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েযািন েথেক িনগর্ত হওয়া তরল হল েযািনসর্াব
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েযািনসর্াব িক?
েযািন েথেক িনগর্ত হওয়া তরল হল েযািনসর্াব । েযািন আকাের একিট ৮ –১২ েসিম (৪ – ৬ ইিঞ্চ) লমব্া
নেলর মত । এিটর এক পর্ান্ত েযৗনােঙ্গর মুেখ এবং আেরক (িভতেরর) পর্ান্ত জরায়ুর মুেখ বন্ধ হয় ।
েযৗন উত্েতজনার সময় জরায়ু এবং েযািনর আস্তরণ েথেক েযািন সর্াব উত্পািদত হয় । সব্াভািবক
অবস্থায় িবিভন্ন বয্ােক্টিরয়া, ছতর্াক, এবং পরজীবী জীবাণু েযািনেত বসবাস কের, িকন্তু এগুিল
েকােনা েরাগ সৃিষ্ট কের না । েযািনর পিরেবশ সাধারণত অম্লীয়, কারণ সব্াভািবক অবস্থায় বসবাসকাির
বয্ােক্টিরয়া এখােন লয্াকিটক অয্ািসড ৈতির কের । এই বয্ােক্টিরয়াগুিল েযািনপথেক েরাগ সৃিষ্টকারী
বয্ােক্টিরয়া েথেক রক্ষা করেত সাহাযয্ কের। কয্ািন্ডডাও খুব কম সংখয্ায় েকান উপসগর্ সৃিষ্ট না
কের েযািনেত বাস করেত পাের । িকছু িকছু শারীিরক সমসয্া েযািন সর্াবেক পিরবিতর্ত কের । েযমন
গভর্াবস্থায় সব্াভািবক সর্াব বৃিদ্ধর পায়; গভর্াবস্থার জরায়ুর মুেখর িমউকাস ঘন এবং সব্চ্ছ ।
ডায়ােবিটস, গভর্াবস্থা, এইচআইিভ সংকর্মণ, অথবা অয্ািন্টবােয়ািটেকর বয্বহােরর কারেন েরাগ
পর্িতেরাধ করার ক্ষমতা হর্াস েপেল, সব্াভািবক বয্ােক্টিরয়া িবপযর্স্ত হেত পাের এবং এর ফেল
কয্ািন্ডডা সংকর্মণ হওয়ার সম্ভাবনা বৃিদ্ধ পায় । অেনক েক্ষেতর্ িকছু মিহলােদর মেধয্ বারংবার
কয্ািন্ডডা সংকর্মণ হয় িকন্তু এর সেঙ্গ েকান অন্তিনর্িহত সমসয্ার েযাগ পাওয়া যায় না । এর
কারন েযািনর দুবর্ল পর্িতেরাধ ক্ষমতা হেত পাের – েয কারেণ হয়েতা িচিকৎসা সেতব্ও কয্ািন্ডডা
সংকর্মেণর পুনরাবৃত্িত হয় ।

সব্াভািবক সর্াব
সব্াভািবক সর্াব হল জরায়ুর মুখ েথেক উত্পািদত
েশ্লষ্মা । মািসক চকর্ জুেড় হরেমােনর মাতর্ার
পিরবতর্েনর কারেণ পিরমাণ পিরবতর্ন হয়; এিট
পুেরাপুির সব্াভািবক । অেনক সময় িডমব্েস্ফাটেনর
সমেয়র কাছাকািছ েযািনসর্ােবর বৃিদ্ধ হয় । কখনও
কখনও গভর্াবস্থায় বা েমৗিখক গভর্িনেরাধক ওষুেধর
কারেণ েযািন সর্াব বৃিদ্ধ েপেত পাের । িকন্তু এর মােন
এই নয় েয এর অথর্ এই নয় েয েকানও সমসয্া /
অসব্াভািবকতা হেয়েছ । এই ধরেনর সর্াব চুলকািন
সৃিষ্ট কের না, তেব এিট কর্মাগত েভজাভােবর জেনয্
অসব্িস্তর কারণ হেত পাের ।
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িক িক ধরেনর েযািনসর্াব হয়?

