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Abstract
Background: Although many warts are treated with usual methods, resistant cases are common problems.
Bleomycin is one of the drugs used for resistant cases. The aim of this study was to compare the effect of
cryotherapy and intralesional bleomycin injection combination with cryotherapy in the treatment of resistant warts.
Methods: Sixty patients with resistant warts were selected and randomly divided into two groups of 30 A and B
patients. In each group, cryotherapy was performed three sessions during 0, third and, sixth weeks in case of visible
lesions. In group B, in addition to cryotherapy in week 0, and in the presence of visible lesions during week 3,
injections of intra-lesions of bleomycin 1 mg/ml were administered. Treatment outcomes and possible complications
were evaluated during the third and sixth weeks.
Results: The response to the treatment was defined as poor, moderate, and well by the physician, which was
16.7%, 53.3% and, 10% in group A after 3 weeks of treatment, respectively and was 16.7%, 50% and, 33.3% in
group B, respectively. The response to the treatment after 6 weeks of treatment was 33.3%, 40%, and 26.7% in
group A and was 6.7%, 40%, and 53.3% in group B, respectively.
Conclusion: Combined treatment of cryotherapy and intralesional bleomycin injection is more effective than
cryotherapy in the treatment of resistant warts.
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چکيده
زمينه :هر چند بسیاری از زگیلها با درمان های معمول بهبود مییابند ،ولی موارد مقاوم از معضالت شایع هستند .بلئومایسین از جمله داروهایی است که
برای موارد مقاوم استفاده میشود .هدف از این پژوهش مقایسه اثر ترکیبی کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه بلئومایسین با کرایوتراپی در درمان زگیل مقاوم
است.
روش کار :شصت بیمار با زگیل مقاوم به درمان انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه  03نفره  Aو  Bقرار داده شدند .در هر گروه

سه جلسه کرایو طی هفتههای  0 ،3و  6در صورت وجود ضایعات قابل مشاهده انجام شد .در گروه  Bعالوه بر کرایوتراپی در هفته صفر و در
صورت وجود ضایعه قابل مشاهده طی هفته  0نیز تزریق داخل ضایعه بلئومایسین  1mg/mlانجام شد .نتایج درمانی و عوارض احتمالی در
هفتههای  0و  6بررسی شد.

يافتهها :میزان پاسخ به درمان از نظر پزشک به صورت ضعیف ،متوسط و خوب تعریف شد که این میزان بعد از سه هفته درمان در گروه  Aبه ترتیب
 30/0 ،16/7و 13درصد و درگروه  Bبه ترتیب  33 ،16/7و 00/0درصد بود .میزان پاسخ بعد از  6هفته به درمان در گروه  Aبه ترتیب  03 ،00/0و 66/7
درصد و درگروه  Bنیز به ترتیب  03 ،6/7و  30/0درصد بدست آمد.
نتيجهگيري :درمان ترکیبی کرایوتراپی وتزریق داخل ضایعه بلئومایسین نسبت به کرایوتراپی روش موثرتری برای درمان زگیل مقاوم است.
کليد واژهها :کرایوتراپی ،بلئومایسین ،زگیل

نحوه استناد به اين مقاله :امیرنیا م ،رنجکش م ،موسوی م ا .مقایسه اثر درمان ترکیبی کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه بلئومایسین با درمان کرایوتراپی در درمان زگیلهای مقاوم
کف دست و پا .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز1011 .؛680-677:)6(06

حق تالیف برای مولف محفوظ است.

