
 اپیدمیولوژی و کنترل عفونت های آمیزشی

STIs   یابند می انتقال جنسی تماس طریق از عمده بطور که هایی عفونت.   

 



 اهمیت بهداشتی

 های عفونت و سرطان رحمی خارج بارداری لگن، حاد التهابی بیماری ناباروری، عمده علل

   .هستند مادرزادی

 تازه نوزادان و بالغان در  میرایی و مدت بلند و کوتاه عوارض ابتال، علت به ها عفونت این

 در که انگی چنین هم و مربوط های پاتوژن میان در دارویی مقاومت افزایش شده، متولد

 در کشورهای بر ویژه به سنگینی بهداشتی و اقتصادی بار دارند، همراه به جوامع از بسیاری

 های عفونت اما هستند، درمان قابل ها آن از تعدادی چه اگر .اند کرده تحمیل توسعه حال

 زنان، برای میرایی و ابتال لحاظ از زیادی بار ویروس، هرپس مثل درمان قابل غیر آمیزشی

  .کنند می ایجاد کودکان و مردان

  از HIV عفونت انتقال احتمال زخم دارای آمیزشی عفونت و نشده درمان التهاب حضور

 .دهد می افزایش را جنسی تماس طریق



 زاعوامل بیماری 

 انگلیعامل پاتوژن باکتریایی، ویروسی و  30حداقل 

 

 



 گنورهنایسریا 

  نظر از فعال ساله 20-24 مردان و 15-19 زنان در حمله میزان .است سوزاک یا گنوره بیماری عامل

 میزان به نشده محافظت جنسی تماس یک طی در زن به آلوده مرد از انتقال احتمال .است باال جنسی

 کلینیکی های سندروم باعث عفونت این .است درصد 20 دهانی تماس یک طی در و درصد 60-40

 کمون دوره با زنان در سرویکس التهاب روز، 2-7کمون دوره با مردان در ادراری مجاری التهاب همچون

 همچنین و زنان در مقعدی گنوره .شود می رکتوم و کولون التهاب لگن، حاد التهابی بیماری روز، 10

 عفونت باعث شود، خون وارد باکتری این اگر .است شایع مردان سایر با جنسی تماس دارای مردان

  بارداری اول ماهه سه در عفونت این به ابتال .شد خواهد منتشر گنوکوکی عفونت و گنوکوکی آرتریت

 خواهد جنین سقط موجب نهایت در که شود سالپنژیت و لگن حاد التهابی بیماری باعث است ممکن

  و نوزادی دوره در چشمی و خونی عفونت زودرس، زایمان باعث بارداری سوم ماهه سه در ابتال شد؛

  از بیش در تراکوماتیس کالمیدیا با گنوره نایسریا زمان هم عفونت .شد خواهد ناتال پری دروه در مرگ

  گنوره به مبتال فرد درHIV به ابتال احتمال .دهد می رخ تناسلی گنوکوکی های عفونت درصد 40

 .است افزایش حال در گنوره دارویی مقاومت موارد .یابد می افزایش



 کالمیدیا تراکوماتیس

 اندومتریت، سرویست، مردان، در اورتریت همچون کلینیکی های سندروم موجب

 این اگر .شود می ونریوم لنفوگرانولوم و سالپنژیت پروکتیت، لگن، حاد التهابی بیماری

 جنس، دو هر در باروری کاهش مثل مشکالتی باعث است ممکن نشود درمان عفونت

 عفونت و پنومونی مثل نوزادی عفونت و زنان در رحمی خارج بارداری و لگنی مزمن درد

 ابتال میزان اما است، شایع عفونت این خفیف یا عالمت بدون موارد چه اگر .شود چشمی

 باکتری این با فالوپ های لوله عفونت دنبال به ناباروری .است بیشتر گنوره به نسبت آن

 است ممکن .باشد می نیز یترار سندروم با ارتباط در عفونت این .است شایع زنان در

 .بیافتد اتفاق نیز عفونت عود



 هموفیلوس دوکری

  به عفونت این .شود می (شانکروئید)تناسلی های زخم بروز موجب

 عفونت این .است HIV با ارتباط در تناسلی های زخم ایجاد دلیل

 .است پیشرفت حال در کشورهای در مهم مشکل یک



 کلبسیال گرانولوماتیس

 های نام به آن شده شناخته نوع دو معموال که دارد مختلفی های گونه

 این .شود می دونوانوزیس باعث ونریوم گرانولوما و اینگوینال گرانولوما

 در خاصی قبایل و کارائیب جزایر هند، شرق آفریقا، شمال در عفونت

 تورم باعث و شوند می بزرگ کندی به ضایعات .است شایع استرالیا

 در ضایعات است ممکن بیماران درصد 6 در .شوند می تناسلی ناحیه

 .شوند ایجاد تناسلی دستگاه از غیر محلی



 تریپانوما پالیدوم

 یا جنسی طریق از تواند می عامل این .است سیفیلیس بیماری عامل پالیدوم گونه

 تماس دارای مردان .یابد انتقال (آزمایشگاه در ابتال یا خون انتقال مثال)غیرجنسی

 این به ابتال شدید خطر معرض در وی، آی اچ به مبتال افراد و مردان سایر با جنسی

  حدود در .شود می نیز ایدز انتقال افزایش باعث سیفیلیس طرفی از .هستند عفونت

 عالئم .شد خواهند مبتال اند، داشته جنسی تماس آلوده فرد با که افرادی از درصد 50

 نهایی، ثانویه، اولیه، سیفیلیس)آن پاتولوژی مراحل به بسته سیفیلیس کلینیکی

 .است متفاوت (تاخیری



 ساعت چند طول در شده، وارد دیده آسیب پوست یا مخاطی غشاء طریق از سیفیلیس عامل

 (شانکر)اولیه ضایعات .شود می سیستمیک عفونت باعث و شده خون و لنفاوی سیستم وارد

 ایجاد (سرویکس و دهان مقعد، تناسلی، اندام) عفونت عامل ورود محل در هفته 4-6 از پس

 شود؛ می سیفیلیس دوم مرحله وارد درمان بدون بیماری.یابند می بهبود خود به خود و شده

  از پس و شده ظاهر بادی آنتی تیتر رفتن باال از پس هفته 6-8 مدت به ثانویه سیفیلیس عالئم

