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 )زگیل آبکی( مکانتوژیوزومولوسکوم 
Molluscum Contagiosum

 چیست؟ کانتوژیوزوم مولوسکوم

یک نوع بیماری  یا زگیل آبکی انتوژیوزوممولوسکوم ک
گذارد.  ویروسی است که بر الیه بیرونی پوست تآثیر می

پوست بر  سطحکوچکی بر  های نرم و ویروس جوش نای
که ممکن است به آسانی گسترش یابند ولی  گذارد جای می

 بار نیستند.  زیان

 چیست؟این عارضه عالئم 

 درد کوچکیدون های ب عفونت مولوسکوم به صورت جوش
پس از تماس  ماه ۶ تاهفته  ۲ شود که ممکن است آغاز می

ها  . جوشدر نواحی مختلف بدن پدیدار شودبا ویروس 
 رنگ صورتیو های برجسته  ظرف چند هفته به نقطه
با یک چاله در وسط تبدیل  یصاف، محکم و کوچک

مقاومت ویروس بیماری  در برابرشوند. وقتی بدن  می
قرمز به رنگ ها ممکن است ورم کنند و  این جوش کند، می

 .درآیند

 انتقال می یابد؟ چگونهعفونت 

عفونت مولوسکوم با دست زدن، خاراندن یا مالیدن پوست 
یابد. اگر  تماس جنسی انتقال می از طریق آلوده از جمله

 ها معموالا  ویروس در طول رابطه جنسی انتقال یابد، جوش
روی شکم، کشاله ران، سطح خارجی اعضای تناسلی، 

تواند از یک  شوند. ویروس می یافت می ها باسن یا ران
شخص به شخص دیگر یا از یک نقطه بدن شخص مبتال به 

تماس با وسایلی که آلوده به ای دیگر انتقال یابد.  نقطه
ویروس هستند مانند حوله یا اسباب بازی، ممکن است به 

 بیانجامد.  سرایت عفونت
 

از میان ها  تا زمانی که جوش کانتوژیوزوممولوسکوم 
. شخص مبتال به ویروس نباید حوله مسری استاند،  نرفته

یا حوله صورت خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. 
 کاهد.  ها از احتمال گسترش ویروس می شستن دستتمیز 

 بگیرد؟کانتوژیوزوم است مولوسکوم  ممکنچه کسی 

با پوست با شخص مبتال داشته  پوستهرکس که تماس 
مولوسکوم  اگرچهقرار دارد.  ءباشد در خطر ابتال

سال  ۰۱بیش از همه در میان کودکان زیر کانتوژیوزوم 
رایج است، ممکن است به افراد دیگر نیز سرایت کند. در 

در زمره کانتوژیوزوم عمدتاا بزرگساالن مولوسکوم 
است. این بیماری در میان افراد با های مقاربتی  بیماری

 . داردتر شدت بیشتری  دستگاه ایمنی ضعیف
بیش از همه در مناطق گرم و کانتوژیوزوم  مولوسکوم

ممکن است  جاهای دیگر نیزمرطوب رواج دارد، اما در 
 یافت شود. 

 درمان آن چیست؟

ماه از  ۶ظرف خود به خود  معموالا  ها جوش در افراد سالم
را  ها ها یا جوش روند. شخص باید سعی کند زخم بین می

سعی را باند بپیچد. ها  دور جوشتواند  نخاراند و حتی می
 د. با تیغ نزنیها را  محل جوشکنید پوست خود در 

 
به  بهتر استپدیدار شوند  ها این عالئم دور چشم اگر

منظور جلوگیری از ناراحتی چشم درمان شوند. درمان 
عالئم در ناحیه تناسلی از گسترش بیماری از طریق تماس 

 کند.  جنسی جلوگیری می
 

کنند در صورتی که عالئم ایجاد نگرانی  بهداشتی مراقبتگر
های  تواند از روش می یا برای جلوگیری از گسترش آنها

 زیر استفاده کند:درمانی 

و برداشتن جوش با نیتروژن  منجمد کردن -تراپیکریو •
 مایع

 ویروس در مرکز زخم یا جوش از میان بردن -کورتاژ •

استفاده از کرم و داروهای خوراکی برای درمان  -دارو •
در مشورت با مراقبتگر  باید فقطمولوسکوم نادر است و 

بهداشتی انجام شود. داروها ممکن است عوارض جانبی 
ناخواسته تولید کنند و تنها در صورتی در نظر گرفته 

 شوند که کریوتراپی یا کورتاژ جواب ندهد.  می
 

الی دارید با مراقبتگر بهداشتی خود سؤاگر عالئم بیماری یا 
بگیرید و با یک  تماس ۰-۰-۸یا با شماره  در میان بگذارید

 پرستار رسمی صحبت کنید.
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به بیماری مقاربتی  ءتوانم از احتمال ابتال می چگونه
 جلوگیری کنم؟

 خطر برقرار کنید رابطه جنسی بی با استفاده از کاندوم
های زنانه و مردانه وقتی طبق دستورالعمل استفاده  کاندوم

های  توانند مانع گسترس بسیاری از بیماری شوند، می
مقاربتی از طریق رابطه جنسی دهانی، مقعدی و واژنی 

شوند. کاندوم در حفاظت در مقابل بیماری مقاربتی پوستی 
هرپس ساده، زگیل تناسلی )پاپیلوماویروس انسانی یا مانند 

کارایی )در صورت وجود جوش( وی( و سفیلیس  پی اچ
 .کمتری دارد

 
زیر را به یاد هنگام استفاده از کاندوم نکات  مهم است که
 داشته باشید:

. از کاندوم بسته کاندوم را چک کنید که آسیب ندیده باشد •
 آسیب دیده استفاده نکنید.

از کاندوم منقضی  .دوم را چک کنیدنکاتاریخ انقضای   •
 شده استفاده نکنید.

از  بسته را به دقت باز کنید تا کاندوم پاره نشود. •
 استفاده نکنید.  ،کاندومی که پاره شده است

مانند انگشتر، گل میخ و  کاندوم را از اشیای تیز •
 دور نگاه دارید. گوشواره

 دارید. داریهکاندوم را در دمای اتاق نگ •

از کاندومی در هر بار سکس از کاندوم نو استفاده کنید.  •
 که استفاده شده است دوباره استفاده نکنید.

 کاندوم استفاده نکنید. ۲همزمان از  •

 آبی پمادهای روان کنندهالتکس مردانه فقط از   اندومبا ک •
روغن بچه،  مانند های روغنی روان کنندهاستفاده کنید. 

 ند. نک اد یا ژله نفتی التکس را تضعیف یا تخریب میپم

های  توان با کاندوم های آبی یا روغنی را می کننده روان •
 پلی اورتان مورد استفاده قرار داد. 

ی التکس یا پلی اورتان )پالستیکی( ها فقط از کاندوم •
های التکس یا پلی اورتان بهترین  استفاده کنید. کاندوم

های مقاربتی و  نوع کاندوم برای پیشگیری از بیماری
های مبتنی بر پوست حیوانات  حاملگی هستند. )کاندوم

توانند از حاملگی پیشگیری کنند اما در پیشگیری از  می
های التکس یا پلی  بی کاندومهای مقاربتی به خو بیماری

 اورتان نیستند.(

 
 

 کنیدواکسینه خود را 
هپاتیت ب و های مراقبتی مانند هپاتیت آ،  برخی بیماری

پیشگیری وی( با واکسن قابل  پی پاپیلوماویروس انسانی )اچ
ها با مراقبتگر  ای اطالع از نحوه تهیه این واکسنبرهستند. 

 بهداشتی خود صحبت کنید. 
 

 آگاه باشیدوضعیت سالمت جنسی خود از 
 شرکایاید یا  شریک جنسی خود را تغییر داده اگر اخیراا 

های مقاربتی به  دارید، آزمایش منظم بیماریمتعدد جنسی 
. خیریا  اید دچار عفونت شدهکه آیا  کند بدانید شما کمک می

داشته باشند به بعضی افراد ممکن است بی آنکه عالئمی 
کشف و درمان بیماری ی مبتال باشند. مقاربت  بیماری

تان  شریک جنسیمقاربتی از احتمال انتقال بیماری به 
 کاهد. می
 

در معرض  ،تان بیشتر باشد های جنسی هرچه تعداد شریک
 به بیماری مقاربتی خواهید بود.  ءخطر بیشتری برای ابتال

 
 درباره جلوگیری صحبت کنید

 یا شرکای جنسیپیش از برقراری رابطه جنسی با شریک 
 مقاربتی و نحوه جلوگیری مورد های خود درباره بیماری

در  د صحبت کنید. اگر برای صحبت با او )آنها(نظر خو
آن را با مراقبتگر بهداشتی یا مشاور  ،این باره مشکل دارید

 میان بگذارید.  خود در
 

، برای راهنمایی درباره نحوه صحبت با شریک جنسی خود
سی  های بی شمند مرکز مهار بیماریاز منبع جنسی هو

(BCCDC ):به آدرس زیر بازدید کنید  
-talk/talk-http://smartsexresource.com/sex

it-about 
 

 اطالع شریک جنسی
 ،و فعالیت جنسی دارید مبتال هستید بیماری مراقبتیبه اگر 

جنسی  یا شرکای مهم است که بیماری خود را به شریک
دهد درباره  آنها امکان میخود اطالع دهید. این کار به 

 د.نسالمت خود و انجام آزمایشات تصمیم بگیر

 کسب اطالعات بیشتر  جهت

به  ءاحتمال ابتالکاهش برای کسب اطالعات بیشتر درباره 
را ببینید:  لینک بی سی این پرونده هلثهای مقاربتی  بیماری
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