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Background and Objective: Warts are benign proliferations or mucosal
tumors due to infection with various types of human papillomavirus that can
affect the skin and mucous membranes. Some warts recover on their own
without any effective treatments, but sometimes they need treatment because
of pain and other problems, especially beauty issues. We aimed to compare
the therapeutic effect of salicylic acid solution (40%) and cryotherapy for the
treatment of skin warts.
Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out on
patients presenting to clinics and Dermatology Department of Farshchian
Hospital in Hamadan, Iran. All the patients were diagnosed with wart.
Patients who met the inclusion criteria provided written informed consent.
In each patient, one to three warts were randomly treated with cryotherapy
and one to three others with salicylic acid solution (40%). After completion
of the treatment period, we evaluated improvements and complications in
the subjects. Then, the collected data were analyzed using SPSS software.
Results: Overall, we studied 160 warts, which were randomly assigned to
cryotherapy and salicylic acid solution (40%) groups (n=80 per group).
Regarding the efficacy of treatment, the rates of non-healing, normal skin
color, normal lines and both in the cryotherapy group were 6.2%, 27.6%, and
66.2%, respectively, and in the acid salicylic 40% group, these rates were
16.2%, 38.8%, and 42.0%, respectively (P=0.016). The incidence rates of
pain, and blistering complications were significantly higher in the
cryotherapy group than in the salicylic acid solution (40%) group (P<0.001).
There was no significant difference in the effectiveness of treatment with
respect to age, gender, and type of wart.
Conclusion: The treatment of extra-genital warts with cryotherapy was more
successful than treatment with salicylic acid solution (40%), and there were
fewer cases of itching and hyperpigmentation in this group. However, pain
and blister complications following cryotherapy were significantly higher
than those in the salicylic acid solution (40%) group.
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سابقه و هدف :زگيل پروليفراسيون خوشخيم يا تومور پوستی مخاطی بر اثر گونههای مختلف ويروس
پاپيلومای انسانی ( )HPV: Human Papilloma Virusesايجاد میشود و میتواند در نواحی مختلف
پوست و مخاط ايجاد بيماری كند .برخی از زگيلها خود به خود و بدون درمان مؤثر بهبود میيابند؛ اما
برخی اوقات به دليل ايجاد درد و ساير مشکالت بهويژه مشکالت زيبايی نياز به درمان دارند .در اين ارتباط،
مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر درمانی محلول ساليسيليک اسيد و كرايوتراپی در درمان زگيلهای پوستی
انجام شد.
مواد و روش ها :اين مطالعه به روش كارآزمايی بالينی ت صادفی شده در ارتباط با بيمارانی كه با ت شخيص
 Wartبه درمانگاه و بخش پوست بيمارستان فرشچيان همدان مراجعه كرده بودند ،صورت گرفت .در صورت
دا شتن معيارهای ورود به مطالعه و پس از اخذ ر ضايتنامه كتبی و آگاهانه ،يک تا سه زگيل در هر بيمار
بهطور تصادفی به روش كرايوتراپی و يک تا سه عدد ديگر با اسيد سالي سيليک  41درصد درمان شدند .پس
از پايان دوره درمان ،ميزان بهبود و عوارض در هر دو گروه برر سی گرديد .در ادامه ،دادههای گردآوری شده
وارد نرمافزار  SPSS 16گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :در اين مطالعه در مجموع  161زگيل مورد بررسی قرار گرفت 01 .زگيل به روش كرايوتراپی
درمان شدند و در ارتباط با درمان  01مورد ديگر از محلول اسيد ساليسيليک  41درصد استفاده شد .از
نظر اثربخشی درمان ،عدم بهبودی ،رنگ طبيعی پوست ،خطوط طبيعی و رنگ و خطوط طبيعی پوست
در گروه درمانی كرايوتراپی به ترتيب معادل  22/6 ،6/2و  66/2درصد و در گروه اسيد ساليسيليک 41
درصد به ترتيب برابر با  30/0 ،16/2و  42/1درصد بود ( .)P=1/116از سوی ديگر ،ميزان بروز عوارض
درد و تاول به طور معناداری در گروه كرايوتراپی بيشتر از گروه محلول ساليسيليک اسيد  41درصد بود
( .)P<1/111شايان ذكر است كه بين اثربخشی درمان با سن ،جنس و نوع زگيل تفاوت آماری معناداری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :درمان زگيلهای پوستی به شيوه كرايوتراپی نسبت به محلول اسيد ساليسيليک  41درصد
موفقتر بوده و عوارض خارش و هيپرپيگمانتاسيون كمتری دارد؛ اگرچه عوارض درد و تاول به دنبال كرايوتراپی
بهطور معناداری بيشتر از درمان با اسيد ساليسيليک  41درصد بود.
واژگان کلیدی :زگيل ،ساليسيليک اسيد ،كرايوتراپی