 پوستی، های درگیری شامل عمده طور به دوره، این عالئم .کنند می فروکش هفته 6-2

 درگیری و نوروپاتی هپاتیت، مننژیت، کمتر، شیوع با و سیستمیک عالئم عمومی، لنفادنوپاتی

 اولیه نهایی سیفیلیس که شد خواهد نهایی مرحله وارد سیفیلیس سپس .است گوارشی های

 بعد به عفونت دوم سال از دیررس نهایی سیفیلیس و یابد می گسترش اول سال یک در

 .شد خواهند درگیر عروقی-قلبی و مرکزی عصبی دستگاه تاخیری، سیفیلیس در .بود خواهد



 شانکر سیفیلیسی در کنار زبان در مرحله اول



 شانکر سیفیلیسی با لبه برجسته در اطراف دهان



 ضایعات پوستی در کف دست و پا در مرحله دوم سیفیلیس



 ضایعه کف دست وپا در مرحله دوم سیفیلیس



 تاخیری مرحله بیماران درصد 25 و ثانویه یا اولیه سیفیلیس بیماران از درصد 40 حدود در

 درمان که تاخیری مرحله بیماران درصد 10 حدود در .شود نخاع مایع وارد عفونت است ممکن

 است ممکن البته .داشت خواهند عروقی-قلبی سیستم در عالئمی بعد سال 10-40اند؛ نداشته

 نکروژ با گرانولومایی تورم صورت به معموال که باشد داشته خیم خوش حالت تاخیری سیفیلیس

 اگر .شود دیده معده و ریه فوقانی، تنفسی های راه دهان، اسکلتی، سیستم پوست، در بیشتر

 بعد هفته 2 عرض در تست این باید شد، منفی اولیه سیفیلیس در سرولوژیکی تست نتیجه

 .شود انجام دوباره

 

 



 .یابد انتقال جنین به بارداری دوران طی در تواند می سیفیلیس

 مرگ یا عفونت خودی، به خود سقط زایی، مرده شامل آن مضر اثرات

 چهارم ماه حدود در معموال که است وزن کاهش و ناتال پری دوره

 در سیفیلیس پیامدهای که جایی آن از .شد خواهند آشکار بارداری

  جهان سطح در باردار زنان غربالگری است، جدی بارداری دوران

 .است شده توصیه

 

 

 



 مایکوپالسما

  موجب پالسما اورئا انواع و (Mگونه)ژنیتالیوم مثل مایکوپالسماهایی

  غیر اورتریت نتیجه در و تناسلی های بخش و ادراری مجاری عفونت

  است ممکن ها عفونت این به ابتال .شوند می باکتریایی واژنیت و گنوکوکی

  ممکن عفونت این .باشد ارتباط در ناباروری و لگن حاد التهابی بیماری با

  کالمیدیا به ابتال علت به که رایتر سنروم و اورتریت مجدد عود با است

 .شوند همراه اند، شده ایجاد تراکوماتیس

 



 واژینالیستریکوموناس 

 عفونت زنان در آن کلینیکی عالمت .است تریکومونیازیس عامل

 شامل نامحدود پیامدهای از ای دامنه عفونت این .است ولوواژنیت

 هیسترکتومی از پس عفونت و لگن معمول غیر التهاب زودرس، تولد

  بدون اغلب واژینالیس تریکوموناس به مبتال مردان .دارد دنبال به را

 های عفونت سایر با همراه شایعی طور به عفونت این .هستند عالمت

 .دهد می رخ آمیزشی

 

 



  سیمپلکسویروس هرپس 

  ولی کنند ضایعه ایجاد تناسلی دستگاه در هم و دهان و لب در هم توانند می نوع دو هر .دارد نوع دو

 بیماری عامل عنوان به بیشتر 2 نوع دلیل همین به و است باالتر تناسلی دستگاه در 2 نوع عود احتمال

  2 نوع به نسبت اول سال در 1 نوع بوسیله شده ایجاد تناسلی ضایعات موارد .است شده شناخته تناسلی

 کسالت و سردرد تب، با ژنیتال هرپس حمله اولین .(درصد 90 مقابل در درصد 55)دارند کمتری عود

 .دارند رحم دهانه و ادراری مجاری درگیری اولیه تناسلی هرپس با زنان درصد 80 از بیش .است همراه

  این .است اینگوینال لنفادنوپاتی و ادراری و واژینال ترشحات ادرار، تکرار درد، شامل موضعی عالئم

 می پروکتیت و ژنیتالی اولسراتیو ضایعات زنان، و مردان در اورتریت مثل هایی سندروم موجب ویروس

 .است شده بیماری گسترش باعث عالمت بدون عود موارد .شود

 

 



 پاپیلوما ویروس انسانی

، 16انواع . درصد در ارتباط با زگیل تناسلی مقعدی است 90در  11و  6نوع 

، به طور قوی در ارتباط با سرطان سرویکس است که در 45، 33، 31، 18

بیشتر عفونت ها به ویژه . نقش دارند 16و  18درصد موارد نوع  70حدود 

دوره کمون این . مقعدی خود به خود محدود شونده هستند-تناسلی

 . است( از یک ماه تا دو سال)ماه  3-4ویروس به طور متوسط 

 



 

 

 

 

 

 

چه کاندیدیازیس یکی از بیماری های قارچی دستگاه تناسلی است، اما اگر 

ممکن است ابتال به آن از طریق تماس جنسی نباشد و معموال به دنبال عواملی 

آنتی بیوتیک و مدت با درمان های طوالنی ، HIVویروسمثل ابتال به دیابت یا 

 . داروهای ضد التهاب استروئیدی ایجاد می شود

کمپلیوباکتر، شیگال، سالمونال، )هایی مثل عوامل بیماری زای روده ایعفونت 

نیز ممکن است از طریق تماس  Aو هپاتیت ( آنتامبا، هیستولیکا و ژیاردیا

منتقل شوند؛ این عفونت ها در مردان دارای تماس ( بسته به نوع تماس)جنسی

 .  جنسی با سایر مردان شایع هستند



 روش های تشخیص آزمایشگاهی توصیه شده عامل بیماری زا

 PCRاسمیر ترشحات مجاری ادرای، کشت، بررسی نایسریا گنوره

 کالمیدیا تراکوماتیس

تشخیص مستقیم میکروسکوپی با نمونه برداری از بافت، جداسازی ارگانیسم از سلول کشت داده شده، روش های بدون  
 ELISA ،(NAATs )Nucleic Acid Amplification، (DFA)بادیکشت مثل ایمونوفلورسانت مستقیم آنتی 

