
 

 www.vanakclinic.com تیدر ٍب سا ییثایپَست ٍ ز یتاًک اطالعات

 

               Dr.Mehdi Izadi- Dermatologist             دکتر مهذی ایزدی متخصص پوست

 

 مولوسکوم کنتاژیوزوم

 مولوسکوم کنتاژیوزوم چیست و چرا ایجاد می شود؟

هَلَسکَم کٌتاشیَزٍم ًَعی عفًَت ٍیرٍسی پَست است کِ هوکي است خَدتخَد از تیي ترٍد، اها در صَرت عذم 

 درهاى هی تَاًذ تر رٍی پَست گسترش پیذا کٌذ ٍ ًَاحی هختلف را گرفتار کٌذ. ایي عفًَت در اثر تواس پَست تا پَست ایجاد هی ضَد. 

 افرادی را گرفتار می کند.مولوسکوم کنتاژیوزوم بیشتر چه 

صَرت  هَلَسکَم کٌتاشیَزٍم هی تَاًذ در ّر سٌی ایجاد ضَد، اها در افرادی کِ دچار اگسهای سرضتی )آتَپیک( ّستٌذ، تیطتر دیذُ هی ضَد. در ّر

 سال ّن ضیَع آى افسایص پیذا هی کٌذ.  42تا  61سالِ تیطتری ضیَع را دارد ٍ در سٌیي  9تا  3ایي عفًَت در کَدکاى 

 م چگونه ظاهر می شود و شکل ضایعات آن چگونه است؟مولوسکوم کنتاژیوزو

هیلی هتر تر رٍی پَست ظاّر هی ضًَذ. ایي ضایعات تراق ّستٌذ  5تا  4ضایعات هَلکَسکَم کٌتاشیَزٍم تصَرت ترجستگی ّای گٌثذی ضکل تا اًذازُ 

جَد دارد )تِ عثارت دیگر ضایعات ًاف دار ّستٌذ(. تیطتر ٍ هی تَاًٌذ سفیذ یا تِ رًگ پَست ٍ یا صَرتی تاضٌذ. در هرکس ایي ضایعات فرٍرفتگی ٍ

هاُ تاقی  9تا  1ضایعات تذٍى عالهت ّستٌذ، اها هوکي است تعضی از ضایعات خارش داضتِ تاضٌذ ٍ دٍر آى ّا قرهس ضَد. هعوَال ایي ضایعات ترای 

 تٌِ ٍ اًذام ّا ٍ صَرت دیذُ هی ضًَذ. هی هاًٌذ ٍ تعذ از تیي هی رًٍذ. در کَدکاى تیطتر ضایعات تر رٍی قسوت فَقاًی

 مولوسکوم کنتاژیوزوم چگونه درمان می شود ؟

خَدتخَد ترای پیطگیری از اًتقال ضایعات تایذ تواس تا پَست تیوار را تِ حذاقل رساًذ. در کَدکاى هی تَاى ضایعات را درهاى ًکرد ٍ صثر کرد تا 

وَد کِ ضایعات را دستکاری ًکٌذ، چرا کِ هوکي است عفًَت پخص ضَد. اگر در افراد تسرگسال خَب ضًَذ، اها در ّر صَرت تایذ تِ کَدک تَصیِ ً

 ضایعات در ًاحیِ تٌاسلی ایجاد ضذُ تاضٌذ، تایذ حتوا درهاى اًجام ضَد ٍ ضریک جٌسی تیوار ّن هعایٌِ گردد. در کل ترای درهاى هَلَسکَم

 کٌتاشیَزٍم هی ضَد از رٍش ّای زیر استفادُ کرد:

 تخصص پَست هی تَاًذ تحت تیحسی هَضعی هرکس ضایعات را خارج کٌذ.ه -6

 هی ضَد ضایعات را تِ کوک سرهادرهاًی )کرایَتراپی( هٌجوذ ٍ آى ّا را ًاتَد کرد. -4

 هی ضَد ترای درهاى ضایعات از تعضی از دارٍّای هَضعی هاًٌذ کرم ایوی کیوَد یا ترتیٌَئیي استفادُ کرد. -3

در ًَاحی هَدار، تْتر است هَّای ًاحیِ تراضیذُ ًطًَذ، چرا کِ تراضیذى هَّا ٍ خراضیذُ ضذى ضایعات هی تَاًذ سثة در صَرتی ایجاد ضایعات 

 پخص ضذى عفًَت ضَد.

 

 


