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 (Mycoplasma genitalium) المفطورة التناسلية 

 MGالمعروفة أيضاً باسم 

 (.الكوندوم)ام الواقي الذكري هي عدوى بكتيرية يمكن أن تنتقل أثناء ممارسة الجنس دون استخد(  MG)المفطورة التناسلية 

 
؟  ( What is this)? ما هي

مجرى البول  /هي من األمراض الُمعدية المنقولة جنسياً التي تسبّبها البكتيريا وهي تؤثّر على عنق الرحم واإلحليل( MG)المفطورة التناسلية 

 .والمستقيم

صابون بها؟
ُ
 (?How do you get it) كيف ت

 .مع شخص لديه المفطورة التناسلية( كوندوم)يمكن أن تنتقل المفطورة التناسلية عن طريق االتصال الجنسي المهبلي والشرجي دون الواقي الذكري 

 (What are the symptoms)? ما هي االعراض؟

 ( Vagina)المهبل 

 :إذا كان لديكن مهبل، فقد تعانين من

 ألم في أسفل البطن •
 الجنس ألم أثناء ممارسة •
 إفرازات مهبلية غير عادية  •
 ألم عند التبّول •
 نزيف مهبلي غير طبيعي  •

( Penis) القضيب  

 : إذا كان لديكم قضيب، فقد تعانون من •
 ألم عند التبّول •
 إفرازات من القضيب •

 

 (QUICK FACTSحقائق سريعة 

 مجرى البول والمستقيمالمفطورة التناسلية هي من األمراض الُمعدية المنقولة جنسياً التي تؤثّر على عنق الرحم واإلحليل •
 ال يعاني معظم المصابين بالمفطورة التناسلية من أي أعراض على اإلطالق •
 عادة ما يكون الفحص عبارة عن عيّنة بول أو مسحة من المهبل أو عنق الرحم، أو مسحة للشرج •
 يمكن عالج المفطورة التناسلية بالمضادات الحيوية •
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 ( Rectum)المستقيم 

 :إذا كان لديكم التهاب في المستقيم، فقد تعانون من

 ألم أو تهيّج داخل فتحة الشرج •
 نزيف شرجي  •

 ( How do you test for it)? كيف يتّم فحصكم للكشف عنها؟

 .إذا كان لديكّن مهبل، فعادة ما يكون الفحص عبارة عن عيّنة بول أو مسحة من المهبل أو عنق الرحم

 .إذا كان لديكم قضيب، عادة ما يكون الفحص عبارة عن عيّنة بول

 .ص هو عبارة عن مسحة للشرجإذا كان لديكم التهاب في المستقيم، فإن الفح

 ( When do you test for it)? متى يتّم فحصكم للكشف عنها؟

يوصى بإجراء الفحص للكشف عن المفطورة . يوصى بإجراء فحص للكشف عن المفطورة التناسلية إذا كان لديكم أّي من األعراض المذكورة أعاله

ال يُنصح بإجراء فحص لألشخاص بدون أعراض، إال إذا كانوا شركاء  . ورة التناسليةالتناسلية كذلك إذا كان شريككم الجنسي يعاني من المفط

 .لشخص يعاني من المفطورة التناسلية

 ( How is it treated)? كيف يتّم عالجها؟

 .تناسليةمن عدوى المفطورة ال% 90-80يعالج هذا العالج . يتّم عالج المفطورة التناسلية أوالً بمجموعتين من المضادات الحيوية

 .أسابيع من تناول المضادات الحيوية، يجب إجراء الفحص مرة أخرى للتأكّد من فعاليّة المضادات الحيوية 3-2بعد 

من الوقت لجميع االتصاالت الجنسية حتى تحصلون أنتم وشريككم  % 100يجب أال تمارسوا الجنس أو يجب عليكم استخدام الواقي الذكري بنسبة 

 .ة فحص للمفطورة التناسلية سلبية على نتيج( شركاءكم)

