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syfilis حول مرض الزهري

ما هو مرض الزهري؟
ًا إن لم ُيعالج.  خط�ي

ً
ي مراحل مختلفة، وقد يسبب مرضا

مرض الزهري ناتج عن عدوى جرثومية. قد يظهر المرض �ف

كيف تنتقل عدوى مرض الزهري؟
ج. انتقال العدوى من األم إىل الطفل يحصل ع�ب الحمل وقد  تنتقل عدوى مرض الزهري ع�ب األغشية المخاطية لألعضاء التناسلية والفم وال�ش

ي المراحل المبكرة من المرض. إن تلّقت 
ي خط�ي لدى الطفل. مخاطر اإلصابة بالعدوى مرتفعة جدًا �ف

يؤدي إىل الوفاة عند الوالدة أو إىل مرض خل�ق
األم العالج خالل األشهر األربعة األوىل من الحمل، فنادرًا ما ُيصاب الطفل بالعدوى.

لماذا من المهم إجراء فحص مرض الزهري؟
 لمرض الزهري. هذا مهم للحوامل خاصة، ولذلك يجب فحص جميع 

ً
إن قدمت من بلد نسبة اإلصابة فيه مرتفعة، فمن المهم أن تجري فحصا

 بالعدوى لكي تتجنب نقل العدوى إىل اآلخرين. إن كنت غ�ي متأكد من 
ً
 معرفة إن كنت مصابا

ً
ي بانتظام. من المهم أيضا

الحوامل ع�ب المسح الضو�ئ
تعرضك لإلصابة بالعدوى، فيمكنك عىل كل حال أن تطلب إجراء الفحص. إجراء االختبار اختياري 

     . ي
والفحص مجا�ف

ما هي أعراض مرض الزهري؟
قد يمر مرض الزهري دون أعراض، وقد يستغرق الوقت 3 أشهر قبل اكتشاف المرض ع�ب فحوصات الدم. 

ج أو األصابع أو الفم مثاًل.  ي موضع دخول الجراثيم إىل الجسم، عند األعضاء التناسلية أو ال�ش
 غ�ي مؤلم �ف

ً
ي المرحلة المبكرة جرحا

سيالحظ البعض �ف
( من أعراض  ف  )خالل بضعة أسابيع أو أشهر إىل سنت�ي

ً
ف تقريبا ي نصف المصاب�ي

 خالل بضعة أسابيع. دون عالج، سيعا�ف
ً
/يلتئم الجرح ذاتيا سيش�ف

 هي التعب والطفح الجلدي، وعقد ليمفاوية متورمة وتساقط الشعر. يظهر الطفح الجلدي عادة عىل الجزء العلوي 
ً
أخرى. األعراض األك�ث شيوعا

ي ويؤثر عىل البرص والسمع. من غ�ي  ي الجهاز العص�ب
 إصابة بالعدوى �ف

ً
. قد يسبب مرض الزهري أيضا ف من الجسم وراحات اليدين وباطن القدم�ي

ي القلب واألوعية الدموية والدماغ.
عالج قد يؤدي مرض الزهري بعد بضع سنوات إىل مرض �ف

كيف تستطيع تجنب اإلصابة بعدوى مرض الزهري؟
ي وممارسة الجنس ع�ب الفم. �ب ي الذكري عند الجماع المهبىلي وال�ش

اإلجراء األهم لحماية المرء نفسه من عدوى مرض الزهري، هو استعمال الوا�ق

ي تتلقاها إذا كانت نتيجة فحص مرض الزهري كانت إيجابية؟
ما هي أنواع المتابعة ال�ت

 من العدوى. 
ً
ي للتقييم وربما للعالج بالمضادات الحيوية. العالج فعال وستعا�ف وتصبح خاليا

إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فسُتحال إىل أخصا�ئ
 . إال أنك قد تصاب بعدوى جديدة الحقاً

 بعد إتمام العالج. 
ً
الفحص والعالج والمتابعة مجانية. تتكون المتابعة من مراجعات لفحص الدم كل 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا

ويــــج.  ي ال�ف
ي عىل طلب اإلقامة �ف لن يكون لنتائج الفحص أثر سل�ب


