
 

 

 زگیل تناسلی 

 1041تیر  72

یک توده رشد کرده بدون درد در پوست اندام تناسلی، واژن، دهانه رحم ، مقعد و پوست بیضه می باشد. زگیل های  زگیل تناسلی

تناسلی به رنگ پوست بوده و به شکل برآمدگی نرم و گوشت مانند می باشند که شبیه به یک گل کلم کوچک به نظر می رسد. 

دیگر برآمده می باشند. گاهی فرد تنها به یک زگیل و گاهی به چندین عدد برخی از آنها بزرگ، برخی کوچک، برخی صاف و برخی 

 .با ما باشید راز جراحیاز آنها مبتال می شود. بمنظور کسب اطالعات از این بیماری، در ادامه، با مطالعه مقاله کامل و جامع 

 

احساس درد شده، گاهی ترشحاتی از آن خارج می شود، گاهی فرد در آن احساس خارش زگیل های تناسلی، گاهی اوقات باعث 

کرده، و گاهی این زگیل دچار حساسیت می شود. افراد مبتال به زگیل تناسلی ، می توانند این بیماری را از طریق تماس مستقیم 

ری را از طریق مشاهده مستقیم تشخیص دهند. گاهی پوستی به افراد دیگر انتقال دهند. معموالً، متخصصین می توانند این بیما

 .اوقات وقتی زگیل بسیار کوچک است، تشخیص آن از موقعیت های دیگر دشوار بوده و در نتیجه نمونه برداری توصیه می شود

 زگیل تناسلی چیست ؟

یا همان  HPV .قرار می گیرددار است ، DNA این بیماری در دسته عارضه های عفونی که عامل بیماری زایی آن ی نوع ویروس

تماس مستقیم پوست  HPV ویروس پاپیلومای انسانی عامل ایجاد زگیل در ناحیه تناسلی می باشد. اصلی ترین راه انتقال ویروس

 با آن است که در بسیاری از موارد بر اثر مقاربت جنسی این اتفاق می افتد. امروزه به سبب تغییر در الگو و عادات جنسی و پایین

 17آمدن سن افراد به هنگام داشتن رابطه جنسی ، میانگین سنی شیوع زگیل تناسلی نیز بسیار پایین آمده و می توان گفت به سن 

سال رسیده است. باید در نظر داشت که بروز این بیماری حتی در کودکان هم امکان پذیر است. علل وقوع ان در کودکان ممکن 

 .ویروس یا تجاوز جنسی باشد است تماس پوست با دست آلوده به
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 عالئم زگیل تناسلی

زگیل ها معموالٌ زائده هایی برجسته و توپر هستند که بافت سفتی دارند و عمومًا در ناحیه تناسلی و مقعد بوجود می آیند. ممکن 

قطه دیگر در یک ناست زگیل های تناسلی به صورت تکی در نواحی مذکور پراکنده شده باشند یا به شکل خوشه ای در کنار یک

 .مستقر شده باشند

به طور معمول زگیل ها هم رنگ پوست می باشند اما در برخی از افراد دیده شده که امکان تیره یا روشن تر بودن زگیل نیز وجود 

 .دارد

دهان ، لب ، آلوده است ، رابطه جنسی دهانی داشته باشد ، محتمل است که نواحی  HPV چنانچه فرد با فرد دیگری که به ویروس

 .زبان و حتی گلو به زائده های زگیل مانند مبتال شود

احتمال دارد شخص در محل تشکیل زگیل های احساس خارش و سوزش داشته باشد. به عالوه خروج ترشحات از زگیل ها نیز 

 .محتمل است

درد و انسداد مجاری ادراری را به همراه در صورتی که زگیل ها در مسیر مجاری ادراری مستقر شده باشند ، ممکن است خونریزی ، 

 .داشته باشند

 انواع زگیل تناسلی

زگیل های تناسلی دارای انواع مختلفی می باشند. درمان مورد نیاز برای هریک از انواع این بیماری، به اندازه و نوع زگیل وابسته 

 .است

د می آیند. این ویروس تحت عنوان کوندیلوما نیز شناخته بوجو HPVهمه انواع زگیل تناسلی، توسط یک ویروس مشابه بنام ویروس 

 .می شود

 .این زگیل به شکل توده های رشد کرده به رنگ پوست می باشد که در داخل یا اطراف اندام تناسلی قرار می گیرد

اید ایی رنج می برید، ببیشتر انواع زگیل های تناسلی، بدون درد بوده و به صورت خوشه ای نمایان می شوند. اگر از چنین زگیل ه

قبل از داشتن یک رابطه جنسی، آنها را درمان کنید، چون این بیماری به شدت واگیردار بوده و به دیگران از طریق تماس پوستی 

 .انتقال پیدا کند

کل باشید که ش زگیل های تناسلی معموالً نرم و مرطوب هستند و به صورت گروه های سه تا چهارتایی نمایان می شوند. توجه داشته

آنها در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد تنها دارای یک یا دو زگیل هستند درحالیکه در برخی دیگر، این زگیل ها رشد بیشتری 

 .پیدا کرده و تعداد آنها به صورت گروه های مجزا، افزایش می یابد



 

 

دارد که تنها تعداد اندکی از آنها مسئول رایج ترین انواع زگیل وجود  ( HPV ) بیش از هزار گونه مختلف از ویروس پاپیلوم انسانی

بوجود می  HPV ویروس 11و  6های تناسلی و زگیل های مقعدی محسوب می شوند. بخش عمده زگیل های تناسلی در اثر انواع 

 .آیند

ی گونه های دیگر این ویروس، می تواند ماه رشد می کنند و بعد از آن رشد آنها متوقف می شود. برخ 6این زگیل ها معموالً به مدت 

باعث ایجاد زگیل در دست یا پا شود. البته این نوع زگیل ها، در مقایسه با زگیل های تناسلی، کمتر واگیردار می باشند. برخی از 

 .، بعنوان گونه های پر خطر طبقه بندی شده و می توانند به بروز نوع خاصی از سرطان، منجر شوندHPV گونه های

 زگیل تناسلی در زنان 

انواع مختلفی از زگیل های تناسلی وجود دارند که می توانند زنان را تحت تاثیر قرار داده و در داخل یا اطراف واژن، دهانه رحم، 

 مقعد یا در نزدیکی گردن رحم نمایان شوند. این زگیل ها اغلب بسیار کوچک بوده و گاهی با چشم دیده نمی شوند. زگیل های داخل

 .واژن یا مقعد می توانند باعث بروز درد شوند ولی گاهی نیز هیچ عالئمی را به دنبال ندارند

 زگیل تناسلی در مردان 

زگیل های تناسلی در مردان به اندازه زنان، شایع نمی باشد. این زگیل ها اغلب در نوک آلت تناسلی پدیدار می شوند، ولی گاهی 

طراف مقعد، بخصوص در زمان انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، نمایان شوند. بیشتر انواع این برخی از آنها نیز می توانند در ا

 .زگیل ها، بعد از ابتال به عفونت در یک دوره دو تا سه ماهه، آشکار می گردند

نسی فونت به شریک جاگر فکر می کنید دچار عفونت شده اید، باید بمنظور اجتناب از عوارض جانبی و جهت پیشگیری از انتقال ع

تان، تحت آزمایش قرار بگیرید. تقریباً در نیمی از موارد، زگیل تناسلی در شفت آلت تناسلی، اغلب در زیر پوست ختنه گاه نمایان 

 .می شوند

 



 

 

 تشخیص زگیل تناسلی

 .داری، الزامی می باشدزگیل های تناسلی اغلب از روی شکل ظاهری شان تشخیص داده می شوند. گاهی اوقات انجام یک نمونه بر

 ( Pap ) تست پاپ

در زنان، انجام منظم تست های لگنی و تست های پاپ، حائز اهمیت است. این تست ها می تواند به تشخیص تغییرات واژنی و لگنی 

 .ایجاد شده توسط زگیل های تناسلی یا عالئم اولیه سرطان لگن، کمک کند

م استفاده می کند. ، از یک دستگاه به نام اسپکولوم، برای باز نگه داشتن واژن و رح بهترین دکتر زگیل تناسلیدر طول تست پاپ، 

وی سپس یک ابزار دارای دسته بلند را بمنظور جمع آوری نمونه کوچکی از سلول ها از گردن رحم، مورد استفاده قرار می دهد. این 

 .سلول ها جهت یافتن ناهنجاری های موجود، در زیر میکروسکوپ، مورد آزمایش قرار می گیرند

 HPV تست

به سرطان لگن، ارتباط دارند. یک نمونه از سلول های لگنی، در طول تست پاپ جمع آوری می  واژنی HPV تنها انواع معدودی از

 .شوند. این سلول ها بمنظور شناسایی گونه های اچ پی وی عامل سرطان، تحت آزمایش قرار می گیرند

تر، معموالً مفید نمی باشد، چون اچ سال به باال مورد استفاده واقع می شود. این روش در زنان جوان  04این تست، اغلب در زنان 

 .پی وی اغلب در زنان واقع در این رده سنی، بدون نیاز به درمان، رفع می گردد

  آزمایش خون

در کنار دو پروسه تشخیصی فوق ، یکی دیگر از روش هی تشخیص این عارضه که هم برای مردان و هم زنان قابل انجام است ، روش 

لکولی بسیار باالیی داشته و قادر است به طور دقیق ابتال یا عدم ابتال فرد به ویروس پاپیلومای انسانی را مولکولی نام دارد. روش مو

مشخص کند. یکی از روندهای روش مذکور ، تکنیک ژنوتایپینگ است. طی این روش توالی یابی ویروس پایپلوما انجام می شود و 

 .آلوده است یا خیر HPV به نتیجه ای که از ان بدست می آید نشان می دهد فرد

 آمادگی برای جلسه ویزیت با پزشک جهت تشخیص و درمان زگیل تناسلی

پیش از مراجعه به دکتر بهتر است لیستی از موارد زیر آماده کنید تا بتوانید پرسش ها متخصص را به درستی پاسخ دهید و درست 

 : ترین تشخیص و درمان برایتان اتخاذ گردد

به نوع عالئم نمود یافته و زمان بروز آن ها. به طور دقیق نشانه ها را شرح دهد و اگر شریک جنسی تان نیز چنین اطالعات مربوط 

 .مواردی را تجربه نموده است ، دکتر زگیل تناسلی را مطلع سازید

ده اخیرتان محافظت نشپیشنه مربوط به روابط جنسی تان. چنانچه اخیراً با شخص جدید آمیزش جنسی داشته اید یا رابطه جنسی 

