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 لیدرمان زگ یانواع روش ها ست؟یچ لیزگ

 

 

 دهیثؤلول نام یکه در طب سنت یشونده مسر حیشکل و تلق یا رهياست دا یزايده ا لیزگ

 .شود یم

است با استفاده  لیزگ یپوست یماریب وعیکمک به کاهش ش قیتحق ني: هدف از انجام ااهداف

 ارزان و کم خطر یاز درمان ها

 یمرجع طب سنت یاز کتاب ها یو با بررس یمطالعه به روش کتابخانه ا نيو روش ها: ا مواد

 .و ... انجام شده است
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مجدد آن  لیرا دفع کرد از تشک یماریمزاج فرد را اصالح کرد و خلط ب دي: بایریگ جهینت

 .کرد یریجلوگ

 .برد نیان را ازب یاستفاده نمود و آثار ظاهر یموضع یتوان از روش ها یم

 

 :پرداخت میخواه يیزهایچ چه به مقاله از معجون ساز نيا در

 لیاز خود زگ فيتعر

 لیزگ انواع

 لیکننده زگ جاديا عوامل

 درمان یها روش

 درمان دارد؟ یسلتنا لِیزگ ما: شنهادیپ

 

 ست؟یچ لیزگ

 فيثؤلول )تعر یکه در طب سنت یشونده مسر حیشکل و تلق یا رهياست دا یزايده ا لیزگ

باشد که در انواع نرم و سفت مشاهده  یم یعیطب ریشکل است و غ یا رهيدا یثؤلول: زايده ا

 .شود یم دهیشود.( نام یم

غده ها را با  نيکنند و ا یپوست و پا رشد م یاست که انواع آن بر رو یگوشت یغده ا لیزگ

 .سوزانند یم کیازت دیاس لیسوزاننده از قب یدارو ها
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شوند  جاديا یتناسل هیافراد رشد کنند و اگر در ناح یتوانند از سرتا نوک پا یها م لیزگ

 .است تیحائز اهم اریبس

 یم جاديو مقعد ا یادرار آلت تناسل یمجرا قياز طر یعنيهستند،  یها مقاربت لیاز زگ یبرخ

 .دار هستند ریواگ اریشوند و بس

 .تاول سفت است کي ايتومور کوچک و زبر به شکل گل کلم  کي

پوست دهان آلت  یتواند بر رو یوجود دارد که م یورم انسان روسيگونه و 100از  شیب

 .مقعد رشد کند یو نواح یتناسل

 

افراد است چون ممکن است در طول عمرشان  شتریب یآشنا برا یعنوان کي لیواقع زگ در

کند. در طب  دایتظاهر پ لیمانند زگ یپوست دهيزا کياز بدنشان  يیچند بار در جا اي کي

ذکر شده است و در  لیدرمان زگ یو کم خطر برا نهيمتعدد و کم هز یروش ها رانيا یسنت

 لیرا دفع کرد و از تشک یماریکرد و اصالح نمود، خلط عامل ب یمزاج فرد را بررس ديابتدا با

 .ان را برطرف نمود یآثار ظاهر یموضع یکرد و با روش ها یریمجدد آن جلوگ

 

 :نوع آن نيو مهم تر لیزگ انواع

 یشود م یم جاديدست ها و زانو ها ا یزبر بر رو ی: به شکل برامده با سطحیمعمول لِیزگ

 .باشد
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صورت و گردن و دست  یبه زرد بر رو ليما یکوچک است به رنگ قهوه ا لیزگ کي: پهن 

 .شود یم جاديها و مچ و زانو ا

 .شود یم داريپلک ها و لب ها پد ژهيصورت به و ی: انگشت مانند است و بر رویا رشته 

 .شود یم جاديدر مرکز آن در پاشنه پا ا اهیلکه س ني: توده سخت و دردناک با چندپاشنه 

 .شود یم جاديدست ها و پاها ا یاست که بر رو لیاز زگ یکنوعيخانه:  خانه 

 .نوع آن است نيشود و مهم تر یم داريپد یآلت تناسل ی: بر رویتناسل لِیزگ

 .شودیسال منجر به مرگ م 20است در افراد مبتال بعد از روسيو نينوع ا نيتر مهم

HPV روسيو نیبنام هم یواکسن یدالیم 2006سال  یعني شیسال پ 12علت حدود  نیبه هم 

 . شده است دیتول

 

