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 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 Human Papilloma Virus همان یا HPV اختصااااری نام با تناسااالا زگیلپاپیلومای انساااانا یا  ویروس

 .شناخته ما شود

سانا  ویروس گونه 4۰ از بیش سلا ناحیه در زگیل دایجا عامل عنوان به که دارند وجودپاپیلومای ان  شناخته تنا

 .یابندما انتقال جنسا تماس راه از همیشه تقریبا تناسلا هایزگیل. اندشده

در  ،ااست. اکثر مردان و زنان فعال از نظر جنس اعفونت منتقله از راه جنس نیتر جیرا اانسان یلومایپاپ روسیو

 خود هستند. ادر طول زندگ روسیمعرض ابتال به و

 جادیتوانند انواع سرطان را ا ام گرید اشوند و برخ اتناسل یها لیتوانند باعث زگ ام روسیو نیاز انواع ا ابرخ

 کنند.

 :پاپیلومای انسانی روسیو انتقال یها راه

HPV و  اتناساال یها لیامر منجر به ابتال به زگ نیکه ا ابدیمقعد گسااتر   ایدهان، واژن،   قیتواند از طر ام

به نوزاد منتقل شااود و منجر به  مانیزا اتواند در ط ام HPVاوقات  ا. گاهشااودیاز انواع ساارطان ها م ابرخ

 در نوزاد شود. او دستگاه تنفس اتناسل یعفونتها

سالها پس از برقرار  HPVعالئم  ست  س یممکن ا شخ نیبا فرد آلوده، بروز کند که ا ارابطه جن زمان  صیامر ت

 .کندیمشکل م اریرا بس روسیآلوده شدن به و

 :روسیو نیآلوده شدن به ا یخطر برا عوامل

 اجنس کیشر کیاز  شیب داشتن 

 داشته باشد اجنس کیکه چند شر ابا کس ارابطه جنس داشتن 

 دهید بیآس پوست 

 که در معرض  امناطق ریسا ای لیبا زگ اشخص تماسHPV .قرار گرفته اند 
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 :یماریب عالئم

 :یتناسل لیزگ در صورت بروز

سلا زگیل ،زنان برخا در ست ممکن تنا سلا، اندام بیرون در ضایعاتا صورت به ا سلا اندام بین تنا  مقعد، و تنا

 .آید وجود به رحم گردن روی یا  واژن داخلا هایدیواره روی مقعد، داخل مقعد، ناحیه در

 .گرددما مقعد یا بیضه کیسه آلت، تنه یا نوک در ضایعاتا بروز باعث تناسلا زگیل مردان، بعضا در

شتن صورت در سا تماس دا ست ممکن ضایعات ویروس، به آلوده فرد با دهان راه از جن  ایجاد گلو یا دهان در ا

 عالئم زگیل های تناسلا عبارتند از: .شوند

 عالئم بدون 

  خار 

 در هنگام مقاربت درد 

 اصالح ایهنگام مقاربت  یزیخونر 

 ولو ای اآلت تناسل یبر رو لیزگ 

 اندازه و تعداد آنها  مانیو پس از زا ابدی شیها ممکن است در اندازه و تعداد افزا لیزگ ،یدوران باردار در

 .ابدی اکاهش م

 :سرطاندر صورت بروز 

 وجود ندارد ینشانه ا چیه اغلب 

 پس از مقاربت ایها  کلیس نیب یزیخونر 

 اعیطب ریغ ریاسم پاپ 

 HPV باعث ابتال ناسااال یممکن اسااات  نه رحم، دهان، مهبل ژواژنآ، آلت ت  ،افرد به سااارطان دها

 نیدرد در ا ایخار  و  ،یزیمانند خونر ااوروفارنکس، و زبان و لوزه ها شااود که در صااورت وجود عالئم

 به پزشک مراجعه شود. دیبا ،انواح

 :صیتشخ

 یبرا زین یاحال تسااتها نیاساات. با ا ریامکان پذ صیتشااخ اتناساال هیدر ناح لیو مشاااهده زگ ماریب نهیمعا با

شخ شخ یشهای. آزماشوندیبه کار برده م یماریب اقطع صیت سم یماریب نیا یبرا اصیت ست  ریانجام پاپ ا و ت
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DNA شیو آزما کندیم اشده از دهانه رحم را بررس یجمع آور یسلولها ریپاپ اسم شیاست. آزما DNA یبرا 