 .بسبب ارتفاع مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، أصبحت المفطورة التناسلية عدوى يصعب عالجها

  مع تزايد حاالت العدوى المقاومة بدرجة مرتفعة، من المهم تحقيق التوازن بين الضرر الناجم عن المزيد من المضادات الحيوية وبين الضرر

 . المفطورة التناسليةالناجم عن 

:قد تتسبّب الجرعات الُمتكررة من المضادات الحيوية في بعض األحيان بما يلي  
 

 آثار جانبية خطيرة  •
 تضّرر بكتيريا األمعاء وهي مهمة لصحة اإلنسان  •
 ع  مقاومة المضادات الحيوية بحيث ال تستطيع المضادات التغلّب على البكتيريا األخرى وتلك الموجودة في المجتم •

 

 

 .الهدف من عالج المفطورة التناسلية هو التخلّص من األعراض والعدوى

، فقد ال ولكن في حاالت العدوى المستمرة، إذا استمرت المفطورة التناسلية بالظهور في الفحوص التي يتّم إجراؤها بعد العالج بالمضادات الحيوية

زيد من العالجات بالمضادات الحيوية أو لن يتّم وصف المزيد منها ما لم تكن هناك وال يُنصح بالضرورة بأخذ الم.  يكون العالج منها ممكناً 

 . أعراض
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 ( Are there any complications if not treated)? هل هناك أي مضاعفات إذا لم يتّم عالجها؟

 .صحية خطيرة إذا كان لديكم قضيب، فال يوجد أي دليل يشير إلى أن المفطورة التناسلية قد تُسبّب أي مشاكل

 . من حاالت اإلصابة باإللتهاب% 5في حوالي ( PID)إذا كان لديكن مهبل، قد تُسبّب المفطورة التناسلية بالمرض اإللتهابي الحوضي 

؟ ي حماية نفسي
 ( How can I protect myself)? كيف يمكنت 

 .أفضل طريقة لحماية أنفسكم من المفطورة التناسليةيُعدّ استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي 

 

 (Let them know) أخبروهم 

عندما يتم تشخيص إصابتكم بمرض ُمعدي منقول جنسياً، يجب أن يخضع جميع شركائكم الجنسيين من األشهر القليلة الماضية للفحوصات 

 . من قبل الطبيب

ألنه إذا لم يتّم عالج األمراض الُمعدية المنقولة جنسياً فقد  ( المنتَظمين والعرضيين)ومن المهم جداً أن يتّم فحص جميع شركائكم الجنسيين 

 .تسبّب مشاكل خطيرة الحقاً 

للحصول على نموذج حول   Them KnowLet  (letthemknow.org.au)إذا كنتم تواجهون صعوبة في إخبار شركائكم، يمكنكم استخدام 

 .المحادثات ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصيّة والرسائل الخطية التي يمكنكم إرسالها إلى شركائكم إما بشكل شخصي أو مجهول

 

ي الحصول عىل المساعدة؟
 ( Where can I get help)? أين يمكنت 

 زيارة خدمة الصحة الجنسية بالقرب منكممن خالل  •
 أو زيارة طبيبكم المحلي •
 أو زيارة مركز صحة المجتمع المحلي  •

 StaySTIFree  (staystifree.org.au)اعثروا على خدمات الصحة الجنسية عبر  

 

 ( DISCLAIMER)   إخالء المسؤولية

 .توفّر صحيفة الحقائق هذه معلومات عامة عن الصحة الجنسية وليس المقصود بها أن تحّل محل الحاجة إلى استشارة طبيبكم

 .ورة من طبيبكمإذا كانت لديكم مخاوف بشأن صحتكم، فيجب عليكم طلب المش

 .000إذا كنتم بحاجة إلى رعاية عاجلة، فيجب عليكم التوّجه إلى أقرب قسم للطوارئ أو االتصال برقم الطوارئ 
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