این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

منتشر گردیده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

مقایسه اثر درمان تركيبی كرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه بلئومایسين با درمان كرایوتراپی در درمان زگيلهاي مقاوم كف دست و پا

مقدمه

ویروس پاپیلومای انسانی می تواند در پوست و مخاط انسان،
بیماری ایجاد کند .شیوع ضایعه های ایجاد شده در سنین 16-16
سال به بیش ترین حد میرسد( .)1زگیل های رایج بهخصوص
روی دست ها و اطراف ناخن ها ایجاد میشوند .در زگیل های
کف پایی درد شایع است 03 .تا  33درصد از زگیل کف پایی در
طول  6ماه ممکن است خود به خود از بین بروند و  %63زگیل
های  Commonدر طول  6سال خود به خود از بین میروند (.)1
در درمان زگیل از روش های مختلفی استفاده شده است که می
توان به اسید سالیسیلیک موضعی ،منوکلرواستیک اسید ،تری
کلرواستیک اسید ،سیلور نیترات ،رتینوئیک اسید موضعی ،جراحی،
لیزر و سیدوفاویر اشاره کرد (6و .)0دو روش درمانی دیگری که
در درمان زگیلها استفاده میشود ،تزریق بلئومایسین داخل ضایعه
و کرایوتراپی با نیتروژن مایع است که در زمینه آثار درمانی این دو
روش ،مطالعات زیادی صورت گرفته است .میزان موفقیت روش
کرایوتراپی از  78درصد تا  16درصد در مطالعات مختلف متغیر
است(0و .)3اغلب مطالعات تزریق بلئومایسین داخل ضایعه را
بدون عارضه یافتند( .)6-8در مطالعه فوشت و همکاران نیتروژن
مایع حداکثر در شش درمان به فاصله دو هفته استفاده شد و در 01
درصد بیماران موثرتر بود( .)1در این مطالعه بیماران با زگیل کف
دست و پا که به درمان های رایج جواب مناسب ندادهاند و سه
جلسه کرایو شده و پاسخ رضایتبخشی نداشتند ،وارد مطالعه می
شوند و تزریق داخل ضایعه بلئومایسین با سرنگ انسولین و مولتی
پانکچر به کرایوتراپی اضافه شده و نتایج درمانی با گروهی که فقط
کرایوتراپی دیافت میکنند ،مقایسه می شوند.

روش كار

در این کارآزمایی بالینی با کد اخالق
( )6N63163360331800IRCTتعداد  63بیمار مراجعهکننده به
درمانگاه پوست مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز و با در نظر
گرفتن معیارهای ورود (عدم پاسخ زگیل کف دست و پا به درمان
های رایج کراتولیتیک و سه جلسه کرایوتراپی ،زگیل طول کشیده
بیش از یک سال) و خروج (فوبیا تزریق ،سابقه رینود ،سابقه
بیماری های روماتولوژیک ،آلرژی به بیحسی موضعی) وارد
مطالعه شدند .بیماران به صورت تصادفی به دو گروه  03نفره
تقسیم شدند .حجم نمونه بصورت تمامشماری بود .این مطالعه به
مدت  16ماه از شروع اجرای طرح در اتاق عمل پوست مرکز
آموزشی و درمانی سینا تبریز انجام شد .گروه اول ( )Aفقط تحت
کرایوتراپی و گروه دوم ( )Bعالوه بر کرایوتراپی ،تحت تزریق
داخل ضایعه بلئومایسین  1 mg/mlقرار گرفتند.
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نکات كاربردي

این مقاله می تواند روش جدید درمان وارت های مقاوم را در
مراکز درمانی و اتاق عمل پوست بیمارستان ها معرفی نماید.

