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 ( و زگیل تناسلی HPVعفونت ویروس پاپیلومای انسانی ) 

Human Papillomavirus (HPV) Infection and Genital Warts  

 ( چیست؟HPVعفونت ویروس پاپیلومای انسانی )

ترین ( یکی از رایجHPVعفونت ویروس پاپیلومای انسانی ) 

ای  ( است. این عفونت مجموعه STIهای آمیزشی ُمسری )بیماری

تواند آلت تناسلی مردانه، نوع ویروس است که می  100از بیش از 

های واژن، گردن رحم  فرج )بخش بیرونی واژن(، یا مقعد و جداره 

 یا مقعد را آلوده کند.

 

ای ندارد و  در اکثر موارد، عفونت ویروس پاپیلومای انسانی  نشانه 

شود. این ویروس در اکثر  بدون نیاز به درمان خود به خود رفع می

شود. در موارد کمتری  های تناسلی و مقعد یافت می ر اندام موارد د

 در دهان یا گلو هم وجود دارد. 

 

نوع عفونت ویروس پاپیلومای انسانی، حدود   100از میان بیش از 

گذارند. دو نوع از این عفونت  های تناسلی اثر مینوع بر اندام 40

های  چنین سرطانهای گردن رحم و هم درصد سرطان  70موجب  

 شوند. کمتر رایج گلو، مقعد، آلت مردانه، واژن و فرج می 

 

دو نوع دیگر از عفونت ویروس پاپیلومای انسانی موجب اکثر 

های تخت یا شبیه شوند که به شکل برآمدگی موارد زگیل تناسلی می 

 شوند.های تناسلی ظاهر می ی اندامکلم در محدوده گل

 

وع عفونت ویروس  احتمال دارد در یک زمان به بیش از یک ن 

پاپیلومای انسانی مبتال شوید. به منظور انجام یک تشخیص دقیق،  

ها و زخمهای مشکوک باید توسط یک مراقبتگر تمام برآمدگی

ایجاد  HPVبهداشت معاینه شود. سرطان گردن رحم که توسط 

شود از طریق آزمایش َپپ، که بخشی عادی از آزمایش بهداشت  می

 شود. داده می جنسی زنان است، تشخیص

 شود؟عفونت ویروس پاپیلومای انسانی چگونه منتقل می

عفونت ویروس پاپیلومای انسانی از طریق تماس پوستی منتقل  

ی جنسی دهانی، واژنی یا تواند در حین رابطه شود. این امر می می

مقعدی یا در طول هر نوع دیگری از فعالیت جنسی که همراه با  

 صورت بگیرد.تماس پوستی طرفین باشد 

 عفونت ویروس پاپیلومای انسانی چقدر رواج دارد؟

سه نفر از هر چهار نفری که فعالیت جنسی داشته باشند در مقطعی  

های ویروس پاپیلومای انسانی از زندگی خود به یکی از عفونت 

مبتال خواهند شد. هرچه تعداد شرکای جنسی شما بیشتر باشد،  

عفونت ویروس پاپیلومای انسانی احتمال بیشتری برای ابتالی به 

 وجود دارد. 

 

 

 های عفونت ویروس پاپیلومای انسانی چیست؟نشانه

های عفونت ویروس پاپیلومای های تناسلی یکی از نشانهزگیل

کلم است که  انسانی است. زگیل تناسلی برآمدگی تخت یا شبیه گل 

 معموالً بدون درد، احتماالً همراه با خارش و گاهی همراه با

های  ی ران، اندامها ممکن است در کشاله خونریزی است. این زگیل 

جنسی، کفل و داخل واژن یا مقعد ظاهر شوند. در موارد نادر داخل  

 شوند.دهان هم پیدا می

 

های بسیاری از عفونت ویروس پاپیلومای انسانی از آنجا که گونه 

ای  چ نشانهکنند، بسیاری از افراد هی های قابل دیدن ایجاد نمی زگیل

های ویروس پاپیلومای انسانی ندارند. در نتیجه  از ابتال به عفونت

این افراد ممکن است ناآگاهانه عفونت ویروس پاپیلومای انسانی را  

 به دیگران منتقل کنند.

