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 التهاب المهبل
 

ٌّج ناجم عن وجود عدوى . وهو من احدى األسباب األكثر شٌوعا التً تدفع المرأة للحصول على الرعاٌة الطبٌة. فً المهبل هو ته

المسببة اللتهاب هناك العدٌد من األسباب المحتملة . ان النساء، من جمٌع األعمار، هن عرضة لخطر وجود التهاب المهبل

 .، وان نوع العالج ٌعتمد على المسببالمهبل

 
 

 

 
 
 

 لماذا يحدث التهاب المهبل؟
 

ٌساعد هذا . غالبا ما ٌكون شفافا أو غائمالذي عادة و ٌومٌا من المهبل كمٌة صغٌرة من السائل األبٌض تفرز 

اإلفرازات )فمن الطبٌعً لكمٌة ولون اإلفرازات المهبلٌة . وصحٌة السائل فً الحفاظ على أنسجة المهبل رطبة

 .الدورة الشهرٌةخالل ان تتغٌر ( السائلة من المهبل

 

ٌحتوي المهبل أٌضا على العدٌد من الكائنات الحٌة التً تعود بالفائدة على وظٌفته المعتادة و تشمل هذه 

غٌٌر فً التوازن الطبٌعً للبكتٌرٌا والخمٌرة أن ٌؤدي إلى ٌمكن للت. الكائنات البٌولوجٌة البكتٌرٌا والخمٌرة

 .التهاب المهبل

 

 

 :الٌك ما ٌوضح ذلك
 
 ؟لماذا ٌحدث التهاب المهبل -
 أعراض التهاب المهبل -
 التشخٌص والعالج -
 كٌف ٌمكننا أن نقلل من خطر وجود التهاب المهبل -
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 :بعض العوامل المذكورة التً ٌمكن أن تسبب هذا الخلل فً التوازن بٌن هذٌن الكائنٌن  فً المهبل
 

 أخذ المضادات الحٌوٌة باستمرار، وأحٌانا بدون وصفة طبٌة من الطبٌب المختص 
  ًمستوٌات الهرمونات فً جسم المرأة وهً حامل، عند الرضاعة الطبٌعٌة أو التغٌرات التً تحدث ف

 (فترة انقطاع الطمث) فً سن االمل
  (الغسول)غسل داخل المهبل بالماء 
  المواد المستخدمة مثل الجل كوسائل منع الحمل أو الكرٌمات أثناء الجماع )استخدام المبٌدات المنوٌة

 (إلبطال نشاط الحٌوانات المنوٌة
 التصال الجنسًا 
 االلتهاب 

 

وقد تتسبب فً حكة فً المهبل، وحرٌق، . إذا حدث تغٌٌر فً التوازن الطبٌعً، قد تلتهب األنسجة فً المهبل

 .كمٌة كبٌرة من االفرازاتوجود ورائحة سٌئة، أو

 
ال ( راضوالذي ٌحمً الجسم من األم)حدث إذا كان نظام المناعة فً الجسم توٌمكن لزٌادة نمو الفطرٌات ان 

فٌروس ) HIVعلى سبٌل المثال، لدى النساء المصابات بفٌروس نقص المناعة البشرٌة . ٌعمل بشكل جٌد

وٌمكن لالعراض . ، قد تكون االلتهابات بالفطرٌات شدٌدة(ٌهاجم خالٌا معٌنة، وٌضعف نظام المناعة فً الجسم

 .لحاالت، ال نعرف سبب عدوى الفطرٌاتفً كثٌر من ا. من جدٌد أن ال تزول، حتى مع العالج، أو قد تعود

 

 األعراض

ٌزداد . األعراض األكثر شٌوعا لعدوى الفطرٌات هً الحكة وحرٌق خارج منطقة  المهبل التً تسمى بالفرج

تالحظ بعض النساء اللواتً . قد ٌكون الفرج أحمراً أومنتفخاً . الحرٌق سوءا عندما تتبول المرأة أو تقوم بالجماع

بٌنما ال تالحظ عند النساء . طرٌات زٌادة أو تغٌٌر فً لون أو رائحة من االفرازات المهبلٌةٌعانٌن من الف

 .األخرٌات أي تغٌٌرات فً االفرازات

 
 

 التشخيص والعالج
لتشخٌص التهاب المهبل، ٌأخذ الطبٌب النسائً الخاص بك عٌنة من إفرازات المهبل، وٌتم اختبار هذه العٌنة 

