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سوزاک 
Gonorrhea

: مرجع 

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
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تعریف و اهمیت بهداشتی

 سوزاک یکی از بیماریهای مقاربتی شایع است که در

مردان باعث التهاب پیشابراه و در زنان موجب التهاب 
پیشابراه و دهانه رحم می شود
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عامل اتیولوژیک

 است ” نایسریا گونورآ ” عامل بیماری

 عامل یک دیپلوکوک گرم منفی است که بطور معمول در اثر تماس جنسی
نزدیک به دیگران منتقل می شود

سایر عفونتهای ناشی از این میکروب عبارتند از:

(پروکتیت) التهاب پروستات -                    

فارنژیت -                    

(کونژنکتیویت) التهاب ملتحمه چشم  -                    

ولوواژنیت  -                    

اپیدیدیمیت -                    

(پروکتیت) التهاب رکتوم  -                    

آبسه غدد بارتولن -                    

(سالپنژیت) التهاب لوله های رحمی  -                    

پری هپاتیت -                    
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دوره نهفتگی

 روز و اولین نشانه  2-7در مردان دوره کمون بیماری

است( یا هردو) ترشح چرکی مجرا یا سوزش ادراری 

 زنان عفونت بصورت بدون % 50مردان و % 10در
عالئم بالینی است
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سیر طبیعی

 در زنان محل اولیه استقرار عفونت ، ناحیه اندوسرویکس است

 احتماال مجرا ادراری و رکتوم از طریق تماس های بعدی با
ترشحات آلوده واژینال گرفتار می گردند

 تعدادی زیادی از زنان آلوده بدون عالمت بالینی هستند

 در موارد عالمتدار بصورت  :

افزایش ترشحات واژن -             

سوزش ادراری -             

تکرر ادرار  -             

بی نظمی قاعدگی               خود را نشان می دهد -             
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....سیر طبیعی

 سرویسیت گونوکوکی در زنان باردار باعث:

افزایش سقط خود بخودی -                          

افزایش زایمان زودرس -                          

پارگی زودرس کیسه آب -                          

عفونت پرده های جنینی و کیسه آب -                          

مرگ ومیر پریناتال        -                          

می شود                                                    
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خصوصیات بیماری

شیوع بیماری در کشورهای پیشرفته بیشتر است

 بیماری بطور معمول بصورت اسپورادیک دیده شده و

روند زمانی خاصی ندارد

 ساله و در نان  20-24بیشترین موارد بیماری در مردان

ساله دیده می شود 24-18

 در ) موارد گزارش شده در مردان بیشتر از زنان است

و در کشورهای در حال  1به  5/1کشورهای پیشرفته 

(است  1به  10پیشرفت 
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عوامل مساعد کننده

 سن  -:      شیوع بیماری به

جنس -                               

وضع تاهل -                               

نحوه رفتار جنسی -                               

اجتماعی–وضع اقتصادی  -                               

فراوانی بی بند وباریهای جنسی  -                               

ارتباط دارد                                                     

سفید پوست< در غیر سفید پوست :  در کشورهای پیشرفته

بیشتر از متاهل < و  افراد مجرد  

 احتمال عفونت در افراد مبتال بهHIV بیشتر است
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حساسیت در مقابل بیماری 

حساسیت به سوزاک عمومیت دارد

آلودگی مجدد نیز شایع است

 زنانی که از وسایل ضد بارداری داخل رحمی استفاده می کنند جهت

حساسترند( سالپنژیت) ابتال به عفونت لوله های رحمی 

 میکروب بیشتر باعث آلودگی سلول های پوششی استوانه ای و

ترانزیشنال مش ود ، لذا زنان بالغ که واژن آنان از سلولهای 

پوششی سنگفرشی مطبق است نسبت به افراد نابالغی که واژن آنها 
مقاومت ترنداز سلولهای استئانه ای و بینابینی پوشیده شده است ، 
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میزان انتقال ثانویه

 18-25: از زن آلوده به مرد %

 75: از مرد آلوده به زن%
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....منبع ، مخزن و

 تنها منبع طبیعی گونوکوک ، انسان است

 زنان آلوده بدون عالمت بالینی مهمترین مخزن عفونت به حساب

می آیند

 خطر انتقال بیماری به نحوه تماس با فرد آلوده بستگی دارد

80-60 % زنانی که با مردان مبتال به التهاب پیشابراه تماس جنسی

دارند ، مبتال به عفونت دهانه رحم می شوند در حالیکه این میزان 

می رسد % 20-30در مقاربت مردان با زنان آلوده به 

غشای مخاطی واژن و سرویکس طی تماس جنسی با تعداد : علت
بیشتری گونوکوک تماس پیدا می کند  
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راههای انتقال 

راه عمده انتقال تماس جنسی است

انتقال از مادر به نوزاد در حین زایمان نیز راه شایعی است

 چون گونوکوک در محیط خشک به سرعت از بین می رود

انتقال آن توسط وسایل و لوازم آلوده بسیار نادر است و 

انتقال ( مرطوب) بیشتر از طریق حوله و لباس آلوده 

صورت می گیرد

 با درمان موثر در عرض چند ساعت قابلیت سرایت بیماری
از بین می رود 
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عفونت گونوکوکی
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...(ادامه) عفونت گونوکوکی 
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...(ادامه) عفونت گونوکوکی 
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...(ادامه) عفونت گونوکوکی 
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