
السيالن 

األسباب 
يسبب المرض بكتيريا تدعى نيسيريا جونوريا ينتقل من شخص آلخر خالل العالقات الجنسية ألفميه، الشرجية، المهبلية، للرجال تنتقل 

العدوى حتى قبل القذف المنوى، وبالعكس ال تنتقل العدوى عن طريق لمس األشياء مثل المراحيض. 
يزداد خطر العدوى مع وجود شريك جنسى جديد أو تعدد الشركاء، أو وجود مرض جنسى آخر. 

األعراض 
فى الرجل والمرأة يحدث المرض فى الحالب، البلعوم، المستقيم. فى المرأة يحدث  تختلف حسب مكان المرض وتختلف من الرجل للمرأة. 

فى الرجل يحدث المرض فى البروستاتا أو البربخ (األنبوب الخصية).  الخارجية من ةالمرض فى الرحم، عنق الرحم، قناة فالوب، المبيض. 
فى حالة عدوى البلعوم يظهر ألم فى الحلق، السيالن الفمى غالباً ال تكون له أعراض. 

تحدث العدوى من األشخاص المصابون حتى فى غياب األعراض. 

العدوى فى المرأة. األعراض: 
أكالن، إفرازات غير عادية من المهبل •
نزيف مهبلى •
ألم أو حرقان أثناء التبول •
أكالن أو إفرازات من فتحة الشرج •
ألم فى البطن •

العدوى فى الرجل. األعراض: 
ألم أثناء التبول •
إفرازات لبنية من القضيب •
ألم وتورم الخصية •

ً عند المثليين، وتظهر األعراض على هيئة إفرازات من فتحة الشرج، أمساك، ألم.  عدوى المستقيم تحدث غالبا

 

تشخيص السيالن 
ساعة. 24على عينة من البول أو عينة من عنق الرحم أو عينة من الحالب عند الذكر، تظهر النتيجة فى خالل 

اختبارات األمراض الجنسية األخرى 
فى وجود السيالن يوصى بعمل التحاليل األخرى، للبحث عن مرض نقص المناعة المكتسبة، كالميديا الكبد الوبائى ب، التريكوموناس، 

الزهرى. 

المضاعفات 
السيالن عندما ال يعالج يسبب عدوى أخطر فى الرجل والمرأة 

وبالتحديد: 
عدوى المفاصل والتهاب المفاصل •
مرض التهاب الحوض فى المرأة، تنتشر العدوى من عنق •

الرحم للرحم نفسه ثم قنوات فالوب، وهذا يسبب عقم، 
وزيادة خطر الحمل خارج الرحم 

زيادة خطر العدوى بااليدز  •
التهاب الخصية وتوابعها وبالتالى العقم •
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ً . الطبيبيقررهلعرضالمعلوماتفقطوليسالقصدمنهاأنتحلمحلماىهذهالوثيقةهمالحظات: . آلخر من حين ،ألنكلوثيقةتتطلبتحديثهابانتظاموأيضا

العالج 
وهى عبارة عن حقنة واحدة أو أخذ مضاد حيوى بالفم لعدة أيام، ليس من الضرورى إعادة  نفس العالج بالنسبة للمرأة أو الرجل. 

االختبار عند االنتهاء من دورة العالج. 
 . ً البد من عمل االختبار ثانياً إذا استمرت األعراض أو يكون الشخص تحت خطر العدوى ثانيا

يوصى بعالج الشريك الجنسى، أثناء العالج البد من االمتناع عن العالقات الجنسية، العدوى مرة أخرى ممكن أن عالج الشريك الجنسى: 
تحدث.

الوقاية 
استعمال العازل الطبى فى كل عالقة جنسية •
االمتناع عن العالقات الجنسية عند ظهور أى إفرازات غير عادية، حرقان أثناء البول، بقع أو تقرحات على األعضاء الجنسية •
استشارة الطبيب فى ضرورة عمل االختبارات، خاصة إذا كانت العالقات الجنسية مع شريك ثابت أى خطورة قليلة للعدوى •
أخذ رأى الطبيب فى حالة وجود أعراض السيالن أو أى مرض جنسى آخر •
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