 خطرهای ابتال به عفونت ویروس پاپیلومای انسانی چیست؟

شوند تال میاکثر افرادی که به عفونت ویروس پاپیلومای انسانی مب

های آلوده  شوند. اگر از بین نرود، سلول سال درمان می  2در طول 

شود  به نوع عفونت ویروس پاپیلومای انسانی که موجب سرطان می 

تواند منجر به سرطان در گردن رحم،  شروع به تغییر کرده که می 

ها، مقعد، واژن، فرج، آلت مردانه و گلو بشود. در میان این سرطان 

زن در    200ترین است. ساالنه حدود ردن رحم شایعسرطان گ

زن به دلیل    50شوند و حدود سی مبتال به سرطان گردن رحم میبی

 کنند.همین بیماری فوت می 

 شوند؟های تناسلی چگونه درمان میزگیل

توان با داروهای موضعی یا انجماد درمان  های تناسلی را میزگیل

ها و روش درمانی انتخاب  شدت زگیلکرد. مدت درمان با توجه به 

شده تفاوت خواهد کرد. این داروها موجب از بین رفتن عفونت 

شود. شخص درمان شده کماکان ویروس پاپیلومای انسانی نمی

 تواند ناقل عفونت باشد، حتی اگر زگیلی در بدنش دیده نشود. می

 

برای درمان زگیل تناسلی از محصوالت رفع زگیل بدون   هشدار:

سخه پزشک استفاده نکنید. این محصوالت برای استفاده در  ن 

 های جنسی نیستند و ممکن است موجب سوختگی شدید شوند.اندام

آیا واکسنی برای عفونت ویروس پاپیلومای انسانی وجود 
 دارد؟

در کانادا  عفونت ویروس پاپیلومای انسانیدو نوع واکسن برای 

. هر دو واکسن فرد را  Gardasil®9و  ®Cervarixوجود دارد: 

عفونت ویروس پاپیلومای انسانی که موجب  هایی از در برابر گونه 

های های گردن رحم و بسیاری دیگر از سرطان بیشتر انواع سرطان 

همچنین در  Gardasil®9. کنندشوند محافظت می کمتر رایج می

ت  عفونت ویروس پاپیلومای انسانی محافظهایی از برابر گونه



، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
 8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سیدر بی های بهداشتی غیر اورژانسیکنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

زبان  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 گردد.یارائه م

شوند. این های تناسلی میکنند که موجب اکثر موارد زگیل می

واکسن به پیشگیری از عفونت ویروس پاپیلومای انسانی کمک  

کند اما وقتی عفونت به وجود بیاید به از بین رفتن آن کمکی می

های عفونت ویروس   ی واکسن کند. برای آگاهی بیشتر دربارهنمی

   HealthLinkBC File #101b یبه پرونده پاپیلومای انسانی

 مراجعه کنید.  (HPVواکسن ویروس پاپیلومای انسانی ) 

(  STIتوانم احتمال ابتال به بیماریهای آمیزشی )چگونه می
 را کاهش دهم؟

 تفاده از کاندوم رعایت کنیدآمیزش جنسی سالم را با اس

کاندومهای بیرونی )مردانه( و درونی )زنانه( چنانچه طبق دستور  

استفاده شوند، از گسترش بسیاری از بیماریهای آمیزشی در هنگام 

نمایند. کاندوم برای آمیزش جنسی واژنی یا دهانی جلوگیری می

جلوگیری از آن دسته بیماریهای آمیزشی که از راه تماس پوستی 

بخال یا زگیل تناسلی )ویروس پاپیلوم ت شوند، از قبیل منتقل می

( و سیفیلیس )زمانی که زخم هنوز وجود دارد(  HPVانسانی یا 

 کارایی کمتری دارد.

 

 نکات مهمی که هنگام استفاده از کاندوم باید به خاطر داشته باشید: 

