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ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017

الوبائيات والوقاية 
من األمراض 

المنقولة جنسيا
)درس لطلبة السنة 

الخامسة طب في كلية 
الطب والصيدلة بالرباط(

تتشكل هذه األمراض من مجموعة ُمَتغاِيرة من أنواع العدوى البكتريية والفريوسية والطفيلية، منقولة ومرتبطة 

بالنشاط الجنيس الذي يعد كامن العدوى، وهي أمراض تخفي اعتالالت أخرى.

تتميز هذه األمراض ب:

شيوعها عند الشباب.  �

مقاومتها للعالج.  �

انتقالها من األم إىل الجنني.  �

� .)mortalité( والوفيات )complications( واملضاعفات )chronicité( تطورها إىل اإلزمان

ارتفاع انتشارها )prévalence( ووقوعها )incidence(يف العامل.  �

رفعها من اختطار اإلصابة بفريوس السيدا.  �

تغيري السيدا من أعراض هذه األمراض ومن استجابتها للعالج. �

كونها إشكاال حقيقيا يف الصحة العمومية. �

عالقة األمراض املنقولة جنسيا بالسيدا:

طريقة انتشار وتدابري الوقاية مشرتكة.  �

عالقة قوية بني وجود أمراض منقولة جنسيا واختطار االنتقال الجنيس للسيدا.  �

تأثري التدبري املبكر والفعال لحاالت األمراض الجنسية عىل انتشار السيدا. �

Épidémiologie et 
prophylaxie des maladies 
sexuellement transmissibles

عدنان العلوي اإلسامعيي 

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة محمد الخامس الرباط

تحت ارشاف األستاذ جامل الدين 

البورقادي، أستاذ األمراض الصدرية 

املستشفى الجامعي ابن سينا 

الرباط

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ محمد العدناوي، عميد 

كلية الطب والصيدلة بالرباط
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الوبائيات والوقاية من األمراض المنقولة جنسيا

السلسلة الوبائية 
:)chaine épidémiologique(

:)agent pathogène( [2[1. املمراض

�  infection( الجرثومية  العدوى  أنواع 

bactérienne( الشائعة:

ͳ 	 )Neisseria gonorrhoeae( ة النيرسية البنيّ

.)gonorrhée( ب داء السيان تسبّ

ͳ 	 )Chlamydia trachomatis( املتدثّرة الحرية

تسبّب السيان كذلك.

ͳ 	 )Treponema pallidum( اللولبية الشاحبة

.)syphilis( ب الزهري تسبّ

ͳ 	 haemophilus( الدوكرية  املستدمية 

 chancre( تسبّب الَقْرٌح اللنَيِّ أوالُقَريح )ducreyi

.)mou

ͳ الكلبسيلة الحبيبية )كانت تُعرف سابقاً باسم 	

 Calymmatobacterium( املُغّمدة الورميةالحبيبية

األريب  الحبيبي  الورم  ب  تسبّ  )granulomatis

الدونوفانيات  داء  أو   )granulome inguinal(

.)donovanose(

�  )infection virale( أنواع العدوى الفريوسية

الشائعة:

ͳ 	 virus( البرشي  املناعي  العوز  فريوس 

.)immunodépression humain

ͳ 	 herpes(  2 النمط  من  البسيط  الهربس 

التناسيل  الهربس  يسبّب   )simplex type 2

.)herpes génital(

ͳ البرشي 	 الحليمي  الورم  فريوس 

التناسلية  الثآليل  يسبّب   )papillomavirus(

األنواع  بعض  تؤدي  وقد   )verrue génitale(

الفرعية من هذا الفريوس إىل إصابة النساء برسطان 

.)cancer du col utérin( عنق الرحم

ͳ 	 virus hépatite( ب  الكبد  التهاب  فريوس 

ب التهاب الكبد، وقد تؤدي الحاالت  Virale B( يسبّ

املزمنة الناجمة عن هذا الفريوس إىل ظهور رسطان 

.)carcinome hépatocellulaire( الكبد

ͳ 	 )cytomégalovirus( الفريوس املضّخم للخايا

يسبّب التهاباً يف عدد من األعضاء مبا يف ذلك الدماغ 

والعني واألمعاء.

� :)parasites( الطفيليات

ͳ 	)Trichomonas vaginalis( املُشّعرة املهبلية

 trichomoniase( املهبيل  املُشّعرات  داء  ب  تسبّ

.)vaginale

ͳ املُبيضة البيضاء )candida albicans( تتسبّب 	

vulvo-( واملهبل  الفرج  بالتهاب  النساء  إصابة  يف 

حشفة  بالتهاب  الرجال  إصابة  ويف  vaginite(؛ 

.)balanite( القضيب والقلفة

:)réservoire( 2. املستودع

ͳ اإلنسان بامتياز. 	

ͳ األعراض 	 عدميي   )porteurs( الحاملني  بعض 

وبايئ  فيض  )النساء   )asymptomatiques(

.))iceberg épidémiologique(

ͳ ة )البلعوم 	 يَّ يَُّة البُنِّ يرَسِ مستودع غري اعتيادي للنَّ

)pharynx( عند املثليني(.

:)transmission( 3. االنتقال

ͳ الجنسية 	 العاقات  طريق  عن  مبارش  انتقال 

كيفام كان نوعها. 

ͳ فريوس 	 إال  الخارجي  الوسط  يف  هينة  جراثيم 

السيدا والتهاب الكبد ب.

ͳ التهاب 	 فريوس  جنيس  بالرضورة  ليس  انتقال 

الكبد ب والهربس.

:)récepteur( 4. املستعد

بينام  � طبيعية،  مناعة  توجد  وال  كيل،  استعداد 

املناعة املكتسبة تتغري حسب نوع املمراض، و هي 

مناعة دون املتوسط.

ألنواع  � الرئيسية   )syndromes( املتازمات 

العدوى الشائعة املنقولة جنسياً:

ͳ 	 .)écoulement urétrale( النجيج اإلحلييل

ͳ 	 .)ulcération génitale( القرحات التناسلية

ͳ 	.)tuméfaction inguinale( التورّم األريب

ͳ 	 .)tuméfaction scrotale( التورّم الصفني

ͳ 	 .)perte vaginale ( الفقداملهبيل

ͳ 	 .)douleur de bas ventre( أمل البطن السفيل

ͳ الوليد 	 عني  تصيب  التي  العدوى  أنواع 

الوليدي  امللتحمة  )التهاب   )nouveau-né(

.))conjonctivite néonatale(

5. العوامل املحفزة:

يف البلدان املتقدمة: �

ͳ تراجع املراقبة. 	

ͳ املضادات الحيوية ومضادات الفريوسات.	

ͳ 	 )contraceptives( الحمل  موانع  تحرير 

واملثلية الجنسية.

ͳ مهن ذات اختطار : مهن السفر والعسكريون 	

والعاهرات والشباب واملهاجرين.

يف البلدان النامية: جدول 1 �

6. املظاهر الوبائية:

بشكل  وتقع  جنسيا  املنقولة  األمراض  تنترش 

املتزوجني  غري  وعند  الحرضية  املجاالت  يف  مرتفع 

آلخر  بلد  من  االنتشار  هذا  ويختلف  والشباب، 

حسب املتغريات االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

ومستوى ولوج الخدمات الصحية.

ويف ما ييل بعض املعطيات الوبائية باملغرب:

� .)incidence( الوقوع: 600 الف حالة يف السنة

�  376669  :  2006 يف   )prévalence( االنتشار 

حالة : %72 من النساء بسيان مهبيل.

ͳ 58918 حالة سيان إحلييل عند الرجال.	

ͳ 12347 حالة تقرحات تناسلية عند الجنسني. 	

الشبكة  � فحوصات  يف  الحاالت  أكر  تسجيل 

الصحية األساسية )املراكز الصحية( 

ما  � سنة   40 إىل   20 من  العمرية  الفئة  تشكل 

يقارب %65 من مجموع الحاالت. 

مراكش ب 12%،  � جهة  تعرضا:  األكر  الجهات 

مكناس– ثم جهة  الرباط سا ب 11%،  جهة  ثم 

ثم  ب8%،  ماسة  سوس  جهة  ثم   ،11% ب  فاس 

جدول 1

إشكاليات 

دميوغرافية

ساكنة شابة 

السكن العشوايئ

البطالة 

إشكاليات ثقافية

إشكاليات 

اقتصادية 

واجتامعية 

نقص يف التجهيزات الصحية 

الجهل و األمية 

الدعارة 

إشكاليات صحية 

عاجية 

العاج الذايت

مقاومة املضادات الحيوية 

السامة االجتامعية 

الكفاءات الطبية 

عوامل بيئية 

اختال اجتامعي 

املهاجرون 

الهمجية 

عوامل مرتبطة 

بالسلوك 

تعدد الرشكاء الجنسيني

عاقات جنسية غري محمية 

التعاطي للكحول واملخدرات

السفر الدويل

الخيانة الزوجية 

إدمان الجنس عى األنرتنيت 
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جهة الدار البيضاء ب9%.

