יבלות פי הטבעת ( קונדילומה ) Anal Warts
מה הן יבלות פי הטבעת ( קונדילומה )?
יבלות פי הטבעת ( קונדילומה )  -הן נגעים בצורת כרובית המופיעים על פי הטבעת
ושאר אברי המין ,זוהי מחלת המין השכיחה ביותר בעולם המערבי

מה גורם ליבלות אלה ואיך לאבחנתם?
נגרמת על ידי נגיף הפפילומה וכחמישים אחוז מהצעירים הפעילים מינית נושאים את
הנגיף במצב רדום
ניתן לאבחן קונדילומה בפי הטבעת על ידי בדיקה חיצונית לרוב ,אך ביופסיה ובדיקות
דם יעילות לאבחנת קונדילומה בפי הטבעת רדומה ,לה אין סימנים חיצוניים מלבד גרד
או כאבים.
קבוצות הסיכון להדבקה בוירוס קונדילומה בפי הטבעת הן גברים הומוסקסואלים ונשים
המקיימות יחסי מין אנאליים.
נדירה הדבקה של קונדילומה בפה בעקבות יחסי מין אוראלים ,אך קונדילומה בפי
הטבעת ,בנרתיק ובפין היא נפוצה מאוד ,למרבה המזל רק כשליש מהנושאים את הנגיף
ייפתחו בשלב מסוים יבלות.
הנגיף לרוב נעלם מעצמו לאחר שנתיים מזמן ההידבקות ,אך קיום יחסי מין קבועים,
פרטנר נגוע בנגיף ,תגרום להדבקה חוזרת של בני הזוג ולמניעת החלמה.
ישנן וואריאציות של הנגיף קונדילומה בפי הטבעת הגורם לסרטן ,אך שיעור הופעתן של
וואריאציות אלו הוא נמוך

אל יבלות אלה תמיד צריכים להסיר?
כן .אם הם לא יוסרו ,היבלות בדרך כלל לגדול ולהתרבות .אם אינו מטופל ,היבלות
עלולות להוביל לסיכון מוגבר לסרטן באזור הפגוע.

מה טיפולים זמינים?
אם יבלות קטנות מאוד ונמצאות רק בעור סביב פי הטבעת ,הם יכולים להיות מטופלים
עם תרופות אקטואליות ,על ידי הקפאת היבלות עם חנקן נוזלי ו ע" י הסרתם בניתוח.

האם אני חייב להתאשפז לטיפול כירורגי?
טיפול כירורגי להסרת יבלות אנאליות מתבצע לרוב כניתוח במרפאת חוץ או באשפוז
יום.

מה ניתן לעשות כדי להימנע מקבלת יבלות אלה שוב?

במקרים מסוימים ,יבלות עלולות להשנות שוב ושוב לאחר הסרה מוצלחת ,שכן הווירוס
שגורם ליבלות לעתים קרובות נמשך במצב רדום ברקמות גוף.
צריך לדון עם רופאך :כמה זמן צריך לעבור ,הערכה ליבלות חוזרות ונשנות.
להימנע ממגע מיני עם אנשים שיש להם יבלות באיברי המין ופי הטבעת.
הגנת קונדום או הגבלת מגע מיני לשותף אחד תקטין את החשיפה הפוטנציאלית שלך
לנגיף המדבק שגורם ליבלות אלה .כאמצעי זהירות ,שותפים מיניים צריכים להיבדק ,גם
אם אין להם תסמינים.