 .بوده است ، حتما باید این مطالب را به پزشک بگویید

https://razjarahi.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%da%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c/
https://razjarahi.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%da%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c/


 

 

بیماری هایی که به آن مبتال بوده یا هستید. باید اطالعات کاملی راجع به وضعیت سالمتی گذشته و فعلی خود را در اختیار پزشک 

 .قرار دهید

ی تقویت بدن تان از داورها و ویتامین ها استفاده می کنند ، نحوه نواع دارو و مکمل های مصرفی. اگر به جهت کنترل بیماری یا برا

 .و میزان مصرف آن ها را به اطالع دکتر برسانید

 : همچنین می توانید در این جلسه سواالت معمولی را که اغلب بیماران می پرسند ، از دکتر زگیل تناسلی بپرسید

 چه آزمایش هایی باید انجام بدهم؟

 ن برای من چیست ؟بهترین راه درما

 چه مدت بعد از درمان ، ره به بهبودی می روم ؟

 آیا من ناقل ویروس هستم ؟ چطوری می توانم از این امر جلوگیری کنم ؟

 چه مدت بعد از درمان می توانم مجدداً رابطه جنسی داشته باشم ؟

 .از وضعیت خود آگاهی کاملی داشته باشید نسبت به پرسیدن این دست از پرسش ها تردید نداشته و خجالت نکشید. شما باید

 و راه های انتقال زگیل تناسلی HPV تیپ های ویروس

معمول ترین راه انتقال این بیماری که تقریبا تمامی مردم از آن آگاه هستند ، داشتن رابطه جنسی با فرد آلوده به ویروس می باشد. 

رایط نرمال احتمال آلوده هر جنسیت یکسان است. اما فاکتورهایی وجود دارد همچنین تفاوتی ندارد که مرد آلوده باشد یا زن. در ش

 : قرار می دهد. این موارد عبارتند از HPV که یک فرد را در قیاس با فردی دیگر به میزان بیشتری در معرض خطر ویروس

 .دارندکسانی که در حوزه فعالیت های جنسی بسیار اکتیو می باشند و شریک های جنسی متعددی  .1

کسانی که بدون پایبندی به اصول اخالقی با هر شخصی بدون آن که شناختی از او داشته باشد ، رابطه جنسی برقرار می  .7

 .کند

 .سال هستند ؛ زیرا افراد در این مقطع زمانی به لحاظ جنسی بسیار فعال هستند 03تا  17کسانی که در دوره سنی بین  .0

 .دخانیات دارند و مشروبات الکلی مصرف می کنند افرادی که به طور بی رویه استعمال .0

 افراد یا بیمارانی که سیستم ایمنی بدنشان بسیار ضعیف است. همچون بیماران مبتال به ایدز .3

 افرادی که رابطه جنسی محافظت نشده ای دارند .6

 .کسانی که به دیگر بیماری های آمیزشی دچار هستند .2

 .دو تیپ گروه بندی می شوند ؛ تیپ کم خطر و تیپ پر خطردر  HPV به طور کلی تمام گونه های ویروس .8

 یا زگیل تناسلی از چه راه هایی منتقل نمی شود ؟ HPV ویروس



 

 

عموما در مورد یک بیماری موضوعی که مورد بحث قرار می گیرد راه های انتقال آن است ؛ اما در این بخش می خواهیم به شما 

 باعث بروز زگیل در نواحی تناسلی زنان و مردان می شود ، از چه راه هایی منتقل نمی گرددبگوییم که ویروس پاپیلومای انسانی که 

: 

 بوسیدن و در آغوش کشیدن فرد آلوده

 استفاده از حوله مشترک

 استفاده از یک توالت فرنگی

 قرار گیری در استخر شنا همراه با فرد مبتال به ویروس

 یره به صورت اشتراکیاستفاده از قاشق و چنگال ، فنجان چای و غ

 برای درمان زگیل تناسلی به چه دکتری باید مراجعه کرد ؟

به جهت رفع عارضه ایجاد شده ، مردان و زنان از اولین سواالتی که برایشان پیش می آیند این است که برای درمان زگیل های 

یراز یا هر شهر دیگری که در ان جا ستک هستند ، تناسلی به چه دکتری باید مراجعه کرد ؟ بهترین دکتر زگیل تناسلی تهران ، ش

کیست ؟ در این راستا باید بدانید که متخصصان مختلفی هستند که در زمینه درمان کردن این بیماری مقاربت جنسی می توانند 

 .مداخالت پزشکی مربوطه را به انجام رسانند

الجه به بهترین متخصص زنان و زایمان مراجعه نمایند. چرا که اکثر بانوان عزیزی که درگیر این بیماری هستند ، می توانند برای مع

آنان در این حوزه نیز فعالیت دارند. همچنین اورولوژیست ها که متخصص بیماری آقایان هستند ، به عنوان دکتر زگیل تناسلی مردان 

. متخصص کلورکتال و بیماری های نشیمنگاهی نیز فعالیت دارند و آقایان می توانند جهت رفع عارضه مذکور به آنان مراجعه کنند

 .نیز از دیگر پزشکانی است که شما برای درمان زگیل های ایجاد شده در نواحی تناسلی خود می توانید به او مراجعه نماید