Tests  با استفاده ازPCR ،LCR  وTMA و تشخیص آنتی بادی یا ترشحات موضعی 

 NAATsتشخیص میکروبیولوژیک و  مایکوپالسما

 تریپانوما پالیدوم

، ایمونوفلوسانس آنتی بادی گرفته شده از ضایعات، آزمایشات (DARK-field)تشخیص میکروسکوپی زمینه تاریک
 PRP(RAPIو  (VDRL venereal Disease Research Laboratory مثلسرولوژیک غیر تریپونمایی 

PLASMA REAGIN) ، آزمایش های سرولوژیک تریپونمایی مثلBS (Fluorescent   Treponemal FTA 

Antibody-absorbed )  وSerodia TP-PA test.   

LP در شرایط خاصی مثل افراد آلوده به نیزHIV  توصیه شده است...سیفیلیس تاخیری ویا. 

ویروس هرپس  
 سیمپلکس

هرپس ویروس در ضایعات به کمک روش های بسیار  DNAاز کشت بافت، اثبات آنتی ژن یا HSVجدا سازی 
 .که حساسیت بیشتری نسبت به کشت مخاط دارد DNAبرای کشت  PCRدقیق،

 PCRکشت با  هموفیلوس دوکری

 PCRکشت با  کلبسیالگرانولوماتیس

 پاپیلوماویروس انسانی

 Hybrid-capture         یا  FCRمقعد، سرویکس یا مشاهده مستقیم، تشخیس سیستولوژیک، با اسمیر از 

assay of lesion 



 دوره قابلیت سرایت دوره کمون عامل بیماری زا

 در صورت عدم درمان تا چند ماه و پس از درمان تا چند ساعت روز 10روز،در زنان حدود 2-7در مردان  نایسریا گنوره 

 .استدر تمام مدتی که بیمار بهبود نیافته  روز یا بیشتر 7-10شاید  کالمیدیاترکوماتیس

 نامشخص نامشخص مایکوپالسما

ویروس هرپس 
 سیمپلکس

 روز12-2
احتمال انتقال در دوره بدون )هفته پس از بروز ضایعات  2-7بین 

 (عالمت هم وجود دارد، ولی کمتر است

 .  دارد در تمامی مدتی که عفونت وجود  (روز4-20)روز  7به طور متوسط  تریکوموناس واژینالیس

 (روز متغییر است 14خد اکثر تا ) روز 3-5بین  هموفیلوس دوکری
در تمام مدتی که زخم بهبود نیافته و عامل عفونت در آن وجود 

 .دارد

 نامشخص هفنه تخمین زده شد 1-6دقیقا شناخته نشده و  کلبسیالگرانولوماتیس

 .شودنامشخص ولی احتماال در تمامی مدتی که ضایعت دیده می  (ماه  1-20از )ماه  2-3به طور متوسط  پاپیلوماویروس انسانی



 عفونت های آمیزشی در جهاناپیدمیولوژی 

 

  سراسر نفردر میلیون یک حدود روزانه متوسط طور به که است شده برآورد

  حدود وساالنه شده HIV جمله از آمیزشی های عفت به مبتال جهان

 از درمان قابل آمیزشی های عفونت به مبتال جهان سراسر در نفر میلیون448

  که شوند می واژینالیس تریکوموناس و کالمیدیاتراکوماتیس تریپونوما، جمله

  از وپس کارائیب التین، آمریکای ، آفریقا صحرای زیر در موارد این بیشترین

 .است آرام اقیانوس شرق مناطق آن

 



همچنین ساالنه میلیون ها عفونت آمیزشی ویروسی رخ می دهد که شایع ترین آن ها 

 .  می باشند B هپاتیت، پاپیلومای انسانی و ، هرپس سیمپلکسHIVویروس های 

شایع ترین عوامل عفونت زا در تمام سنین به ترتیب ویروس پاپلومای انسانی، کالمیدیا 

 .گنوره استتراکوماتیس، تریکوموناس واژینالیس و نایسریا 

شیوع عفونت های آمیزشی در کشورهای درحال توسعه باال بوده و بعد از از بارداری و 

در مردان . ساله می باشد 15-45زایمان دومین علت از دست دادن زندگی سالم در زنان 

درصد زندگی سالم از دست  15و عفونت های آمیزشی در حدود  HIVدر این گروه سنی 

 .  رفته را به خود اختصاص داده اند



 .هستندوشانکروئید شایع ترین زخم های تناسلی باکتریایی سیفیلیس 

علت زخم تناسلی در سطح جهان  مهمترین  2ویروس نوع هرپس سیمپلکس 

با  HSV2در تمام مناطق جغرافیایی مثبت شدن آزمون سرولوژی . است 

 15-24این ویروس به ویژه در بین زنان جوان . افزایش سن افزایش می یابد 

 .بسیار شایع است 

، شیوع سیفیلیس 2008بر اساس گزارش های سازمان جهانی بهداشت در سال 

 .استدر منطقه مدیترانه شرقی وشمال آفریقا در حدود یک درصد بوده 



 

 

عفونت کالمیدیا شایع ترین عفونت منتقله از راه تماس جنسی در کل جهان است 

 .و در کشور های پیشرفته ، جزء بیماری های با گزارش اجباری است 

تریکوموناس واژینالیس شایع ترین عفونت آمیزشی غیر ویروسی است که فراوانی 

شواهد اخیر نشان داد . میلیون مورد در سال برآورد شده است 173آن در حدود 

شیوع این . داردHIVکه تریکوموناس واژینالیس ارتباط اپیدمیولوژیک با عفونت 

 .عفونت در مناطق مدیترانه  شرقی در حال افزایش است 

 

