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تناسلیل تبخا  
Genital Herpes

 تبخال تناسلی چیست؟

یکی از دو نوع تبخال تناسلی یک بیماری آمیزشی )مقاربتی( است که توسط 

-HSV) ۱شود: تبخال  ( ایجاد میHSVخال یا هرپس سیمپلکس) ویروس تب

شان  ها دست کم یک بار در زندگی (. بیشتر کاناداییHSV-2) ۲( و تبخال 1

شوند. اگر چه تبخال بسیار شایع است،  مبتال به یکی از این دو نوع تبخال می

تواند به اضطراب،  می شود که اما موجب شرمساری فراوانی برای فرد می

 ی تبخال بیانجامد. دلهره و اطالعات نادرست در باره

 

تبخال برای بسیاری از افراد یک بیماری پوستی جزئی است که بدون ایجاد 

شود. در نتیجه، بسیاری از افراد ممکن است  آید و رفع می هیچ اشکالی می

 خبر نداشته باشند که مبتال به این ویروس هستند.

 شود؟ ویروس چگونه منتقل میاین 

تبخال از طریق تماس مستقیم پوست با پوست با فرد مبتال به ویروس )برای 

مثال از طریق بوسیدن یا فعالیت جنسی، از جمله آمیزش دهانی(، حتی بدون 

 شود. درد تبخال قابل مشاهده،  منتقل می

 

د و سپس همچنین اگر فرد مبتال اندام آلوده به ویروس خود را لمس نمای

بالفاصله دهان یا اندام تناسلی فرد دیگر را لمس کند، ممکن است که ویروس 

های جنسی بدون  بازی ی مشترک از اسباب به فرد دیگر منتقل شود. استفاده

بازیها نیز ممکن است باعث انتقال ویروس  تعویض کاندوم یا شستن اسباب

س زخمها و سپس لمس شود. در طول شیوع اولیه، امکان دارد که فرد با لم

قسمت دیگری از بدن خود )مانند مالیدن تاول به دهانشان و سپس لمس اندام 

 ی دیگری از بدن خود منتقل کند. تناسلی(  ویروس را به ناحیه

 

های هشداردهنده( وجود  هنگامی که شیوع فعال )زخمها یا تاولها یا نشانه

ای  ین حال، حتی زمانی که نشانهدارند، احتمال انتقال تبخال بسیار باالست. با ا

وجود ندارد نیز احتمال دارد که تبخال منتقل شود )که به آن پخش شدن بدون 

شود(، اما احتمال این امر پایین است. زنانی که در اواخر  نشانه گفته می

شوند ممکن است در هنگام زایمان واژنی  بارداری دچار شیوع فعال می

 ل کنند.آلودگی را به نوزاد خود منتق

 های آن چیست؟ نشانه

قدری مالیم  ها به دهند، یا نشانه ای از خود بروز نمی بیشتر مردم هرگز نشانه

شوند مبتال به ویروس هستند. گاهی ممکن است که  هستند که متوجه نمی

ها از فردی به فرد دیگر متفاوتند  ها یا سالها پدیدار نشوند. نشانه ها تا ماه نشانه

گیرند ممکن است متوجه نشوند که  ها را می فرادی که این نشانهو بسیاری از ا

 است.  HSVعامل آن 

 

ها ممکن است شامل یک یا چند زخم شبیه تاولهای آبدار، بریدگی یا  نشانه

ی اندامهای تناسلی )اندامهای جنسی بیرونی(،  ترک خوردگی پوست در ناحیه

تواند  . تبخال همچنین میباشند باسن، مقعد، و/یا دهان، دستها و چشمها می

تاول »یا « زخم سرد»باعث تاول پیرامون دهان )تبخال دهانی( باشد که اغلب 

 شود. نامیده می« تب

 آلودگیهای تبخال سه نوع شیوع متفاوت دارند:

 شیوع نخستین مقدماتی 

 شیوع نخستین غیر مقدماتی 

 شیوع بازگشتی 

 