 منظور از زگیل تناسلی پنهان چیست ؟

نمی دهد. گاهی حتی امکان دارد بدون ایجاد خوب است این را بدانید که ویروس اچ پی وی همیشه به صورت زگیل خود را نشان 

 هیچ گونه تغییری در ناحیه آلوده ، ویروس همچنان به زندگی خود ادامه دهد. می توان گفت در خیلی از موارد ، آلوده بودن به

HPV ده ا زائیک عفونت بی نشانه خطاب می شود. یعنی این که پوست شما با تماس به فرد آلوده ، درگیر ویروس شده است آم

زگیل مانندی را مشاهده نمی کنید یا به عبارتی زگیلی تناسلی پنهان است. پنهان بودن زگیل های تناسلی و به طور کلی ابتال به 

هم در زنان و هم در مردان امکان دارد دیده شود ، اما از طریق تست های غربالگری دهانه رحم مشخص شده است  HPV عفونت

 .خانم ها شایع تر استکه این مسئله در میان 

 زگیل تناسلی از راه دهان



 

 

در دهان با عالئمی همراه نیست به همین  HPV یکی دیگر از راه های ابتال به این بیماری ، از راه دهان است. عموماً وجود ویروس

ن اقدامی انجام ندهند. البته خاطر خیلی از افراد ممکن است آلوده بودن به این ویروس را متوجه نشوند و برای جلوگیری از انتشار ا

در دهان و گلو به ندرت اتفاق می افتد. علتی که فرد درگیر این عارضه می شود ، می تواند  HPV که ابتال به زگیل ناشی از ویروس

داشتن رابطه جنسی دهانی با یک فرد آلوده باشد. گاهی نیز از طریق وجود یک شکاف کوچک درون دهان ، ممکن است به ویروس 

مبتال شود. البته برای یافتن علت به طور دقیق تر ، همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز است. الزم به ذکر است که کسانی که خود به 

 .آلوده سازند HPV زگیل تناسلی از راه دهان مبتال شده اند ، خودشان نیز می توانند از راه دهان ، اشخاص دیگری را به ویروس

 جردزگیل تناسلی در دختر م

گاهاً دیده شده دختران و بانوان مجرد که تا کنون رابطه جنسی نداشته اند اما به این ویروس آلوده و به زگیل ناحیه تناسلی مبتال 

شده اند. اما با توجه به این که این عارضه یک نوع بیماری مقاربت جنسی است ، چگونه چنین چیزی امکان دارد ؟ زگیل تناسلی در 

است به علت قرار گرفتن در محیط و تماس با ابزارهای آلوده به ویروس ، درگیر این بیماری شوند. مثال یک خانم  دختر مجرد ممکن

مجرد برای انجام لیزر ناحیه تناسلی خود به یک کلینیک لیزر موهای زائد رجوع کند. اگر آن مرکز اقدامات بهداشتی الزم را به انجام 

به ویروس پاپیلومای انسانی برای لیزر به آن جا مراجعه کرده باشد ، به سبب آلوده شدن دستگاه  نرساند و پیش از آن یک فرد آلوده

 .، نفر بعدی هم می تواند درگیر این مسئله شود

 چه مدت بعد از آلوده شدن به ویروس ، زگیل نمود پیدا می کند ؟

زگیل های تناسلی نمود می یابند. در حالی که در اغلب  ، HPV در برخی از افراد ، حدودا با گذشت یک هفته از ابتال به ویروس

اوقات این پروسه ممکن است ماه ها یا سال ها به طول بی انجامد. به همین دلیل نمی توانیم با قطعیت کامل بگوییم که بیمار چه 

ر ناحیه تناسلی شما وجود داشته زمانی درگیر این ویروس شده است. البته این احتمال هم وجود دارد که ویروس پاپیلومای انسانی د

باشد اما به این خاطر که عالئمی بروز پیدا نکرده است ، شما متوجه آلوده بودن نشده اید. بدین نحو امکان دارد در حین رابطه جنسی 

 .، ویروس را ندانسته و ناخواسته به پارتنر خود منتقل کرده باشید

 تیپ کم خطر ویروس پاپیلومای انسانی

تنها بروز زگیل تناسلی و سایر زگیل های معمول که در نقاط مختلف بدن ممکن است نمود  HPV طر گونه های ویروسنوع کم خ

یابند را موجب می شوند. در کل تیپ کم خطر عفونت جدی را به همراه نداشته و برای فرد مشکل ساز نخواهند شد. در نهایت با 

در تیپ  20و  27، 61، 30، 30، 00، 00، 04، 11، 6از بین می روند. گونه ها  گذر زمان یک سال و نیم تا دو سال خود به خود

 .قرار می گیرند HPV کم خطر ویروس

 تیپ پر خطر ویروس پاپیلومای انسانی

انواع پر خطر ، به عالوه آن که باعث یوجود آمدن زگیل های تناسلی می شوند ، می توانند بیماری های جدی دیگری را نیز در پی 

ته باشند؛ همچون سرطان دهانه رحم ، سرطان واژن ، سرطان بیضه و آلت تناسلی در مردان و سرطان مقعد. تیپ پر خطر ویروس داش

 .می باشد 68و  35، 38، 36، 31،37، 03، 03، 00، 01، 18، 16پایپلومای انسانی شامل گونه های 



