
 عفونت دهانه رحم چیست؟
که به نام سرویسیت هم معروف است، در صورت عدم پیگیری و درمان چه بسا به   عفونت دهانه رحم 

تری همچون سرطان دستگاه تناسلی هم ختم شود و به همین دلیل متخصصین و  های بزرگ بیماری 

مشاورین ما در سایت دلیری آماده پاسخگویی به سؤاالت و ارائه خدمات گوناگون در این حوزه  

بیشتر آشنا شوید که در ادامه به بررسی این عفونت   دهانه رحم عفونت  با هستند. تنها کافی است 
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 علل ایجاد عفونت دهانه رحم 

گویند در کنار کالمیدیا که  ها استرپتوکوک هم می های استافیلوکوک که به این باکتری متأسفانه باکتری 

به خاطر وجود کالمیدیا است، از جمله دالیل ایجاد   عفونت دهانه رحم %40امروزه طبق تحقیقات 

سونوگرافی   آیند. همچنین شما میتوانید از خدمات کننده این نوع عفونت به شمار می 

 .سایت دکتر دلیری استفاده کنید غربالگری

یازیس و  ، تریکومون (HSV-2) خال تناسلیشود؛ چراکه سوزاک، تب جا ختم نمی ماجرا به همین 

شوند، البته زمانی هم وجود  مایکوپالسمای تناسلی نیز جزء دالیل اصلی ایجاد این عفونت معرفی می 

شود که  گیرد که همین امر باعث تحریک شیمیایی می دارد که فرد در برابر مواد شیمیایی قرار می 

واردی باشد که شامل  ها یا التکسی که در کاندوم وجود دارد، ممکن است یکی از م عمدتاً اسپرم کش 

 .گردداین تحریک شیمیایی می 

های داخلی لگن تا چه  داشتن اندام اید که برای نگه اگر نام پساری را شنیده باشید، احتماالً متوجه شده 

کننده  تواند یکی دیگر از موارد تحریک تواند ضروری باشد که این وسیله منعطف خود می اندازه می 

ه یکی از عوارض پرتودرمانی نیز سبب ایجاد عفونت در قسمت رحم  رحم به شمار آید. متأسفان 

اید، ولی در دوران بارداری احتمال عفونت این  شود، شاید تا به حال با این موضوع روبرو نشده می 

شوند که میزان حساسیت  ها با شرایطی مواجه می یابد؛ زیرا هورمون قسمت بدن بسیار افزایش می 

رند. شما ضمن مراجعه به متخصصین ما در این مجموعه برای استفاده از  بدهانه رحم را باال می 

توانید در این مورد نیز با این متخصصین گفتگویی داشته  می  سونوگرافی غربالگری در تهران خدمات

 .باشید
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 همه چیز درباره عفونت دهانه رحم 

 هایی دارد؟سرویسیت چه نشانه 

از متخصصین ما این   متخصص سونوگرافی غربالگری در تهران بسیاری از بانوان ضمن مراجعه به

تواند سبب شود تا قبل از جدی شدن عفونت  هایی وجود دارد که می پرسند که چه نشانه سؤال را می 

 نسبت به برطرف کردن این مشکل اقدام کرد؟

های بسیار رایجی است که عمدتاً بانوان چندان توجهی به این  حات واژن یکی از نشانه توان گفت ترش می 

دهند. ترشحاتی زرد رنگ، خاکستری یا سفید رنگ که بوی بدی نیز به وجود  مسئله نشان نمی 

آورند را باید بسیار جدی گرفت. دردهایی که در قسمت شکم و لگن یا احساس فشار را نیز نباید  می 

 .آیندهای اصلی به شمار می رفت؛ چرا که از جمله نشانه نادیده گ

های  بعد از رابطه جنسی ممکن است بانوان دچار خونریزی البته خفیفی شوند که البته مابین دوره 

شود، در  های عفونت قسمت رحم محسوب می آید که جزء نشانه قاعدگی نیز این مشکل به وجود می 

تر  نوان احساس درد داشته باشند بهتر است مسئله را هرچه سریعهنگام مقاربت و نزدیکی نیز اگر با

 .پیگیری کنند

های رحم ممکن است احساس درد داشته باشند یا حتی به ندرت با تب  برخی در زمان انجام معاینه 

روبرو شوند؛ همچنین سوزن و خارش واژن و مشکل در دفع ادرار یا حتی ادرار مکرر و دردناک نیز  

آیند که برای جلوگیری از عفونت قسمت دهانه رحم باید  های اصلی به شمار می نه همگی جزء نشا