�  taux( تطور حاالت داء الزهري ومعدل الوقوع

d’incidence( من 2006 إىل 2014 ]3[:

الوقاية:

1. الوقاية من االنتقال من األم إىل الطفل:

ͳ مبضادات 	 والعاج  األمصال  باختبارات  التحري 

 état( الحمل  حالة  مع  املتناسبة  الفريوسات 

.)gravidique

ͳ الوضع 	 عند  التناسلية  املسالك  وتطهري  تعقيم 

 .)accouchement(

ͳ تجنب الرضاعة الطبيعية. 	

لبعض  )بالنسبة  الدموي  االنتقال  من  الوقاية   .2

التهاب  فريوسات  و  السيدا  كفريوس  الفريوسات 

الكبد ب و س(:

ͳ 	.)transfusion sanguine( سامة تحاقن الدم

ͳ استعامل أدوات ذات االستعامل الوحيد. 	

ͳ تجنب حوادث التعرض للدم.	

3. الوقاية من االنتقال الجنيس:

الوقاية األولية: الرتبية الصحية: حول األمراض  �

العاقات  باجتناب  منها  الوقاية  وسبل  ومشاكلها 

العاقات  يف  واإلخاص  اإلمكان  قدر  الجنسية 

الزوجية، واستعامل العازل الطبي .

الوقاية الثانوية: �

ͳ املضاعفات 	 لتجنب  الوبائية  السلسلة  قطع 

متازمات  باتباع خوارزمية  للعاج  الولوج  وتسهيل 

األمراض الجنسية ]4[:

ͳ إجبارية الترصيح حسب املرسوم رقم 554-65 	

الصادر يف 26 فرباير 1967، والقرار الوزاري رقم 95-

683 الصادر يف 31 مارس 1997.

خالصة:

تكر األمراض املنقولة جنسيا وتزداد شيوعا، وتتعدد 

مضاعفاتها من عقم وانتقال من االم إىل الجنني مام 

الوقاية  تظل  لذلك  الرضاعة،  عند  إشكالية  يسبب 

الوسيلة املثى ملحاربتها.

المراجع:

الخامسة . 1 للسنة  العمومية  والصحة  املجتمعي  الطب  دروس 

طب بكلية الطب والصيدلة بالرباط

2. 06.04.2017 )http://www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs110/ar (

3. Santé en chiffre 2014 , ministère de santé , direction 

de planification et des ressources financières, 

division de planification et d’études, service des 

études et de l’information sanitaire, édition 2015 

4. guide pour la prise en charge des infections 

sexuellement transmissibles. Organisation 

mondiale de la santé, 2005

5. prise en charge syndromique des infections 

sexuellement transmissibles. Ministère de santé . 

direction d’épidémiologie et lutte contre maladies 

. programme national de lutte contre le sida ; 2012

مبيــان 1 : تطــور عــدد حــاالت داء الزهــري مــن 2006 إىل 2014 )حســب مديريــة 

التخطيط واملوارد املالية(.

مبيــان 2 : تطــور معــدل وقــوع داء الزهــري مــن 6002 إىل 4102 )حســب مديريــة 

التخطيط واملوارد املالية(.

ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017
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)(écoulement urétralاإلحليلي  النجيج خوارزمية

يشتيك املريض من نجيج إحليي أو حرقة 

)brûlure mictionnelle(البول

تسجيل السوابق وفحص 

(  1)الضغط عىل اإلحليل إذا أمكن 

  الدنجيج مؤك
وجود مرض 

ر تناسي آخ
  ال

 ونصح تثقيف•

 طبي عازل منح•

 اقــرتاح التحــري عــن•

ة فريوس عـوز املناعـ

 )VIH(البرشــي

ـــــــــــري  وداء الزه

)syphilis(
 نعم نعم

 )gonocoque(عالج العدوى باملكورة البنية   اسبةاملن الخوارزمية اتباع

 Chlamydia( الحرثيةواملتدثرة 

trachomatis(

 ونصح تثقيف -

  الجنيس الرشيك عالج -

 طبي عازل منح -

 املناعة عوز فريوس عن التحري اقرتاح -

 الزهري وداء البرشي

  أيام 3 بعد الفحص إعادة -

عالج العدوى باملكورة البنية واملتدثرة الحرثية 

  واحدة جرعة عظي حقن ملغرام 250 سيفرتياكسون-

أيام سبعة ملدة اليوم يف جرعتني غراملم 100 دوكسيسكلني-

: بديل عالج

  واحدة جرعة عظي حقن ملغرام 240 جونطاميسني : السيفرتياكسون استعامل مانع وجود -

  واحدة جرعة الفم طريق عن واحد غرام أزيرتوميسني : الدوكسيسكلني استعامل مانع وجود -

إعادة الفحص قبل أول تبول صباحي إذا كان املريض قد تبول أو نجيج غري مريئ  )1(

الوبائيات والوقاية من األمراض المنقولة جنسيا
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  (récurrent)أو الراجع(persistant)المستديم اإلحليليالنجيجخوارزمية

