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 یتناسل لیزگ
 شود؟ یم جادیچگونه ا یتناسل لیزگ

هَارد در اثر  طتریعفًَت در ت يی. اذیآ یتَجَد ه یاًساً لَمیپاپ رٍسیتِ ًام ٍ یرٍسیدر اثر عفًَت تا ٍ یتٌاسل لیزگ

  .تعذ از درهاى تارّا عَد کٌٌذ عاتیضا يیهطکل تاضذ ٍ ا یتٌاسل یّا لیضَد. هوکي است درهاى زگ یهٌتقل ه یتواس جٌس

 دارد؟ یچه شکل یتناسل لیزگ

پَست  یتر رٍ یکَچک یّا یهعوَال تصَرت ترجستگ یتٌاسل یّا لیهتفاٍت تاضذ. زگ گریتِ فرد د یاز فرد یتٌاسل یّا لیاست ضکل زگ هوکي

 یّا یترجستگ عاتیاز ضا یترخ ی(.  تر رٍیتا قَُْ ا یصَرت ذیداضتِ تاضٌذ )از سف یهتٌفاٍت یتَاًٌذ رًگ ّا یضًَذ ٍ ه یظاّر ه یتٌاسل ِیًاح

  .کٌٌذ جادیا یتسرگ ٍ گل کلو یکَچک تِ ّن هتصل ضًَذ ٍ تَدُ ا یّا یترجستگ يیضَد. هوکي است ا یه ذُید یاًگطت هاًٌذ

 شود؟ یچگونه درمان م یتناسل لیزگ

 :ضَد یاستفادُ ه ریز یدرهاى از رٍش ّا یاست. ترا یتِ جلسات هتعذد درهاً ازیهطکل است ٍ اغلة ً یتٌاسل لیزگ درهاى

 ِدرهاى دردًاک  يیهٌجوذ کرد. ا وتریلیه کی ِیرا تا حاض یتٌاسل یّا لیتَاى زگ یه عیها ترٍشىی( تا ًی)سرهادرهاً یَتراپیکوک کرا ت

 .تار تکرار ضَد کیّفتِ  3تا  2ّر  ذیضَد. درهاى تا جادیّا، تاٍل ّن ا لیاست ٍ هوکي است تِ دًثال هٌجوذ کردى زگ

 کن تاضٌذ عاتیهٌاسة است کِ تعذاد ضا یدرهاى زهاً يیترٍکَتر سَزاًذ.اتِ ًام الک یّا را تا کوک دستگاّ لیتَاى زگ یه. 

 ضَد ٍ  یه ذُیهال یتٌاسل یّا لیزگ یسطح خارج یهادُ تر رٍ يیاستفادُ کرد. ا لَکسیتِ ًام پَدٍف یهَضع ییتَاى از دارٍ یدرهاى ه یترا

 .پَست ضَد یذگیگردد اها هوکي است سثة درد، سَزش، التْاب ٍ سائ یآى ّا ه یسثة ًاتَد

 تثرد يیّا را از ت لیزگ ةیترت يیضَد ٍ تذ یوٌیا ستنیس تیتَاًذ سثة تقَ یه وَدیک یویا کرم.  

 دانست؟ دیبا یتناسل لیرا در ارتباط با زگ ینکات مهم چه

 :تَجِ داضت ریتِ ًکات هْن ز ذیتا یتٌاسل لیراتطِ تا زگ در

تَاًذ ًطاًِ گرفتار  یخاًن ه کیدر  یتٌاسل لیٍجَد زگ يیضًَذ. تٌاترا یه جادیا یاًساً لَمیپاپ سرٍیدّاًِ رحن در اثر ٍ ی% از سرطاًْا59از  صیت

 کیضَد، اها ضر یهطاّذُ ًو لیزگ یدر خارج دستگاُ تٌاسل یاگر در خاًو يیالزم اًجام ضَد. ّوچٌ یریگیدّاًِ رحن اٍ ّن تاضذ ٍ تْتر است پ

 .اًجام ضَد ریتَسط هتخصص زًاى ٍ پاج اسو یاتیارز ذیاست، تا یتٌاسل لیدچار زگ یٍ یجٌس

  .تکاّذ یجٌس یّا کیضر يیت یتٌاسل لیتَاًذ از احتوال اًتقال زگ یه یًس سشیآه يیاز کاًذٍم در ح استفادُ

سالِ در  22تا  5زًاى ٍ هرداى  یٍاکسي ّا ترا يیکرد. ا یریجلَگ یتٌاسل لیزگ جادیاز ا کسیٍ سرٍار لیگارداس ریًظ ییتَاى تِ کوک ٍاکسي ّا یه

 .ضًَذ یه قیسِ ًَتت تسر

 