سن و جنس افراد و مدت زمان ابتال ،تعداد ،اندازه و قطر
بزرگترین ضایعه و مدت زمان ابتال به زگیل کف دست و پا در
پرسشنامهای برای هر بیمار ثبت شد .همچنین برای بررسی دقیق
تر ،از زگیل ها قبل از شروع درمان عکسبرداری شد و همه این
مراحل بعد از اتمام دوره های درمان نیز در مورد هر بیمار دوباره
انجام شد .بیماران با زگیل کف دست و پا که به درمان های دیگر
پاسخ ندادهاند و بیشتر از  1سال به طول کشیده و بعد از سه جلسه
کرایوتراپی هنوز بهبودی نیافتهاند ،با لحاظ کردن شرایط ورود و
خروج ،وارد مطالعه شدند .در گروه  Aبه درمان کرایوتراپی با ازت
مایع با استفاده از کرایو اسپری نیتروژن مایع به فاصله 1-6
سانتیمتر از ضایعات به مدت  63-03ثانیه بر حسب اندازه
ضایعات تا حد تشکیل هاله سفید رنگ دور زگیل به اندازه 1
میلیمتر و هر  0هفته یکبار ادامه دادیم و در گروه  Bبعد از انجام
کرایوتراپی با شرایط شبیه گروه  ، Aتزریق داخل زگیل با محلول
بلئومایسین  1 mg/mlبا سرنگ انسولین و مولتی پانکچر انجام شد.
حداکثر تزریق داخل ضایعه  1میلیلیتر و حداکثر تزریق برای یک
فرد در هر جلسه  6میلیلیتر بود و اگر تعداد ضایعات زیاد بود چند
عدد با بزرگترین اندازه انتخاب و عالمت گذاری شده و تزریق
انجام میشد .در هر دو گروه بعد از  0هفته ،نتایج بررسی و در
صورت عدم رفع شدن زگیل ها درمان تکرار شد .سه هفته بعد
دوباره پیگیری شدند و در صورت عدم رفع شدن زگیل فقط
درمان کرایوتراپی ادامه یافت و تزریق بلئومایسین حداکثر  6جلسه
انجام شد .پیگیری ها در هفتههای  0و  6از نظر جواب به درمان و
عوارض احتمالی و عود انجام شد و کرایوتراپی در صورت لزوم
ادامه یافت .در هر دو گروه پاسخ به درمان بر اساس تقسیم بندی
زیر ارزیابی شدند:
 پاسخ خوب ،تمام زگیل ها طی دوره درمان ناپدید شدند. پاسخ متوسط ،حدود  33درصد زگیل ها ناپدید شدند یا بهنصف اندازه اولیه کاهش یافتند.
 پاسخ ضعیف ،هیچکدام یا تعداد کمی از زگیل ها از بینرفته یا کاهش اندازه پیدا کرده باشند.
در هر دو گروه پاسخ به درمان از نظر بیماران بر اساس تقسیم
بندی زیر ارزیابی شدند:
 پاسخ خوب ،تمام زگیل ها طی دوره درمان ناپدید شدند. پاسخ متوسط و ضعیف ،براساس نظر شخصی بیمارانبیماران در هر دو گروه از نظر پاسخ به درمان و عوارض درمان و
نیز میزان عود طی دوره مدت درمان و تا سه ماه بعد از آن پیگیری
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شدند .بعد از جمعآوری دادهها و ثبت اطالعات در چک
لیستهای مرتبط ،تمام اطالعات حاصله تجزیه و تحلیل شدند.
معیارهای ورود به مطالعه:
● بیماران با زگیل کف دست و پا که به درمان های رایج
کراتولیتیک و سه جلسه کرایوتراپی جواب نداده اند و بیشتر از 6
سال طول کشیده باشند.
● سن بیماران بین  18سال تا  33سال باشد.
● تمایل به شرکت در مطالعه
معیارهای خروج از مطالعه:
● بیمارانی که ترس از تزریق داشته باشند.
● بیماران با سابقه رینود و بیماریهای روماتولوژیک.
● بیماران با سابقه آلرژی به بیحسیکنندههای موضعی
از تمامی بیماران مورد مطالعه قبل از شروع مطالعه رضایت آگاهانه
کتبی جهت شرکت در مطالعه گرفته شد .هیچ هزینه اضافی بر
بیماران تحمیل نشده و تمامی آزمایشات مورد نیاز از طریق طرح
تحقیقاتی مصوب تامین شد .در هیچ جایی نام و نشانی از بیماران
ذکر نشده و امانتداری در این مورد رعایت شده است .تمام
دادههای مطالعه با نرم افزار آماری  SPSSنسخه  16تحلیل شدند.
جهت بررسی های آماری از روش های آماری توصیفی (فراوانی،
درصد ،میانگین±انحراف معیار) استفاده شد .برای مقایسه یافته ها
از آزمون آماری کای مجذور ( )chi squareو تست  T-studentو
 sample’s t test Independentاستفاده گردید .مقدار  pکمتر از
 3/33معنی دار در نظر گرفته شد.