مقدمه
زگيلها ضايعات خوشخيم حاصل از تکثير اپيدرم هستند
كه توسط ويروس پاپيلوم انسانی ايجاد میشوند ] .[1، 2بيش
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از  111نوع  HPVوجود دارد كه میتواند در نواحی مختلف
پوست و مخاط ايجاد بيماری كند ] .[2شايان ذكر است كه
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فرشچیان و همکاران

احتمال ايجاد سرطان توسط برخی از گونههای  HPVوجود
دارد ].[3
هرچند بروز زگيلها محدوديت سنی ندارد؛ اما در دوران
كودكی و اوايل طفوليت بيشتر رخ میدهند .بيشترين شيوع
آنها در سنين مدرسه رخ داده و حداكثر شيوع در 12-16
سالگی میباشد و با باالرفتن سن احتمال ابتال كاهش پيدا
میكند ].[4، 5
دوره نهفتگی زگيل از  1-6ماه برای زگيلهای معمولی متغير
است و ميزان بروز تخمينی اين عفونت در كودكان و افراد بالغ
جوان  11درصد میباشد ].[4
برخی از زگيلها خود به خود و بدون درمان مؤثر بهبود
میيابند؛ اما گاهی اوقات به دليل ايجاد درد ،اختالل عملکرد،
مشکالت زيبايی ،انگهای اجتماعی ( )Social Stigmaبهويژه
در زگيلهای صورت و در مواردی پيدايش بدخيمی نياز به درمان
دارند ] .[3حدود  2درصد از جمعيت عمومی و  6درصد از بچهها
در سنين مدرسه ناگزير جهت درمان به پزشکان متخصص پوست
مراجعه میكنند ].[5
زگيلهای پوستی با روشهای مختلفی از جمله كرايوتراپی،
ساليسيليک اسيد ،ليزر ،گرمادرمانی ،سايمتيدينCantharidin ،
و  Podophyllin Resinقابل درمان هستند كه اكثر اين
روشهای درمانی گرانقيمت و دردناک هستند و نيازمند
انجامشدن توسط افراد متخصص و مجرب میباشند ] .[6ذكر اين
نکته ضرورت دارد كه هيچيک از اين روشها بهطور قطعی و صد
در صد موفقيتآميز نيستند و هنوز اتفاقنظر در مورد درمان
ارجح وجود ندارد.
برخی از پزشکان به دليل سير بهبود طبيعی زگيل و نگرانی
از بروز عوارض جانبی درمان از جمله اسکار از انجام مداخله
خودداری میكنند ].[2
انتخاب روش درمانی براساس سن بيمار ،وسعت ضايعات،
طول مدت ابتال ،وضعيت سيستم ايمنی و همکاری بيمار برای
درمان متفاوت میباشد .با توجه به هزينه درمانی و اجتماعی
زگيل و اينکه هنوز در مورد اثربخشی روشهای درمانی در انواع
مختلف زگيل اتفاقنظر وجود ندارد ،اين مطالعه با هدف مقايسه
اثر محلول ساليسيليک اسيد  41درصد و كرايوتراپی در درمان
 Extra Genital Wartصورت گرفت.
مواد و روش ها
در اين كارآزمايی

