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و تراپي با نيتروژن مايع بر  و كرايدرصد80مقايسه اثر تري كلرواستيك اسيد

هاي آنوژنيتالزگيل

3ساره موسوي، دكتر 2محمدتقي شاكري، دكتر 1فخرالزمان پزشكپور، دكتر 1پوران اليقدكتر 

م پزشكي مشهد پزشك عمومي؛ دانشگاه علو- 3،  گروه آمار حياتي استاديار- 2، استاديارگروه پوست-1

از راه تماس جنسي  انواعي از پاپيلوما ويروس هاي انساني به وجود مي آيد و عمدتا وسيلهزگيل آنوژنيتال بيماري شايعي است كه : زمينه و هدف

يك اسيداستفاده از تري كلرواست.كرايوتراپي با نيتروژن مايع استاز انتخاب هاي درماني رايج براي اين بيماري . انتقال مي يابد

])TCA([Trichloro acetic acid هاي پژوهشنوعي ديگر از روش هاي درمان زگيل هاي آنوژنيتال به شمار مي رود كه در مورد آن

به هاي آنوژنيتال خارجي قايسه اثر درماني و عوارض جانبي اين دو روش در درمان زگيلممطالعه حاضر با هدف .  است تري صورت گرفتهكم

.داجرا درآم

مـشهد بـه طـور تـصادفي بـه دو      ) عـج (  بيمار زن مبتال به زگيل آنوژنيتال مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان قائم              60:روش اجرا 

 . درمـان شـدند  كرايو تراپـي بـا نيتـروژن مـايع بـه صـورت هفتگـي        با  بيمار 30 و  درصد80 با غلظت    TCAبا بيمار 30. گروه تقسيم شدند  

. نوبت درمان ادامه يافت 8 يا حداكثر هاضايعهتا زمان حذف كامل بررسي هر بيمار 

 ولـي  ،بهبود يافت كامال  TCAاز گروه   )  نفر   28 ( درصد5/96از گروه كرايو تراپي و      )  نفر   27 (درصد1/93در  ها  ضايعهدر پايان مطالعه    : يافته ها 

 هفتـه در گـروه   4/4 هفتـه در گـروه كرايـو تراپـي و      2/5هـا ضايعه بهبود كامل    يبرامتوسط زمان  الزم     . اختالف دو گروه از اين نظر معني دار نبود        

TCAبيماران گروه . بودTCA 01/0(شدند تري دچار عوارض التهابي موضعي بيش در مقايسه با بيماران گروه كرايو تراپي<P.( 

در . روش هـاي مـوثري هـستند   هـاي آنوژنيتـال   در درمـان زگيـل   و كرايـو تراپـي،   TCAهر دو نوع درمان    هفته اي    8در يك دوره    : نتيجه گيري 

احتمـال بـروز عـوارض التهـابي     .  با كرايو تراپي تفاوتي ندارد    TCA اثر   ،تر ظاهر مي شود اما در انتهاي دوره درمان         سريع TCAمقايسه، اثر درماني    

.استتر  بيشTCAدر درمان با بخصوص اروزيون 

ل خارجي ، كرايو تراپي ، تري كلرواستيك اسيدزگيل آنوژنيتا:  كليديواژه هاي

180-174): 3(10؛ دوره 1386پاييزفصلنامه بيماري هاي پوست 3/12/85:     پذيرش11/11/85: وصول مقاله 

مقدمه 

زگيل به صورت نئوپالسم خوش خيم اپيتليال ناشي از تكثير 

 تعريف ، اختصاصي بافت همراه با تغييرهايسلولي در اپيدرم

امروزه شيوع بااليي از عفونت با ويروس پاپيلوماي ) . 1(شود مي

مشاهده ]HPV (Human Papilloma Virus([انساني 

كه به عنوان عامل ايجاد كننده زگيل از جمله زگيل شود مي

در دهه هاي اخير،عالوه بر اين). 2(رود آنوژنيتال به شمار مي

 به زگيل آنوژنيتال ر قابل توجهي مشاهده موارد ابتالبه طو

با استناد به منابع مي توان گفت اين بيماري ). 3(افزايش يافته است

).  4( از راه جنسي است قابل انتقالهاي ترين بيمارياز شايع

ــد از 3/1ســاالنه  مريكــا ايــن بيمــاري در ا ميليــون مــورد جدي

سـوم ايـن مـوارد در زنـان ديـده            دو   . )5(تشخيص داده مـي شـود     

، بخش بيماري هاي پوست )عج(بيمارستان قائم ، مشهد-پوران اليقدكتر : مولف مسوول

pouran_layegh@yahoo.com: پست الكترونيك
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 نوع ويروس از اين خانواده 80تا به حال بيش از ).  6( شودمي