های تبخال  ار اول نشانهدهد که کسی برای ب شیوع مقدماتی هنگامی روی می

( روز ۶به طور میانگین )روز  ۲۱تا  ۲دهد؛ که به طور معمول  را بروز می

 .پس از تماس
 

« نشانه پیش»های هشداردهنده را تجربه کنند که  برخی افراد ممکن است نشانه

ی که تاولها  شوند، مانند خارش، سوزش، و مورمور پوست در ناحیه نامیده می

مکن است پدیدار شوند، که پس از آن زخمهای دردآور تبخال یا یا ترکیدگیها م

های دیگر ممکن است عبارت باشند از درد  نشانه. شوند تاولهای ریز پدیدارمی

ی ران، تب، درد  های کشاله در هر دو ران یا باسن، ورم یا حساس شدن غده

 این. در هنگام ادرار کردن، تب و کوفتگی بدن، احساس خستگی و ناخوشی

ترکند، زخمهای  هنگامی که تاولها می. ترند ها در شیوع مقدماتی رایج نشانه

شود و به طور  روی این زخمها خون لخته می. شوند سطحی دردآوری پیدامی

به طور کلی شیوع مقدماتی از . یابند روز بهبودی می ۱۱تا  ۷معمول ظرف 

 .های بعدی بدتر است شیوع

 

هنگامی است که کسی که قبالً یک نوع تبخال شیوع نخستین غیر مقدماتی 

این شیوع اغلب مالیم است و احتمال ندارد . گیرد نوع دوم را می  داشته است،

 .های آن در تمام بدن دیده شود که نشانه

 

شود.  ماند و غیرفعال می در بدن باقی می  HSVپس از شیوع نخستین، تبخال 

ه وقت فردی در آینده دوباره مبتال به بینی اینکه آیا یا چ هیچ راهی برای  پیش

های بازگشتی( وجود ندارد. هنگامی که  تبخال خواهد شد )موسوم به شیوع

ها به طور معمول در همان نقاطی  دهند، نشانه های بازگشتی روی می شیوع

 اند. شوند که قبالً بوده پیدا می
 

ترند، و  ها مالیم دهند، نشانه ها معموالً به مرور زمان کمتر روی می شیوع

به طور  HSV-1های تناسلی ناشی از  شود. تبخال اغلب فرد متوجه آن نمی

 شوند. کلی تکرار نمی

 عوارض آن چیست؟

تبخال به ندرت دارای عوارض است، اما برخی افراد به ویژه کسانی که 

ممکن است  HIVهستند، مانند افراد متبال به  عیفیضهای ایمنی  دارای سیستم

ی چشم، انگشتان،  برای مبارزه با این ویروس مشکل داشته باشند و در ناحیه

 ها یا مغز دچار عفونت ثانوی شوند. ی بزرگ، کبد، ُشش مفاصل، گلو، روده

ی تبخال هستید، مهم  تان دارای سابقه اگر باردار هستید و شما یا شریک جنسی

توان انجام داد تا  که به مراقبتگر بهداشتی خود اطالع دهید. اقدامهایی می است

از انتقال ویروس به کودک پیشگیری شود. این حالت به احتمال زیاد هنگامی 

ی سوم بارداری مبتال به نخستین شیوع  ماه دهد که مادر در سه روی می

جمله مرگ   تواند برای کودک عوارض شدیدی، از مقدماتی شود. تبخال می



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن 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.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

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

داشته باشد. زنانی که قبل از بارداری تبخال تناسلی دارند احتمال خیلی کمی 

 دارد که آن را به نوزادشان منتقل کنند.

 لی دارم؟تناس لتبخاتوانم بفهمم که  چگونه می

شود که زخمها موجود  آزمایش تبخال تنها هنگامی به طور عمومی انجام می

ها، هر چه زودتر به مراقبتگر بهداشتی خود باشند. پس از پدیدار شدن زخم

ی عفونت را معاینه خواهد کرد، و  مراجعه کنید. مراقبتگر بهداشتی ناحیه

ممکن است با سواب از زخمها )پیرامون اندام تناسلی، مقعد یا دهان( 

 برداری کند یا شما را برای آزمایش خون بفرستد. نمونه

 

د، آزمایش با سواب ممکن است نتواند اگر زخمها شروع به بهبودی کرده باشن

ویروس را تشخیص دهد. در این حالت، ممکن است جواب آزمایش منفی 

 باشد، در حالی که شما هنوز مبتال به ویروس هستید.

 چه درمانی وجود دارد؟

در آغاز شیوع تبخال یا اگر تاولها دردآور باشند یا مکرر روی دهند، 

توان تجویز کرد. داروهای ضد  ویروس تبخال  را می داروهای ضد ویروس

توانند ناراحتی ناشی از آن و طول زمان بهبودی  کنند، اما می را درمان نمی

زخمها را کاهش دهند. هر چه زودتر مصرف دارو شروع شود اثر بهتری 

خواهد داشت. این کار با پیشگیری از تکثیر ویروس به کاهش گسترش آن نیز 

 کند. کمک می

 

ها را دارید، اقدامهای زیر را انجام  برای کاهش ناراحتی در هنگامی که نشانه

 دهید:

 برای تسکین درد استامینوفن )تایلنول( یا ایبوپروفن )اَدویل( مصرف کنید 

 لباس گشاد و زیرپوش نخی بپوشید 

 در وان آب گرم حمام خود را بخیسانید 

 از حمام رفتن، به جای خشک دارید، مثالً بعد  ی آلوده را خشک نگاه ناحیه

 ی آلوده با حوله، از سشوار با باد سرد استفاده کنید کردن ناحیه

 ی تمیز روی زخم بگذارید ی یخ، پیچیده در پارچه یک بسته 

  مایعات زیاد بنوشید تا ادرارتان رقیق شود )تا موقع ادرار کردن درد

دوش یا داخل کاهش یابد(. اگر ادرار کردن دردآور باشد، زمانی که زیر 

وان آب گرم هستید، در حال ادرار کردن آب گرم روی اندام تناسلی خود 

 بریزید

  از پماد یا کِرم دارویی یا غیر دارویی استفاده نکنید، مگر مراقبتگر

 تان تجویز کرده باشد بهداشتی

 ها  از ترکاندن تاولها یا هر نوع تماس جنسی تا زمان خوب شدن نشانه

 پرهیز کنید

 توانم کاری بکنم؟ های بازگشتی می برای پیشگیری از شیوعآیا 

هنوز به خوبی دریافته نشده است که چه چیزی باعث فعال شدن )تحریک(  

شود. محرکها ممکن است عبارت  های ویروس تبخال و بازگشت آن می نشانه

 باشند از:

 ی تناسلی مالیدن یا ضربه خوردن به ناحیه 

 استرس 

 نند یائسگی(تغییرهای هورمونی )ما 

 )قرارگرفتن در معرض نور فرابنفش )مانند تختهای برنزه کننده 

 نوشیدن بیش از حد الکل 

 وی( آی درمانی، اچ داشتن سیستم ایمنی ضعیف شده )مانند شیمی 
 

داشتن سبک زندگی سالم، رژیم غذایی خوب، خواب و استراحت کافی، 

ها کمک  د شیوعتمرین و ورزش، و کاهش استرس ممکن است به کاهش تعدا

تواند به  پایه در هنگام آمیزش جنسی می ی آب کند. استفاده از روان کننده

تواند باعث تحریک شیوع در برخی مردم  کاهش خارش و اذیت پوستی که می

 شود کمک کند.

 توانم احتمال انتقال یا ابتال به تبخال را کاهش دهم؟چگونه می

اما به طور کامل از گسترش تبخال  آورند، کاندومها حفاظت خوبی به عمل می

کاندومها را . دهند ی تناسلی را پوشش نمی کنند زیرا تمام ناحیه جلوگیری نمی

ی شیوع  اگر در دوره. بازیهای جنسی نیز استفاده کرد توان روی اسباب می

ی  آمیزی یا تماس پوست با پوست در ناحیه فعالیت جنسی دارید، از هم

برای کمک به پیشگیری از انتقال ویروس به . نیدزخمهای تبخال خودداری ک

شریک جنسی خود، با مراقبتگر بهداشتی خود در مورد سرکوب درمانی 

اگر تاولها را  .صحبت کنید( ی یک داروی ضد ویروس مصرف هر روزه)

ی  یا ناحیه)اید، برای پیشگیری از انتقال ویروس به فرد دیگر  لمس کرده

قبل از . دستهایتان را بشویید( ی شیوع مقدماتی دیگری از بدن خود در دوره

 .جنسی خود صحبت کنید( های)ی تبخال با شریک تماس جنسی، در باره

 برای آگاهی بیشتر

 Sex Sense خط تلفن

ی بهداشت جنسی  رسانی رایگان و محرمانه در باره خدمات ارجاع و آگاهی

 سی، یا از هر جای بی 1-800-739-7367طی تماس با  

 لند در لوئر مین 604 731 -7803

 

تان،  ی چگونگی گفتگو کردن با شریک)های( جنسی برای  راهنمایی در باره

در وبسایت مرکز کنترل بیماریهای « Smart Sex Resource»از قسمت 

سی دیدن کنید:  بی

https://smartsexresource.com/sites/default/files/handouts/He

rpes_Patient_Guide_web.pdf. 

 

ید توانبرای آگاهی بیشتر در باره آمیزش جنسی سالم و اینکه چگونه می

احتمال ابتال به بیماری آمیزشی را کاهش دهید از پرونده اینترنتی زیر دیدن 

پیشگیری از بیماریهای آمیزشی   HealthLinkBC File #08oکنید: 

 .(STI) ُمسری
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