بالينی تصادفی با كد
 IRCT2016052328008N1از بين مراجعه كنندگان به
درمانگاه و بخش پوست بيمارستان فرشچيان همدان از اول
ارديبهشت سال  1315تا پايان ارديبهشت سال  1316به روش
نمونهگيری در دسترس بيماران مبتال به زگيل براساس معاينه
بالينی توسط متخصص پوست مجرب انتخاب شدند .بيمارانی
كه واجد معيارهای ورود به مطالعه بودند پس از توضيح اهداف
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مطالعه و اخذ رضايت كتبی و آگاهانه از بيماران و يا والدين
آنها با استفاده از بلوک تصادفی زگيلهای بيمار در يکی از
گروههای درمانی كرايوتراپی ( )Aو اسيد ساليسيليک 41
درصد ( )Bقرار گرفتند .در مورد زگيلهای گروه  Aابتدا با
استفاده از نيتروژن مايع و اپليکاتور پنبهای ،زگيل و حاشيه
يک ميلیمتر از پوست سالم اطراف آن به مدت  5تا 21ثانيه
براساس نوع و موقعيت آن منجمد گرديد و پس از ذوب كامل
بر حسب نياز اين عمل مجدداً تکرار میشد .در صورت عدم
بهبودی ،كرايوتراپی هر دو هفته يکبار و حداكثر تا پنج نوبت
تکرار شد .بايد خاطرنشان ساخت كه به بيماران توصيه میشد
كه پس از عمل در صورت درد شديد از مسکن استفاده كنند.
عالوهبراين ،در صورت بروز تاول به بيماران گفته میشد كه از
محلول ريوانول  1/1111استفاده نمايند ،موضع را بهصورت
روزانه با آب و صابون شستشو دهند ،از قرارگرفتن در برابر نور
خورشيد پرهيز نمايند و در نقاط باز بدن از كرم ضدآفتاب
استفاده كنند.
در ارتباط با زگيلهای گروه  Bدرمان بدينصووورت انجام
میشد كه در همان بيماری كه كرايوتراپی شده بود ،برای يک تا
سه عدد از ساير زگيلها كه بر مبنای روش ت صادفی انتخاب
میگرد يدند ،با درنظرگرفتن عوارض جانبی بهصوووورت روزانه
يکبار به مدت هشت هفته محلول سالي سيليک اسيد  41درصد
با اپليکاتور پنبهای استفاده می شد .همچنين ،شستشوی روزانه
با آب و صابون قبل از ا ستفاده از محلول سالي سيليک اسيد 41
در صد تو صيه میگرديد .در ادامه ،هر دو هفته ميزان بهبودی و
عوارض اريتم ،درد و سوزش موضعی مورد بررسی قرار میگرفت
و در چکليست ثبت میشد.
سن باالی چهار سال ،رضايت بيمار ،عدم ابتال به
بيماریهای زمينهای مانند ديابت ،عدم وجود نقص ايمنی و
عدم استفاده از داروهای سركوبكننده سيستم ايمنی ،عدم ابتال
به بيماری عروقی محيطی ،داشتن حداقل دو زگيل ،عدم
بارداری و شيردهی و نداشتن سابقه تشنج از معيارهای ورود به
پژوهش بودند .معيارهای خروج از مطالعه نيز عبارت بودند از:
وجود زخم يا بيماری فعال پوستی در محل درمان ،اختالل
انعقادی فعال ،بروز كهير سرمايی ،عدم تحمل سرما،
كرايوفيبرينوژنميا يا كرايوگلوبولينميا ،زگيل ناحيه ژنيتال،
ضايعات  tipانگشتان و بيماران كانفيوژن ،دليريوم ،كومايی،
اسيدوز متابوليک ،تاكی پنه و هيپوگليسميک .در ادامه،
دادههای گردآوریشده وارد نرمافزار  SPSS 16شدند و تجزيه
و تحليل گرديدند .در بخش آمار توصيفی برای توصيف و گزارش
متغيرهای كمی از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و
متغيرهای كيفی توسط جدول ،نسبت و درصد بيان شدند .در
بخش آمار تحليلی ابتدا مشخصات دموگرافيک و پايه گروهها از
نظر متغيرهای سن و جنس در دو گروه با استفاده از آزمون
مجذور كای و تی -استيودنت ( )Student's T -testبا يکديگر
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مقايسه شدند و پس از اطمينان از همسانبودن گروهها،
بهمنظور مقايسه ميزان بهبودی در دو گروه از آزمون آماری
مجذور كای استفاده گرديد .برای مقايسه متغيرهای كيفی اسمی
در دو گروه (نظير بهبودی و عوارض) نيز آزمون كای دو مورد
استفاده قرار گرفت (در موارد عدم برقراری شرايط كوكران از
آزمون دقيق  Fisherاستفاده گشت) .سطح اطمينان در اين
مطالعه معادل  15درصد در نظر گرفته شد.
یافته ها
در اين مطالعه  100زگيل  Extra Genitalدر  14بيمار
دارای معيارهای ورود به مطالعه بررسی شدند و بهطور تصادفی
در دو گروه  14تايی قرار گرفتند .در گروه اول درمان ضايعات به
روش كرايوتراپی انجام شد و در گروه دوم از محلول اسيد
ساليسيليک  41درصد استفاده گرديد .در طول دوره پيگيری،
چهار ضايعه (دو بيمار) به علت بروز زخم در محل درمان و 24
ضايعه ( 12بيمار) به علت عدم تمايل به ادامه درمان از مطالعه
خارج شدند.
در نهايت  161زگيل در  01بيمار مورد بررسی قرار گرفت