یافتهها

در این مطالعه  63بیمار با زگیلهای مقاوم به درمان بررسی
شدند .بیماران به دو گروه مساوی تقسیم شدند .در گروه 03 A
بیمار و  600زگیل با روش کرایوتراپی و در گروه  03 Bبیمار و
جدول شماره  :1داده های دموگرافیک بیماران
جنس
سن (سال)
تحصیالت

محل زگیل ها
مدت زمان ابتال
اندازه زگیل ()mm

کرایوتراپی ()A
مرد  16 :بیمار (03درصد)
زن  18:بیمار ( 63درصد
61/3 ±60/60
دیپلم و کمتر  00 :درصد
فوق دیپلم  60/0:درصد
لیسانس  60/0 :درصد
فوق لیسانس و باالتر 13 :درصد
دست  161 :عدد
پا  70 :عدد
بیش از یکسال  13 :بیمار ( 03/6درصد
بیش از دو سال  13 :بیمار ( 03/6درصد
بیش از سه سال  00 :بیمار ( 18/8درصد
هفته صفر8/30±0/00 )1-63( :
بعد از هفته سوم0/33±0/00 :
بعد از هفته ششم1/60±3/16 :

 600زگیل مقاوم با درمان ترکیبی کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه
بلئومایسین درمان شدند .بعد از جلسه اول درمان ( 0هفته بعد از
درمان) تعداد زگیل های درمان یافته در گروه  03 Aعدد (13
درصد) و در گروه  76 Bعدد ( 01/0درصد) بود (.)P=3/331
همچنین بعد از جلسه دوم درمان ( 6هفته بعد از درمان) تعداد
زگیلهای درمان یافته در گروه  10 Aعدد ( 01/7درصد) و در
گروه  161 Bعدد ( 30/1درصد) بود ( .)P=3/336برخی اطالعات
دموگرافیک بیماران در جدول شماره  6نشان داده شده است .میزان
پاسخ به درمان از نظر پزشک معالج و بیماران در هر زمانی و به
نظر پزشک و بیماران میزان موفقیت درمان در صورت استفاده از
روش درمان ترکیبی کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه بلئومایسین
به طور معنی داری بهتر از روش کرایوتراپی تنها است(.)P>3/33
میزان بروز درد [ 66بیمار ( 70/0درصد) در گروه  Aدر مقابل 67
بیمار ( 13درصد) در گروه  ،])= P 3 /31( ،Bتاول [ 6بیمار (6/7
درصد) در گروه  Aمقابل  0بیمار ( 13درصد در گروه ])P=0.5 B
و پیگمانتاسیون [ 6بیمار ( 6/7درصد) در گروه  Aدر مقابل  6بیمار
( 6/7درصد) در گروه  ]) p=0.69( ،Bبعد از سه هفته تفاوت
آماری معنی داری میان دو گروه نداشت .همچنین میزان بروز درد
[ 63بیمار ( 66/7درصد) در گروه  Aمقابل  63بیمار ( 80/0درصد)
در گروه  ،])P=0.13( ،Bتاول [ 0بیمار ( 10/0درصد) در گروه A
مقابل  6بیمار ( 6/7درصد) در گروه  )P=0.33( ،Bو پیگمانتاسیون
[ 6بیمار ( 6/7درصد) در گروه  Aمقابل  0بیمار ( 13درصد) در
گروه  ])P=0.5( ،Bدر هفته ششم تفاوت آماری معنی داری بین دو
گروه نداشت .میزان عود بیماران بعد از  0ماه در گروه 8/6 ،A
درصد ( 8از  10زگیل) و در گروه  6/0 ،Bدرصد ( 0از 161
زگیل) بود که به طور معنی داری در بیمارانی که با ترکیب
کرایوتراپی و تزریق بلئومایسین درمان شده بودند ،کمتر
بود(.)P=3/306