 

 

 ابتال به زگیل تناسلی بدون داشتن رابطه جنسی

م ایمنی بدن آنقدر تضعیف می شود که فرد بدون مقاربت جنسی ممکن ست به زگیل تناسلی دچار گردد. این گاهی اوقات سیست

احتمال برای کسانی که به ایدز ، انواع سرطان ها و عفونت ها مبتال هستند ، بیمارانی که عمل پیوند عضو انجام داده اند و زنانی که 

 .مصرف می کنند بسیار باال می باشدبش از حد نرمال قرص و داروهای ضد بارداری 

 عوارض ویروس پاپیلومانی انسانی

 : ممکن است عوارض ذیل را در پی داشته باشد HPV عفونت و آلودگی به ویروس

می تواند در نمود یافتن سرطان دهانه رحم بسیار دخیل باشد. انواع خاصی از این ویروس نیز منجر به بروز  HPV سرطان : ویروس

سرطان ها همچون سرطان واژن ، مقعد ، آلت تناسلی آقایان و دهان و حلق شوند. شایان ذکر که همیشه ویروس پاپیلومای دیگر 

انسانی بیماری سرطان را در پی ندارد اما برای خانم ها الزامی است که به طور منظم تست پاپ اسمیر انجام دهند؛ به خصوص کسانی 

 .که به این ویروس آلوده هستند

کالت در دوران بارداری : هر چند به ندرت اما مکان دارد زگیل ها در دوران حاملگی ، بزرگ شوند و عمل ادرار را برای زنان دشوار مش

سازند. زگیل های مستقر در دیواره واژینال ممکن است ز کشیدگی بافت واژن به هنگام زایمان طبیعی جلوگیری کند. زگیل های 

ر دارند امکان دارد در طول زایمان باعث خونریزی شوند. مورد بعدی بسیار نادر است اما الزم دانستیم آن بزرگی که بر روی واژن قرا

را متذکر شویم. نوزادانی که از مادری مبتال به زگیل تناسلی متولد شده اند ، ممکن است در گلو و حلق به زگیل دچار شوند. در این 

 .نوزاد بایستی تحت عمل جراحی قرار بگیرد شرایط جهت برطرف سازی انسداد مسیر هوا ،

 درمان زگیل تناسلی

اگر زگیل تناسلی شما، باعث ایجاد درد نشده است، نیاز به درمان، الزامی نمی باشد. ولی اگر احساس خارش، سوزش و درد می کنید، 

ی ن بیماری با استفاده از دارو یا در برخیا اگر نگران پخش شدن و گسترش یافتن عفونت هستید، پزشک می تواند شما را در درمان ای

 .موارد، جراحی، یاری رساند

 .البته زگیل های تناسلی اغلب بعد از درمان، عود کرده و باز می گردند. در واقع هیچ درمانی برای خود ویروس یافت نشده است

 داروها

 :باشد. این درمان ها عبارتند ازدرمان زگیل های تناسلی گاهی از طریق پوست به طور مستقیم، قابل اجرا می 

  ایمی کیمود ) زیکالرا، آلدارا ( . این کرم ظاهراً توانایی سیستم ایمنی شما را تقویت کرده و با زگیل های تناسلی، می

جنگد. در حین استعمال کرم بر روی پوست خود، از داشتن رابطه جنسی خودداری کنید. این کرم دارای قابلیت تضعیف 

 .و در نتیجه می تواند پوست شریک جنسی شما را دچار حساسیت کند کاندوم بوده



 

 

یکی از عوارض جانبی احتمالی استعمال این کرم، قرمز شدن پوست می باشد. دیگر عوارض جانبی مربوط به مصرف این محصول، 

 .شامل تاول، بدن درد، سرفه، جوش و احساس خستگی می باشد

 ( . پودوفیلین یک رزین با پایه گیاهی می باشد که از قابلیت تخریب بافت زگیل پودوفیلین و پودوفیلوکس ) کوندیلوکس

تناسلی برخوردار است. پزشک شما، این محلول را در ناحیه مورد نظر، جهت درمان بیماری مورد استفاده قرار می دهد. 

مال، حضور پزشک مورد نیاز پودوفیلوکس حاوی ترکیبات مشابه می باشد، ولی تنها تفاوت آن این است که برای استع

 .نبوده و شما می توانید خودتان در منزل، آن را جهت درمان بیماری مورد استفاده قرار دهید

جداً از استعمال داخلی پودوفیلیکس، خودداری نمایید. بعالوه، این دارو برای استفاده در طول دوره بارداری توصیه نمی شود. عوارض 

 .شامل حساسیت و احساس درد مالیم می باشدجانبی مربوط به این محصول 

  تری کلرو استیک اسید . این درمان شیمیایی، دارای قابلیت سوزاندن زگیل های تناسلی بوده و برای درمان زگیل های

تناسلی داخلی نیز قابل استفاده می باشد. از عوارض جانبی ناشی از مصرف آن، می توان به حساسیت مالیم پوستی و درد 

 .نمود اشاره

  سینکاتچینز . این کرم برای درمان زگیل های تناسلی بیرونی و زگیل های واقع در داخل و اطراف کانال مقعد قابل استفاده

می باشد. برخی عوارض از جمله قرمزی پوست، خارش یا سوزش و درد که اغلب در سطح مالیم بروز می کنند، جزو 