(شکل .)1
از نظر جنسيت  31نفر ( 40/0درصد) از بيماران مرد و 41
نفر ( 51/2درصد) زن بودند .همچنين ،ميانگين و انحراف معيار
سنی بيماران  11/36±11/22سال بود .با توجه به اينکه هر دو
روش درمانی كرايوتراپی و اسيد ساليسيليک  41درصد بر روی
ضايعات متعدد از يک بيمار صورت گرفت؛ از اين رو میتوان
گفت كه دو گروه از نظر سن و جنس همسان بودند.
ميزان اثربخشی درمان در گروه درمانی كرايوتراپی بهطور
معناداری بيشتر از گروه درمانی با محلول اسيد ساليسيليک 41
درصد بود ()P=1/116؛ بهطوری كه نسبت بيمارانی كه خطوط
و رنگ پوست طبيعی داشتند 66/2 ،در مقابل  45درصد بهدست
آمد (جدول )1؛ اما بين انواع مختلف زگيل بر حسب روش درمانی
تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (جدول .)2
به لحاظ عوارض درمان نيز فراوانی درد و تاول بهطور
معناداری در گروه كرايوتراپی بيشتر از گروه محلول ساليسيليک
اسيد  41ثبت گرديد؛ اما هيپرپيگمانتاسيون و خارش در گروه
درمانی محلول ساليسيليک اسيد بيشتر از كرايوتراپی بود
(جدول .)3

واجد شرايط معيارهای ورود به مطالعه ()n=100

تخصيص تصادفی ()n=14

گروه درمانی
گروه يک
كرايوتراپی ()n=14

گروه دو
اسيد ساليسيليک  41درصد ()n=14

پیگیری
عدم مراجعه برای پيگيری درمان ()n=12
قطع درمان به دليل ايجاد زخم در محل ضايعه
()n=2

عدم مراجعه برای پيگيری درمان ()n=12
قطع درمان به دليل ايجاد زخم در محل ضايعه
()n=2

تجزیه و تحلیل

تجزيه و تحليل ()n=01

تجزيه و تحليل ()n=01
شکل  :1دياگرام پيگيری بيماران
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جدول  :1مقايسه ميزان اثربخشی درمان در گروه دريافتكننده كرايوتراپی با گروه دريافتكننده محلول ساليسيليک اسيد
گروه درمانی

