
 

 

ویروس پاپیلومای انسانی رایج ترین عفونت منتقله از راه جنسی است. اکثر مردان و زنان فعال از نظر جنسی، در 

 معرض ابتال به ویروس در طول زندگی خود هستند.

برخی از انواع این ویروس می توانند باعث زگیل های تناسلی شوند و برخی دیگر می توانند انواع سرطان را ایجاد 

آزمایشگاه  در HPV دوره ای به همراه تست سمیرپاپ ا کنند. برای پیشگیری از ابتال به این ویروس باید آزمایش

 انجام شود.مجهز 

 : HPVراه های گسترش ویروس 

HPV  دهان، واژن، یا مقعد گسترش یابد که این امر منجر به ابتال به زگیل های تناسلی و  می تواند از طریق

می تواند در طی زایمان به نوزاد منتقل شود و منجر به  HPVبرخی از انواع سرطان ها میشود. گاهی اوقات 

 عفونتهای تناسلی و دستگاه تنفسی در نوزاد شود.

ری رابطه جنسی با فرد آلوده، بروز کند که این امر تشخیص زمان برقرا از پس سالها است ممکن HPV  عالئم 

 آلوده شدن به ویروس را بسیار مشکل میکند.

 عوامل خطر برای آلوده شدن به این ویروس:

 داشتن بیش از یک شریک جنسی 

 داشتن رابطه جنسی با کسی که چند شریک جنسی داشته باشد 

 پوست آسیب دیده 

 مناطقی که در معرض  تماس شخصی با زگیل یا سایرHPV .قرار گرفته اند 

 عالئم بیماری:

 زگیل تناسلی 

 بدون عالئم 

 خارش 

 درد در هنگام مقاربت 

 خونریزی هنگام مقاربت یا اصالح 

 زگیل بر روی آلت تناسلی یا ولو 

http://rasadmedlab.com/ArtDetails.aspx?Id=e62fad62-dd04-4a85-8126-2680343d8a20
http://rasadmedlab.com/
http://rasadmedlab.com/
http://rasadmedlab.com/


 

 

  آنها در دوران بارداری، زگیل ها ممکن است در اندازه و تعداد افزایش یابد و پس از زایمان اندازه و تعداد

 کاهش می یابد.

 سرطان:

 اغلب هیچ نشانه ای وجود ندارد 

 خونریزی بین سیکل ها یا پس از مقاربت 

 پاپ اسمیر غیر طبیعی 

HPV  ممکن است باعث ابتالی فرد به سرطان دهانه رحم، دهان، مهبل )واژن(، آلت تناسلی، اوروفارنکس، و زبان

و لوزه ها شود که در صورت وجود عالئمی مانند خونریزی، خارش و یا درد در این نواحی، باید به پزشک مراجعه 

 شود.

 : HPVتشخیص 

با معاینه بیمار و مشاهده زگیل در ناحیه تناسلی تشخیص امکان پذیر است. با این حال تستهایی نیز برای تشخیص 

است.  DNAقطعی بیماری به کار برده میشوند. آزمایشهای تشخیصی برای این بیماری انجام پاپ اسمیر و تست 

برای تشخیص  DNAی میکند و آزمایش آزمایش پاپ اسمیر سلولهای جمع آوری شده از دهانه رحم را بررس

سال که پاپ اسمیر آنها غیر  30برای زنان باالتر از  DNAبه کار برده میشود. انجام آزمایش  HPVانواع پرخطر 

 طبیعی گزارش شده، توصیه میشود.

 در برخی موارد هم بیوپسی در تشخیص بیماری کمک کننده است.

الئم بالینی و مشاهده زگیل بر روی آلت تناسلی و نیز نشانه های تشخیص بیماری در مردان نیز با توجه به ع

 سرطان آلت تناسلی، مقعد، دهان و لوزه صورت میگیرد.

 : HPV راه های پیشگیری از

  تزریق واکسنHPV 

 رابطه جنسی سالم 

 عدم داشتن رابطه جنسی در حالی که زگیل تناسلی قابل مشاهده است 

 رداشتن آن بدون معاینه پزشک خودداری کنند. در صورت مشاهده در صورت مشاهده زگیل، باید از ب

 زگیل های کف پا توصیه می شود کفش ها یا صندل ها در فضاهای عمومی مانند استخر ها خارج نشوند.



 

 

 واکسیناسیون:

سال به منظور  12تا  11( توصیه می کند واکسیناسیون در سن CDCمرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها )

ماه از هم  12تا  6خطر ابتال به سرطان رحم و سایر موارد انجام شود. این واکسن در سه دوز، به فاصله کاهش 

سال توصیه می شود. مردان همجنس  26سالگی و زنان تا  21تزریق میشود. تزریق واکسن برای مردان تا سن 

 سالگی واکسن را دریافت کنند.  26گرا باید تشویق می شوند که تا سن 

 رض جانبی واکسیناسیون:عوا

 عوارض توانند می دیگری، داروی هر مانند ها، واکسن. است مؤثر بسیار  HPVدر جلوگیری از  HPVواکسن 

را دریافت کرده اند هیچ عارضه جانبی را نشان نداده اند.  HPV واکسن که کسانی از بسیاری. باشند داشته جانبی

زارش می دهند، مانند درد و زخم شدن بازو. شایع ترین عوارض بعضی افراد عوارض جانبی بسیار خفیفی را گ

 جانبی معموال خفیف هستند.

 :HPVاثرات جانبی متداول واکسن 

  درد، قرمزی، و یا تورم در بازو 

 تب 

 سردرد یا احساس خستگی 

 حالت تهوع 

 درد عضالنی یا مفصلی 

دقیقه پس از واکسیناسیون، می تواند به جلوگیری از ضعف کردن و آسیب های ناشی  15نشستن یا دراز کشیدن 

 از سقوط کمک کند.

در موارد بسیار نادر، واکنش های آلرژیک شدید )آنافیالکتیک( ممکن است پس از واکسیناسیون رخ دهد. افراد 

 باید این واکسن را دریافت کنند.مبتال به آلرژی شدید به هر یک از انواع واکسن ن

 .  9Gardasilو  Gardasil ،Cervarixدر بازار وجود دارد:  HPVدر حال حاضر سه واکسن 

، 6از انواع   9Gardasilمحافظت می کند و واکسن  HPVویروس  18و  16، 11، 6از انواع  Gardasilواکسن 

 محافظت می کند. 58و  52، 45، 33، 31، 18، 16، 11



 

 

 : HPV درمان

، بیماریهای نقص ایمنی، HIVتقریبا هیچ راه شناخته شده ای برای درمان قطعی وجود ندارد. افراد مبتال به 

سرطان ها و مصرف کنندگان داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن باید در دوره های کوتاهتری غربالگری 

HPV .را انجام دهند 

لی و تغییرات سلولی وجود دارد اما باعث از بین بردن ویروس نمیشوند. درمان هایی برای از بین بردن زگیل تناس

 امکان عود بیماری در آینده نیز وجود دارد.
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