 3ال تستخدمً أي دواء عن طرٌق المهبل لمدة ال تقل عن . وراء أي أعراض غٌر عادٌة لفهم األسباب الكامنة

غسل داخل المهبل مع )وال تستعملً غسول المهبل . أٌام من زٌارة الطبٌب حتى ال تتأثر نتائج االختبارات

 .، كذلك من المستحسن اٌقاف الجماع وعدم استخدام المبٌدات المنوٌة قبل زٌارتك(الماء

 

قد ٌكون العالج حبة دواء تؤخذ عن طرٌق الفم أو كرٌم ٌتم إدخاله إلى . تمد العالج على سبب التهاب المهبلٌع

الطبٌب أن تفعلً ذلك لك ال توقفً الدواء قبل ان ٌقول . من المهم اتباع تعلٌمات مقدم الرعاٌة الصحٌة. المهبل

إذا بقٌت األعراض بعد االنتهاء . تبقى موجودة حتى لو كانت األعراض قد بدأت بالزوال ألن العدوى ممكن أن

 .قد تكون هناك حاجة لعالج مختلف. بمقدم الرعاٌة الصحٌة ًمن العالج، أو إذا تكررت، اتصل
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 أنواع االلتهابات المهبلية

 
 التهاب الفطريات

  

مى بالمبٌضات العدوى التً ٌسببها تكاثر نوع من الفطرٌات تس)عدوى الخمٌرة تعرف اٌضا باسم المبٌضات 

 .وهً احدى األنواع األكثر شٌوعا اللتهابات المهبل(. متواجد عادة بكمٌة صغٌرة فً المهبل

 
 لماذا يحدث ذلك؟

 
تقتل المضادات الحٌوٌة  البكتٌرٌا المهبلٌة، التً . ٌمكن أن ٌحدث بسبب االستخدام المفرط للمضادات الحٌوٌة

من الحمل ٌزٌد  .البكتٌرٌا، ٌنشأ خلل وتتكاثر بعد ذلك الفطرٌاتعندما تموت هذه . تمنع عادة تكاثرالفطرٌات

النساء اللواتً ٌعانٌن من داء . مخاطر عدوى الفطرٌات بسبب التغٌرات فً مستوٌات الهرمونات فً الجسم

هن أٌضا فً خطر متزاٌد من وجود التهاب ( مستوٌات السكر فً الدم مرتفعة جدا أن تكونشرط )السكري 

 .المهبل

 
 عالجال

 

فً معظم . وٌمكن عالج عدوى الفطرٌات إما عن طرٌق وضع الدواء فً المهبل أو عن طرٌق أخذ الحبوب

 .الحاالت، ٌكون عالج الشرٌك غٌر ضروري

 

بعض النساء ٌقمن بعالج أنفسهن من دون وصفة طبٌة من الطبٌب المختص عندما ٌكون لدٌهن أعراض التهاب 

لكن الكثٌر من النساء ٌعتقدن أن لدٌهن التهابات . فعالة فً كثٌر من األحٌانهذه العالجات هً آمنة و. المهبل

فً هذه الحاالت، ال ٌعمل الدواء و قد ٌسبب أٌضا . سببها الفطرٌات ولكن ٌكون لدٌهن فً الواقع مشكلة أخرى

رعاٌة الصحٌة لهذا السبب ٌفضل استشارة مقدم ال. تأخٌر فً التشخٌص السلٌم وتأخٌر بعالج المشكلة الفعلٌة

 .كلما كانت المرأة تشعر بمثل هذه األعراض

 

 
 :راجعي طبيبك في حال

 
  المهبلفً صادفت للمرة األولى أعراض. 