نتیجه درمان

کرایوتراپی

محلول سالیسیلیک اسید  44درصد

) 6 / 2( 5

)16/2( 13

فقط خطوط طبیعی پوست

)22/6( 22

)30/0( 31

خطوط و رنگ طبیعی پوست

)66/2( 53

)45/1( 36

مجموع

)111( 01

)111( 01

عدم بهبودی

سطح معناداری

1/116

Fishers Exact-test

*

جدول  :2مقايسه ميزان اثربخشی درمان بر حسب نوع زگيل و گروه درمانی
نوع ضایعه

Plantar

common wart

flat

digitate

filiform

subungual

میزان بهبودی

گروه درمانی
کرایوتراپی

محلول سالیسیلیک اسید 44درصد

عدم بهبودی

)1( 1

)1( 1

رنگ طبيعی پوست

)16/1( 5

)35/5( 11

خطوط طبيعی پوست

)30/2( 12

)41/1( 13

خطوط و رنگ طبيعی پوست

)45/2( 14

)22/6( 2

مجموع

)111( 31

)111( 31

عدم بهبودی

)1( 1

)1( 1

رنگ طبيعی پوست

)1( 1

)1( 1

خطوط طبيعی پوست

)21/0( 5

)43/5( 0

خطوط و رنگ طبيعی پوست

)21/2( 11

)56/5( 16

مجموع

)111( 24

)111( 24

عدم بهبودی

)1( 1

)1( 1

رنگ طبيعی پوست

)1( 1

)1( 1

خطوط طبيعی پوست

)12/5( 1

)51/1( 4

خطوط و رنگ طبيعی پوست

)02/5( 2

)51/1( 4

مجموع

)111( 0

)111( 0

عدم بهبودی

)1( 1

)25/1( 2

رنگ طبيعی پوست

)1( 1

)1( 1

خطوط طبيعی پوست

)12/5( 1

)12/5( 1

خطوط و رنگ طبيعی پوست

)02/5( 2

)62/5( 5

مجموع

)111( 0

)111( 0

عدم بهبودی

)1( 1

)1( 1

رنگ طبيعی پوست

)1( 1

)1( 1

خطوط طبيعی پوست

)51/1( 4

)25/1( 2

خطوط و رنگ طبيعی پوست

)51( 4

)25/1( 6

مجموع

)111( 0

)111( 0

عدم بهبودی

)1( 1

)1( 1

رنگ طبيعی پوست

)1( 1

)1( 1

خطوط طبيعی پوست

)111( 1

)111( 1

خطوط و رنگ طبيعی پوست

)1( 1

)1( 1

مجموع

)111( 1

)111( 1
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سطح معناداری

1/114

1/331

1/202

1/215

1/610

-

1

درمان زگیل Extra Genital

جدول  :3مقايسه فراوانی عوارض درمان در گروه دريافتكننده محلول ساليسيليک اسيد و كرايوتراپی
عوارض

