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الجنس الفموي واألمراض 
)ITS( المنقولة جنسيا

INFOVIHTAL / SEXO ORAL  E ITS

الجنس  طريق  عن  تنتقل  أن   )ITS( جنسيًا  المنقولة  األمراض  من  للعديد  يمكن 
الفموي. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب زيادة أو نقصان 

نسبة خطورة هذا التنقل.

ITS يمكن ألي شخص يمارس الجنس عن طريق الفم مع شريك مصاب أن يصاب بعدوى منقولة جنسيًا
في الفم، الحلق، األعضاء التناسلية، فتحة الشرج (الدبر) أو المستقيم. خطورة اإلصابة ب ITS أو نقلها 

من خالل الجنس الفموي تعتمد على عدة عوامل: 
- إستخدام طرق تعمل كحاجز )مثل الواقي الذكري(

- األمراض المنقولة باالتصال الجنسي ITS على وجه الخصوص
- عدد العالقات الجنسية بشكل عام وعدد مرات ممارسة الجنس عن طريق الفم بشكل خاص

- تردد األمراض المنقولة جنسيا بين السكان الذين ينتمي إليها الشريك الجنسي
- صحة الفم

- وجود تقرحات أو جروح في الفم و/ أو على األعضاء التناسلية

ومع ذلك، على العموم، ال توجد دراسات توضح ما إذا كان أي من هذه العوامل يزيد من خطر إكتساب أو 
.ITS نقل األمراض المنقولة جنسيًا

ITS الجوانب العامة إلنتقال األمراض المنقولة جنسيا
بشكل عام، يجدر معرفة ما يلي: 

قد تؤدي ممارسة الجنس الفموي مع شريك مصاب بعدوى تناسلية أوعلى مستوى فتحة الشرج )خاصة 
على القضيب( إلى زيادة خطر اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا ITS في الفم أو الحلق.

قد يؤدي تلقي الجنس الفموي من شريك مصاب بعدوى في الفم أو الحلق إلى زيادة خطر اإلصابة ببعض 
األمراض المنقولة جنسيا في القضيب )أحيانا المهبل، فتحة الشرج أو المستقيم(.

من الممكن أن يكون لديك عدوى منقولة جنسيًا في أكثر من موقع في نفس الوقت، على سبيل المثال في 
الحلق واألعضاء التناسلية.

بعض األمراض المنقولة جنسيا ITS التي يمكن أن تنتقل عن طريق الجنس الفموي، يمكن أن تنتشر في 
وقت الحق في جميع أنحاء الجسم )مثل الزهري، السيالن أو االلتهابات المعوية(.

إلنتقال  خطرا   )anilingus rimming( الدبر  أو  الشرج  الفم،  طريق  عن  الجنس  يشكل  أن  يمكن 
)مثل  البكتيريا  وبعض   )Giardia intestinalis )مثل  المعوي  الطفيليات   ،B أو   A الكبد  إلتهاب 

.)Escherichia coli –o E. coli– y Shigella

يمكن أن تنتقل العدوى المنقولة جنسيًا ITS أثناء العالقات الجنسية حتى عندما ال تظهر أعراض على 
الشخص المصاب.

.VIH من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ITS قد تزيد بعض األمراض المنقولة جنسيا

يمكن التقليل من خطر إنتقال معظم األمراض المنقولة جنسيا بإستخدام طرق تعمل كحاجز، مثل الواقي 
الذكري )سواء الخارجي- للقضيب - أوالداخلي - للمهبل والشرج أو الدبر( أو صفائح الالتكس أو متعدد 
اليوريثين التي يتم وضعها بين الفم والفرج أو فتحة الشرج.يمكن صنع هذه الصفائح عن طريق قطع 

الواقي الذكري على شكل مربعات. 

إذا كنت شخًصا نشيًطا جنسيًا، فقد يكون دمج إختبار فيروس نقص المناعة البشرية VIH وغيره من 
األمراض المنقولة جنسيًا ITS في الفحوصات الصحية الروتينية، استراتيجية للرعاية الذاتية.
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 ITS خطر اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا 
عن طريق الجنس الفموي

مخاطر العدوى بالكالميديا والسيالن

مخاطر عدوى مرض الزهري

مخاطر اإلصابة بالعدوى

(VPH( مخاطر العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري

موقع الكالميديا والسيالن

موقع مرض الزهري

موقع الهربس 

VPH موقع فيروس الورم الحليمي البشري 
(VHS 1 y 2) 

القضيب / المسالك البولية

األعضاء التناسلية

الشفاه والفم

الشفاه والفم

الحلق 

الحلق

الحلق

منطقة األعضاء التناسلية

القضيب أو المنطقة التناسلية

المهبل أو المنطقة التناسلية

الشرج )الدبر(

فتحة الشرج أو الدبر

فتحة الشرج أوالدبر 

األرداف 

المهبل / المسالك البولية

فتحة الشرج )الدبر(

الحلق

الشرج )الدبر(المهبلالقضيبالحلق

فتحة الشرج أو المهبل أو المنطقة التناسليةالقضيب أو المنطقة التناسليةالحلق
الدبر

الحلق منطقة األعضاءالشفاه والفم
األرداففتحة الشرج أو الدبرالتناسلية

عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي في: عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم في: 

عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي

عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي في: 

عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي في: 

عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم: 

عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم في: 

عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم في: 

(*) ال توجد دراسة معمقة

(*) ال توجد دراسة عميقة