کرایوتراپی  +تزریق بلئومایسین ()B
مرد 10 :بیمار ( 00/0درصد
زن 17 :بیمار ( 36/7درصد
67/0 ±1/66
دیپلم و کمتر  03 :درصد
فوق دیپلم  66/7 :درصد
لیسانس  63 :درصد
فوق لیسانس و باالتر 10/0 :درصد
دست  168 :عدد
پا  73 :عدد
بیش از یکسال  83 :بیمار ( 07/6درصد
بیش از دو سال  133 :بیمار ( 00/6درصد
بیش از سه سال  30 :بیمار ( 61/8درصد
هفته صفر7/63±0/16 )1-11( :
بعد از هفته سوم0/07±3/66 :
بعد از هفته ششم1/66±3/1 :

P
3/3
3/38
3/1

3/36
3/06
3/76
3/301
3/310
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جدول شماره  :2میزان پاسخ به درمان از نظر پزشک معالج و بیماران در هفته سوم
کرایوتراپی
نوع درمان
کرایوتراپی+بلئومایسین
P-Value

از نظر بیمار
ضعیف 10 :بیمار ( 06/7درصد
متوسط 10 :بیمار ( 00/0درصد
خوب 0 :بیمار ( 13درصد
ضعیف 6 :بیمار ( 63درصد
متوسط 10 :بیمار ( 06/7درصد
خوب 13 :بیمار ( 00/0درصد
3/30

از نظر پزشک
ضعیف 11 :بیمار ( 16/7درصد
متوسط 16 :بیمار ( 30/0درصد
خوب 0 :بیمار ( 13درصد
ضعیف 3 :بیمار ( 16/7درصد
متوسط 13 :بیمار ( 33درصد
خوب 13 :بیمار ( 00/0درصد
3/301

از نظر بیمار
ضعیف 11 :بیمار ( 06/7درصد
متوسط 11 :بیمار ( 06/7درصد
خوب 8 :بیمار ( 66/7درصد
ضعیف 0 :بیمار ( 13درصد
متوسط 11 :بیمار ( 06/7درصد
خوب 16 :بیمار ( 30/0درصد
3/36

از نظر پزشک
ضعیف 13 :بیمار ( 00/0درصد
متوسط 16 :بیمار ( 03درصد
خوب 8 :بیمار ( 66/7درصد
ضعیف 6 :بیمار ( 6/7درصد
متوسط 16 :بیمار ( 03درصد
خوب 16 :بیمار ( 30/0درصد
3/31
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جدول شماره  : 0میزان پاسخ به درمان از نظر پزشک معالج و بیماران در هفته ششم
کرایوتراپی
نوع درمان
کرایوتراپی+بلئومایسین
P-Value

بحث

زگیل یا در حقیقت تومور ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی
( )Human Papilloma Virus – HPVضایعه ای چند شکلی است
که می تواند نواحی مختلف پوست و مخاط را درگیر کند ()01
شیوع زگیل معمولی در کودکی بین  16-16سالگی است و معموال
بعد از سن  63سالگی شیوع کاهش شدیدی پیدا میکند .زگیل
های ویروسی به طور مساوی در هردو جنس دیده میشود( )06به
طور تقریبی  60درصد زگیل ها در طول دو ماه فروکش
میکنند 03.درصد آنها در طی سه ماه و  63-78درصد در طی دو
سال فروکش میکنند ( .)6همچنین افرادی که سابقه آلودگی با
زگیلها را دارند احتمال درگیری با زگیل های تازه را بیشتر از
افرادی که تا به حال هیچ آلودگی با زگیل ها نداشته اند ،دارند(.)00
گرچه زگیل های معمولی طی دو سال خود به خود بهبود می
یابند ،ولی به دالیل ذکر شده از بین بردن زگیل یکی از متداولترین
اقدامات است اما روش درمانی باید طوری باشد که تا حد امکان
ترکیب طبیعی پوست سالم باقی بماند .تا به حال روشهای درمانی
متعددی جهت درمان زگیل ها استفاده شده  ،اما مقاومت به
بسیاری از آنها مشاهده شده است .زگیل یکی از شایعترین شکایت
های بیماران در درمانگاههای درماتولوژی است و درمان آن برای
پزشکان عمومی و درماتولوژیست ها یک مشکل شایع بالینی
است .برای زگیل روش های درمانی متفاوتی وجود دارد که شامل
تخریب فیزیکی (کرایوتراپی ،تخریب به کمک لیزر ( )1و برداشتن
زگیل از طریق جراحی) ،تخریب شیمیایی (کراتولیتیک ها مانند
اسید سالیسیلیک ،گلوتارآلدئید ،پودوفیلین ،کنتاریدین و
بلئومایسین) ،ایمونوتراپی و سایمتدین خوراکی میشود( .)11کرایو
روشی است که به طور موثر و سریع با انجماد ضایعات سطحی
پوست با نیتروژن مایع در دما منفی  116درجه سانتیگراد جهت
درمان زگیل ها و ضایعات خوش خیم دیگر کاربرد دارد .استفاده