بسته کاندوم را بررسی کنید که آسیبی ندیده باشد. از کاندوم  •

 دیده استفاده نکنیدآسیب 

ریخ مصرف را بررسی کنید. از کاندومی که تاریخ مصرف  تا •

 آن سپری شده استفاد ه نکنید

بسته را با دقت باز کنید به طوری که کاندوم پاره نشود. از   •

 کاندوم پاره شده استفاده نکنید

جواهرآالت نوک  کاندوم را از اشیاء تیز، مانند حلقه، گلمیخ یا  •

 ور نگاه داریددمورد استفاده در سوراخکاری بدن  تیز

 داریدکاندومها را در دمای معمولی اتاق نگه •

در هر آمیزش جنسی از یک کاندوم جدید استفاده کنید. کاندومها  •

 را دو بار استفاده نکنید

دو کاندوم را با هم مصرف نکنید. استفاده از دو کاندوم با هم  •

 تواند به پارگی کاندوم بیانجامدمی

پایه -های آبکنندهدانه، تنها از روان همراه با کاندوم الستیکی مر •

های مشتقات نفتی های روغنی مانند ژلکنندهاستفاده کنید. روان

توانند کاندوم الستیکی را ضعیف یا ، لوسیون، یا روغن بچه می 

 خراب کنند 

های آب یا کنندهتوان از روان ئوریتان میهای پلیهمراه با کاندوم •

 پایه استفاده کردروغن

هایی استفاده کنید که از التکس یا پالستیک از کاندوم تنها  •

های اند. کاندومئوریتان / نیتریل / پلی ایزوپرین ساخته شده پلی

ئوریتان بهترین انواع کاندوم برای پیشگیری از  التکس یا پلی

های تهیه شده از  های آمیزشی مسری هستند. )کاندومبیماری

پیشگیری از بارداری کمک   توانند بهپوست بره یا گوسفند می 

های آمیزشی مسری  کنند اما برای پیشگیری از بیماری

 ئوریتانی ندارند.(کارکردی به خوبی کاندومهای التکسی یا پلی

ُکش حاوی  از استفاده از کاندومهای دارای اسپرم •

توانند می N-9( بپرهیزید. کاندومهای  N-9) ۹-نونوکسینول

بافت را اذیت کند و ممکن است احتمال ابتال به بیماری 

 آمیزشی مسری را افزایش دهد

 

 خود را واکسینه کنید

برخی از بیماریهای آمیزشی، مانند هپاتیت آ، ب و ویروس پاپیلوم 

( با واکسن قابل پیشگیری هستند. با مراقبتگر HPVانسانی )

 این واکسنها صحبت کنید. بهداشتی خود در مورد چگونگی دریافت

 

 از وضعیت سالمت جنسی خود آگاه باشید

اید، یا اگر چندین اگر به تازگی شریک جنسی خود را تغییر داده

شریک جنسی دارید، با انجام منظم آزمایشهای تشخیص بیماریهای 

آمیزشی دریابید که به این گونه عفونتها مبتال هستید یا نه. برخی 

ای  بیماری آمیزشی داشته باشند و هیچ نشانهافراد ممکن است 

نداشته باشند. تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی احتمال انتقال  

 دهد.تان را کاهش می عفونت به شریک)های( جنسی 

 

هر چه تعداد شریکهای جنسی فرد بیشتر باشد، احتمال در معرض  

 بیماری آمیزشی قرار گرفتن فرد نیز باالتر خواهد بود. 

 

 باره پیشگیری صحبت کنیددر 

قبل از آمیزش جنسی، در مورد بیماریهای آمیزشی و اینکه چگونه  

خواهید از آنها پیشگیری کنید با شریک جنسی خود صحبت کنید.  می

اگر برای گفتگو در مورد آمیزش جنسی سالم با شریک جنسی خود  

 مشکل دارید، با مراقبتگر پزشکی خود یا یک مشاور صحبت کنید.

 

تان، از ای راهنمایی در مورد چگونگی گفتگو با شریک جنسی بر

 BCسی )منبع آمیزش جنسی هوشمند مرکز کنترل بیماری بی

Centre for Disease Control (BCCDC) Smart Sex 

Resource:دیدن کنید ) 

it-about-talk/talk-https://smartsexresource.com/sex  . 

 

 اطالع دادن به شریک جنسی

اگر مبتال به یک بیماری آمیزشی هستید و از نظر جنسی فعال  

باشید، مهم است که شریک)های( جنسی خود را آگاه کنید. این می

دهد که در مورد سالمتی خود و آزمایش دادن  امر به آنها امکان می

 گیرند.تصمیم ب 

 برای آگاهی بیشتر

توانید احتمال ابتال به برای آگاهی بیشتر در باره اینکه چگونه می

رسانی زیر دیدن بیماری آمیزشی را کاهش دهید از پرونده آگاهی

پیشگیری از بیماریهای   File #08o HealthLinkBCکنید: 

 . (STI) آمیزشی
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