
 

 رحم یچرکترشح 

 شما واژن طریق از مداوم طور به که است ها سلول و مایعات از ترکیبی)مهبل( نواژ ترشحات

 .شود می ریخته

 

 برابر در محافظت و روانکاری ، واژن های بافت داشتن نگه سالم به واژن طبیعی ترشحات

 از - است متفاوت واژن طبیعی ترشحات قوام و رنگ ، میزان. کند می کمک تحریک و عفونت

 .شما( قاعدگی) مثل تولید چرخه مرحله به بسته - آبکی و پاک تا گرفته چسبنده و سفید

 

 که ترشحی یا ظاهر یا معمول غیر بوی با مایعات ، مثال عنوان به - واژن طبیعی غیر ترشحات

 .باشد چیزی بودن اشتباه از ای نشانه است ممکن - دهد می رخ درد یا خارش با همراه

 

 علل

 عالئم یا باکتریایی واژینوز ، مخمر عفونت مانند - واژن طبیعی غیر ترشحات دالیل بیشتر

 .باشند کننده ناراحت توانند می اما ، هستند ضرر بی نسبتاً - یائسگی

 

 (STI) مقاربتی های عفونت برخی از ای نشانه تواند می همچنین واژن طبیعی غیر ترشحات

 به و شوند فالوپ های لوله و تخمدانها ، رحم درگیر توانند می موارد این که آنجا از. باشد

 .است برخوردار اهمیت از STI درمان و تشخیص ، شوند منتقل جنسی شرکای

 

 دهانه سرطان از ای نشانه تواند می خون رنگی یا ای قهوه به مایل واژینال ترشحات ، ندرت به

 .باشد رحم
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 :است زیر موارد شامل واژن طبیعی غیر ترشحات احتمالی دالیل

 

 التهاب یا عفونت به مربوط علل

 باکتریال واژینوز

 سرویسیت

Chlamydia trachomatis نوعی عفونت 

 سوزاک

 (شده حفظ) شده فراموش تامپون

 (PID) لگن التهابی بیماری

 تریکومونیازیس

 واژینیت

 (واژن) مخمر عفونت

 دیگر علل

 ها صابون یا معطر های اسپری از استفاده یا گرفتن دوش مانند بهداشتی اقدامات از برخی

 رحم دهانه سرطان

 

 بارداری

 (یائسگی تناسلی دستگاه سندرم) واژن آتروفی

 واژن سرطان

 واژن فیستول

 .است سرطان نشانه ندرت به فقط واژن ترشحات
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 کنید مراجعه پزشک به زمانی چه

 :کنید ریزی برنامه پزشک به مراجعه صورت در

 پنیر یا ضخیم ، زرد ، سبز به مایل واژن ترشحات

 شدید واژن بوی

 احاطه را ادرار مجرای و واژن که پوستی ناحیه یا واژن تحریک یا سوزش ، خارش ، قرمزی

 (ولووا) است کرده

 نیست شما دوره به مربوط بینی لکه یا خونریزی

 :خانه در خود از مراقبت برای

 .کنید امتحان مخمر به مشکوک عفونت یک برای نسخه بدون قارچ ضد کرم یک

 بسته یا دستمال مانند سرد کمپرس یک از ، ورم در ناراحتی یا تورم ، خارش تسکین برای

 .کنید استفاده یخی

 رابطه از قبل هفته یک یا کند استفاده کاندوم یک از درمان شروع از بعد بخواهید همسرتان به

 .کنید صبر جنسی

 .کنید مراجعه پزشک به ، نرفت بین از هفته یک گذشت از بعد شما عالئم اگر

  

 عفونت قارچی واژن

 عالئم

 :است زیر موارد شامل و باشد متوسط تا خفیف از تواند می قارچی یا مخمر عفونت عالئم

 

 روده و واژن در سوزش و خارش
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 کردن ادرار هنگام یا مقاربت هنگام در خصوص به ، سوزش احساس

 روده تورم و قرمزی

 واژن درد و درد

 واژن بثورات

 یپنیر ظاهری با بو بدون و سفید ، ضخیم واژن ترشحات

 واژن آبکی ترشح

 پیشگیری

 ای پنبه نخی دارای که بپوشید زیر لباس ، واژن قارچی های عفونت به ابتال خطر کاهش برای

 .نباشد تنگ خیلی و باشد

 

 :ندنک کمک به پیشگیری  زیر مواردرعایت  است ممکن همچنین

 

 تنگ شلواری جورابعدم پوشیدن 

 عفونت از را شما و برد می بین از را واژن طبیعی های باکتری از بعضی که ، شستن واژن 

 کند می محافظت

 تامپون و پد ، حباب حمام جمله از ، معطر زنانه محصوالت

 گرم بسیار های حمام و گرم های وان

 ویروسی عفونتهای سایر یا سرماخوردگی مانند بیوتیک آنتی غیرضروری مصرف

 طوالنی مدت برای تمرین لباس و شنا لباس مانند مرطوب های لباس در ماندن

 

 خانم ها رچیادرمان عفونت ق
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 .دارد بستگی شما عفونتهای فراوانی و شدت به مخمر عفونتهای درمان

 

 :کند توصیه است ممکن شما پزشک ، نادر های قسمت و متوسط تا خفیف عالئم برای

 

 عفونت معموالً روز هفت تا سه مدت به قارچ ضد داروی مصرف  . مدت کوتاه درمانی واژینال

 موجود شیاف و قرص ، پماد ، کرم عنوان به که - قارچ ضد داروهای. برد می بین از را مخمر

. است %2و   %1در ایران  کلوتریمازول   ترکونازول و( 3 مونیستات) میکونازول شامل - است

 .هستند دسترس در نسخه با فقط دیگر برخی و نسخه بدون داروها این از برخی

 فلوکونازول مصرف یکبار خوراکی دوز یک است ممکن شما پزشک. دوز یک خوراکی داروی

 مدیریت برای. شود نمی توصیه خوراکی داروی ، بارداری صورت در. کند تجویز( دیفلوکان)

 .روزه داده شود 3با فاصله  دوز سه است ممکن ، شدیدتر عالئم

 به دوباره ، گشت باز ماه دو طی در شما عالئم اگر یا نکرده برطرف را شما عالئم درمان اگر

 .کنید مراجعه خود پزشک
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