 



 اپیدمیولوژی عفونت های آمیزشی در ایران

 های  عفونت مراقبت نظام العمل دستور با مطابق حاضر رحال د

 به ودرمانی بهداشتی خدمات دهندگان ارائه ایران، در آمیزشی

  جاری دهی گزارش به موظف ، آمیزشی های عفونت به مبتالیان

  دو . هستند (ها واتیولوژی ها سندرم) آمیزشی های عفونت برخی

 نظام حساسیت گز، دره و بندرعباس های رشهرستان د مطالعه

 25 حدود در متوسط طور به را آمیزشی های بیماری دهی گزارش

 .است کرده برآورد درصد





 

روی نظام ثبت وگزارش دهی در ایران انجام شد، نشان داد که سندرم های  1387مطالعه ای در سال 

در هر دو جنس به ویژه در زنان روند رو به افزایش 1377-1385عفوت های آمیزشی در فاصله سالهای 

اما گزارش موارد مردان کم است به این دلیل که بیشتر درمراکز درمانی خصوصی مراجعه  . داشته است

 .می کنند و بخش خصوصی همکاری کمی در گزارش دهی عفونت های آمیزشی دارد

با وجود تمام مشکالت گزارش دهی جاری، موارد عفونت های آمیزشی نشان می دهد که زخم های 

تناسلی یک روند شدید افزایشی داشته که به طور عمده به دلیل افزایش موارد گزارش دهی زخم های 

 .  در حالی که تعداد موارد گزارش شده در مردان بسیار کم بوده است. تناسلی در زنان بوده است

 .تعداد موارد تایید شده گنوره وکالمیدیا به طور قابل مالحظه ای در زنان بیشتراز مردان بود



 

بر اساس گزارش های سازمان انتقال خون شیوع هپاتیت و سیفلیس در 

که  1388در یک مطالعه در سال . اهداکنندگان خون، روند کاهشی داشته است

درصد و مایکو  0/1زن باردار در تهران صورت گرفت، شیوع کالمیدیا 2672روی 

در این مطالعه هیچ نمونه مثبتی از نظر گنوکوک و . درصد بر آورد شد 1پالسما 

 .تریکوموناس وازینالیس به دست نیامد

انجام شد،  1391در مطالعه دیگری که توسط مردان وهمکاران در شیراز در سال 

درصد  1/5زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان حدود  1100شیوع گنوکوک در 

 .برآورد شد



)% ( شیوع  
روش 

 آزمایش
 روش نمونه

 گیری
حجم 
 شهر نمونه

سال 
 مطالعه

جمعیت مورد 

 مطالعه

نام 
 پژوهشگر

ارگانیسم مورد 
 بررسی

8/25 HSV2 1386 تهران 400 آسان 
 16-40زنان باردار
 ساله

 ضیائیان
هرپس 

 سیمپلکس

2/3 PCR چمنی مردان زندانی 1384 تهران 140 تدریجی  

کالمیدیا 

 تراکوماتیس

0/07 PCR میدانی مردان بدون عالمت 1384 تهران 140 تصادفی 

9 PCR گلشنی  مردان نابارور 1384 تهران 100 نامشخص 

11/6 Elisa متاهل 15-49زنان  1385 تهران 550 آسان  بختیاری 

22/1 PCR ناظر زنان بدون عالمت  1385 تهران 140 تصادفی 

2 PCR خلیلی مردان زندانی 1386 کرمان 200 تصادفی 

4/5 smear قنبرزاده  زنان زندانی 1385 بیرجند 199 نامشخص 

 1386 بابل 550 آسان کشت 0/2 نایسریا گنوره
ساله  15-49زنان 

 بختیاری  متاهل

0/5 PCR خلیلی مردان زندانی 1384 کرمان   200 تصادفی 

4 Wet 
smear 

 1386 تهران 550 آسان
ساله  15-49زنان 

 متاهل
 بختیاری 

تریکومونازیس 

 واژینالیس

0 PCR سیفیلیس قنبرزاده زنان زندانی 1384 بیرجند 199 نامشخص 

 خالصه مطالعات بررسی شیوع عفونت های آمیزشی در گروه های مختلف جامعه



  درصد فراوانی
  شهر

 
HSV1 و    

HSV2 

 اچ آی وی 
کالمیدیا  

 تراکوماتیس
گنوره نایسریا  سیفیلیس 

 VDRL7/1 نامشخص نامشخص 0 14/2
)n=144)

 کرمان

(n=278) 
9/7 

5/1(n=1
78) 

11/5(n=
259) 

2/2 
(n=272) 

PRP(n=1
78) 

 شیراز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روی بابل و شیراز کرمان، تهران، شهر چهر در 1390 درسال که ای مطالعه نتایج

 مراجعه الگوی خصوص در خطر پر رفتارهای دارای های گروه و عمومی جمعیت

 از درصد85/14 حدود در که داد نشان شد، انجام آمیزشی های عفونت به مبتالیان

 یا یک حداقل به ابتال سابقه خود زندگی طول در مردان از درصد36/22 و زنان

 ابتال سابقه بیشترین .اند داشته را آمیزشی های عفونت ازعالئم مورد یک از بیشتر

  23/6)تناسلی ناحیه در سوزش و درد مردان در و (درصد 57/14)خارش زنان در

 اند، بوده کرده تجربه را آمیزشی های عفونت با مرتبط عالئم که افرادی .بود (درصد

 افراد برخی .بودند (زنان)40-50 و 30-35 (مردان) 25-30 سنی گروه در بیشتر

 .اند کرده گزارش را عالمت یک از بیش
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ترشح غیر 