অসব্াভািবক সর্াব
অসব্াভািবক সর্াব িবিভন্ন সংকর্মণ এবং পর্দােহর কারেণ হয় ।

বয্ােক্টিরয়াল ভয্ািজেনািসস (িবিভ) িকছু ধরেনর সব্াভািবক বয্ােক্টিরয়ার েবিশ মাতর্ায়
উপিস্থিতর কারেণ হেয় থােক; অল্প উপিস্থত থাকেল এগুিল েরাগ সৃিষ্ট কের না । িবিভ েযৗন
েযাগােযােগর মাধয্েম ছড়ায় না ।
কয্ািন্ডিডয়ািসস (কয্ািন্ডডা সংকর্মণ) অতয্িধক কয্ািন্ডডার দব্ারা সৃষ্ট হয়। খুব কম
েক্ষেতর্ই এিট েযৗন েযাগােযােগর মাধয্েম ছড়ায় ।
টর্াইেকােমািনয়ািসস (িটিভ) একিট পরজীবীর (খারাপ জীবাণু) দব্ারা সৃষ্ট েযৗন সংকর্মণ ।
ক্লয্ািমিডয়া এবং গেনািরয়া হল বয্ােক্টিরয়া দব্ারা সৃষ্ট েযৗন সংকর্মণ।
িডেস্কায়াময্ািটভ ইনফ্লয্াম্মাটির ভয্ািজনাইিটস একিট িবরল েরাগ যা পুঁেজর মত সর্াব
উৎপাদন কের। এর কারণ অজানা; এিট েযৗন েযাগােযােগর মাধয্েম ছড়ায় না ।
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েযািনসর্ােবর অনুভিূ ত েকমন ?
সব্াভািবক সর্ােবর কারেন শুধুমাতর্ আদর্র্তা অনুভূত হয় । েকান অসব্িস্ত হয় না । অসব্াভািবক
সর্ােবর কারেন জব্ালা, চুলকািন, পর্সর্ােবর সােথ জব্ালা বা েযৗন িমলেনর সময় বয্থা হেত পাের ।
বয্ােক্টিরয়াল ভয্ািজেনািসস সাধারণত অসব্িস্তর কারণ হয় না, তেব েযৗন িমলেনর সময় হালকা
জব্ালা সৃিষ্ট করেত পাের, এবং মােছর গন্ধ-যুক্ত সর্াব ৈতির করেত পাের ।
কয্ািন্ডিডয়ািসেসর কারেন তব্েক চুলকািন, েফালা, লালেচভাব এবং বয্াথা হেত পাের।
টর্াইেকােমািনয়ািসস পর্সর্ােবর সময় চুলকািন এবং বয্থার কারন হেত পাের।
গেনািরয়া এবং ক্লয্ািমিডয়া পর্সর্ােবর সময়, েযৗন িমলেনর সময়, অথবা মািসেকর আেগ বা পের
রক্তপাত এবং বয্থার কারন হেত পাের ।
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েযািনসর্াব েকমন েদখেত?
সব্াভািবক েযািন সর্াব সাধারণত সব্চ্ছ বা সাদা হয়। অসব্াভািবক সর্াব িবিভন্ন
রেঙর (সাদা, িকর্ম, সবুজ, ধূসর, হলুদ), েচহারার (িকর্েমর মেতা ঘন, দলা-যুক্ত,
জেলর মত), পিরমােণর এবং গেন্ধর হেত পাের । েযৗনােঙ্গ বা েযািনেত সংকর্মণ
হেল আপনার েযািন সর্ােবর রঙ / েচহারা / পিরমাণ অথবা গন্ধ হঠাৎ কের
পিরবিতর্ত হেত পাের; েসেক্ষেতর্ অিবলেমব্ আপনার ডাক্তােরর সােথ েযাগােযাগ
করা উিচত ।
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অসব্াভািবক সর্ােবর কারন িকভােব িনণর্য়
করা হয়?
অসব্াভািবক সর্ােবর কারন শুধুমাতর্ সর্ােবর েচহারা েথেক িনণর্য় করা যায় না । েকান সংকর্মণ হেয়েছ
তা িনণর্য় করার জনয্ েযািন বা জরায়ুর মুখ েথেক েসায়াব বয্বহার কের নমুনা েনওয়া হয়, বা পর্সর্ােবর
পরীক্ষা বা অনয্ানয্ পরীক্ষা করা হয় ।
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অসব্াভািবক সর্ােবর িচিকৎসা িকভােব করা হয়?
সব্াভািবক সর্ােবর জনয্ িচিকৎসার পর্েয়াজন হয় না । অসব্াভািবক সর্ােবর িচিকৎসা সংকর্মেণর
কারণ িনণর্য় কের তারপর করা উিচত । আপনার যিদ ক্লয্ািমিডয়া, গেনািরয়া বা টর্াইেকােমািনয়ািসস
হেয় থােক, তাহেল আপনার েযৗন সঙ্গীরও পরীক্ষা এবং িচিকৎসা করেত হেব, এমনিক যিদ তােদর
উপসগর্ না থােক তাহেলও । আপনার বতর্মান েযৗন সঙ্গী ছাড়াও, আপনার পর্াক্তন েযৗন সঙ্গীেদরও
পরীক্ষা এবং িচিকৎসা করা দরকার, নয়ত তারা তােদর বতর্মান েযৗন সঙ্গীেদর মেধয্ সংকর্মণ ছিড়েয়
িদেত পাের । িনেজ িনেজর িচিকৎসা করার েচষ্টা করেবন না । ইন্টারেনেট খুঁেজ পােবন এমন অেনক
িচিকৎসা সংকর্ান্ত তথয্ িকন্তু অেনক েক্ষেতর্ই কাযর্কর হয় না । ডুস এবং লয্াকেটাবয্ািসিল
টয্াবেলট িকন্তু কাযর্কারী িচিকৎসা নয় । আপনার সর্াব সব্াভািবক িকনা তা িনেয় যিদ সেন্দহ থােক,
আপনার ডাক্তােরর সােথ এই িনেয় আেলাচনা করুন । আপনার যিদ অসব্াভািবক সর্ােবর সােথ জব্র বা
বয্থা হয়, আপনার ডাক্তােরর সােথ েযাগােযাগ করুন – এগুিল িকন্তু গুরুতর সংকর্মেণর লক্ষণ হেত
পাের ।
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