
الملمس  الثآليل عبارة عن حبوب مختلفة الشكل، خشنة 
الخاليا  إصابة  نتيجة  الثآليل  تتشكل  الجلد.  لون  وبنفس 
السطحية من الجلد بنوع خاص من الفيروسات المسماة 
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أنواع الثآليل : 
هناك أنواع عديدة من الثآليل، أهمها : 

1- الثآليل الشائعة، والتي تظهر على اليد عادة. 
2- ثآليل القدم.

3- الثآليل المسطحة. 
4- الثآليل التناسلية. 

الثآليل الشائعة:
قد تتواجد حول األظافر وظهر وراحتي اليدين، أو أماكن 

أخرى.

ثآليل القدم: 
ويكون  مجموعات  هيئة  على  األخمص  في  وتشاهد 

توضعها أكثر عمقاً وأحياناً تكون مؤلمة.
الثآليل المسطحة: 

عبارة عن ثآليل صغيرة متعددة تحدث عادة على الوجه.

الثآليل التناسلية
في  تحدث  طرية  متعددة،  صغيرة  حبوب  عن  عبارة 

المناطق التناسلية عند كال الجنسين. 

كيف تحدث اإلصابة بالثآليل ؟ 
تحصل العدوى عند حدوث التماس بين شخص مصاب 
ما  وعادة  لإلصابة  )مناعيا(  مهيأ  سليم  وآخر  بالثآليل 
عدة  إلى  تمتد  قد  زمنية  فترة  في  الثآليل  تشكل  يتطور 

شهور. 

وال  األشخاص  بعض  عند  الثآليل  عدوى  تحدث  لماذا 
تحدث عند اآلخرين؟ 

التعرض  ومدة  بعدد  يرتبط  الثآليل  عدوى  حدوث  إن 
األشخاص  بعض  لدى  ميالً  هناك  أن  كما  للفيروسات، 
اللتقاط هذه العدوى أكثر من غيرهم مثلما هو الحال لدى 

العدوى بالزكام مثالً.
هل من الضروري معالجة الثآليل ؟ 

من  تمتد  فترة زمنية  لوحدها خالل  الثآليل  تشفى  أحياناً 
أشهر إلى سنوات، ولكن على اعتبار أن عدوى االنتقال 
إلى  نفسه  المصاب  من  وانتشارها   آلخر  شخص  من 
يصبح  فإن عالجها  الحدوث،  متوقع  أمر  أخرى  أماكن 

أمراً ضروريا ً في بعض األحيان.
ما هو العالج ؟ 

ونوع  المريض  عمر  على  المفضل  العالج  نوع  يعتمد 
الثآليل ومكانها. ومن هذه العالجات : 

• وضع بعض المركبات الحمضية. 	
• عدة 	 بعد  تكرار  إلى  يحتاج  والذي  البارد  الكي 

أسابيع.
• الكي الكهربائي وعادة ما يتم في جلسة واحدة. 	

ويحتاج إلى تخدير موضعي.
• كريمات موضعية مناعية.	
• من 	 حقنها  يتم  والتي  للمناعة.  المنشطة  األدوية 

قبل الطبيب في العيادة.
• العالج بالليزر وهو أحد العالجات الفعالة	
• االستئصال الجراحي 	

هل باستطاعتي عالج الثآليل بدون المشورة الطبية؟ 
على الرغم من وجود األدوية المخصصة لعالج الثآليل 



والتي يمكن استعمالها دون المشورة الطبية، فإن أطباء 
لتجنب  الجلد  طبيب  باستشارة  دوماً  ينصحون  الجلد 
استعمال  سوء  مثل  حدوثها  الممكن  من  التي  المخاطر 

الدواء. 
 

ولكن ماذا عن عودة ظهور الثآليل ثانية ؟ 
إن عودة ظهور الثآليل سببه التعرض للفيروس ثانية أو 
الجلد  إلى  انتقل  قد  كان  أصالً  الموجود  الفيروس  أن 

المجاور قبل البدء بالعالج. 

اإلرشادات الواجب إتباعها للمصابين بالثآليل : 
- اإلبتعاد عن عادة قضم أو عض األظافر. 

الثآليل  حالة  في  اآلخر  للشريك  السريري  الفحص   -
التناسلية. 

قد  الثآليل  من  أنواع  هناك  أن  معرفة  الضروري  من   -
الشديدة  الحاالت  في  وخاصة  العالج  صعبة  تكون 
والمتعددة ويتطلب العالج المواظبة على استخدام الدواء 

تحت اإلشراف الطبي. 