 .می شوند عوارض جانبی ناشی از مصرف این محصول محسوب

بمنظور درمان زگیل های تناسلی خود، بهتر است از مصرف داروهای بدون نسخه ای که برای برداشتن و از بین بردن زگیل طراحی 

 .شده اند، خودداری کنید. این داروها برای استفاده در ناحیه تناسلی، به هیچ عنوان مناسب نمی باشند

  جراحی

دارویی واکنش مثبت نشان نمی دهد، یا در صورتی که باردار هستید و امکان استفاده از دارو  زمانیکه زگیل تناسلی شما به درمان

 :برایتان وجود ندارد، جراحی پا به میدان می گذارد. گزینه های جراحی به شرح زیر می باشند

 ) فریز کردن با نیتروژن مایع ) سرمادرمانی 

اطراف زگیل شده و از این طریق درمان را انجام می دهد. وقتی پوست شما بهبود  فریز کردن با نیتروژن مایع، باعث ایجاد تاول در

 .کند می رشد درمان ناحیه در جدیدی پوست نتیجه در و روند می بین از آن در شده ایجاد های ضایعه و  می یابد، آسیب های وارده

 .شامل درد و تورم می باشد گاهی تکرار درمان، الزامی می باشد. عارضه جانبی اصلی این روند درمان،

 الکتروکاتری 

در این روند، از یک جریان الکتریکی برای سوزاندن زگیل استفاده می شود. بعد از روند، تجربه کردن اندکی درد و تورم، طبیعی می 

 .باشد

 برش جراحی 



 

 

برای اجرای این درمان، بی حسی در روند برش جراحی، پزشک از ابزاری مخصوص برای بریدن و برداشتن زگیل استفاده می کند. 

 .موضعی یا بیهوشی عمومی مورد نیاز می باشد. البته گاهی پس از درمان، درد را تجربه خواهید کرد

 لیزر درمانی 

این دستاورد که از پرتوهای قوی نور در آن استفاده می شود، از نظر هزینه، گران بوده و معموالً برای زگیل هایی که درمان آنها 

 .می باشد، توصیه می شود. برجای ماندن جای زخم و احساس درد، از جمله عوارض جانبی این روند درمان، محسوب می شوددشوار 

 درمان زگیل تناسلی با لیزر

تقریبا اکثر انسان ها زمانی که به بیماری یا عارضه ای مبتال می شوند ، برای درمان آن به دنبال راهی هستند که تا حد امکان کم 

تهاجم و موثر باشد. امروزه برای درمان بدون درد و خونریزی از لیزر استفاده می شود. در این پروسه درمانی ، لیزر پالسی رنگی بکار 

گرفته می شود. در این نوع لیزر از ترکیب اورگانیک رنگ در یک حالل استفاده شده که به عنوان ناحیه فعال لیزر شناخته می شود. 

ع نوری پر توان ، محلول رنگی به سرعت جریان پیدا می کند و مایع با شتاب از محیط لیزری فراتر می رود. پرتو به واسطه یک منب

نور ورودی ، مولکول های رنگی را بر انگیخته و طول موج رنگی را ایجاد می کند. بدین نحو تابش پر نفوذ و کنترل شده ای تولید 

 .می گردد

پالسی رنگی پرتو نوری را به سمت هدف ساطع نموده و بدون آسیب رساندن به پوست نواحی آلوده در درمان زگیل تناسلی ، لیزر 

به ویروس ، گلبول های قرمز خون در زگیل را از بین می برد. همچنین از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به ویروس ممانعت می کند. 

در ناحیه را در پی داشته باشد ، می توان پیش از شروع پروسه درمانی ، با توجه به اینکه امکان دارد هر پالس نوری لیزر ، کمی درد 

 .بی حسی موضعی اعمال نمود ؛ اما عموماً انجام این امر ضرورتی ندارد

 : برای درمان با لیزر ، این موارد را به خاطر داشته باشید

ما لیزر پالسی رنگی همیشه و برای همه نتیجه اگر چه لیزر درمانی یک روش بسیار موثر در حذف زگیل های تناسلی می باشد ا

یکسانی را حاصل نمی کند. درمان تمامی گونه های زگیل های تناسلی با لیزر امکان پذیر است اما آن دسته از زگیل ها که نقاط 

 .دست می آورندقرمز رنگی داشته ، بافت آن ها فلس مانند بوده و پیش از این درمان نشده اند ، بهترین نتیجه را از لیزر ب

 .بالفاصله پس از درمان زگیل ، به منظور تسکین محل تحت درمان ، از کمپرس یخ استفاده می شود

 .قرار دادن یک بانداژ یا پد نرم از سایش ناحیه درمان شده جلوگیری می کند

ت هایی که از الیاف نقره تهیه شده بعد از لیزر درمانی این عارضه ، از لباس های زیر گشاد و ضد حساسیت استفاده کنید. مثل شور

اند. شنا کردن ، رفتن به سونا و جکوزی و مشارکت در ورزش های پر برخورد را تا زمانی که ناحیه تناسلی بهبود یابد ، باید کنار 

 .بگذارید

 زگیل تناسلی در بارداری



 

 

نیز مبتال هستید ، حتما سواالت زیادی در این  HPV اگر شما حامله باشید یا قصد دارید بچه دار شوید و در عین حال به ویروس