گروه درمانی
کرایوتراپی

محلول سالیسیلیک اسید  44درصد

درد

)20/0( 63

)2/5( 2

>1/111

خارش

)41( 32

)01/2( 65

>1/111

تاول

)22/5( 50

)2/5( 2

>1/111

هیپرپیگمانتاسیون

)13/0( 11

)26/2( 21

1/140

هیپوپیگمانتاسیون

)32/5( 26

)41( 32

1/324

اسکار آتروفیک

1

1

-

اسکار هیپرتروفیک

1

1

-

بحث
در مطالعه حاضر ميزان اثربخشی درمان در زگيلهای
درمان شده به شيوه كراي وتراپی به طور معناداری بهتر از درمان
با محلول اسيد ساليسيليک بود؛ اما بين ميزان اثربخشی
درمان با نوع زگيل ،سن و جنس تفاوت آماری معناداری
مشاهده نشد .در مقابل ميزان بروز عوارض درد و تاول به طور
معناداری در گروه كراي وتراپی بيشتر از گروه محلول
ساليسيليک اسيد بود.
در اين راستا ،نتايج مطالعه استيل و همکاران نشان داد كه
برای درمان زگيلهای دست و پا استفاده همزمان از ساليسيليک
اسيد و مايع نيتروژن مؤثرتر از درمان بهتنهايی است ].[0
در مطالعه كوكاين و همکاران نيز بيماران واجد شرايط درمان
به روش تصادفی با دو شيوه درمانی مداوا شدند؛ يک گروه با
كرايوتراپی با مايع نيتروژن و گروه ديگر توسط ساليسيليک اسيد
بهتنهايی .بر مبنای نتايج ميزان بهبودی در گروه كرايوتراپی كمی
بيشتر از گروه ساليسيليک اسيد بود؛ اما دو گروه از نظر آماری
تفاوتی نداشتند ].[1
از سوی ديگر ،در كارآزمايی بالينی استامولی و همکاران كه
بهمنظور مقايسه هزينه اثر كرايوتراپی در مقايسه با ساليسيليک
اسيد انجام شد ،هزينه كرايوتراپی بيش از ساليسيليک اسيد
گزارش گرديد؛ درحالی كه به لحاظ ميزان بهبودی تفاوتی بين
دو گروه مشاهده نشد ].[11
بايد خاطرنشان ساخت كه در مطالعه حاضر هزينه دو نوع
مداخله مورد مقايسه قرار نگرفت؛ اما بر خالف يافتههای استامولی
و همکاران و كوكاين و همکاران ميزان بهبودی در گروه
كرايوتراپی بيشتر از گروه ساليسيليک اسيد بود.
در كارآزمايی بالينی انجامشده توسط بروگينک و همکاران
در زمينه درمان زگيلهای پوستی ،ميزان بهبودی در كرايوتراپی
با نيتروژن بيشتر از ساليسيليک اسيد بود .همچنين ،بيشترين
تأثير درمان در ارتباط با زگيلهای معمولی مشاهده شد؛ اما
ميزان بهبودی زگيل كف پايی در هر سه گروه تفاوتی از نظر
آماری نداشت ].[11
در مطالعه حاضر همسو با يافتههای مطالعه بروگينک و
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همکاران ميزان بهبودی در كرايوتراپی با نيتروژن مايع بيشتر از
ساليسيليک اسيد بود .ميزان بهبودی زگيلهای ،Plantar
 Digitateو  Common Wartنيز در روش درمانی كرايوتراپی
بيشتر از ساليسيليک اسيد بود؛ اما بين دو گروه تفاوت آماری
معناداری مشاهده نشد.
در اين ارتباط ،اعلمی هرندی و همکاران در بررسی
اثربخشی كرايوتراپی در بيماران مبتال به زگيل با نيتروژن طی
شش جلسه گزارش كردند كه تمامی بيماران بهبود يافتند و
بيشترين ميزان بهبودی طی سه جلسه كرايوتراپی اتفاق
افتاد ].[12
شايان ذكر است كه در مطالعه حاضر كرايوتراپی حداكثر
طی پنج جلسه و هر دو هفته يکبار انجام شد .همچنين66/2 ،
درصد از بيماران دارای رنگ پوست و خطوط طبيعی بودند.
در مطالعه عليزادگان و همکاران كمترين تعداد جلسات
كرايوتراپی يکبار ،بيشترين آن پنج بار و بهطور متوسط سه بار
بود .عالوهبراين ،از  31مورد كرايوتراپی در  11مورد ( 62/3درصد)
درمان بهطور كامل صورت گرفت و پس از آن ضايعهای مشاهده
نشد .بيشترين بهبودی نيز در زگيلهای نوع فيلی فرم و ژنيتال
با بهبودی  111درصد گزارش شد .ميزان بهبودی در زگيلهای
نوع صاف و كف پايی  32/2درصد بود ].[13
از سوی ديگر ،در كارآزمايی بالينی شاهددار شمسی ميمندی
و همکاران در مورد مقايسه درمان ضايعه زگيل با ليزر رنگی و
كرايوتراپی ،ميزان بهبودی در روش كرايوتراپی بيشتر از
ليزردرمانی گزارش شد ].[14
در مطالعه حاضر نيز همسو با يافتههای ميمندی و همکاران،
ميزان بهبودی در روش كرايوتراپی بيشتر بود؛ با اين تفاوت كه
در مطالعه حاضر گروه مقايسه بهجای ليزردرمانی ،محلول اسيد
ساليسيليک دريافت نمودند.
الزم به ذكر است كه عدم تمايل برخی از بيماران به شركت
در مطالعه ،اجرانکردن كامل پروتکل درمانی در دريافتكنندههای
محلول ساليسيليک اسيد ،مراجعهنکردن افراد بهصورت منظم در
جلسات كرايوتراپی و پيگيری درمان و بروز عوارض دارويی در هر
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تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از پاياننامه دوره دكتری تخصصی پوست
 بدينوسيله از.مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد
معاونت محترم تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان
به دليل همکاری در تأمين منابع مالی پژوهش و نيز از پرسنل
محترم درمانگاه پوست بيمارستان فرشچيان همدان كه ما را در
 شايان. تشکر و قدردانی مینماييم،گردآوری دادهها ياری نمودند
ذكر است كه نتايج اين مطالعه با منافع نويسندگان در تعارض
.نمیباشد

.دو گروه درمانی از محدوديتهای اين مطالعه بود
نتیجهگیری
درمان زگيلهای پوستی به شيوه كرايوتراپی نسبت به محلول
 درصد موفقتر بوده و عوارض خارش و41 اسيد ساليسيليک
هيپرپيگمانتاسيون كمتری دارد؛ اگرچه عوارض درد و تاول به
دنبال كرايوتراپی بهطور معناداری بيشتر از درمان با اسيد
،Plantar  زگيلهای، عالوهبراين. درصد میباشد41 ساليسيليک
 نسبت به ساير زگيلهای پوستیCommon Wart  وDigitate
.به كرايوتراپی بهتر پاسخ میدهند
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