
الزهرى 
من الممكن أن ينتقل المرض من األم إلى الجنين. يتواجد الزهرى فى عدة مراحل، كل  تحدث العدوى أثناء العالقات الجنسية. 

منها له أعراضه المميزة بالتدريج تسمى هذه المراحل: 
زهرى أولى •
زهرى ثانوى •
زهرى كامن •
زهرى متأخر (ثالث)•

الزهرى األولى 
تظهر األعراض بعد أسبوعين أو ثالثة من العدوى، وتتميز بظهور انتفاخ فى أماكن دخول  يمثل المرحلة األولى للمرض. 

هذه اإلنتفاخات غير مؤلمة ويمكن أن تتحول إلى قرحة صغيرة فى الحواف المنتفخة، هذه القرح تظهر على العضو  الميكروب. 
الذكرى، الفرج، فتحة الشرج، وفى أماكن يصعب التعرف عليها مثل الجزء الخلفى للبلعوم، داخل المهبل أو المستقيم. ألن 

ً فى أسابيع قليلة ولهذا فإنه من الممكن أن ال يشخص المرض وال يعالج.  قرحة الزهرى تشفى تلقائيا

الزهرى الثانوى 
% 25يمثل المرحلة الثانية من العدوى ويظهر بعد عدة أسابيع أو أشهر، فى 

من األشخاص الذين لم يتم عالجهم فى المرحلة األولى. أعراضه: 
بقع حمراء على كل الجسم •
بقع واسعة مرتفعة رصاصية أو بيضاء اللون فى المناطق الدافئة •

والرطبة من الجسم 
ارتفاع فى درجة الحرارة •
ألم فى الرأس، ألم فى الزور، هزال عضلى أو أعراض أنفلونزا •
فقدان الوزن •
انتفاخ الغدد اللمفاوية بالرقبة وتحت اإلبط والفخذ •

الزهرى الكامن 
فى هذه المرحلة ال توجد أعراض، وفيها المريض يجهل أنه تقابل مع 

العدوى 

الزهرى المتأخر 
ً يظهر مشاكل فى القلب، المخ، العينين،  ً بالزهرى الثالث وأحيانا تسمى أيضا

وأعضاء أخرى. 

الزهرى العصبى 
يمكن أن يظهر فى أى مرحلة من المرض ويكون ضار بالمخ والنخاع 

الشوكى وكل األنسجة المحيطة بهما. األعراض: 
ألم فى الرأس، حالة عدم التركيز •
قيئ • غميان (غثيان)
تصلب فى الرقبة •
فقد بالكامل • يضعف النظر أو ُي

فى حالة الشك فى وجود الزهرى العصبى يمكن للطبيب أخذ عينة من السائل 
الذى يحيط باألنسجة العصبية عن طريق حقنة فى الظهر وترسل للمعمل 

للبحث عن البكتيريا المسببة للزهرى. 
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ً . الطبيبيقررهلعرضالمعلوماتفقطوليسالقصدمنهاأنتحلمحلماىهذهالوثيقةهمالحظات: . آلخر من حين ،ألنكلوثيقةتتطلبتحديثهابانتظاموأيضا

تشخيص الزهرى 
البد من إستشارة الطبيب عند وجود أعراض الزهرى على الشخص وشريكه الجنسى للوصول  توجد اختبارات للدم تتيح التشخيص. 

لتشخيص مؤكد واستبعاد أى مرض جنسى أخر. 

العالج 
فى حالة الحساسية ضد البنسلين البد من استبداله  تعتمد فترة العالج على مرحلة العدوى.  يعالج الزهرى بمضاد حيوى يسمى البنسلين. 

بنوع مضاد حيوى أخر يوصفه الطبيب. 

الوقاية 
يقل خطر العدوى 

باستعمال العازل الطبى فى أى عالقة جنسية •
تفادى العالقات الجنسية مع أشخاص مشكوك فى عدوتهم بالزهرى •
البعد عن العالقات الجنسية •
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