از این روش در مناطقی که پوست ضخیم است مانند کف دست و
پا و نیز در مناطق محصور مانند اطراف ناخن ها ممکن است
موجب بروز درد شدید شود .این ضایعات بهتر است با روش
دیگری درمان شوند ( .)11درمان زگیل ها با تزریق داخل ضایعه
بلئومایسین از دهه  1173آغاز شده است و درمان موثری برای
زگیل های مقاوم به درمان است .بنابراین در درمان زگیل های
مقاوم به درمان ،می توان تزریق داخل ضایعه بلئومایسین را به کار
برد .بلئومایسین به عنوان خط اول درمان برای زگیل های متعدد
بسیار موثر است ( .)66نتایج حاصل از مطالعه باال نشان داد که
میزان بهبودی کامل بیماران در صورت استفاده ترکیبی از
کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه بلئومایسین بعد از  0هفته (یک
جلسه درمان)  00/0درصد و بعد از شش هفته (دو جلسه درمان)
 30/0درصد و در صورت استفاده از کرایوتراپی بعد از سه هفته
(یک جلسه)  13درصد و بعد از شش هفته (دو جلسه) 66/7
درصد بود .موفقیت کلی درمان زگیل های مقاوم به درمان با تزریق
داخل ضایعه بلئومایسین به روش تاتوئینگ در مطالعه دکتر ایرجی
و همکاران ( )16بعد از یک جلسه درمان  63درصد بعد از دو
جلسه درمان  01/6درصد ،بعد از سه جلسه درمان  61/1درصد و
به طور کلی  80/3درصد گزارش شد .همچنین دکتر عدالت خواه
و همکاران ( )66نیز نشان دادند که در صورت تکمیل دوره درمان
میزان موفقیت بهبودی با روش کرایوتراپی در  70/1درصد و با
تزریق بلئومایسین در  87/6درصد موارد است (.)P>3/331
میانگین دفعات درمان در کرایوتراپی  6/36و در تزریق با
بلئومایسین  1/86بار بود که از نظر آماری اختالف معنی داری
نداشت ( .)13نتایج مطالعه النقار و همکاران( )17نیز نشان داد که
در صورت تزریق بلئومایسین میزان بهبودی کامل بعد از جلسه اول
صفر ،بعد از جلسه دوم  16/7درصد و بعد از جلسه سوم 00
درصد بوده و در صورت اسپری بلئومایسین با روش
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میکیرونیدلینگ میزان موفقیت به ترتیب  31/1 ،13و  61/3درصد
است .در حالی که بطور کلی در مطالعه ما میزان موفقیت بعد از 0
هفته درمان در گروه تحت درمان با کرایوتراپی با و بدون تزریق
بلئومایسین به ترتیب در  1030و  60درصد بیماران نتیجه دلخواه
بدست آمد .همچنین این میزان موفقیت بعد از  6هفته درمان در
گروه تحت درمان با کرایوتراپی با و بدون تزریق بلئومایسین به
ترتیب در  133و  83درصد بیماران نتیجه دلخواه بدست آمد.
براساس نتایج مطالعه عزیز جاللی که در آن زگیل های مقاوم سه
نوبت با تزریق بلئومایسین درمان شدند ،میزان بهبودی کامل  70و
بهبودی نسبی  60درصد بود( .)17در حالی که در مطالعه ما تعداد
زگیلهای بهبود یافته در صورت استفاده ترکیبی از کرایوتراپی و