راستا برایتان پیش می آید که در این بخش از مقاله راز جراحی می خواهیم به طور کامل به آن بپردازیم. اولین سوالی که عموما 

بی درون رحم آسیپرسیده می شود این است که آیا زگیل تناسلی در بارداری خطرناک است و ویروس پاپیلومای انسانی به جنین 

می زند یا موجب بروز عارضه های بارداری می شود ؟ در پاسخ باید گفت که در اکثر کیس ها زگیل های ناحیه شرمگاهی در روند 

ار ناچیز می باشد. تا به االن هیچ ارتباطی میان مشکالت بارداری مثل سقط جنین یا زایمان تاثیری نداشته یا اثر آن بسی بارداری

زودرس با زگیل پیدا نشده است. اما در زمان بارداری ، زگیل های فعال ، به سبب تغییرات به وجود آمده در سیستم ایمنی و هورمون 

امر می تواند منجر به بروز درد هنگام دفع ادرار شود. در کل این عارضه های بدن ، در این دوره به میزان بیشتری بزرگتر شده این 

نمی تواند تاثیری در بارداری داشته باشد اما به ندرت امکان دارد حین زایمان مشکالتی را ایجاد کند. پس اگر به این ویروس مبتال 

 .هستید حتما دکتر زنان خود را مطلع سازید

 درمان زگیل تناسلی در بارداری

مسئله بعدی که می خواهیم به آن بپردازیم ، درمان در بارداری است که تقریبا سوال تمامی مادران است. راه های درمانی زگیل در 

دوران بارداری با توجه به هر کیس ، متغیر است. در اکثر موارد پزشک توصیه می کند که در دوره حاملگی به درمان این عارضه 

که احتمال خطرناک بودن زگیل تناسلی در بارداری برای کودک بسیار ضعیف است. اما اگر تمایل دارید زگیل نپردازید ؛ به خاطر این 

 : بوجود آمده در دوران بارداری را درمان کنید ، آیتم های درمانی پیش روی شما موارد زیر هستند

 پروسه انجماد زگیل با استفاده از نیتروژن مایع یا همان سرما درمانی

 تن زگیل ها به روش جراحیبرداش

 استفاده از لیزر برای سوزاندن زگیل ها

توصیه اکثر پزشکان و متخصص های زنان و زایمان این است که در طول بارداری برای درمان زگیل تناسلی از داروهای موضعی 

، سوزش و حساس شدن پوست از جمله  استفاده نکنید ؛ چرا که اثرات جانبی ناشی از آنان حاملگی را تحت تاثیر قرار می دهند. درد

 .اثرات جانبی این روند درمانی هستند

 فاکتورهای خطر زگیل تناسلی

هر فرد فعال از نظر رابطه جنسی، در معرض خطر ابتال به این ویروس می باشد. با این وجود، زگیل های تناسلی، در افراد دارای 

 :ویژگی های زیر، عمومیت بیشتری دارد

 سال 04 افراد زیر سن 

 افراد سیگاری 

 افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف 

 کودکانی که مادر آنها در دوران بارداری مبتال به ویروس بوده اند. 

https://razjarahi.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 

 :عبارتند از HPV برخی عوارض جانبی احتمالی

دن های گرعامل اصلی سرطان در دهانه رحم می باشد. این عفونت می تواند به بروز تغییرات پیش سرطانی در سلول  HPV عفونت

 .رحم می شود که دیسپالزی نام دارد

دیگر انواع این ویروس نیز باعث سرطان بخش بیرونی اندام تناسلی شده و می تواند بعنوان عامل بروز سرطان اندام تناسلی مردان یا 

 .سرطان مقعد شود

 پیشگیری از زگیل تناسلی

از مردان و زنان در برابر رایج ترین گونه های زگیل و همچنین  نیز نامیده می شود، می تواند 5که گارداسیل  HPV واکسن های

 .گونه های اچ پی وی مرتبط با سرطان دهانه رحم نیز محافظت نماید

همچنین واکسنی بنام سرواریکس نیز موجود می باشد. این واکسن از فرد در برابر سرطان دهانه رحم حفاظت نموده ولی سد دفاعی 

 .محسوب نمی شود لیزگیل های تناسدر برابر 

سال نیز تجویز می شود. این واکسن در  5را دریافت نمایند. این واکسن برای افراد  HPV سال می توانند واکسن 03افراد باالی 

یک سری شامل دو یا سه شات بر حسب سن بیمار، تزریق می شود. هر دو نوع واکسن باید قبل از اینکه فرد وارد رابطه جنسی شده 

 .یق شود، چون بیشترین تاثیر آنها زمانی است که فرد هنوز در معرض اچ پی وی قرار نگرفته استباشد، تزر

 



 

 

 واکسن زگیل تناسلی

 HPV سال توصیه می کنند که در برابر ویروس 17تا  11همواره به دختران و پسران  (CDC) مراکز کنترل و پیشگیری بیماری

سالگی نیز امکان پذیر است. در شرایط ایده آل افراد  5مربوطه در سنین پایین تر یعنی واکسینه شوند. هر چند که دریافت واکسن 

ارائه شده  CDC بزنند. روند دریافت واکسن که از سوی HPV باید پیش از آن که اولین رابطه جنسی خود را تجربه کنند ، واکسن