ها قادر به ايجاد زگيل خته شده است كه تقريبا يك سوم آنشنا

خيم  خوشHPVزگيل هاي ناشي از اساساً . آنوژنيتال هستند

درصدي از آنها مي توانند منجر به ديسپالزي و نئوپالزي . هستند

اين حالت در انواع داراي خطر سرطان زايي باال و . شوند

امل شناسايي درشرايط ژنتيكي و محيطي خاص كه به طور ك

 دو نوع وسيله زگيل آنوژنيتال اكثر موارد. )5(نشده اتفاق مي افتد

يهاضايعه به وجود مي آيد كه عمدتا HPVاز ويروس هاي 

با انواع موارد زگيل آنوژنيتال خوش خيم ايجاد مي كنند ، اما 

 از ديدگاه .)2(نيز ديده شده استباالداراي خطر سرطان زايي 

استاي كنندهه اين بيماري مشكل بسيار ناراحتب، ابتال بيماران

 در فاصله زماني كوتاه هاضايعه خواستار درمان كامل ،و بيماران

 . هستند

ابتالء به زگيل آنوژنيتال مي تواند بدون عالمت باشد يا اين

يا ممكن شود م ديگر رشح و عاليكه باعث سوزش، خارش، ت

.)7(رگي ايجاد كند توده هاي گل كلمي بزيابد واست گسترش 

 به تري باشد، وجود خطر ابتالش اهميت بي دارايچه شايدآن

يتال در افراد سرطان دهانه رحم يا ساير نئوپالزي هاي ناحيه آنوژن

 مشكل ديگر مربوط به .)8( به اين بيماري استداراي سابقه ابتال

كه عمدتا طوالني مدت هستند و است هاي درمان اين بيماري راه

.  مختلف درمان، اثر بخشي و عوارض جانبي متفاوتي دارندانواع

هاي درمان همه اين موارد مويد اهميت شناخت اين بيماري و راه

. هستندموثر آن 

است كه در كرايو تراپي يكي از روش هاي اصلي درمان 

). 9(را نشان داده است )  درصد60-90( اثربخشي خوبيهامطالعه

 اثر بخشي تخريبي خود از اتري كلرواستيك اسيد نيز ب

در مورد آن ي درماني  اين بيماري به شمار مي رود كه هاروش

 كرايو تراپي و .استصورت گرفته تريكمهايپژوهش

TCA هر دو از شايع ترين روش هاي درماني مورد استفاده در 

). 10(هستندزگيل هاي آنوژنيتال 

جـانبي  هدف از ايـن مطالعـه مقايـسه اثـر درمـاني و عـوارض                

 در  درصـد 80 بـا غلظـت      TCAكرايو تراپـي بـا نيتـروژن مـايع و           

.درمان زگيل  هاي آنوژنيتال خارجي بود

روش اجرا 

 بيمار زن مبـتال بـه زگيـل آنوژنيتـال           60اين كار آزمايي روي     

) عـج (خارجي مراجعه كننده به درمانگاه پوسـت بيمارسـتان قـائم        

 بيمار بـه طـور      30.  صورت گرفت 84-85مشهد در طول سالهاي     

 بيمــار در گــروه دريافــت 30تــصادفي در گــروه كرايــو تراپــي و 

 ابـتال بـه   ،معيارهـاي ورود بـه مطالعـه      .  قرار گرفتنـد     TCAكننده  

زگيل آنوژنيتال خارجي و نيز جنسيت مونث بيمـاران و معيارهـاي     

حـصاري بـه زگيـل آنوژنيتـال داخلـي           ان ي ابـتال  ،خروج از مطالعه  

 نوع درمان بـراي     ،درابتداي دوره . بود  ) س، واژن، سرويك  ركتوم(

 درمان مورد نظـر بـه       برايهر بيمار شرح داده شد و رضايت بيمار         

. دست آمد

 بيمـاران  يتشخيص زگيل آنوژنيتال با مشاهده باليني در همـه     

 و درموارد مشكوك از تـشخيص آسـيب شناسـي           صورت گرفت 

 زوج،  يال، سطح تحصيالت، ابت   ، سن در ابتداي دوره  . استفاده شد 

از لحـاظ وجـود     .  ثبـت شـد    ،مدت بيماري و نـوع شـكايت بيمـار        

تمام نواحي محدوده آنوژنيتال بررسي و به بيمـاران توصـيه      ضايعه  

در .  معاينــه داخلــي بــه متخــصص زنــان مراجعــه كننــد شــد بــراي

ضـرب دو قطـر      انـدازه اوليـه برابـر بـا حاصـل          ، منفرد يهاضايعه

 اندازه ضـايعه برابـر بـا        ،تعدد م يهاضايعهاصلي عمود برهم و در      

.  به حساب آمدهاضايعهحاصل جمع اندازه هر كدام از 

 درمان به صورت هفتگي و تا زمان حذف كامـل           ،در هر بيمار  

 انـدازه  ،در هـر جلـسه  .   نوبـت درمـاني ادامـه يافـت    8 يا   هاضايعه

 اوليه بـر حـسب   ي نسبت به اندازه  ،ضايعه محاسبه و ميزان كاهش    

هاي ناخواسته التهابي موضعي و وجود واكنش.  د ثبت ش،درصد

. قرار گرفت بررسي  موردشدت آن در طول دوره نيز

بـه . صـورت گرفـت   كرايو تراپي با اسـتفاده از نيتـروژن مـايع           
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 مقـداري از نيتـروژن      ، به طور جداگانـه    ، طوري كه براي هر بيمار    

