


HPV infeksiyonu (Genital Si¤iller)

HPV insanlarda enfeksiyona neden olan bir tür virüstür.
HPV'nin 100 civar›nda türü vard›r. Bunlardan baz›lar›
elde ve ayaklarda si¤illere neden olurken, baz›lar› cinsel
bölgede ortaya ç›kan genital si¤illere ya da baflka bir
ad›yla kondiloma yol açarlar. Baz› türleri ise kad›nlarda
rahim a¤z›ndaki hücrelerde ileride kansere dönüflebilecek
de¤iflimlere neden olabilirler. HPV'nin yaklafl›k 20 türü
genital enfeksiyonlara neden olmaktad›r.

HPV önemi nedir ?
HPV kad›nlarda ve
erkeklerde genital si¤illere
yol açabilir ancak bundan
çok daha önemlisi
kad›nlarda rahim a¤z›
kanserine, erkeklerde de
penis kanserine neden
olabilmesidir. Rahim a¤z›
kanseri tan›s› konmufl
kad›nlar›n %95'inde HPV
saptanmaktad›r.

HPV nas›l bulafl›r ?
HPV cinsel yolla bulaflan hastal›klardan hatta en s›k
karfl›lafl›lanlardan birisidir. Genital bölgeyi enfekte eden
HPV'ler temas yolu ile kolayca yay›l›rlar. HPV'nin bir
kifliden di¤erine bulaflmas› için mutlaka tam bir iliflki
olmas› gerekmez. Enfekte olan cilt bölgelerinin birbiri
ile temas› ile de hastal›k bulaflabilir.

Virüsün kuluçka süresi de¤iflkendir. Bulaflma olduktan
sonra bulgular bazen birkaç ay bazen de birkaç y›l sonra
ortaya ç›kabilir. Hatta bazen virüs y›llarca hiçbir bulgu
vermeden vücutta kalabilir.



Aktif genital lezyonlar›n varl›¤›nda bulafl›c›l›k en yüksektir.
Si¤iller ortaya ç›k›p tedavi edildikten sonra yeniden si¤il
ç›kmadan geçen dönem ne kadar uzunsa bulaflt›r›c›l›k
da o oranda azalmaktad›r.

HPV'nin tespitinde kullan›lan yöntemler önemli bir rol
oynamaktad›r:

Smear testi (Pap Smear Testi)Smear testi (Pap Smear Testi),
Kolposkopik MuayeneKolposkopik Muayene (kolposkop optik bir cihaz olup
bununla rahim a¤z›ndaki dokulara bak›l›yor- kabaca bir
çeflit mikroskop gibi de¤erlendirebiliriz),
Hybrid capture HPV DNA TestiHybrid capture HPV DNA Testi (Pap Smear Testi gibi ucu
pamuklu bir çubuk ile rahim a¤z›ndan sürüntü al›n›r ve
laboratuarda yeni bir DNA testi ile servikal hücrelerde
ve dokularda HPV DNA's›n› yakalanmaktad›r. Bu HPV
testi görülebilir hücre de¤ifliklikleri olmadan bile HPV'nin
varl›¤›n› gösterebilir ve mevcut HPV tipini düflük risk
veya yüksek risk olarak tan›mlayabilir.)

HPV’den kaç›nmak için cinsel iliflkide korunmada
prezervatif ve tek efllilik önemlidir, genital bölgelerinde
si¤il gibi lezyonlar›n bulundu¤u kiflilerle iliflkiye girmekten
kaç›n›lmal›d›r. Herhangi bir flikayetiniz olsun olmas›n
rutin olarak genel kad›n sa¤l›¤›n›z içinde gerekli olan 6
ayda bir doktor kontrolüne gitmek en idealidir.

HPV’nin Tedavisi
HPV' nin tedavisinde di¤er enfeksiyonlarda oldu¤u gibi
a¤›zdan al›nan bir ilaç krem veya afl› ile kesin bir tedavisi
bugün için yoktur. Virüs bir kez vücuda girdi¤i zaman
ba¤›fl›kl›k sisteminin gücüne ve virüsün etki gücüne göre
y›llarca (baz› bilgilere göre virüs tipine ba¤l› olmak üzere
6-8 y›l) hatta ömür boyu vücut içinde sinsi bir flekilde
kal›r Bununla birlikte ortaya ç›kard›¤› lezyonlar yani si¤iller
(kondilom) mutlaka zaman kaybetmeden tedavi edilmeli
ve yak›lmal›d›rlar.

Amaç tedavi ile virüsün h›zla yay›lmas›n› ve bulaflmas›n›
engellemek ve ayn› zamanda virüsün oluflturmufl oldu¤u
si¤iller yani kondilomlar›n yok edilip cinsel organ›n sa¤l›kl›
ve hijyenik duruma getirilmesidir.



Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaflmal›d›r.

Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sk. No: 4  34381 fiiflli - ‹stanbul
Tel: 0850 800 50 50  Faks: +90 212 230 26 18

www.osmanogluhastanesi.com.tr  e-mail: info@osmanogluhastanesi.com.tr
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•  A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
•  C‹LD‹YE
•  ÇOCUK HASTALIKLARI
•  DAH‹L‹YE
•  D‹YET VE BESLENME
•  ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
•  ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹

SAÇ EK‹M‹
•  F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
•  GENEL CERRAH‹

MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI

•  GER‹ATR‹
•  GÖZ MERKEZ‹

ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

•  KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
•  KARD‹YOLOJ‹

EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER

•  KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹

•  NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹fiK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI

•  ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
•  PATOLOJ‹ LABORATUVARI
•  PS‹KOLOJ‹

A‹LE Ç‹FT VE YET‹fiK‹N TERAP‹S‹
•  SA⁄LIKLI YAfiAM-TAMAMLAYICI TIP
•  TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹

G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
 RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ

•  TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR

•  ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAfi KIRMA ÜN‹TES‹

•  YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹


