را به دقت دنبال و   دستورالعمل درمان موثر این بیماری

اگر این به طور کامل مصرف کنید.  تمام داروهای تجویز شده را
 یجنس یها کیشرعفونت از طریق آمیزش جنسی منتقل شده باشد، 

بر  پاک شدن عفونت از بدن زمان و مداوا شوند. شیآزما ستیبا یم

 روز ۷ تا تانی( جنسی)هاکیمهم است که شما و شر یرو نیاست، از ا

 یمقعد ای یواژن ،یدهان زشیآم ک،یوتیب یدرمان با آنت شروعاز  سپ

 .دینداشته باش

 

ی درمان را تکمیل نکنید،  تان دوره اگر شما یا شریک)های( جنسی

قرصتهایتان را مرتب نخورید یا قبل از اتمام داروهایتان آمیزش جنسی 

احتمال دارد که عفونت در بدن شما بماند یا بدون محافظ داشته باشید، 

تواند  تان برگردد. این امر می به شما یا شریک)های( جنسی باره دو

در آینده ایجاد کند. اگر چنین شود، با /سالمتی دشواریهای بهداشتی 

تواند در مورد نیاز به  مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کند و او می

درمان بیشتر تصمیم بگیرد. اگر عوامل دیگری شناسایی شود، مراقبتگر 

 ن است درمانهای دیگری توصیه کند.تان ممک بهداشتی

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

 آمیزش جنسی سالم را با استفاده از کاندوم رعایت کنید

چنانچه طبق دستور  (زنانهدرونی )و  (مردانه) بیرونی کاندومهای

استفاده شوند، از گسترش بسیاری از بیماریهای آمیزشی در هنگام 

نمایند. کاندوم برای آمیزش جنسی واژنی، مقعدی یا دهانی جلوگیری می

جلوگیری از آن دسته بیماریهای آمیزشی که از راه تماس پوستی منتقل 

یروس پاپیلوم ، زگیل تناسلی )وی ویروسی ساده تبخالشوند، از قبیل می

 کارایی کمتری دارد.( و سیفیلیس )همراه با درد( HPVانسانی یا 

 

 

 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile08a-fa.pdf?
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile08l-fa.pdf


، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید. www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت اورژانسیهای بهداشتی غیر  برای دریافت اطالعات و راهنمایی
 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  کمبگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا 

 

 نکات مهمی که هنگام استفاده از کاندوم باید به خاطر داشته باشید:

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

 استفاده نکنید

  مصرف آن تاریخ مصرف را بررسی کنید. از کاندومی که تاریخ

 سپری شده استفاد ه نکنید

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

 پاره شده استفاده نکنید

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

دور نگاه سوراخکاری بدن مورد استفاده در  نوک تیزجواهرآالت 

 دارید

 دارید ا در دمای معمولی اتاق نگهکاندومها ر 

 اندومها را در هر آمیزش جنسی از یک کاندوم جدید استفاده کنید. ک

 دو بار استفاده نکنید

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

 ممکن است به پارگی کاندوم بیانجامد

 پایه -های آبکنندهاندوم الستیکی مردانه، تنها از روانهمراه با ک

های مشتقات نفتی ،  های روغنی مانند ژلکنندهاستفاده کنید. روان

وم الستیکی را ضعیف یا خراب توانند کاندلوسیون، یا روغن بچه می

 کنند

 های آب یا  کننده توان از روان ئوریتان می های پلی همراه با کاندوم

 ستفاده کردپایه ا روغن

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

ئوریتان بهترین  های التکس یا پلی اند. کاندوم )پالستیک( ساخته شده

های آمیزشی مسری هستند.  انواع کاندوم برای پیشگیری از بیماری

توانند به پیشگیری از  های تهیه شده از پوست حیوانات می )کاندوم

ای آمیزشی مسری  ّبارداری کمک کنند اما برای پیشگیری از بیماری

 (ئوریتانی ندارند تکسی یا پلیکارکردی به خوبی کاندومهای ال

 ۹-ُکش ناناکسینول از استفاده از کاندومهای آغشته به اسپرم (N-9 )

توانند باعث التهاب بافت شوند و احتمال  بپرهیزید. این کاندومها می

 بیماریهای مسری جنسی را افزایش دهندابتال به 

 

 خود را واکسینه کنید

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

( با واکسن قابل پیشگیری هستند. با مراقبتگر HPVپاپیلوم انسانی )

 بهداشتی خود در مورد چگونگی دریافت این واکسنها صحبت کنید.

 آگاه باشیداز وضعیت سالمت جنسی خود 

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

جنسی دارید، با انجام منظم آزمایشهای تشخیص بیماریهای آمیزشی 

مسری دریابید که به این گونه عفونتها مبتال هستید یا نه. برخی افراد 

های آن  ممکن است مبتال به یک بیماری آمیزشی مسری باشند اما نشانه

را نداشته باشند. تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی احتمال انتقال 

 دهد.تان را کاهش میعفونت به شریک)های( جنسی

 

هر چه تعداد شریکهای جنسی فرد بیشتر باشد، احتمال قرار گرفتن فرد 

 در معرض بیماری آمیزشی مسری نیز باالتر خواهد بود.

 

 در باره پیشگیری صحبت کنید

-از آمیزش جنسی، در مورد بیماریهای آمیزشی و اینکه چگونه می قبل

خواهید از آنها پیشگیری کنید با شریک)های( جنسی 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.

 

تان، از مورد چگونگی گفتگو با شریک)های( جنسیبرای راهنمایی در 

سی صفحه اینترنتی منبع آمیزش جنسی هوشمند مرکز کنترل بیماری بی

(BC Centre for Disease Control (BCCDC) Smart Sex 

Resource:دیدن کنید ) 

it-about-talk/talk-ttps://smartsexresource.com/sexh. 

 

 های جنسی اطالع دادن به شریک

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

مهم است که شریک)های( جنسی خود را آگاه کنید. این امر به آنها 

 صمیم بگیرند.دهد که در مورد سالمتی خود و آزمایش دادن تامکان می

 برای آگاهی بیشتر

توانید احتمال ابتال به برای آگاهی بیشتر در باره اینکه چگونه می

بیماری آمیزشی مسری را کاهش دهید، از پرونده اینترنتی زیر دیدن 

پیشگیری از بیماریهای آمیزشی  HealthLinkBC File #08oکنید: 

 .(STIمسری )
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