 طبیعی

درد خفیف 

 زیر شکمی

درد و  التهاب زخم خارش

سوزش در 

 ناحیه تناسلی

 نفر مرد 762

 نفر زن 774

 سابقه ابتال به برخی عالئم عفونت های آمیزشی به تفکیک جنس



عالئم عفونت های 
 آمیزشی

جمعیت  
(مرد)عمومی  

جمعیت  
(زن)عمومی  

همسران مردان  
کننده   مصرف

 تزریقی مواد

زنان آسیب  
 پذیر

مصرف کننده  
تزریقی 

 (زن)مواد
 

کننده   مصرف
تزریقی 

(مرد)مواد  

 39/22 88/23 84/00 57/14 39/77 20/00 ترشح غیرطبیعی

 17/32 70/58 15/00 20/00 13/70 4/95 زخم تناسلی

 67/33 32/00 54/57 0 درد خفیف زیر شکمی

 
88/23 0 

 0 83/33 56/00 63/33 57/44 0 خارش

 5/68 82/35 13/13 0 22/18 6/16 التهاب

درد و سوزش در ناحیه 
 29/44 82/35 40/59 19/23 29/85 22/47 تناسلی

 180 17 101 30 613 569 جمعیت

 سابقه ابتال به برخی عالئم عفونت های آمیزشی به تفکیک گروه های در معرض خطر و جمعیت عمومی
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سابقه ابتال به عفونت های آمیزشی در یک سال 

 گذشته

 سابقه ابتال به عالئم عفونت های آمیزشی در یک سال گذشته بر اساس گروه های پرخطر و جمعیت عمومی



 

 

 

مصرف کننده تزریقی مواد، زنان آسیب پذیر و همسران مردان مصرف کننده تزریقی مواد، زنان 

 .اندبیشترین گزارش را از ابتال به عالئم عفونت های آمیزشی در یک سال گذشته داده 

 7/01)درصد افرادی که سابقه عالئم عفونت های آمیزشی داشتند 6/6هم چنین نتایج نشان داد که

درصد افراد اعالم کرده اند که در  35/3از طرفی . ، خود درمانی کرده اند(درصد مرد 5/4درصد زن و 

 33درصد زن و  67/4)درصد 55/9زمان ابتال به عالئم عفونت های آمیزشی، هیچ اقدامی انجام نداده و 

به متخصص زنان و ( درصد 72/6)بیشتر زنان. برای درمان به پزشک مراجعه کرده اند( درصد مردان

به پزشک ( درصد 29/9)بیشتر مردان. به ماما مراجعه کرده اند( درصد 15/9)زایمان و پس از آن

 .  نموده اندمراجعه ( درصد 22/7)عمومی و پس از آن به متخصص اورولوژی

 



 

 

 

درصد افرادی که به پزشک مراجعه کرده بودند، به آزمایشگاه ارجاع  43/1حدود در 

درصد   86برآورد غیر مستقیم از نتایج این مطالعه نشان داد که در حدود . داده شدند

 .مبتالیان برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی مراجعه کرده اند

 

 



 در است؛ شده انجام ایران در دارویی مقاومت زمینه در محدودی های مطالعه

  مثبت کشت نمونه 77 روی زاهدان شهر در 1390 سال در که مطالعه جدیدترین

 به مقاومت است، گرفته انجام سال 4 طول در شده آوری جمع گنوکوک

 .است شده برآورد درصد 50 حدود سیپروفلوکساسین

 

 



 پیشگیری و کنترل عفونت های آمیزشی

 تماس ازدواج، چهارچوب در جنسی روابط آمیزشی های عفونت انتقال از پیشگیری راه ترین مهم

 منطقه کشورهای در موجود فرهنگی عقاید .است کاندوم از استفاده و شده محافظت جنسی

 در مهمی نقش که هستند جمعیتی عوامل سریع شهرنشینی و مهاجرت جمله از شرقی مدیترانه

 و جنگ چون عواملی کنار در جنسی پرخطر رفتارهای افزایش . دارند جامعه یک جنسی رفتار

  درHIV تاثیرات و آمیزشی های عفونت برای درمان و تشخیص خدمات فقدان تضاد،

 های عفونت بار افزایش باعث و شده ترکیب هم با همه آمیزشی های عفونت اپیدمیولوژی

   .است شده توسعه حال در کشورهای در ویژه به آمیزشی

 تمامی و مبتالیان درمان ،شد خواهد انتقال زنجیره قطع به منجر مبتالیان درمان که جا آن از

 .گردد می محسوب پیشگیری و کنترل اصلی کارهای راه از یکی آنان جنسی شرکای



با توجه به این که برخی از عفونت های آمیزشی در عین بی عالمتی، به راحتی منتقل 

با این حال روش های حساس و . می شوند؛ غربالگری این عفونت ها توصیه شده است

ارزان غربالگری برای بسیاری از عفونت های آمیزش مانند گنوکوک و کالمیدیا وجود 

اگر چه غربالگری سیفیلیس برای تمام زنان باردار در ابتدای بارداری توصیه . ندارد

العمل برنامه کشوری شده است، اما غربالگری سیفیلیس در بین   از دستور 

VDRL به دلیل تعداد کم موارد مثبت و نگرانی در  1358باردار ایران در سال زنان

 . مراقبت مادران باردار حذف شدمورد تست  

غربالگری سیفیلیس در حال حاضر به عنوان یکی از آزمایش های قبل از ازدواج در 

 .  تمام زوج ها اجرا می گردد

 

 



واکسن وجود دارد که برای 18و  16و 6-11برای ویروس پاپیلومای انسانی نوع 

اما جالب توجه است که در . ساله توصیه می شود 9-26دختران و زنان جوان

درصد موارد سرطان سرویکس به وسیله ویروس های پاپیلومایی  30حدود 

 . ایجاد می شوند که هنوز واکسنی برای آن ها ساخته نشده است

از دیگر عفونت های آمیزشی که برای واکسن موثر وجود دارد؛ می توان به 

 . اشاره کرد Bهپاتیت 

توجه عدم وجود واکسن موثر برای عفونت های آمیزشی بهترین راه با 

پیشگیری، آموزش سالمت و ترویج رفتار جنسی سالم برای گروه های مختلف 

جامعه شامل جوانان، گروه های پرخطر، مبتالیان به این عفونت ها و شرکای 

 .جنسی آنان خواهد بود

 



 فعالیت های توصیه شده در سطح بین الملل

  عفونت مراقبت نظام شمالی، آمریکای و غربی اروپای کشورهای جز به

 سال در .است ضعیف کشورها بقیه در عمومی طور به آمیزشی های

 آمیزشی های عفونت کنترل و پیشگیری برای ای منطقه استراتژی 2008

 برای کلی راهنمای یک تامین هدف با ،2009-2015 های سال برای

 ای منطقه و ملی سطح در آمیزشی های عفونت کنترل و پیشگیری

 .شد ایجاد



 فعالیت های توصیه شده در سطح بین الملل

 :هدف کلی

 .هاانتقال عفونت های آمیزشی و ابتال و میرایی مرتبط با این عفونت کاهش 

 :اهداف اختصاصی

کسب اطالعات اپیدمیولوژی معتبر از طریق اجرای نظام مراقبت اپیدمیولوژی و . 1

 انجام مطالعات کاربردی جهت ارائه بهترین پاسخ؛

 بهبود کشف، درمان و پیگیری مبتالیان و شرکای آنان؛. 2

 ارتقاء رفتارهای جنسی و محافظت شده؛. 3

قطع انتقال عفونت های آمیزشی در گروه های پرخطر از طریق اجرای مداخالت . 4

 .هدفمند



 آمیزشینظام مراقبت عفونت های 
 

/  مراقبت عفونت های آمیزشی یکی از اجزای نظام مراقبت نسل دوم برای اچ آی وینظام 

از ایجاد نظام مراقبت عفونت های آمیزشی، برآوردی معتبر از میزان هدف  .ایدز است

بروز و شیوع این عفونت ها و هم چنین روندهای آن در طول زمان می باشد که این امر با 

تکیه بر نظام های ثبت و گزارش دهی به عنوان یک ستون و بررسی های اپیدمیولوژی در 

.  جمعیت عمومی یا جمعیت های خاص و تعریف شده به عنوان ستون دیگر انجام می شود

نایسریا گیرند، مهم ترین پاتوژن هایی که باید مورد پایش مقاومت ضد میکروبی قرار 

از آن جایی که نایسریا گنوره یکی از علت های عمده . گنوره و هموفیلوس دوکری هستند

و ابتال در سطح جهان بوده و اثرات مستقیم و طوالنی مدت مثل کاهش باروری، عفونت 

پایش می شود،  HIVچشمی در نوزادان داشته و هم چنین باعث افزایش انتقال عفونت 

مقاومت ضد میکروبی هموفیلوس دوکری فقط در کشورهایی که شیوع شانکروئید در حد 

 .توصیه می شوداست، باالیی 

 



کشف  
 موارد

 غربالگری

پایش 
مقاومت ضد 

 میکروبی

اتیولوژی 
سندروم های 
عفونت های 

 آمیزشی

ارزیابی 
 شروع

گزارش 
 موارد

  توصیه

های 
 درمانی

نشان دادن 
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در جمعیت 
 های هدف

بهبود 
مراقبت از 
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بهبود 
مدیریت  
 برنامه ها

 اهداف و اجزای اصلی نظام مراقبت عفونت های آمیزشی



 آمیزشیثبت و گزارش دهی سندرومی عفونت های نظام ( الف

 آمیزشی مشخص های عفونت های نشانه و ها عالمت با که مواردی گزارش برای

 نشانه و ها عالمت این از بسیاری که چند هر .است شده طراحی کنند، می مراجعه

 از بسیاری در که جایی آن از ولی نیستند، آمیزشی عفونت کننده تایید لزوما ها،

 آزمایش برای و بوده عالئمی چنین با ها عفونت این به مبتالیان مراجعه تنها موارد،

 تکیه با صرفا مواردی چنین در پزشکان کنند، نمی مراجعه بعدی های مراقبت و ها

 بدون و پرداخته آمیزشی عفونت های سندروم درمان به ها نشانه و ها عالئم بر

 .کنند می دارو تجویز به اقدام تکمیلی های بررسی انجام

 



ثبت و گزارش دهی اتیولوژی عفونت های آمیزشینظام ( ب  

 روش از استفاده با ها آن احتمالی یا قطعی تشخیص که است مواردی گزارش برای

 روند شناسایی برای نظام این اصلی استفاده .است شده تعیین آزمایشگاهی های

 کنار در تواند می چنین هم روند این .است آمیزشی های بیمار کننده ایجاد عوامل

 استفاده ها سندروم درمان برای راهنمایی عنوان به آمیزشی های سندروم روند

   .شود



نوع نظام 
 مراقبت

 گزارش دهی مبتنی بر پایگاه های دیده وری گزارش دهی جاری

 تعریف
محدود برای تمام موارد عفونت های  جمع آوری اطالعات

آمیزشی از تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و 
 درمانی به مبتالیان

انتخاب شده و اطالعات با باالترین  تعداد محدودی مرکز به عنوان پایگاه
 .کیفیت گزارش می شوند

 گزارش موارد سندرومیک و اتیولوژیک گزارش موارد سندرومیک و اتیولوژیک روش
 

کسب  اطالعات
شیوع عفونت های آمیزشی در بین جمعیت هایی که از نظر روند عفونت   و روند عفونت های آمیزشی مبتنی بر مراکز بار شده

 .های آمیزشی مورد توجه هستند

 فواید

 مراقبت از تمامی جمعیت های مراجعه کننده به مراکز-
 روند عفونت های آمیزشی در بخش های مختلف بررسی-
تامین اطالعات مفید جهت برنامه ریزی ارائه خدمات به -

 مبتالیان به عفونت های آمیزشی

 کیفیت؛ امکان پذیر بودن کسب اطالعات با باالترین-
 مدیریت بهتر از نظر نظارت، آموزش و تدارکات؛-

اضافه نمودن مطالعات ویژه از جمله بررسی الگوی مقاومت دارویی به این -
 نظام؛

امکان انجام ابتکاراتی مثل کنترل بیماری های آمیزشی در تعداد -
 معدودی از پایگاه ها که آموزش، نیروی انسانی و منابع در دسترس هستند

کم گزارش دهی و نوسانات در الگوی مراجعه   عدم تشخیص، محدودیت ها
 مبتالیان برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی

 .ممکن است مقبولیت یا دسترسی به برخی پایگاه ها محدود باشد-
دیده وری نماینده جمعیت   احتمال ایجاد خطا در صورتی که پایگاه های-

 .مورد بررسی نباشند

 مقایسه گزارش دهی جاری و گزارش دهی مبتنی بر پایگاه های دیده وری موارد عفونت های آمیزشی



ثبت و گزارش دهی سندرومی و اتیولوژی می تواند به صورت گزارش های تجمعی یا گزارش های نظام 

 .موردی و گزارش جاری یا مبتنی بر پایگاه های دیده وری طراحی و اجرا شود

هدف اصلی از انجام مطالعه های اپیدمیولوژی در مناطق جغرافیایی که نظام ثبت و گزارش دهی به 

 .  صورت تفصیلی و اطالعات فردی وجود دارد، باید تعیین میزان حساسیت نظام مراقبت باشد

مطالعه بروز یا در کل جمعیت انجام شود یا در گروه هایی که امکان مراجعه آن ها به مراکز گزارش 

در . کننده وجود دارد، تا بتوان به برآوردی از حساسیت نظام مراقبت برای جمعیت های خاص رسید

درصد باشد، حداقل فاصله  50-60این شرایط چنان چه در اولین بررسی حساسیت نظام باالتر از 

مورد نیاز انجام مطالعه های تکمیلی برای تعیین علت یا علت های پایین بودن حساسیت و انجام 

 .  اقدام های الزم برای افزایش حساسیت مجدد بررسی های اپیدمیولوژی تکرار شود



   

 هدف با مشخص رفتاری های مداخله انجام شرط به جغرافیایی مناطق سایر در

 عمومی جمعیت در یا پرخطر های گروه در آمیزشی های عفونت بروز کاهش

 صورت در و بار یک سال دو هر مرتبط های گروه در اپیدمیولوژی های مطالعه

 گردد، می انجام بار یک سال پنج هر های مطالعه هایی برنامه چنین وجود عدم

 بروز در را محسوسی تغییرات دهی گزارش ثبت نظام اطالعات که حالتی در مگر

 فواصل حالت این در که دهد نشان آمیزشی های بیماری و ها عفونت شیوع و

 .رسد می بار یک سال سه به و شده تر کوتاه اپیدمیولوژی های بررسی انجام



 فعالیت های توصیه شده در سطح ملی

تدوین شده و در حال  1381برنامه کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی از سال 

استراتژی زیر  4در این برنامه . حال اجراستکشوری در حاضر، سومین برنامه 

 : درخصوص بیماری های آمیزشی وجود دارد

 آموزش و اطالع رسانی -(1)استراتژی. 1

 پیشگیری از انتقال جنسی -(5)استراتژی. 2

 مراقبت و درمان عفونت ها و بیماری های آمیزشی -(6)استراتژی. 3

 تقویت نظام مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها -(9)استراتژی. 4

 



 برای کشور، آزمایشگاهی امکانات محدودیت به توجه با و بهداشت جهانی سازمان توصیه اساس بر

 در انتقال، زنجیره قطع منظور به تر سریع درمان ضرورت نیز و آمیزشی های عفونت تشخیص

 .است شده توجه سندرومیک رویکرد به آمیزشی های عفونت با برخورد کشوری های دستورالعمل

 پرخطر، های گروه در هدفمند مداخالت اجرای منظور به و منطقه استراتژی سومین راستای در

 ترین عمده مراکز، این در .اند شده اندازی راه و طراحی پذیر آسیب زنان به رسان خدمت های کلینیک

 و توزیع سالم، رفتار ترویج و آموزش مشاوره، آمیزشی، های عفونت درمان و مراقبت شامل خدمات

 مراکز این در .گردد می ارائه اعتیاد با مرتبط خدمات نیز و هپاتیت واکسیناسیون پیشگیری، سایل

 .است اندازی راه مرحله در سریع روش به سیفیلیس و HIV تست و مشاوره امکانات



زنان باردار در کشور بر اساس سابقه خطر می باشد؛ به این ترتیب که زنان باردار غربالگری 

مصرف کننده تزریقی مواد، همسران مصرف کنندگان تزریقی مواد یا زندانیان یا زنانی که روابط 

در HIVجنسی خارج از ازدواج داشته اند؛ به عنوان گروه های در معرض خطر ابتال به عفونت 

و هپاتیت   HIV ،VDRLنظر گرفته شده و در مراکز مراقبت مادر و کودک برای آن ها تست 

 .انجام می شود

عفونت های آمیزشی وجود و HIVچه یک جز اصلی و مرکزی در برنامه های پیشگیری اگر 

یک نظام مراقبت عفونت های آمیزشی قوی است، اما با وجود شیوع باال و اهمیت عفونت های 

آمیزشی، نظام مراقبت عفونت های آمیزشی در جهان به طور کلی ضعیف عمل کرده است و 

 .  ایران نیز از این امر مستثنی نیست



 شده اندازی راه 1377 سال در ایران در آمیزش های عفونت مراقبت جامع نظام

 های عفونت فعلی مراقبت نظام اهداف .گرفت قرار بازبینی مورد 1385 سال در

 عفونت، نوع اساس بر آمیزشی های عفونت روند و بار برآورد شامل آمیزشی

 .است ها عفونت این با مرتبط خطر عوامل و جمعیتی های گروه زیر جنس،

 آمیزشی های عفونت شیوع ارزیابی شامل ایران در نظام این عمده های فعالیت

 چنین هم و (پذیر آسیب زنان و باردار زنان عمده طور به) مختلف های گروه در

 سندرومیک های تشخیص اساس بر) آمیزشی های عفونت موارد جاری گزارش

 .است (اتیولوژیک و



 

 

 

 

 

 

 های عفونت موارد گزارش به موظف آمیزشی های عفونت به مبتالیان به خدمات دهندگان ارائه

 عفونت و ها بیماری که جایی آن از .باشند می شهرستان بهداشت مراکز به ماهیانه صورت به آمیزشی