 ریسال که پاپ اسم 3۰زنان باالتر از  یبرا DNA شی. انجام آزماشودیبه کار برده م HPVانواع پرخطر  صیتشخ

 .شودیم هیگزار  شده، توص اعیطب ریآنها غ

 کمک کننده است. یماریب صیدر تشخ اوپسیموارد هم ب ابرخ در

 ینشااانه ها زیو ن اآلت تناساال یبر رو لیو مشاااهده زگ انیبا توجه به عالئم بال زیدر مردان ن یماریب صیتشااخ

 .ردیگیمقعد، دهان و لوزه صورت م ،اسرطان آلت تناسل

 :یریشگیپ

 به تناسلا زگیل ویروس انتقال از پیشگیری موثر راه دو جنسا شرکای تعداد کردن محدود و کاندوم از استفاده

 .روندما شمار

شگیری برای  قرار دسترس در HPV ضد واکسنا اکنون هم. دارد وجود هم واکسن ویروس، این با آلودگا از پی

 ،آکنندما زیاد را رحم گردن سرطان احتمال کهژ HPV خطرناک گونه ۹ برابر در را فرد تواندما که است گرفته

 .نماید محافظت

سن این تزریق با توانندما سال 4۵ تا ۹ بین زنان و مردان همه  به ابتال نتیجه در و ویروس این به آلودگا از واک

 .نمایند پیشگیری ویروس انتقال و رحم گردن سرطان

 یها لیکنند. در صورت مشاهده زگ یپزشک خوددار نهیاز برداشتن آن بدون معا دیبا ل،یصورت مشاهده زگ در

 مانند استخر ها خارج نشوند. اعموم یصندل ها در فضاها ایشود کفش ها  ام هیکف پا توص

 :HPVن واکس

صCDCها ژ یماریاز ب یریشگیکنترل و پ مرکز س ام هیآ تو سیکند واک سن  ونینا سال به منظور  12تا  11در 

سا سرطان رحم و  شود. ا ریکاهش خطر ابتال به  سه  نیموارد انجام  سن در  صله واک ماه از هم  12تا  6دوز، به فا

شود. مردان همجنس  ام هیسال توص 26و زنان تا  اسالگ 21مردان تا سن  یواکسن برا قی. تزرشودیم قیتزر

 کنند. افتیواکسن را در اسالگ 26شوند که تا سن  ام قیتشو دیگرا با

توانند عوارض  ام ،یگرید یمؤثر اساات. واکساان ها، مانند هر دارو اریبساا  HPVاز  یریدر جلوگ HPV واکساان

را نشان نداده اند.  اعارضه جانب چیکرده اند ه افتیرا در HPVکه واکسن  ااز کسان یاریداشته باشند. بس اجانب
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ض س اافراد عوارض جانب ابع شا ددهند، مانند در ارا گزار  م افیخف اریب شدن بازو.  عوارض  نیتر عیو زخم 

 هستند. فیمعموال خف اجانب

 :درمان

 ،امنینقص ا یهایماری، بHIVوجود ندارد. افراد مبتال به  ادرمان قطع یبرا یراه شاااناخته شاااده ا چیه بایتقر

 یغربالگر یکوتاهتر یدر دوره ها دیبدن با امنیا ستمیکننده س فیتضع یو مصرف کنندگان داروها سرطان ها

HPV .را انجام دهند 

 مصرف و استرس کاهش دخانیات، مصرف عدم: شامل کار این. دکن تقویت را خود ایمنا سیستم باید فرد مبتال

 خواب داشتن و سبک ورز  انجام تازه، سبزیجات و جات میوه بویژه اکسیدان آنتا و ویتامین حاوی غذایا مواد

 .شود ما کافا استراحت و

 کشیدن لیف و کشیدن حوله موبر، مواد یا تیغ با تناسلا موهای اصالح جنسا، رابطه انجام از مدتا تاهمچنین 

صالح برای رو  بهترین. دکن اجتناب تناسلا ناحیه پوست خاراندن حتا و سلا، موهای ا ستفاده تنا  ماشین از ا

 .نشود کوتاه هم خیلا که است؛ سر اصالح
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