تزریق داخل ضایعه بلئومایسین به طور معنی داری از درمان
کرایوتراپی در هفته سوم و ششم بعد از درمان بیشتر
بود( .)P>3/33در مطالعه یزدانفر و همکاران ( )11تعداد زگیل
های درمان شده بعد از  6هفته در صورت تزریق بلئومایسین 88/1
درصد و در صورت تزریق نرمال سالین  36/0درصد بود و این
تفاوت معنی دار است .در مطالعه دار و همکاران( )63تعداد زگیل
های درمان شده بعد از  8هفته از درمان ،در صورت تزریق
بلئومایسین  17درصد و در صورت کرایوتراپی  86درصد بود
( .)P>3/33در مطالعه ما اندازه زگیل ها بعد از درمان ترکیبی با
بلئومایسین و کرایوتراپی به طور معنی داری کاهش بیشتری نسبت
به درمان کرایوتراپی داشت .در مطالعه النقار و همکاران( )17درد
در درمان زگیل پالنتار با تزریق داخل ضایعه بلئومایسین 133( A
درصد) بیشتر از اسپری موضعی بلئومایسین ( )Bبا کمک
میکرونیدلینگ ( 63درصد) بود .ولی اریتم ( 06/7درصد  Aو 30/0
درصد  )Bو ایندوراسیون و ادم ( 63درصد  Aو  16/7درصد )B
تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت .در مطالعه عدالت خواه و
همکاران ( )13از بین  00بیمار فقط در  6ضایعه در محل تزریق و
در  6ضایعه دیگر در محل کرایوتراپی پیگمانتاسیون به وجود آمد.
در یک ضایعه در محل تزریق و در دو ضایعه در محل کرایو تاول
هموراژیک دیده شد( .)13در حالی که در مطالعه ما عوارض ایجاد
شده در صورت استفاده از بلئومایسین و کرایوتراپی شامل درد
( 80/0درصد) تاول ( 6/7درصد) و پیگمانتاسیون ( 6/7درصد) و
در کرایوتراپی تنها ،درد ( 66/7درصد) ،تاول ( 10/0درصد) و
پیگمانتاسیون ( 6/7درصد) بود .در مطالعه یزدان پناه و همکاران

( )11نیز در گروه درمان شده با بلئومایسین در  67/8درصد موارد
عارضه ایجاد شد که سه مورد هیپرپیگمانتاسیون و دو مورد نکروز
موضعی بود .در مطالعه ما میزان عود بیماران بعد از  0ماه در گروه
 8/6 ،Aدرصد ( 8از  10زگیل) و در گروه  6/0 ،Bدرصد ( 0از
 161زگیل) بود که به طور معنی داری در بیمارانی که با ترکیب
کرایوتراپی و تزریق بلئومایسین درمان شده بودند ،کمتر بود .در
حالی که این موضوع در مطالعات دیگر بررسی نشده بود.

نتيجهگيري

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درمان ترکیبی کرایوتراپی
وتزریق داخل ضایعه بلئومایسین نسبت به کرایوتراپی روش
موثرتری برای درمان زگیل مقاوم است .با این حال مطالعات بیشتر
با حجم نمونه بیشتر و مدت زمان بررسی طوالنی تر در این زمینه
توصیه میشود.

قدردانی

از مسئول محترم و همچنین همکاران گرامی بخش اتاق عمل
پوست بیمارستان سینا تبریز که امکان انجام پژوهش حاضر را
فراهم کردند تشکر و قدردانی می کنیم.
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