 مهارت و دانش وجود نیازمند ها اتیولوژی و ها سندروم از یک هر تشخیص و بوده متعدد آمیزشی های

 که است نیاز موارد از بسیاری در دلیل همین به است؛ کشور سطح در آزمایشگاهی امکانات ویژه به و

 در دارد، وجود ها آن بهتر تشخیص امکان که خاصی موارد تنها مراقبت، نظام اخباری ارزش حفظ برای

  سال در کشور آمیزشی های عفونت دهی گزارش نظام دلیل همین به .شود گنجانده مراقبت نظام

 جمله از محدودی تعداد به گزارش مشمول آمیزشی های عفونت و گرفته قرار بازبینی مورد 1385

 گنوره نایسریا تراکوماتیس، کالمیدیا اتیولوژیک عوامل و تناسلی زخم و پیشابراه ترشح های سندروم

 .یافت کاهش ثانویه و اولیه سیفیلیس قطعی یا محتمل موارد و

 اصلی جز چهار شامل شود می پیشنهاد کشور برای که آمیزشی های عفونت مراقبت نظام کلی طور به

 و ها سندروم اتیولوژی ارزیابی دارویی، مقاومت بررسی جاری، سندرومی دهی گزارش و ثبت های نظام

 .است اپیدمیولوژیک های مطالعه



 سندروم ها و اتیولوژی های قابل گزارش در نظام فعلی ثبت و گزارش دهی عفونت های آمیزشی در ایران

 تعریف موارد

ها
م 

رو
ند

س
 

  سندروم زخم غیرتاولی
 تناسلی

زخم اولسراتیو غیر وزیکولی روی آلت تناسلی، کیسه ی بیضه، یا رکتوم در مردان و روی 
زخم می تواند همراه با بزرگی غدد لنفاوی ناحیه  البیا، واژن، یا رکتوم در زنان، این

 .اینگوینال باشد یا نباشد

سندروم ترشح از مجرای  
 تناسلی در مردان

ترشح غیرطبیعی از مجرای ادرار در مردان که می تواند همراه با سوزش ادرار باشد یا 
 .حال کافی است و مشاهده ترشح در معاینه اجباری نمی باشد نباشد، ارائه شرح

ها
ی 

وژ
ول

اتی
 

 گنوکوک

از یم  ( احتماال نیسریا گنوره)دیپلوکوک گرم منفی اکسیداز مثبت ایزوالیسون -1:قطعی
 نمونه کلینیکی؛

؛ Nucleic Acid Based Testاثبات وجود نایسریا گنوره در یک نمونه کلینیکی با  -2
 .مشاهده دیپلوکوک  داخل سلولی گرم منفی در اسمیر اورترای گرفته شده از یک مرد -3

 سیفیلیس اولیه و ثانویه

 ،Darkfield ،DFA-TP اثبات وجود ترپونما پالیدم در نمونه های کلینیکال با  : قطعی
Nucleic Acid Test یا تست . یا روش های مشابهFTA-Abs . 

و یک آزمایش ( ثانویه)یا ضایعات موکوکوتانئوس( اولیه)بیماری با زخم ها: احتمالی
 (غیر ترپونمایی یا ترپونمایی)Reactiveسرولوژی 

 کالمیدیا
تست مستقیم ایمونوفلورسانت آنتی بادی، تست تشخیص آنتی  یک کشت مثبت،: قطعی

 .برای کالمیدیا تراکوماتیس Nucleic Acid Based Testژن یا 



فایده نظری نظام گزارش دهی جاری در ایران این است که بیشتر ارائه دهندگان  

خدمات به مبتالیان به عفونت های آمیزشی در برنامه گزارش دهی درگیر می باشند 

و یک برنامه زمانی در سطح کشور، استان و شهرستان برای گزارش دهی موارد به 

، ثبت الکترونیکی داده ها در 1386از سال . مراکز نظام مراقبت تعریف شده است

 48در حال حاضر . مراکز کنترل بیماری ها در سطح استان و دانشگاه آغاز شد

 .استان می پردازند 32دانشگاه علوم پزشکی کشور به گردآوری اطالعات از 



نیز توسط یک گروه از کارشناسان سازمان  1389نظام مراقبت فعلی عفونت های آمیزشی در ایران در سال 

جهانی بهداشت مورد ارزشیابی قرار گرفت؛ چالش عمده ای که در این گزارش به آن اشاره شد، شامل موارد  

 :زیر است

گستردگی کشور و تعدد مراکز ارائه دهنده این خدمات به ویژه در بخش خصوصی که امکان نظارت واقعی بر . 1

 .نحوه گزارش دهی را مشکل می سازد

اشکال در تفسیر روند موارد عفونت های آمیزشی گزارش شده به علت کم شماری موارد عفونت های . 2

آمیزشی که به دالیلی مثل همکاری ناکافی بخش خصوصی پنهان کردن ابتال به عفونت های آمیزشی به دلیل 

از طرف دیگر، عدم پیروی  . انگ اجتماعی و فروش بدون نسخه آنتی بیوتیک در داروخانه ها رخ می دهد

درمانگران از تعاریفی که در نظام مراقبت برای این عفونت ها ارائه شده منجر به اضافه شماری برخی موارد  

این مسائل موجب نوسانات زیاد  . مانند زخم تناسلی و نیز گزارش موارد اتیولوژیک به ویژه کالمیدیا می شوند

 .در گزارش های دریافتی است



 ،(میکروبی ضد مقاومت تست و کشت )گنوکوکی عفونت تشخیص برای آزمایشگاهی های ظرفیت .3

  و) Nucleic Acid Amplification  جای به سرولوژی تست از استفاده) کالمیدیا عفونت

 در آزمایشگاه مشارکت عدم و (ویروس نوع سرولوژیک تشخیص تست نبود) 2    نوع ویروس هرپس

 نظام دیگر اجزای انجام از مانع کمبودها این طرفی از .نیست کافی آمیزشی های عفونت مراقبت نظام

 نایسریا دارویی مقاومت تعیین و ها سندروم اتیولوژیک ارزیابی شامل آمیزشی های عفونت مراقبت

   .است شده گنوره



 خسته نباشید 