 :لیکننده زگ جاديا عوامل

به سمت پوست  عتیآن دفع ماده از طب یدارد. سبب فاعل یاسباب و انواع مختلف یماریب نيا

 .از هردوست یبیترک اي یخلط سوداو یشده بلغم ظیآن خلط غل یو مخاط و سبب ماد

 :هضوم چهارگانه وجود دارد یطب سنت در

 :یمعد هضم

 .شود یمدفوع دفع م قيمواد زائد از طر یمعد هضم

 :یکبد
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 .ادرار است یکبد هضم

 :یعروق

 .شوند یادرار و عرق و بخار دفع م لهیمواد به وس یعروق هضم

 :رابع

 .بخار و دخان است قيچهارم از طر هضم

خواهند  ینقش مهم لیزگ لیتشک نديعوامل خوب عمل نکنند، در فرا نياز ا کيکه هر چنان

و مصرف  یکم و پرخور هيآب سرد و تغذ ايمثل مواجهه با آب گرم  یعوامل ايداشت. 

 و یکم خواب ايمدت  یطوالن یداریسرد و ب یلیخ یمصرف غذاها ايسرد و خشک  یغذاها

... 

 

 HPV: واکسن دیتول

 .واکسن باشد نیهم ایواکسن ضد سرطان دن نیاول ديو شا ستیکشنده ن روسيو نيا

دهند  یشوند و ناخواسته به همسران خود انتقال م یم یماریب نيکه دچار ا یتوجه زنان قابل

 .استفاده کنند ریتوانند قبل از ابتال از تست پاپ اسم یم

 

 رود؟یم نیخود بخود ازب لیزگ ايآ

ها خود بخود  لیزگ نياز ا یشود اما بعض ديسال ها طول بکشد، تا ناپد اياست ماه ها  ممکن

 .روند ینم نیاز ب
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 یتناسل لیزگ زریو ل یوتراپياز دو روش کرا یتناسل یها لیبردن زگ نیازب یطور مثال: برا به

 .شود یم زيتوسط پزشکان تجو

 

 :گريبه شخص د یاز شخص انتقال

 .شوند یمنتقل م گريبه فرد د یپوست از فرد یرو یها لیاطالع داشت که زگ ديبا

 .ردیگ یانتقال صورت م نيافراد مبتال ا یشخص ليحوله و وسااستفاده از  با

انتقال  گريبه فرد د یو مقعد یمهبل یسکس دهان نیاست در ح یمسر اریبس یتناسل لیزگ اما

 .کند یم دایپ

موضوع به همسر خود  نيبدون اطالع از ا یکند وگاه یخانم ها در داخل مهبل رشد م در

 .دهند یانتقال م

 

 هم رشد کنند؟ یتوانند به صورت گروه یها م لیزگ

 .کند یو هم بصورت جداگانه رشد م یهم به صورت گروه لیزگ

از بدن ظاهر شود  يیتواند در هرجا یاست که م لیزگ یمشکالت پوست نيتر عياز شا یکي

 .به پزشک معالج مراجعه کند دياز بدن به طور مکرر رشد کند فرد با یواگر در قسمت
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 :لیزگ درمان

 :ریبا س درمان

 .کند یمبارزه م یروسيو یاست و با عفونت ها یو ضد قارچ و ضد باکتر روسيضد و ریس

 :استفاده روش

ان را  یباند رو کيو با  دیقرار ده دهيد بیمنطقه آس یرا خرد کرده و رو ریحبه س کي

 دیبپوشان

 .دیتحمل کن قهیدق 20 بمدت

را به  لیتواند زگ یکه دارد م یبا اثر سوزانندگ ریو س دیکار را انجام ده نيبار در روز ا دو

 .ببرد نیکند و آن را از ب ليتاول تبد

 

 :بیس سرکه

 . دارد یضد عفون تیخاص زیسرکه ن نيا

 :استفاده روش

استفاده کرده و  زیپنبه تم کيو از  دیاب مخلوط کن مانهیپ کيرا با  بیسرکه س مانهیپ 2

 .دیچسب بپوشان ايآن را با باند  یو رو دیقرار ده دهيد بیمحل آس یرو

 .رودیم نیکند و ازب یشدن م اهیشروع به س لیکه بعد از چند روز زگ دیهفته تکرار کن چند
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 C: نیتاميو

