
از  پیشگیری  و  کنترل  »مرکز  گزارش  طبق 
بیماری ها«ی آمریکا )CDC(، تعداد موارد ابتال 
به بیماری های آمیزشی در مقابل سایر بیماری ها 
همواره در باالترین حد قرار داشته است. به 
عنوان مثال در سال 2017 میالدی بیماری سوزاک نسبت به سال 
قبل از آن 19درصد رشد داشته و تعداد موارد ابتال به بیماری 
»کالمیدیا« با 7 درصد رشد به 1/7 میلیون نفر رسیده است. در 
سراسر جهان روزانه 1 میلیون نفر به یک نوع بیماری آمیزشی مبتال 
می شوند. »کالمیدیا«، »سوزاک«، »سیفلیس«، »تریکومونیازیس« و 
»پاپیلوما ویروس« از شایع ترین بیماری های آمیزشی در سراسر 
جهان هستند. بیماری های آمیزشی صرف نظر از تاثیری که خود 
عفونت به طور اختصاصی دارد، سالمت عمومی فرد را هم مورد 

تهدید قرار می دهد.
آیا با نکات کلیدی و توصیه هایی که تاکنون در ارتباط با تظاهرات 
بالینی، معاینات و درمان این بیماری ها ارائه شده، آشنایی دارید؟ 

می توانید با این آزمون کوتاه اطالعات خود را تازه کنید.
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مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران ضمن پوشش آخرین خبرهای 
مرتبط با این بیماری و مطالب آموزشی در این زمینه، در بخش 
پرسش و پاسخ وب سایت، پاسخگوی پرسش های مردم عزیز در 
زمینه بیماری ایدز است. AIDS.ir تمام تالش خود را به کار گرفته 
تا در بخش های گوناگونی مانند مشاوره، عالئم بیماری، روش های 
پیشگیری، راه های انتقال و موارد بسیار دیگر اطالعات بسیار مفیدی در 
اختیار کاربران قرار دهد. در حال حاضر بالغ بر 33 هزار سوال توسط 
کارشناسان وب سایت پاسخ داده شده است. مرکز ملی پیشگیری از 
ایدز ایران  زیر نظر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی 
کشور فعالیت می کند و کارشناسان ویژه سازمان برای این مرکز )یک 
تیم با تخصص های پزشکی اجتماعی، دکترای روان شناسی، پزشک، 
پژوهشگر ایدز و ماما( بر اساس منابع علمی دست اول )مقاالت علمی 
منتشرشده در مجالت شناخته شده بین المللی( یا منابع دست دوم 
)کتاب های مرجع و وب سایت های رسمی( پاسخگوی سواالت هستند.

موضوع:  عالئم و نشانه ها، تشخیص و آزمایش 
در ادامه به چند پرسش افراد مختلف که از سوی متخصصان به آنها 

پاسخ داده شده، می پردازیم. 

1. عالئم اولیه ایدز که خود شما با ارتباط با این بیماران مشاهده 
کردید، چیست؟ لطفا توضیح بدهید که معموال از روز چندم 

شروع می شود؟
پاسخ کارشناس: مجموعه ای از عالئم در عفونت ابتدایی اچ آی وی 
ممکن است دیده شود که در کل شبیه آنفلوانزا هستند، نه اینکه 
خود آنفلوانزا جداگانه رخ بدهد. عالئم عفونت ابتدایی اچ آی وی 
معموال 2 تا 4 هفته پس از ورود ویروس پدیدار می شوند و 4 تا 
6 هفته طول می کشند. دیدن یا ندیدن آن نشانه ها هم هیچ ارزش 
تشخیصی برای اچ آی وی ندارد و اگر سابقه رفتار پرخطر دارید، بهتر 
است برای مشاوره و آزمایش رایگان به مرکز مشاوره بیماری های 

رفتاری مراجعه کنید.
2. شما فرمودید عالئم حدود 4-2هفته بعد از ابتال بروز می کنند 
و حدود چند هفته هستند. می خواستم بدانم فرد بعد از چند هفته، 
تا زمانی که وارد مرحله ایدز نشود، دیگر هیچ عالئمی ندارد یا 
اینکه عالئم اولیه مرتب در حالت نوسان هستند؛ یعنی کم وبیش 

وجود دارند یا کامل برطرف می شوند؟
پاسخ کارشناس: بین مرحله عفونت ابتدایی و ایدز معموال عالمتی 
دیده نمی شود. دقت کنید راه تشخیص اچ آی وی عالئم آن نیست، 

بلکه تست است.
3. اگر بعد از رابطه  پرخطر هیچ یک از  عالئم اولیه ایدز ظاهر 

نشود، گواه بر سالمت است؟
پاسخ کارشناس: نه، برخی هیچ عالمتی نشان نمی دهند.

4. من تمام عالئم ایدز را دارم. آزمایش هم دادم. 
جوابش منفی بود. چکار باید بکنم؟

پاسخ کارشناس: بود و نبود هیچ عالمتی در اچ آی وی 
ارزش تشخیصی ندارد. اگر آزمایش شما بعد از دوره 

پنجره باشد، نتیجه آن قطعی است.
5. عالئم ارزش تشخیصی ندارند ولی لطفا  راجع 

به عالئم شایع تر توضیح بیشتری بدهید، به خصوص در مورد 
غدد لنفاوی.

پاسخ کارشناس: مجموعه ای از عالئم در عفونت ابتدایی اچ آی وی 
ممکن است دیده شود که در کل شبیه آنفلوانزا هستند. دیدن یا ندیدن 
این نشانه ها هم هیچ ارزش تشخیصی برای اچ آی وی ندارد و اگر 
سابقه رفتار پرخطر دارید، بهتر است برای مشاوره و آزمایش رایگان 
به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بروید. تورم گره های لنفی فقط 
در 38 درصد افراد مبتال در مرحله عفونت ابتدایی دیده می شود. 

دیگر آنکه عفونت باید در جاهای 
مختلفی باشد، نه فقط یک گره لنفی. 
سوم اینکه هر کس تورم گره های لنفی 
داشت، نمی شود گفت اچ آی وی دارد و 
دالیل دیگر باید ابتدا بررسی شوند چون از 
یک جوش ساده پوستی تا عفونت دندان 
و بیماری های روماتیسمی و سرطان 
ممکن است علت تورم گره های لنفی 
باشند. تشخیص ابتال به اچ آی وی فقط 

با آزمایش است.
6. وقتی می گویند بیماری وارد مرحله 
پنجره شده، یعنی چه؟ آیا در این هنگام 
تست دادن معنی دارد؟ یعنی وجود ویروس 

را در شما تشخیص می دهند؟
پاسخ کارشناس: دوره پنجره زمانی است که ویروس در بدن 
هست ولی آزمایش پادتن منفی است بنابراین شخص به اشتباه 
سالم پنداشته می شود. حداکثر طول این دوره عمدتا بین 3 هفته تا 

3 ماه پس از ورود ویروس به بدن است.
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سواالت متداول در مورد بیماری ایدز و روابط جنسی

عفونت 
کالمیدیایی 

یکی از عوامل 
عمده نازایی و 

عفونت های ناحیه 
لگن بین زنان 
است. عفونت 

ناحیه لگن یکی 
از بیماری های 

وخیم میکروبی 
است که نیازمند 

بستری شدن 
در بیمارستان 

و مراقبت هایی 
از قبیل تجویز 

آنتی بیوتیک 
وریدی است

سوال اول: کدام یک از این گزینه ها در باره 
»کالمیدیا« درست است؟

-تعداد موارد ابتالی مردان به این بیماری بیشتر 
از زنان است.

-بر اساس توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری 
آمریکا، همه زنان باالتر از 25 سال باید به صورت 
منظم مورد آزمایش های غربالگری »کالمیدیا« قرار 

بگیرند.
-»کالمیدیا« یکی از عوامل عمده نازایی و عامل 

اصلی عفونت های لگنی در زنان است.
-آزمایش های سیتولوژی و کشت سلولی برخالف 
آزمایش نوکلئیک اسید) NAAT (، مهم ترین 

تست های تشخیصی برای این بیماری است.
پاسخ: گزینه درست گزینه سوم است.

عفونت کالمیدیایی یکی از عوامل عمده نازایی و 
عفونت های ناحیه لگن بین زنان است. عفونت ناحیه 
لگن یکی از بیماری های وخیم میکروبی است که 
نیازمند بستری شدن در بیمارستان و مراقبت هایی 
از قبیل تجویز آنتی بیوتیک وریدی، جلوگیری از 
بروز آبسه های رحم و تخمدان ها و مشاوره پزشکی 
برای پیشگیری از عفونت های ثانویه است. خطر 
بارداری خارج از رحم بین خانم هایی که مبتال به 
عفونت های ناحیه لگن هستند 7 تا 10 بار بیشتر 
از سایر خانم هاست. دردهای مزمن شکمی یکی 
از عالئم عمده عفونت لگنی در 15 درصد زنان 
است که ناشی از چسبندگی در ناحیه تخمدان ها 

و لوله های فالوپ است.
طبق گزارش »مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا«، در سال 2017 میالدی تعداد موارد ابتال 
به کالمیدیا بین هر 100 هزار زن 687/4 نفر 
بوده،  در حالی که این آمار بین هر 100 هزار مرد 
363/1 نفر بوده است. دستورالعملی که مرکز کنترل 
بیماری ها )CDC( در ارتباط با انجام تست های 
غربالگری کالمیدیا برای خانم ها ارائه کرده شامل 

این موارد است:
-انجام تست های غربالگری برای تمامی زنان 24 
ساله و باالتر که از نظر جنسی فعال هستند و همچنین 
برای خانم های غیر بارداری که در معرض خطر 

ابتال به این بیماری قرار دارند.
-انجام تست غربالگری برای خانم های باردار 
24 ساله و جوان تر و همچنین برای خانم های 
بزرگسال تر غیر بارداری که در معرض خطر ابتال 

به بیماری قرار دارند.
-انجام منظم تست غربالگری برای خانم های 25 

ساله و بزرگ تری که در معرض خطر ابتال به این 
بیماری نیستند، الزم نیست.

با توجه به تاریخچه ای که از روابط جنسی بیمار مرد 
و زن گرفته می شود باید از تمام ترشحات دهان، 
مقعد، مجاری ادرار و مجاری تناسلی نمونه برداری 
شود. با آزمایش ادرار می توان به وجود میکروب پی 
 )NAAT( برد. در این مورد تست نوکلئوتید اسید

مناسب ترین تست تشخیصی است.
از آزمایش سیتولوژی معموال برای تشخیص تراخم 
چشم کودکان و آلودگی به میکروب استفاده می شود. 
برای ارزیابی ضایعات داخل لگنی همچنین از تست 
سیتولوژی استفاده می شود اما تفسیر آزمایش دشوار 
و میزان دقت آزمایش پایین است. تهیه کشت کار 
دشواری است و معموال در بسیاری از موارد به 
اشتباه نتیجه آزمایش منفی اعالم می شود. تست های 
تشخیصی این بیماری گرانقیمت است زیرا نیازمند 
افراد متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی است. به 
عالوه این تست در شرایطی که تعداد بیماران زیاد 
باشد، مثال در بخش اورژانس، تست مناسبی نیست.

کشت سلولی به دلیل تخصصی بودن و حساسیت 
باال تنها تستی است که می تواند بود یا  نبود عفونت 
را مشخص کند. همچنین زمانی که از ترشحات مقعد 
نمونه برداری می شود، بهترین تست تشخیصی این 
تست است زیرا در تست های دیگر به دلیل وجود 
ذرات مدفوع امکان تشخیص اشتباه بسیار باالست.

سوال دوم: کدام یک از گزینه های زیر 
در باره بیماری سوزاک درست است؟

- خطر انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی از یک 
خانم آلوده به میکروب »نیسریا گنورئا« به یک مرد 
سالم بیشتر از خطر انتقال بیماری از یک مرد آلوده 

به میکروب به یک زن سالم است.
-دوره کمون سوزاک معموال 1 تا 2 هفته پس از 
آلوده شدن به میکروب است ولی ممکن است 

این دوره 1 تا 2 ماه طول بکشد.
- شایع ترین محل عفونت در خانم ها حلق است.

- تا زمانی که عالئم عفونت منتشر سوزاک آشکار 
نشود، در فرد بیمار هیچ نشانه ای از عفونت مخاطی 

مشاهده نمی شود.
پاسخ: گزینه آخر گزینه درست است.

عالئم عفونت منتشر سوزاک از یک بیمار تا بیمار 
دیگر متفاوت است. تا زمانی که عالئم عفونت منتشر 
آشکار نشود هیچ نشانه ای از عفونت مخاطی در بیمار 
مشاهده نمی شود. تظاهر بالینی کالسیک بیماری 

)التهابات  درماتیت  مفاصل(،  )التهاب  آرتریت 
پوستی( و تنوسینوویت )تورم تاندون ها( است. 
درد مفاصل و تاندون ها از شایع ترین عالئم بیماری 
در مراحل اولیه است. 25درصد بیماران تنها از 
درد یک مفصل رنج می برند اما در بقیه موارد 
بیش از یک مفصل درگیر می شود، مانند مفصل 
زانو، آرنج و مفاصل انتهایی بدن. همچنین بیماران 
ممکن است از التهاب و تورم تاندون ها گله مند 
باشند. معموال درگیری تاندون های مچ دست و 
آشیل ساق پا شایع تر است. برای بار اول خطر 
انتقال میکروب از یک خانم آلوده به مردی که 
با او تماس جنسی دارد تقریبا 20درصد است و 
این خطر بعد از تماس چهارم و بعدی بین 60 تا 
80 درصد افزایش می یابد. در مقابل خطر انتقال 
میکروب از یک مرد آلوده به خانمی که با او تماس 
جنسی دارد در هر بار تماس 50 تا 70 درصد 
است. شواهد محدودی گواه بر این است که با 
افزایش دفعات تماس خطر ابتال افزایش می یابد. 
دوره کمون بیماری معموال  7-2 روز پس از اولین 

تماس جنسی است. 
برای گرفتن شرح حال از بیماری که احتمال آلودگی 
با میکروب را دارد سواالت زیر پرسیده می شود: 
 HIV بیمار قبال به چه بیماری های آمیزشی )عفونت

و هپاتیت ویروسی( مبتال بوده است؟
چه درمان هایی برای بیماری های آمیزشی قبلی 

انجام شده است؟
بیمار  جنسی  شریک  آمیزشی  بیماری  عالئم 

چیست؟
از چه روش های پشگیری از بارداری استفاده 

می شود؟
آیا بیمار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است؟

شایع ترین محل عفونت گنوکوکی در خانم ها 
ناحیه دهانه رحم است)80 تا90درصد( و پس 
از آن دومین محل شایع مجاری ادرار با احتمال 
80 درصد، مقعد با احتمال 40 درصد و حلق با 
احتمال 10تا20 درصد است. عالئم بیماری در 
صورت گسترش ظرف 10 روز پس از آلودگی 

آشکار می شوند.

سوال سوم: کدام یک از گزینه های زیر 
در باره سیفلیس درست است؟

-در کشور آمریکا بیشترین موارد ابتال به سیفلیس  
بین مردان همجنس گرا مشاهده می شود.

- سیفلیس بالفاصله  12 تا 24 ساعت پس از 

اولین تماس با فرد آلوده در بدن فرد ایجاد می شود.
-افرادی که بیماری سیفلیس در بدن آنها در فاز 

نهفته است به شدت آلوده هستند.
جهانی  بهداشت  سازمان  دستورالعمل  -طبق 
پایین  بیماری  شیوع  میزان  که  مناطقی  در 
می شود. انجام    RPR تست  است)5درصد(، 
)تست راژین سریع پالسما = تست خونی است 
که برای غربالگری سیفلیس استفاده می شود. کار این 
تست یافتن آنتی بادی های غیراختصاصی است که 
بدن در مقابله با عفونت می سازد( برای تشخیص 
بیماری در خانم های باردار انجام این تست به تست 

اختصاصی سیفلیس برتری دارد.
پاسخ: گزینه اول درست است.

روابط جنسی محافظت نشده به خصوص بین مردان 
همجنس گرا، عامل عمده ابتال به سیفلیس است. در 
کشور آمریکا بخش عمده موارد ابتال به این بیماری 
بین این افراد دیده می شود. بیماری سیفلیس شامل 
4 مرحله است. مرحله اول یا سیفلیس اولیه که با 
زخم یا شانکرهای تکی بدون درد خود را نشان 
می دهد. مرحله دوم بیماری یا سیفلیس ثانویه که با 
ظهور جوش هایی در کف دست ها و پاها تشخیص 
داده می شود. این جوش ها در خانم ها ممکن است 
در ناحیه دهان و  واژن هم دیده شوند. مرحله 
سوم »سیفلیس نهفته« نامیده می شود که بدون 
عالمت مشخصی است. مرحله آخر بیماری با 
عالئم ضایعات عصبی و قلبی مشخص می شود.
سیفلیس اولیه 10 تا 90 روز پس از اولین تماس 
جنسی با فرد آلوده بروز می یابد. عالئم بیماری 
عمدتا روی آلت تناسلی مردان و در خانم ها روی 
آلت تناسلی و دهانه رحم مشاهده می شود. 10 
درصد زخم های سیفلیس در نواحی دیگر بدن 
مانند مقعد، انگشتان، دهان و حلق، زبان و نوک 
پستان ها دیده می شوند. درگیری موضعی غدد 
لنفاوی هم به دنبال ظاهر شدن زخم ها بروز می کند.
سیفلیس نهفته ممکن است از چند سال تا 25 سال 
ادامه داشته باشد و پس از آن زخم های مخرب 
دوره سوم بیماری ظاهر می شود. فرد آلوده ممکن 
است عالئم اولیه و ثانویه بیماری را به خاطر 
بیاورد اما در دوره کمون بیماری فرد هیچ عالمتی 
ندارد و بیماری تنها از طریق آزمایش سرولوژیک 
قابل تشخیص است. سیفلیس نهفته به دو گروه 
زودرس و دیررس تقسیم می شود. تشخیص این 
دوگروه از هم اهمیت دارد زیرا نوع درمان هر یک 
متفاوت است. بر اساس توصیه سازمان بهداشت 

جهانی، در مناطقی که شیوع بیماری کمتر از 5درصد 
است برای غربالگری خانم های باردار بهتر است 
به جای استفاده از تست راژین سریع پالسما از 

یک آزمایش ساده استفاده کرد.

سوال چهارم: کدام یک از عبارات زیر 
در باره  تریکومونا درست است؟

-تریکومونا واژینالیس از ناحیه دهان جدا می شود 
و شیوع نوع مقعدی آن بین مردان همجنس گرا 

بیشتر است.
-این بیماری انگلی تقریبا در تمامی مردان مبتال 
با عالئمی همراه است و در ترشحات واژینال 
خانم های مبتال هم انگل زنده قابل مشاهده خواهد 

بود.
-تقریبا اغلب موارد ابتال از طریق معاینه بالینی و 
گرفتن تاریخچه از بیمار تشخیص داده می شود.

-داروی مترونیدازول هنوز بهترین داروی درمان 
این بیماری است.

پاسخ: گزینه چهارم گزینه درست است.
بر اساس تمامی دستورالعمل ها و توصیه های 
پزشکی، داروی مترونیدازول بهترین داروی درمانی 
این بیماری است. دارو را می توان به صورت یک 
دوز 2 گرمی خوراکی یا به صورت طوالنی مدت 
به صورت دوز 500 میلی گرمی 2 بار در روز و 
به مدت یک هفته مصرف کرد. مصرف یک دوز 

احتمال وابستگی دارویی را افزایش می دهد.
بین سال های 1999 تا 2002 میالدی عدم موفقیت 
تا  میزان  0/4درصد  به  مترونیدازول  با  درمان 
3/5درصد بوده است. گزارش های اخیر نشان 
می دهد نسبت مقاومت به دارو در حال حاضر 5 
تا10درصد افزایش یافته است. اگر درمان استاندارد 
با تک دوز دارو و دوز طوالنی مدت آن شکست 
این  در  ارائه شده  دستورالعمل های  در  بخورد، 
زمینه توصیه شده از یک دوز 2 گرمی خوراکی 
مترونیدازول و  ترینیدازول به مدت 5 روز استفاده 
شود. ژل مترونیدازول تنها در 50درصد موارد 
موثر است و برای درمان بیماری توصیه نمی شود. 
تنها میزبان این انگل انسان است و این بیماری 
از طریق تماس جنسی منتقل می شود. انگل را 
می توان در ترشحات واژن در خانم ها و ترشحات 
مجاری ادرار در آقایان مشاهده کرد بنابراین انگل 
در ترشحات دهان وجود ندارد. میزان شیوع بیماری 
در مردان همجنس گرا پایین است. تقریبا نیمی از 
خانم های مبتال و تقریبا تمامی آقایان آلوده به انگل 

