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 )الحراشف البرعمية(آالميديا 
Chlamydia 

 
 ما هي الحراشف البرعمية؟

والكثيرون ممن  . الحراشف البرعمية مرض معد  جنسي ا يمكن أن يصيب الرجال والنساء، وهو ينجم عن بكتيريا 
ؤثر الحراشف يمكن أن ت. يصابون بالبكتيريا ال تظهر عليهم أعراض اإلصابة، إال  أنه يظل باإلمكان أن ينقلوا العدوى

ويمكن أن تؤدي اإلصابة  . وعنق الرحم والمستقيم والشرج والحلق والعينين   ) القناة البولية (البرعمية على القسطرة 
 .بالحراشف البرعمية إلى مضاعفات، غير أنه يمكن الوقاية منها

 
 آيف ت صاب بالحراشف البرعمية؟

 .مصاب بهاتنتشر الحراشف البرعمية عن طريق ممارسة الجنس مع شخص 
 

 :واألشخاص األآثر عرضة لإلصابة بالحراشف البرعمية هم
o    الشباب الناشطون جنسي ا، رجاال  ونساء 
 شريكته الجنسية مؤخر ا/آل من غي ر شريكه •
 .آل من أ صيب مؤخر ا بمرض معد  جنسي ا آخر •

 
 آيف تعرف إذا آنت مصاب ا بالحراشف البرعمية؟

إال  أنه يمكن أن ي صاب الشخص بالحراشف .  يوم ا من العدوى 14 إلى يمكن أن تظهر األعراض خالل يومين
 .البرعمية ألشهر بل وسنوات دون أن يعرف ذلك 

 
 في النساء

 :إذا أ صيبت امرأة بالحراشف البرعمية فقد تالحظ ما يلي 
o تشنجات أو آالم في أسفل البطن 
 )أي دورتها الشهرية(تغي رات في الحيض  •
 ألم عند التبو ل  •
  أو األلم خالل ممارسة الجنس أو بعدهاالنزف •
 .تغي ر في إفرازات مهبلها •

 
 في الرجال

 :إذا أ صيب رجل بالحراشف البرعمية فقد يالحظ ما يلي
o إفراز من القضيب 
 ألم عند التبو ل  •
 انتفاخ الخصيتين وألم فيهما •

 
 في الرجال والنساء

 .وقد يسبب أحيان ا ألم ا في الشرج أو إفراز منه. ك عادةيمكن أن يحدث التهاب في الشرج إال  أن المصاب ال يالحظ ذل
 

 هل هناك فحص للحراشف البرعمية؟ 
يأخذ الطبيب مسحة من القسطرة أو   . يمكن تشخيص الحراشف البرعمية على يد طبيبك العام أو عيادة الصحة الجنسية 

نة في مختبر للتأآد من وجود أو عدم يتم بعد ذلك فحص المسحة أو العي . عنق الرحم أو الشرج أو عي نة من البول
 .وجود الحراشف البرعمية  
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 ما هو عالج الحراشف البرعمية؟
من المهم مراجعة طبيبك أو عيادة الصحة الجنسية    . يمكن معالجة الحراشف البرعمية بسهولة بالمضادات الحيوية 

 .ةإذا عادت األعراض عد إلى الطبيب أو عيادة الصحة الجنسي . للفحص والمعالجة 
 

من المهم أن تكمل برنامج المضادات الحيوية برمته، حتى بعد توقف األعراض، إذ قد ال يكون تم القضاء على آل  
 أيام على األقل بعد بدء المعالجة ألنه يظل 7من المهم أيض ا عدم ممارسة الجنس لمدة . بكتيريا الحراشف البرعمية

 .باإلمكان خالل هذه المدة نشر العدوى  
 

 أية مضاعفات؟هل هناك 
 . إذا لم ت عال ج الحراشف البرعمية بطريقة صحيحة فإنها يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة . نعم
 

 :في النساء تشمل المضاعفات ما يلي
o   مرض التهاب الحوض، وهو ما يحصل عندما تلتهب األعضاء التناسلية الموجودة في الحوض؛ 
 التصاقات في الحوض وألم مزمن في الحوض؛ •
 ؛)بواسطة أنسجة الندبة (سبب الضرر الذي يصيب أقنية فالوب العقم ب •
 .حدوث الحمل في قناة فالوب بدال  من الرحم •

 
 :في الرجال تشمل المضاعفات ما يلي

o التهابات متكررة في القسطرة؛ 
 ).ويشمل أنبوب الخصيتين(التهاب البربخ  •

 
 :في النساء والرجال تشمل المضاعفات ما يلي

o التهاب المفاصل 
 )التهابات في العيون(هاب الملتحمة والتهاب العنبية الت •
 .التهاب المستقيم •

 
 هل يحتاج الشرآاء في الممارسة الجنسية للعالج؟ 

إذا آنت مصاب ا بالحراشف البرعمية فعليك أن تخبر جميع شرآائك في الممارسة الجنسية خالل الستة أشهر . نعم
 .ية القريبة للفحص والمعالجةالماضية آي يروا الطبيب أو عيادة الصحة الجنس  

 
 آيف يمكن الوقاية من الحراشف البرعمية؟

إن استعمال عازل مطاطي لممارسة الجنس من المهبل أو الشرج يمكن أن يقي من اإلصابة بالحراشف البرعمية  
سون الجنس    واستعمال العازل المطامي هام جد ا خاصة ألولئك الذين يمار . وأنواع األمراض األخرى المعدية جنسي ا 

  .مع أآثر من شخص واحد
 

  وحدات الصحة العامة في نيو ساوث ويلز-مزيد من المعلومات 
 راجع مقدمة  -للمزيد من المعلومات ي رجى االتصال بطبيبك أو وحدة الصحة العامة المحلية أو مرآز صحة المجتمع 

 .NSW Governmentدليل الهاتف األبيض تحت عنوان 
    
 

 مناطق العاصمة
 3180 9515 وسط سيدني

 8333 9382 جنوب شرق سيدني
 9400 9477 شمال سيدني

 5944 9828 جنوب غرب سيدني
 3603 9840 غرب سيدني

 2022 4734 ونتورث
 

 المناطق الريفية
 4845 4349 الساحل األوسط
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 2750 6588 الساحل الشمالي األوسط
 5548 6339 وسط الغرب

 6477 4924 هنتر
 2200 4255 إيالوارا
 2288 6766 نيو إنجلند

 7500 6620 األنهار الشمالية
 2216 6841 ماآواري
 3428 4827 الجنوبية

 4799 6021 موري األآبر
 1499 8080 (08) الغرب األقصى

 
 دائرة صحة نيو ساوث ويلز

73 Miller Street 
North Sydney NSW 2059 

Tel. (02) 9391 9000 
Fax. (02) 9391 9101 
TTY. (02) 9391 9900 

 
 موقع دائرة صحة نيو ساوث ويلز على شبكة اإلنترنت

www.health.nsw.gov.au 
 
 


