
كيف تبدو األفرازات الطبيعّية؟
ان االفرازات الطبيعية لونها أبيض، ُحبيبية الشكل 

ولها رائحة حموضة خفيفة، مثل الحليب املُخّث 
تقريبا. تتغّي االفرازات أثناء فرتة األباضة نوعاً ما 

و تصبح صافية أكث سامكة قليالً و لزجة مثل 

بياض البيض )رشيطة ان ال تتناويل مستحرضات 
هرمونية(.

معلومات للنساء اللوايت يُعانني من ألتهاب املهبل 
البكتيي املُتكّرر.

ماذا يعني التهاب املهبل البكتريي؟

للتأكد من أن لديِك التهاب املهبل البكتيي، تحتاجي إىل 

التشخيص. يتم الحصول عىل التشخيص من خالل الفحص 

النسايئ الذي يفحص االفرازات و يقيس نسبة الحموضة و 

عمل تقييم للرائحة باستخدام محلول يقّوي رائحة السمك. 

رائحة السمك هي سمة من سامت التهاب املهبل البكتيي. 

يف بعض األحيان ميكننا أيضا استخدام الفحص املجهري. 

إذا أصبتي بالتهاب املهبل البكتيي مرة أخرى ميكنِك حينها 

التعرف عىل األعراض. 

هناك العديد من األنواع املختلفة من البكتييا يف املهبل. 

امللبنيات Lactobacilli )بكتييا حمض اللبنيك( هي 

البكتييا التي تخلق بيئة مهبلية جيدة و صحيحة و تحمي 

 ضد البكتييا الغي مرغوب فيها. 

تعمل امللبنيات عىل أن تكون درجة الحموضة مبستوى 

منخفض إىل حد حوايل 3.8-4.5. أن أنخفاض الحموضة 

هو رشط ليك تنمو امللبنيات lactobacills. عندما تزداد 

الحموضة، ال تنمو امللبنيات والتي تبدأ باالنخفاض يف العدد 

بعد ذلك. و بدال عن ذلك، تنمو بكتييا أخرى غي مرغوب 

فيها. ان هذه البكتييا الغي مرغوب بها هي التي تجعل 

رائحة االفرازات مثل رائحة السمك. 

التهاب املهبل البكتيي ليس عدوى بل هو اضطراب يف 

التناسب بني البكتييا املختلفة. وهذا يعني أن التهاب 

املهبل البكتيي هو أيضا ليس مرضاً ينتقل عن طريق 

االتصال الجنيس.

ميكن القول أن التهاب املهبل البكتيي ليس خطيا بشكل 

عام ولكن هناك ظروف معينة يجب علييك ان تكوين أكث 

حذرا عندها. قد يزيد التهاب املهبل البكتيي من خطر 

 ترسُّب السائل الجنيني بفرتة مبّكرة. 

عند تثبيت اللولب من الرضوري عدم االصابة بالتهاب 

املهبل البكتيي بحيث يتم مترير البكتييا "الخاطئة" إىل 

الرحم. من الرضوري عدم االصابة بالتهاب املهبل البكتيي 

ة أو إجهاض.  إذا كنتي ستجرين عملية مهبليّ

كيف تعريف أنه التهاب املهبل البكتريي؟

هل اإلصابة بالتهاب املهبل البكتريي خطرة؟

حموضة منخفضة  درجة الحموضة العالية 3.8-4.5 = حموضة طبيعية

حامض محايد قلوي



الدورة الشهرية
ترتفع درجة الحموضة املهبلية بالتزامن مع الدورة 

الشهرية. يتسم الدم بأن لديه درجة حموضة أعىل و يؤّدي 

اىل ارتفاع درجة الحموضة خالل أيام النزيف. هذا أمر 

طبيعي متاما، ولكن بالنسبة لبعض النساء ميكن أن يزيد من 

خطر االنتكاس و ظهور أعراض التهاب املهبل البكتيي.

الرشكاء املختلفون
قد تعاين بعض النساء من أعراض التهاب املهبل البكتيي 

عند تغيي الرشيك. قد تظهر األعراض يف بداية العالقة ثم 

تختفي. 

الجنس
ميتاز السائل املنوي بأن لديه درجة حموضة أعىل، وميكن أن 

تزيد من خطر ظهور أعراض التهاب املهبل البكتيي.

النظافة البدنية
ال ميكن إزالة االفرازات والروائح املرتبطة بالتهاب املهبل 

البكتيي. ميكن أن يتسبّب الغسل املبالغ به مشاكل أخرى 

مثل حدوث فطر و جفاف األغشية املخاطية الجافة بدال من 

ذلك. تستمر الرائحة و االفرازات عىل الرغم من  الغسل.

هل ميكن منع االنتكاس؟
وميكن منع االنتكاس بالتزامن مع مامرسة الجنس باستخدام 

الواقي الذكري.

هل يجب عالج التهاب املهبل البكتريي؟
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 Vagi-C هو قرص مهبيل يتكون من 250 ملغ من حمض األسكوربيك. 

 يتم تحرير حمض األسكوربيك ببطء، ويتم التحكم فيه لعدة ساعات. 

 من خالل االفراز البطيء تخفض درجة الحموضة املهبلية ويحافظ عليه منخفضاً لعدة ساعات. 

 ميكن استخدام Vagi-C كعالج و وقاية بعد الحيض وبعد مامرسة الجنس.  

تنمو البكترييا الصحيحة بشكل أفضل إذا كانت قيمة درجة الحموضة املهبلية صحيحة . 

كيف تعريف أنِك أصبتي بالتهاب املهبل البكتريي مرة أخرى؟
األعراض النموذجيةاللتهاب املهبل البكتيي هي إفرازات 

ذات رائحة كريهة. تكون االفرازات خفيفة ورمادية بيضاء 

اللون و ذات رائحة السمك. 

االوقات النموذجيةملعاودة االلتهاب مرتبطة بالحيض أو 

بعد مامرسة الجنس او اذا كان لديك رشيك جديد. 

هناك أوقات يجب فيها ان يتم عالج التهاب املهبل البكتيي 

و ااّل سينتج عنُه مضاعفات مثل تلك التي تحدث عند 

الحمل أو الجراحة املهبلية أو تثبيت لولب.

ومع ذلك، ال يعترب التهاب املهبل البكتيي عدوى بشكل عام

 ، وبالتايل فإن العالج ليس رضوريا.

يشفى العديد من املرىض تلقائياً دون أي عالج عىل اإلطالق. 

و هذا ميكن أن يستغرق فرتات متفاوتة من الزمن، تصل إىل 

عدة أسابيع.

ان املشكلة مع التهاب املهبل البكتيي بالنسبة للكثيين 

هو عدم االرتياح الناتج عن االفرازات السائلة الكثيفة و 

الغزيرة و بالدرجة االساس ان االفرازات تفوح منها رائحة 

األسامك. 

اتصيل بخدمة االستشارة الطبيّة عىل 1177 أو نظام الرعاية 
الصحية إذا مل تتحسني أو إذا كنتي غي متأكدة مام إذا كان لديِك 

التهاب املهبل البكتيي.