  قبل استخدام الدواء من دون وصفة طبٌة لعالج االعراض الخاصة )تكررت لدٌك التهابات الفطرٌات

 .(بك

  استخدمت دواء من دون وصفة طبٌة، ولم تزول األعراض. 
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 اب المهبل الجرثوميالته
 
 

 السبب
 

ان العامل المسبب اللتهاب المهبل الجرثومً هو انعدام التوازن فً أنواع من البكتٌرٌا الطبٌعٌة التً تعٌش فً 

 .المهبل

 

 

 األعراض

 

قد تكون الرائحة أقوى أثناء الدورة . ٌكون التشخٌص الرئٌسً زٌادة باالفرازات مع رائحة قوٌة وغرٌبة

تكون االفرازات عادة رقٌقة وداكنة أو رمادٌة باهتة اللون، ومن الممكن أن . عد ممارسة الجنسالشهرٌة أو ب

 .ان الحكة لٌست شائعة ولكنها قد تكون موجودة إذا كانت هناك الكثٌر من االفرازات. ٌكون لونها أخضر

 العالج 

بعض األمثلة على المضادات . ٌمكن استخدام المضادات الحٌوٌة المختلفة لعالج التهاب المهبل الجرثومً

وٌمكن أخذها عن طرٌق الفم أو إدراجها فً المهبل على شكل كرٌم . الحٌوٌة هً مٌترونٌدازول والكلٌندامٌسٌن

 .ال ٌحتاج الشرٌك الى العالج. أو جل

 

وتشمل . عندما ٌؤخذ المٌترونٌدازول عن طرٌق الفم، ٌمكن ان ٌتسبب فً آثار جانبٌة لدى بعض المرضى

ال تشرب الكحول عند تناول المٌترونٌدازول، الن ٌمكن لذلك . ثٌان، والتقٌؤ، وتغٌٌر فً لون البول الى داكنالغ

 .ان ٌسبب الغثٌان والقًء الشدٌد

فً بعض الحاالت، قد . قد ٌتطلب األمر معالجة متكررة. ٌظهر التهاب المهبل الجرثومً  فً كثٌر من األحٌان

 .أشهر 6إلى  3ج تطول من تكون هناك حاجة إلى فترة عال
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 داء المشعرات

 السبب

 

وهو من األمراض المنتقلة جنسٌا . المشعرات المهبلٌة المجهرٌة ًداء المشعرات هو حالة ٌسببها طفٌل

ان النساء اللواتً لدٌهن داء (. هو مرض ٌنقل عن طرٌق االتصال الجنسً: األمراض المنقولة جنسٌا)

 .اإلصابة باألمراض المنقولة جنسٌا المشعرات هن أكثر عرضة لخطر

 

 األعراض

 

وقد . قد تكون لها رائحة غرٌبة. رمادٌة أو خضراء -تشمل عالمات داء المشعرات افرازات مهبلٌة صفراء

 .أحٌانا ٌكون هناك ألم أثناء التبول. ٌكون هناك حرٌق، تهٌج، احمرار، وانتفاخ فً الفرج

 

 العالج

 

المشعرات بالمٌترونٌدازول عن طرٌق الفم، إما جرعة واحدة أو جرعة تتخذ على عادة ما ٌتم التعامل مع داء 

ٌجب معالجة الشرٌك لمنع . ٌمكن أن تستخدم جرعة واحدة من دواء آخر، ٌدعى تٌنٌدازول، أٌضا. أٌام 7مدى 

 .كما وٌجب االمتناع عن الجماع حتى تتلقً أنت وشرٌكك العالج. العدوى من التفشً

 

 الضموري التهاب المهبل
 

 السبب

قد تحدث فً أي وقت عندما تكون . تسبب تهٌج وافرازات فً المهبل ،ال تحدث هذه الحالة بفضل عدوى

 .مستوٌات الهرمون األنثوي منخفضة، مثال أثناء الرضاعة الطبٌعٌة وبعد انقطاع الطمث

 

 األعراض

زات مهبلٌة غٌر طبٌعٌة، وألم وتتضمن االعراض االخرى إفرا. تشمل األعراض الجفاف، الحكة، والحرٌق

 .أثناء الجماع

 

 العالج

الذي ٌتم وضعه داخل ( هرمون انثوي)ٌتم عالج التهاب المهبل الضموري عن طرٌق هرمون االستروجٌن 

قد ٌكون من المفٌد أٌضا استخدام الزٌوت الملٌنة لتجنب األلم . فهو متوفر بشكل كرٌم، قرص، أو خاتم. المهبل

 .أثناء الجماع
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 ...أخيرا 
 

إذا كنت تعتقدٌن أن لدٌك أعراض التهاب المهبل على هذا النحو، وحرٌق أو حكة، اتصلً بمسؤول الرعاٌة 

على الرغم من أن التهاب المهبل ٌمكن أن ٌسبب عدم الراحة، فأن من الممكن معالجته بالكامل عندما . الصحٌة

 .ٌعرف السبب

 

 