مــايع از محفظــه اصــلي در ظــرف يــك بــار مــصرف ريختــه و بــا 

.  شـد    ماليـده هـا ضـايعه ، روي   نوك پنبـه اي   ه از اپليكاتور    استفاد

 تـا وقتـي بـود كـه     هاضايعهمدت زمان نگه داشتن اپليكاتور روي   

ايـن عمـل   .  شـود  رنـگ    سـفيد ضايعه و يك ميلي متر حاشـيه آن         

 دارو بـا  ،TCAدر گـروه  .صورت گرفتبراي هر سطح يك بار      

 قبل  .ه قرار گرفت  استفاده از اپليكاتور نوك پنبه اي برسطح ضايع       

. با كرم اكسيد روي پوشانده شـد  ،، اطراف ضايعه  و دار از استعمال 

 بود و بيمار مي مسجل، اثر درماني  سفيد رنگ شدن ضايعه   پس از   

بعـد از رسـيدن بـه منـزل         توانست در صورت سـوزش و نـاراحتي         

شـد، بـراي   ميبه بيماران توصيه . محل را با آب شست و شو دهد       

زوج مقـاربتي   هـاي    بيماري مشابه يا سـاير بيمـاري        به ابتالبررسي  

از چنـين اسـتفاده از كانـدوم        هـم . به پزشك ارجاع دهند     خود را   

.هاي درماني بودتوصيه

براي مقايـسه عينـي عـوارض جـانبي  در دو گـروه بـه عالئـم                  

 مثل درد و سوزش يا خـارش و         ،التهابي گزارش شده توسط بيمار    

 مثـل اروزيـون و اريـتم    ، شـد مواردي كه در معاينـه مـشخص مـي     

، عالمـت  نبـود  به طوري كه در صورت       اي تعلق مي گرفت؛   نمره

 و 2 ، در شدت متوسـط نمـره        1در شدت خفيف نمره     ،  نمره صفر 

مجمـوع هـر كـدام از ايـن      .  داده مـي شـد       3در موارد شديد نمره     

 عوارض مشاهده شده در هر بيمار محاسـبه و در           تمامياعدادبراي  

.گين گرفته شد هر گروه  ميان

SPSS نـرم افـزار      10براي تجزيه و تحليل داده هـا از نـسخه           

بـراي متغيرهـاي   ( مستقل tاستفاده شد و نتايج با استفاده از آزمون        

مقايـسه  ) بـراي متغيرهـاي كيفـي       ( و آزمون مجذور كـاي      ) كمي

. سطح معني داري اختالف ها تلقي شد،P<0.05. شدند

يافته ها

 بررسي  موردبيمار مبتال به زگيل آنوژنيتال60دراين تحقيق 

 و حداكثر 15حداقل ( سال8/24±2/6متوسط سن . قرار گرفتند

يا فوق ديپلم)  درصد3/53(نفر32سطح تحصيالت. بود)  سال47

 نفر 8 ليسانس و باالتر و )درصد3/33 (نفر20ديپلم،

 نفر 19 متاهل و) درصد 3/68(  نفر41. سيكل بود) درصد3/13(

