
إلفرازات المهبلية والتهاب المهبل 

متى نعتبر اإلفرازات المهبلية طبيعية؟
كمية وكثافة هذه اإلفرازات تختلف من أمرآة وأخرى.

من الممكن أن تزداد هذه اإلفرازات أثناء فترة الحمل، مع استعمال موانع منع الحمل أو الالصق أو الحلقة المهبلية، عندما 
يقترب موعد التبويض، فى األسبوع السابق للدورة الشهرية، قبل سن اليأس تكون كمية هذه اإلفرازات حوالى 2 – 5 

ملجم يومياً، بعد سن اليأس تقل هذه النسبة ألن نسبة اإلستروجين فى الجسم تقل.

متى نعتبر هذه اإلفرازات المهبلية غير طبيعية؟
األعراض التى تتطلب الذهاب للطبيب وعمل فحوصات هى:

•  الهرش فى المهبل أو الفرج.
•  االحمرار، الحرقان، األلم أو النفخة فى مستوى الفرج.

•  إفرازات رغوية أو ذات لون أخضر مصفر.
•  الرائحة الكريهة.

•  وجود خطوط دموية.
•  ألم أثناء العالقات الجنسية أو أثناء التبول.

•  آالم فى البطن أو فى الحوض.

ما هى أسباب اإلفرازات المهبلية الغير طبيعية؟
األسباب الشائعة هى:

•  العدوى المهبلية )فطريات، بكتيريا، أو تريكوموناس(. 
•  نتيجة وجود أجسام غريبة )أدوات الكشف النسائى، العازل الطبى(، أو نتيجة تواجد مواد كيميائية مثل )قاتل الحيوانات 

المنوية، أو الصابون(.
•  التغيرات الهرمونية التى تحدث بعد سن اليأس بإمكانها أن تسبب جفاف المهبل خاصة بعد العالقات الجنسية وقد تسبب 

أحياناً إفرازات مائية.
اإلفرازات المهبلية الغير طبيعية تتواجد بكثرة عند السيدات اللذين يستخدمون: الغسول المهبلى، حامى السلب الصغير، 

الرش للنظافة النسائية، منتجات الغسول المعطرة، مالبس من خيوط صناعية أو ضيقة جداً.

متى يكون ضرورياً عمل الفحوصات الدقيقة؟
بدون التحاليل ال يمكن معرفة ما إذا كانت هذه اإلفرازات طبيعية أم ال، يفضل عدم بدء أى عالج قبل عمل الكشف 
الطبى، العالجات التلقائية تجعل التشخيص أكثر صعوبة. أثاء الكشف الطبى ُتأخذ عينة من هذه اإلفرازات وتقاس 

حموضتها، عندما يتواجد التهاب المهبل البكتيرى تزداد حمضية هذه اإلفرازات عن الطبيعى.

اإلفرازات المهبلية 
هى السوائل التى تخرج من المهبل، وهى تحمى من العدوى وتليين األنسجة.

فى الحاالت الطبيعية يكون هذا السائل ذات رائحة خفيفة، يحتوى على الخاليا 
المبطنة للمهبل، بكتيريا، مخاط، وسوائل ينتجها المهبل وعنق الرحم تحت 

تأثير هرمونات األنوثة )إستروجين(.
اإلفرازات المهبلية شيء طبيعى لكل السيدات لكن عندما تتغير طبيعة هذه
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اإلفرازات ويصاحبها حرقان أو هرش أو أعراض أخرى البد من استشارة الطبيب.
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التهاب المهبل البكتيرى
يعنى عدوى بالمهبل بسبب بكتيريا أو فطريات أو كائنات ميكروبية وحيدة الخلية.

ما هى أعراض التهاب المهبل البكتيرى؟
معظم الحاالت تكون بدون أعراض، عندما تظهر األعراض تكون اإلفرازات برائحة السمك وتكون اإلفرازات مائية 

ولونها أبيض ملوث أو رصاصى وتظهر بشكل واضح بعد العالقات الجنسية.

ماذا يجب أن نفعل فى وجود األعراض؟
كثير من النساء يفضلن عدم الكشف واللجوء للعالج من أنفسهن، ولكن هذا قد يؤخر التشخيص الصحيح للمرض وتزداد 

تكلفة العالج أو تسوء األعراض بشكل ملحوظ.

كيف نعالج التهاب المهبل البكتيرى؟
العقاقير التى ينصح بها هى: ميترونيدازول أو الكليندامايسين. االثنان يمكن الحصول عليهما بسهولة فى صورة حبوب أو 

جيل أو كريم موضعى داخل المهبل، اآلثار الجانبية تكون أقل مع استخدام الجيل أو الكريم.
عندما يبدأ العالج البد أن ُيكمل فى الوقت المحدد حتى لو اختفت األعراض بعد الجرعات األولى، تكملة العالج جيداً يمنع 

معاودة العدوى التلقائية.

ماذا تفعلن فى حالة ظهور األعراض من جديد؟
البد من استشارة الطبيب ألنه من المحتمل احتياج إلعادة العالج باستخدام أدوية أخرى.

بعض السيدات تكون لديهن األعراض بطريقة متكررة لذلك يحتجن إلى عالج مطول بعض الوقت )3-6أشهر( لمحاولة 
منع العدوى فى المستقبل.

هل البد من معالجة الطرف اآلخر فى حالة التهاب المهبل البكتيرى؟
ال ليس من الضرورى معالجة الطرف اآلخر، لكن عالج الطرف اآلخر يكون ضرورياً إذا كانت اإلفرازات المهبلية 

ناتجة عن مرض معدى عن طريق الجنس مثل )كالميديا، السيالن، تريكوموناس(.
االلتهابات المهبلية يسبب فطريات ال تتطلب معالجة الطرف اآلخر.

ماذا يحدث إذا كنت حامل وظهرت أعراض التهاب المهبل البكتيرى؟
قبل كل شيء البد من استشارة الطبيب ألنه من الممكن أن تحتاجين لعالج بالعقاقير.

ما هى ممارسات النظافة الصحية التى تعتبر صحيحة؟
•  لغسيل األعضاء التناسلية يستخدم الماء الدافئ، مطهر وليس صابون، بدون معطر، استخدام األيدى وليس األسفنجات. 

•  تجنب الغسيل المهبلى الداخلى والمنتجات الكيميائية النسائية والحمام الساخن بمنتجات معطرة.
•  استعمال مالبس داخلية قطنية، تجنب الكيلوت تانجة أو ليكرا.

•  بعد التبول أو التبرز غسل األعضاء التناسلية بالماء والتنشيف الجيد مع عدم استعمال المناديل المعطرة لألطفال أو 
ورق الحمام المعطر.
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