ليي يشتيك املريض من نجيج إح

مستديم أو راجع

(1)تسجيل السوابق و فحص 

(  2)الضغط عىل اإلحليل إذا امكن 

نجيج 

مؤكد
  ال

وجود مرض 

  ال تناسي آخر

 ونصح تثقيف•

 طبي عازل منح•

 اقــرتاح التحــري عــن•

ة فريوس عـوز املناعـ

البرشــــــــــي و داء 

الزهري 
 نعم نعم

  املناسبة الخوارزمية اتباع

و  عالج العدوى باملكورة البنية ذات الحساسية الناقصة

و املشعرة املهبلية  املفطورة 

  نصح و تثقيف -

  الجنيس الرشيك عالج -

 طبي عازل منح -

 لزهريا داء و البرشي املناعة عوز فريوس عن التحري اقرتاح -

متخصص طبيب إىل إرسال أو أيام 3 بعد الفحص إعادة -

سوابق تؤكد 

عودة العدوى 

أو إرشاف ( 3)

(4)يسء 

 نعم

ة و إعادة عالج العدوى باملكورة البني  ال

املتدثرة الحرثية 

  نصح و تثقيف•

 طبي عازل منح•

اقــرتاح التحــري عــن فــريوس عــوز •

املناعة البرشي و داء الزهري 

( )urétrite psychogène(التهاب اإلحليل النفيس املنشأ)التأكد من كرثة اللمس باليد )1(

إعادة الفحص قبل أول تبول صباحي إذا كان املريض قد تبول أو نجيج غري مريئ)2(

قام املريض بعالقة جنسية جديدة )3(

عدم متابعة العالج بالطريقة الالزمة)4(

واملشعرة املهبلية   )mycoplasme(عالج العدوى باملكورة البنية ذات الحساسية الناقصة واملفطورة 

)Trichomonas vaginalis(

واحدة جرعة عظي حقن ملغرام 250 سيفرتياكسون-

  واحدة جرعة الفم طريق عن غرامني أزيرتوميسني-

  واحدة جرعة الفم طريق عن غرامني ميرتانيدازول-

  واحدة جرعة عظي حقن ملغرام 240 جونطاميسني : السيفرتياكسون استعامل مانع وجود: بديل عالج

ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017
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  (ulcération génitale)القرح  التناسلي خوارزمية  

يشتيك املريض من قرح تناسي 

تسجيل السوابق و فحص 

وجود 

قرح
  ال

وجود مرض 

ر تناسي آخ
  ال

 ونصح تثقيف•

 طبي عازل منح•

ن اقرتاح التحري عـ•

ـــــوز  ـــــريوس ع ف

ــة البرشــي و  املناع

داء الزهري 

 نعم نعم

وجود حويصالت

)vésicules(  أو

جلبات

)croûtes(

  ال

 نعم

  سبةاملنا الخوارزمية اتباع
عالج الزهري

)syphilis(  والقرحة

  )chancre mou(اللينة

والهربس ( 1)عالج الزهري 

 herpes(التناسي

génital(  (2)

 ونصح تثقيف -

  الجنيس الرشيك عالج -

 طبي عازل منح -

 الزهري داء و البرشي املناعة عوز فريوس عن التحري اقرتاح -

متخصص طبيب إىل إرسال أو أيام 7 بعد الفحص إعادة -

عالج الزهري والقرحة اللينة 

  واحدة جرعة ملغرام 500 سيربوفلوكساسني + واحدة جرعة عضي حقن وحدة مليون 2,4 بينيسلني بنزتني-

: بديل عالج-

  يوما 14 ملدة اليوم يف مرتني ملغرام 100 دوكسيسكلني : البنسيلني استعامل مانع•

الفم طريق عن واحدة جرعة غرامني أزيرتوميسني : السيربوفلوكساسني استعامل مانع•

  يوما 14 ملدة اليوم يف غرامني إيريرتوميسني أو واحدة بجرعة غرامني أزيرتوميسني :(3) للبينيسلني حساسة الحامل املرأة•

مريض مل يسبق له عالج الزهري)1(

مريض باختطار عال للعدوى  – )infection récurrente(عدوى راجعة  –  )primo infection(عدوى أولية: دواع  وصف عالج الهربس  )2(