 : استفاده روش

تا حالت  دیآب به آن اضافه کن یو مقدار دیو در کاسه قرار ده دیسه قرص را خرد کن اي دو

 . ردیبگ یریخم

کرد اما  دیدر ابتدا احساس سوزش خواه دیقرار داده و با باند پوشش ده لیزگ یرا رو ریخم

 .خواهد رفت نیبه سرعت از ب

 

 :حانير

درمان را در روز دوبار انجام  نيا دیقرار ده لیزگ یو رو دیرا خرد کن حانيبرگ تازه ر چند

 .دیده

 

 :نيریش جوش

 لیکننده زگ جاديا یها روسيدارد و با و یو ضد عفون یهم خواص ضد التهاب نيریش جوش

 .کند یمبارزه م

 :استفاده روش

مانند  ریکه بصورت خم دیمخلوط کن نيریرا با جوش ش دیسرکه سف یخور یقاشق چا کي

 .شود
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 .دیدر روز ان را استفاده کن دوبار

شب  کيمخلوط کرد و قبل از خواب بمدت  زیرا با روغن کرچک ن نيریتوان جوش ش یم

 .استفاده نمود

 

 :ورا آلوئه

 .دیبمال لیزگ یژل تازه را رو زیپنبه تم کيرا از برگ جدا کرده و با  ژل

 .دیکار را انجام ده نيبار در روز ا دو

 

 :یدرخت چا روغن

و در شب بخصوص  دیکن بیآب ترک ايورا  هيروغن آن را با با ژل آلو نيبودن ا یقو لیبدل

 .دیبمال لیزگ یقبل از خواب بر رو

 .مقابله کند روسيتواند با و یشود م یروغن به سرعت جذب پوست م چون

 

 :کرچک روغن

 قهیکرده و چند دق زیرا تم لیو صبح ها زگ دیبمال لیزگ یجند بار در روز آن را رو دیتوان یم

 .دیکن سیدر آب گرم ان را خ
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 :یخانگ یها درمان

قرار داد اگر قبل از خواب  لیزگ یاز پوست را برش داد و رو یتوان قسمت یپوست موز م با

 .به نفع شماست دیرا انجام ده نکاريا

 .دیاز پوست موز سبز استفاده کن ديبهتر با جهینت یبرا

 .شود یو زودتر درمان م کندیها را نرم م لیدر اب گرم چون آب گرم زگ ساندنیخ

 .کنند یریتواند از عفونت ها جلوگ یدهند و م یکار را انجام م نيافرار مبتال ا معموال

 

 :یریگ جهینت

از بدن رشد  يیتوانند در هرجا یهستند که م یپوست یها یماریب نيتر عياز شا یکيها  لیزگ

 .در پلک ها یکنند حت

از  یماریب نیچکرده و در صورت بروز هم تيرا رعا یشود نکات بهداشت یم هیتوص پس

 .میاستفاده کن یدرمان اهیبخصوص گ یدرمان یروش ها

 .میبه پزشک متخصص مراجعه کن عايحتما و سر یتناسل لیدر صورت بروز زگ اما

 .درمان کرد نیلیمانند پودوف یموضع یتوان با داروها یکوچکتر را م یها لیزگ

 .استفاده کرد عيما تروژنیبزرگتر از ن یها لیزگ یبرا

به پزشک  ديبا یتناسل لیهم خطرناک هستند مانند زگ یلیها که خ لیاز زگ یبرخ یبرا یول

 .شود یمتعدد استفاده م یدرمان یمراجعه کرد و از روش ها
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 :در آخر و

بود حتما به  اديز ايکم  یماریبهتر از درمان است. اگر شدت ب یریشگیباشد پ ادتاني شهیهم

 یاز درمان ها دیتوان یم یلیبه هر دل ايو  دیکان را نداشتام نيو اگر ا ديیپزشک مراجعه فرما

 .دیاستفاده کن یاهیو گ یخانگ

 

  .باشد یم لیبردن زگ نیاز ب یبرا ینیتضم يیدارو بیما ترک شنهادیپ نیهمچن

 .دیکن کیکل نجايمحصول ا اتیجزئ دنيد یبرا

 

Website:   MajonSaz.ir 

https://majonsaz.ir/