 .موردتوجه قرار داد
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 سرویسیت چه عوارضی دارد؟

از متخصصین ما در مورد بهترین متخصص برای   بهترین سونوگرافی جنین  بهتر است در هنگام یافتن 

هایی در قسمتی مانند دهانه رحم هم اطالعاتی به دست آورید. به این دلیل که در  بررسی عفونت 

ن احتمال وجود دارد که مخاط  صورت نادیده گرفتن عفونتی در چنین قسمت حساسی در بدن ای

دهانه رحم دچار اختالل شود و یا ویروس با سرعت و تعداد بیشتری تکثیر پیدا کند. متأسفانه بسیار  

هایی در  چنینی دچار سرطان های این دیده شده است که برخی از بانوان به دلیل نادیده گرفتن عفونت 

 .اندقسمت دستگاه تناسلی خود شده 

های باردار به این صورت است که شاید با زایمان زودرس روبرو شوند،  برای خانم عوارض این مشکل 

تر نسبت به  غشای رحم دچار پارگی زودرس شود، جنین سقط گردد؛ به همین دلیل باید هرچه سریع 

درمان هر نوع عفونتی خصوصاً در قسمت دهانه رحم با متخصصین ماهر در این زمینه در ارتباط  

توانید از خدمات آنالین برای یافتن یک متخصص کار  یت اینترنتی دلیری به راحتی می باشید که در سا

 .بلد استفاده کنید

 راه تشخیص عفونت دهانه رحم

کند و  آید. همیشه معاینه کفایت نمی های تشخیص سرویسیت به شمار می انجام معاینه لگن یکی از راه 

ین عفونت پزشک و متخصص معالج شما باید  شاید پاپ اسمیر روش مورد بحث باشد. در تشخیص ا

 .به بررسی التهابی که در دیواره واژن به وجود آمده است بپردازد

شود را نیز باید مورد بررسی قرار داد.  ریزی که در واژن و یا دهانه رحم مشاهده می همچنین خون 

تشخیص عفونتی که  مسئله به همین سادگی نیست؛ چراکه ترشحات واژن و قرمزی دهانه رحم نیز در 

آیند. خصوصاً در هنگام سونوگرافی  آیند جزء مسائل مهم به شمار می در دهانه رحم به وجود می 

 .چنینی با متخصص مورد نظر صحبت کنیدهای این غربالگری در دوران بارداری در مورد عفونت 
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 چگونه از سروسیت جلوگیری کنیم؟ 

به بانوان باردار یا متخصصین دیگر این حوزه در هنگام مراجعه   متخصص سونوگرافی غربالگری عمدتاً

کنند تا بتوانند در بهترین حالت ممکن از ایجاد  ها یادآوری می بانوان عزیز راهکارهایی را به آن 

هایی  ترین و بهترین روش ری کنند. انجام رابطه جنسی مطمئن و ایمنی یکی از مطمئن سروسیت جلوگی

گیرد که استفاده  آید که برای جلوگیری از این عارضه بسیار مورد بحث و توجه قرار می به شمار می 

 .صحیح از کاندوم در اینجا خود راهکار مناسبی است

های گوناگون  ای هستند که به ایجاد عفونت ت زنانه های معطر نیز جزء محصوالتامپون یا حتی صابون 

های زیر نخی تا حد امکان  شوند؛ همچنین بانوان اگر از لباس مرتبط می  دهانه رحم خصوصاً در قسمت 

توانند به راحتی جلوگیری کنند.  چنینی می استفاده کنند، به خاطر قابلیت تنفس قطعاً از مشکالت این 

های  بیماری  برقراری رابطه جنسی با یک شریک مطمئن در طوالنی مدت نیز از ابتال به 

ه تناسلی شریک جنسی  کند. هرگونه زخم و یا ترشحات غیرمعمولی که در دستگاجلوگیری می  مقاربتی

 .شود باید شما را از ادامه رابطه قطعاً منصرف کندمشاهده می 

 سخن پایانی 

ترین متخصصین برای درمان ” عفونت دهانه رحم  مجموعه معتبر و با سابقه دلیری بهترین و باتجربه 

ین سایت در  های ادهد. کافی است برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ” را به شما پیشنهاد می 

آید، اگر هرچه  های گوناگون بدن مانند دهانه رحم به وجود می ارتباط باشید. عفونتی که در قسمت 

های گوناگونی از جمله مصرف داروهای سنتی چینی، مصرف  تر مورد بررسی قرار گیرد با روش سریع 

 .پروبیوتیک و داروهایی شیمیایی به راحتی برطرف خواهد شد
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