
 

 مع تحيات الجمعية اللبنانية ألمراض النساء والتوليد

  سلسلة تعزيز صحة المرأة

 

 

 

 (Human Papillomavirus)فيروس الورم الحليمي البشري 

 

 

 . مم اللعوو المننولل  نسٌا ااألكر شٌوواًا  (HPV)وٌسمى أٌضا  فٌروس الورم الحلٌمً البشري التناسلً

 نووا مم فٌروس الورم الحلٌمً البشري التً ٌمألم أم تصٌب المناطق التناسلٌل ونع  40هناك أألكر مم

  .الذألور واإلناث

 

ال  .  أم ٌسبب مشاألل صحٌل خطٌرة، بما فً ذلك الكآلٌل التناسلٌل وبلض أنواع السرطام HPVٌمألم لل

تو ع وسٌلل ملٌنل لملرفل مم هم الملرضوم لهذه المشاألل الصحٌل فملظم الناس الذٌم ٌصابوم باللعوو 

 .مم هذا الفٌروس ال ٌشلروم بو وعه

 

بالرغم مم .  (السٌعا)وم الهربس أو فٌروس ننص المناول البشرٌل  ٌختلف فٌروس الورم الحلٌمً البشري

انتنال هذه الفٌروسات ولى حع سواء أكناء الممارسل ال نسٌل، ولألم لألل فٌروس منهم أوراض مرضٌل 

 .ومشاألل صحٌل مختلفل

 

 

 من هم المعرضون للخطر

 

أم ٌصاب بفٌرٌس الورم الحلٌمً البشري حتى  (مارس أو ٌمارس ال نس)ٌمألم اي شخص نشٌط  نسٌا 

. ولو ألام لعٌه شرٌك واحع

. ممارسل ال نس غٌر المحمً و تلعع الشرألاء
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   العالمات والعوارض

 

 واعة ما تظهر نتوءات صغٌرة فً المنطنل التناسلٌل و تألوم صغٌرة أو ألبٌرة، ظاهرة أو الثآليل التناسلية

تظهر . ٌمألم لمنعمً الرواٌل الصحٌل تشخٌص الكآلٌل واعة وبر النظر. مسطحل، أو ولى شألل  النرنبٌط

الكآلٌل فً غضوم أسابٌع أو أشهر بلع االتصال ال نسً مع الشرٌك المصاب، حتى وام لم تألم هناك أٌل  

قع تزول الكآلٌل التناسلٌل مم تلناء نفسها ، اذا لم تلالج، أو ولى اللألس ٌمألم أم ٌزٌع . والمات ظاهرة

  .ح مها وتتضاوف

تختلف وم التً  (11 و6النوع ) أنواع الفٌروس التً ٌمألم أم تسبب الكآلٌل التناسلٌل سرطان عنق الرحم

 .( االألكر خطرا18 و16النوع )تسبب سرطام ونق الرحم 

 لهذا السبب، مم المهم أم تنوم  .ال تظهر ووارض سرطام ونق الرحم واعة اال فً مرحلل متنعمل  عاًا 

ام هذا الفحص ٌتنصى المرض فً وقت  .النساء بفحص الز ا ل الروتٌنً لألشف سرطام ونق الرحم

 . مبألر حٌث ٌمألم ملال ته قبل أم ٌتحول إلى سرطام

 

 الوقاية

 

  لناحات فٌروس الورم الحلٌمً البشري هً آمنل وفلالل، وٌمألم أم تحمً الذألور واإلناث ضع

بلض اانواع ااألكر شٌووا مم فٌروس الورم الحلٌمً البشري الذي ٌمألم أم ٌؤعي إلى المرض 

ٌؤخذ اللناح ولى كالكل  روات وولى معو ستل أشهر، ومم المهم ام تؤخذ ال روات . والسرطام

 . الكالث بالألامل للحصول ولى أفضل حماٌل

 . سنل بسبب سرول است ابل المناول11          ام اللمر المناسب لبعء اللناح هو مم 

  واما 65 و 21ا راء فحص الز ا ل الروتٌنً للحع مم سرطام ونق الرحم للنساء بٌم ال 

  (ومتابلل أٌل نتائج غٌر طبٌلٌل)

 استخعام الواقً الذألري لمنع انتنال الكآلٌل والحماٌل مم فٌروس الHPV 

 

 