ماه دریافت کنند.  6ن زگیل تناسلی را به فاصله حداقل سال باید دو دوز واکس 17تا  11است بدین نحو می باشد که نوجوانان 

سال بسیار مؤثر واقع می شود. نوجوانان و  13برای بچه های زیر  HPV پژوهش های جدید حاکی از آن هستند که دو دوز واکسن

دوز واکسن دریافت  0بایستی سالگی برای واکسینه شدن در برابر این بیماری اقدام می کنند ؛  76تا  13بزرگساالنی که در بازه سنی 

 .نمایند

تا  5را برای جلوگیری از ابتال به این بیماری را برای مردان و زنان  5سازمان غذا و دارو ایاالت متحده آمریکا اخیراً واکسن گارداسیل 

 .سال مورد تایید قرار داده است 03

 چگونه بر فشار روانی ناشی از زگیل تناسلی غلبه کنیم؟

کی از رایج ترین بیماری های مقاربتی است که بسیاری از افراد را به خود درگیر می کند. عامل اصلی این عارضه ، این عارضه ی

است که با نام پاپیلومای انسانی نیز شناخته می شود. کسانی که پارتنرهای جنسی متعددی داشته ، روابط محافظت  HPV ویروس

 این دسته از فعالیت ها مشغول شده اند ، تا حد زیادی در معرض آلوده شدن به ویروسنشده ای دارند یا از سنین بسیار پایین به 

HPV  قرار دارند. زگیل تناسلی می تواند بر کیفیت روابط جنسی تاثیر گذارد و همین امر سبب کاهش اعتماد به نفس زنان و مردان

رد می گردد و استرس و اضطراب را در او بوجود می آورد. شود. در این شرایط به لحاظ روحی روانی فشار زیادی بر شخص مبتال وا

 .در این راستا برای غلبه بر فشار روانی حاصل شده تدابیری اندیشیده شده است

 کنترل سطح استرس و اضطراب خود .1

 مشاوره و گفتگو با پزشک .7

 ترک سیگار .0

 .به خاطر داشته باشید که در این امر تنها نیستید .0

 .راد خانواده خود را پذیرا باشیدکمک و حمایت دوستان و اف .3

 زگیل تناسلی و زایمان

همانطور که اشاره کردیم ، احتمال خیلی کمی وجود دارد که زگیل ها در ناحیه شرمگاهی حین زایمان مشکل ساز شوند. در موارد 

 عمدتا. کنند ایجاد را مشکالتی  که از طریق واژن به انجام می رسد ، زایمان طبیعینادر ، امکان دارد زگیل هایی با سایز بزرگ طی 

 حین در واژن اتساع پروسه ، باشد شده ایجاد واژن دیواره در زگیل که صورتی در. شوند می خونریزی باعث که است خاطر این به

ای مادر دشوار می سازد. در این شرایط متخصص زنان و زایمان انجام زایمان سزارین را توصیه می کند. در شرایطی که بر را زایمان

مبتال باشد ، احتمال اینکه نوزاد نیز هنگام تولد به آن آلوده گردد ، بسیار بسیار کم است. اما در شرایطی که  HPV مادر به ویروس

https://razjarahi.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/
https://razjarahi.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/


 

 

به نوزاد منتقل شود ، ممکن است درون گلو و حلق او زگیل هایی شکل بگیرند و تنفس را برایش دشوار سازند. اگر با  این ویروس

 .چنین موردی برخورد کردید ، حتما به پزشک مراجعه فرمایید

 تاثیر زگیل تناسلی بر اسپرم

لی بر اسپرم و ناباروری آنان تاثیری دارند یا خیر ؟ طبق مطالب عالوه بر بانوان ، آقایان نیز تمایل دارند بدانند که آیا زگیل های تناس

در این راستا به انجام رسیده ، حاکی از این مطلب هستند ، مردانی  7411، مطالعاتی که در سال  healthline ارائه شده در سایت

را تجربه کنند. اگر اسپرم آلوده به ویروس با تخمک لقاح یابد  ناباروریآلوده است ، امکان دارد   HPVکه مایع منی آنان به ویروس

، محققان متوجه شدند که اسپرم حاوی  7410، ریسک سقط جنین در همان اوایل بارداری باال می رود. در پژوهش های سال 

به این نتیجه گیری ختم شد که  7413پی وی موجب ناباروری مردان و زوجین می شود. در نهایت ، مطالعات سال ویروس اچ 

ویروس پاپیلومای انسانی بر روی قدرت حرکت اسپرم تاثیر منفی می گذارد. البته برای اطمینان صد در صد از این یافته ها ، به 

 .تحقیقات تکمیلی بیشتری نیازمندیم

 زگیل ها احتمال باردار شدن زنان را تحت تاثیر قرار می دهند ؟آیا این 

و زگیل تناسلی در پروسه بارور شدن و توانایی فرد در این امر هیچگونه دخالتی ندارد. گونه ای از ویروس  HPV البته که نه ! ویروس

ه بروز سرطان دهانه رحم می شوند. در این اچ پی وی ، سلول های سرطانی در دهانه رحم را بوجود می آورند که در نهایت منجر ب

 .شرایط برای درمان این امر احتمال دارد که توانایی باروری مختل شود

https://razjarahi.ir/%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c/
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