شخص يعيش مع مريض بالسيدا  –بفريوس عوز املناعة البرشي 

وعالجه إجباريا )syphilis néonatale(أخذ بحالة الزهري الوليدي )3(

عالج الهربس التناسي 

 اليودي البوفيدون تطبيق : موضعي عالج-

 أيام 7 ملدة اليوم يف واحد غرام (فالسيكلوفري أو )اليوم يف مرات 5 الفم طريق عن ملغرام 200 أسيكلوفري : اولية عدوى-

  مختص طبيب إىل أرسال : راجعة عدوى-

الوبائيات والوقاية من األمراض المنقولة جنسيا
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 (douleur abdominale basse)خوارزمية  ألم أسفل البطن

يشتيك املريضة من أمل أسفل البطن

تسجيل السوابق

باليدين و فحص  )palpation(معاينة ، جس بطني ) فحص   

spéculum( (1) )(مبنظار املهبل 

:وجود إحدى العالمات التالية

 )fièvre(حمى -

تأخر أو غياب العادة الشهرية-

حمل أو وضع أو إجهاض حديث -

مهبي غري عادي   )seignement(نزيف-

)défense abdominale(دفاع بطني -

)masse abdominale(كثلة بطنية -

)signes de choc(عالمات الصدمة -

 بطبي إىل مستعجل إرسال نعم

(2) الجراح أو النساء

ي أمل مثـار عنــد املـس املهــب

)toucher  vaginale(  أو

قــيح عــىل مســتوى عنــق 

(3)الرحم 

  ال

 تحسن

  ال
  العالج من التأكد•

 ونصح تثقيف•

 طبي عازل منح•

 اقــرتاح التحــري عــن فــريوس•

ــة البرشــي و داء  ــوز املناع ع

الزهري

 نصح املـرأة بإعـادة الفحـص•

عند الرضورة

 نعم

عالج التهاب الحوض نعم

)inflammation 

pelvienne(   وإعادة

ساعة  48الفحص بعد 

 نعم

اتبــــــــــــاع 

خوارزميـــــة 

ي الفقد املهب

  ال

إرســـــــــال إىل 

مســــــتعجالت 

متخصصة 

  ال

وجود فقد 

 perte(مهبي

vaginale(

تثقيف ونصح -

منح عازل طبي -

فحص خارج العادة الشهرية )1(

ووسائل اإلنعاش إذا كان رضوريا   )voie veineuse(من أجل أخذ سبيل وريدي)2(

حتاج لتدخل عالمات تهم التهاب الحوض، و لكن وجب الـتأكد من غياب الحمى و دفاع بطني حويض تبني مرحلة جد متقدمة من املرض ت)3(

مستعجل

ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017
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 (conjonctivite néonatale)خوارزمية  التهاب الملتحمة الوليدي

أحادي أو ثنايئ  الجانب  )écoulement oculaire(يعاين الوليد من نجيج عيني 

(  1)وفحص  تسجيل السوابق

  )gonflement palpébrale(انتفاخ جفني

 )rougeur oculaire(عينياحمرار

 secrétions(إفرازات  قيحية مخاطية 

muco-purulente( 

نعم

طأمنة األم •

نصـــح بإعـــادة الفحـــص إذا •

اقتضت الرضورة 

ال

األم ونصح تثقيف -

 الجنيس الرشيك عالج -

 أيام 3 بعد الفصح إعادة -

،  عالج األم أو الرشيك  )Chlamydia trachomatis( الحرثيةواملتدثرة (gonocoque( عالج العدوى باملكوة البنية

 تحسن

نعم

طأمنة األم•

(  2)استكامل العالج •

ال
إرسال إىل عيادة خاصة 

infections gynéco-obstétricales maternelle()سوابق عدوى توليدية نسائية  لألم  )1(

إرسال إىل مختص يف حالة  العودة    )2(

عالج التهاب امللتحمة الوليدي

عالجية تدابري

( ملغرام 125 جرعة تجاوز دون) واحدة جرعة عضي حقن كيلوغرام لكل ملغرام 50 سيفرتياكسون-

 لكل ملغرام 20  إزيرتوميسني أو يوما، 14 ملدة اليوم يف مرات 4 الفم، طريق عن  كيلوغرام لكل ملغرام 50 إيرتروميسني-

. أيام 3 ملدة اليوم يف كيلوغرام

وقائية تدابري

 أيام 3 ملدة اليوم يف مرات 3 موضعي عالج % 1 التيرتاسكلني كلوريدهات

الوبائيات والوقاية من األمراض المنقولة جنسيا