هیچ عالمتی از بیماری ندارند. تنها در 12درصد 
خانم های آلوده ترشحات واژن حالت کف آلود 
دارد. تشخیص بیماری در صورتی که نتوان به 
تاریخچه ای که از بیمار گرفته می شود یا یافته های 
بالینی اعتماد کرد، از طریق تست های آزمایشگاهی 
امکانپذیر است. بر اساس توصیه »مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها«ی آمریکا)CDC(، تست 
آزمایشگاهی باید از زنانی گرفته شود که به دنبال 
درمان ترشحات غیرعادی واژن به پزشک مراجعه 
می کنند یا از زنانی که در معرض خطر ابتال به 

بیماری های آمیزشی قرار دارند.

سوال پنجم: کدام یک از عبارات زیر 
  )HPV( در باره پاپیلوما ویروس انسانی

درست است؟
شدت  به  ویروس  پاپیلوما  -عفونت های 

سیستولیتیک  هستند.
پاپیلومای ویروسی  -بیمارانی که در معرض 
خطرناک مانند نوع 15 و 18 آن هستند معموال 
دچار زخم های مرحله دوم سیفلیس می شوند.
-سازمان غذا وداروی آمریکا واکسنی را مورد 
تایید قرار داده که می توان برای مردان و زنان 

27 تا 45 ساله تجویز کرد.
گونه  هر  نداشتن  وجود  صورت  در  -حتی 
دیس پالزی، درمان پاپیلومای ویروسی مخاطی 

و تناسلی مقعدی ضرورت دارد.
پاسخ: گزینه سوم درست است.

سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن مکملی را تایید 
کرده که برای مردان وزنان 27 تا 45 ساله تجویز 
می شود. تجویز این واکسن برای افراد باالتر از 45 
سال به نتایج مطالعاتی بستگی دارد که به مدت 
5-3 سال روی 3200 خانم 27 تا 45 ساله در 
حال انجام است. استفاده از واکسن در 88 درصد 
موارد موثر بوده است؛ عفونت های مقاوم، زخم های 
ناحیه تناسلی، زخم های ناحیه واژن و دهانه رحم 
که تمایل به سرطانی شدن دارند و سرطان های 

رحم که مرتبط با پاپیلوما ویروس هستند.
سیستولیتیک  ویروس  پاپیلوما  عفونت های 
برای  می تواند  بیماری  این  ویروس  نیستند. 
ماه ها و در دمای پایین و بدون هیچ میزبانی 
زنده بماند بنابراین فردی که کف پایش زخم 
است می تواند در صورت پا برهنه راه رفتن 

بیماری را به دیگران منتقل کند.
بیمارانی که در معرض نوع کم خطرتر ویروس 
مانند نوع 6 و 11 ویروس قرار گرفته اند ممکن 
است دچار زخم هایی شبیه سیفلیس شوند. این 
نوع عفونت های پاپیلوما با دیس پالزی )رشد 
غیرعادی سلول و بافت ( کمتری روبرو می شوند 
که اغلب گذراست. بیمارانی که به نوع کم خطر 
ویروس مبتال می شوند در ناحیه واژن و دهانه 
رحم زخم هایی دارند که خودبه خود عود می کند. 
افرادی که در معرض انواع خطرناک ویروس 
مانند انواع 16 و 18 قرار می گیرند دچار زخم های 
سیفلیسی نمی شوند. این بیماران در معرض خطر 

باالی سرطان ناحیه تناسلی و مقعد هستند.
در صورت مشاهده نشدن دیس پالزی، درمانی 
مخاطی  و  مقعدی  تناسلی  عفونت های  برای 
توصیه نمی شود. هیچ گونه شواهدی پیدا نشده 
که می توان با درمان بیماری عفونت پاپیلوما را 
ریشه کن  یا تاثیر آن را کم کرد. در واقع جوش ها 
ممکن است پس از درمان دوباره عود کنند زیرا 
گاهی ویروس نهفته در پوست نزدیک به زخم 

دوباره فعال می شود.
Medscape Nurse :منبع

5 سوال کوتاه درباره بیماری های آمیزشی

از  »کالمیدیا«  تا  » پاپیلوما«
 ترجمه: 

سیما اخالقی


