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نشرة معلومات

الزهري )(Syphilis

الزهري مرض ينتقل عبر الجنس ويمكن معالجته والشفاء
منه بواسطة المضادات الحيوية .وإذا لم تتم معالجته يمكن
أن يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وأعضاء الجسم
األخرى .يمكن للعازل المطاطي منع انتقال العدوى.

تم تحديثها في  ٥٢آذار/مارس ٥١٢٢
ما هو مرض الزهري؟ )?(What is syphilis
الزهري مرض ينتقل عبر الجنس تسببه البكتيريا .إذا لم تتم معالجته قد يسبب أضرار خطيرة ال يمكن إصالحها
الزهري غير شائع في أستراليا ،لكنه في تزايد عند بعض الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.
هل هناك أية أعراض؟ )?(Are there any symptoms
للزهري أعراض ال تتم مالحظتها في األغلب.
هناك أربع مراحل لمرض الزهري :األولية ،الثانوية ،الدفينة ،درجة ثالثة .ولكل مرحلة مجموعة أعراض خاصة بها.
 .٢المرحلة األولية للزهري )( (Primary Syphilisعشرة إلى تسعين يوما بعد اإلصابة بالمرض)
في هذه المرحلة تظهر تقرحات في الفم أو الشرج أو القضيب أو المهبل أو عنق الرحم .عادة ال تتم مالحظة التقرحات ألنها غير
مؤلمة ومحجوبة عن الرؤية (مثال ،في المستقيم أو على عنق الرحم) وتزول بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع.
 .٥المرحلة الثانوية للزهري )( (Secondary Syphilisسبعة إلى عشرة أسابيع بعد اإلصابة)
قد تمر أعراض المرحلة الثانوية للزهري أيضا دون أن تتم مالحظتها .وإذا تمت مالحظة األعراض فهي قد تشمل:
 طفح جلدي أحمر اللون على اليدين أو الظهر أو الصدر أو القدمين (هذا الطفح الجلدي شديد العدوى)
 حمى
 تورّ م في الغدد الموجودة في المنطقة بين البطن والفخذ وتحت اإلبطين
 تساقط الشعر
 وهن
 .٣المرحلة الدفينة للزهري )(Latent Syphilis
ليس لهذه المرحلة أية أعراض يمكن مالحظتها ،إال أن الجسم يبقى مصابا بالمرض .وإذا لم تتم معالجة الزهري عند هذه المرحلة
فقد يبقى دفينا (ساكنا) مدى الحياة أو قد يتطور ليصبح من الدرجة الثالثة.
 .٤الزهري الثالثي )(Tertiary Syphilis
يصاب ثلث األشخاص الذين ال يتلقون عالجا في المرحلة الدفينة للزهري بالزهري الثالثي .في هذه المرحلة يمكن للبكتيريا أن تتلف
أي عضو من أعضاء الجسم تقريبا بما في ذلك القلب والدماغ والحبل الشوكي والعيون والعظام .ويمكن أن يحصل ذلك بعد مرور
سنين أو عشرات السنين بعد المرحلة األولية .ويمكن أن يسبب الزهري الثالثي المرض العقلي والعمى والصمم ومشاكل عصبية
ومرض القلب والوفاة.
يمكن للزهري أن يسبب تشوهات عند الوالدة وحتى وفاة الجنين.
كيف تنتقل العدوى؟ )?(How is it transmitted
تنتقل عدوى الزهري عادةّ من خالل االتصال الجلدي أثناء ممارسة الجنس الشرجي أو الفموي أو المهبلي .الزهري مرض شديد
العدوى في المرحلتين األولى والثانوية عند وجود التقرحات أو الطفح الجلدي .في حاالت نادرة ،ينتقل الزهري أثناء الحمل من األم إلى
الجنين.
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كيف يمكن الوقاية منه؟ )?(How is it prevented
اخضع /ي لفحوصات األمراض التي تنتقل عبر الجنس بانتظام للكشف عن أية عدوى قبل حصول مضاعفات ولمنع انتقالها لآلخرين.
يجب استخدام العازل المطاطي دائما.
استخدام العازل المطاطي ومادة مخففة لالحتكاك مائية المصدر قد يخفف بشكل كبير من خطر انتقال الزهري وغير ذلك من األمراض
الجنسية المعدية.
ال تمارس/ي الجنس مع شخص تم تشخيص الزهري أو أعراض الزهري لديه ،حتى مع استخدام العازل المطاطي ،إال بعد بعد إكمالهم
العالج.
كيف يتم تشخيصه؟ )?(How is it diagnosed
يتوجب إجراء فحص دم لتشخيص اإلصابة .إذا وجدت تقرّ حات في المرحلة األولية من اإلصابة يمكن للطبيب أخذ مسحة (باستخدام عود
قطني الطرف) وفحصها .وبغض النظر عن وجود تقرحات أو عدم وجودها ،يمكن للطبيب إجراء فحص دم للتحقق من وجود أجسام
مضادة للزهري .يستغرق تك ّون األجسام المضادة للزهري في الدم بين ثالثة وستة أشهر ،لذا فقط تكون نتيجة الفحوصات األولى سلبية.
وبما أن فحص الدم األولي يكشف األجسام المضادة التي يفرزها الجسم لمقاومة اإللتهاب ،فإن النتيجة اإليجابية تعني بأنك إما تعاني من
إصابة حالية أو أنك قد أصبت في السابق .ومن الضروري إجراء فحوصات أخرى لتحديد ما إذا كانت اإلصابة ال زالت نشطة .فمن
الممكن تكرر اإلصابة حتى بعد إكمال العالج.
يتم فحص الحوامل للكشف عن اإلصابة بالزهري دائما لمنع انتقال العدوى إلى الجنين.
كيف يتم عالجه؟ )?(How is it treated
يتم عالج الزهري بسهولة بواسطة حقن أو حبوب البنسلين ،وتعتمد مدة العالج على مرحلة المرض .وقد تحتاج للخضوع لفحوصات دم
الحقة للتحقق من نجاح عالجك.
إخبار الشريك )(Telling partners
إذا كنت مصابا/ة بالزهري عليك االمتناع عن ممارسة الجنس إلى أن يخبرك طبيبك أن عالجك قد تم بنجاح .من الضروري إخبار
شريكك/شريكتك الجنسي/ة لكي يخضع للفحص والعالج .يمكن للطبيب مساعدتك في تحديد األشخاص الذين قد يكونون في خطر
واالتصال بهم.
الزهري مرض يجب التبليغ عنه .ويعني ذلك أن الطبيب وموظفي المختبر ملزمون قانونيا بإخبار دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز حول
الحاالت الجديدة .هذه المعلومات سرية وخصوصية وتستخدم لمصلحة الصحة العامة.
المعلومات المذكورة في هذه النشرة هي معلومات عامة وعليك مراجعة الطبيب إذا كنت قلقا بشأن صحتك.
لالتصال )(Contact
الرقم المجاني لخط المعلومات التابع للصحة الجنسية في نيو ساوث ويلز .1800 451 624