 )  درصد55(  نفر 33از ميان بيماران .  مجرد بودند)   درصد7/31(

10ضايعه مشابه درشريك جنسي را ذكر كردند،

 نفر17در  و دراين مورد پاسخ منفي دادند) درصد7/16(نفر

در اين مورد پاسخ مشخصي به دست نيامد كه ) درصد3/28(

. عمدتا افراد مجرد بودند

/ يماران شامل وستيبولترتيب شيوع نواحي درگيردر كل ب

، )درصد45( نفر27، ناحيه پوبيك در)درصد80( نفر48پرينه در 

3/38( نفر 23پري آنال در ، )درصد3/43( نفر26البيامينور در 

فورشت / ، ابتداي واژن)درصد35( نفر21، البياماژور در )درصد

،  )درصد2/10( نفر6،  اينگوئينال در )درصد30( نفر18خلفي در 

 نفر 5و ابتداي دهانه آنال در ) درصد2/10( نفر6ن درفوقاني را

.  بود) درصد3/8(

/ تنها در محدوده ولو ) درصد60،  نفر36(تر بيماران بيش

واژن / درهر دو محدوده ولو) درصد30( نفر18. واژن مبتال بودند

 منحصرا ) درصد10( نفر6.  و پري آنال و آنال درگيري داشتند

 هر بيمار به طور .بودند ضايعه  دارايالآن/ يه پري آنال در ناح

 ناحيه ازموارد ذكر شده درناحيه آنوژنيتال 3±9/0 درمتوسط

تنها از ) درصد7/36( نفر22در شروع دوره . درگيري داشت 

 هيچ عالمتي نداشتند )درصد3/33( نفر20. رش شكايت داشتندخا

11. قابل مشاهده مراجعه كرده بودنديهاضايعهو به علت وجود 

7/6( نفر 4. خارش به همراه سوزش داشتند) درصد3/18(نفر 

 از خارش و ترشح ) درصد5( نفر3تنها از سوزش و) درصد

.واژينال شاكي بودند 

 زگيلي به صورت هاضايعهتنها شكل )   درصد55( نفر 33در

ي  پالك به تنهاي،)درصد30( نفر 18پاپول و پالك در .پاپول بود

 نفر 2ول و پالك به همراه  كونديلوما در پاپ، )درصد5( نفر3در 

 نفر ديده 1 منحصرا به شكل كونديلوما در يو ابتال) درصد3/3(
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 ماه 1/4±4/2مدت زمان ابتال به بيماري به طور متوسط . شد

.  بود)  ماه12 هفته و حداكثر 3حداقل (

 سال ، 4/25⋅7/6 ميانگين سن بيماران ،در گروه كرايو

هاضايعه ماه و اندازه اوليه 2/4⋅4/2بيماري ميانگين طول مدت 

 ميانگين سن ،TCA ميلي متر مربع و در گروه 6/91⋅9/57

 ماه و 1/4⋅4/2 سال، ميانگين مدت بيماري 1/34⋅8/5بيماران 

اختالف دو .  ميلي متر مربع بود183⋅1/319هاضايعهسطح اوليه 

. گروه از نظر اين متغيرها معني دار نبود

م، وسط، سه چهارم و پايان دوره درماني در يك چهار

ميانگين درصد كاهش اندازه ضايعه در گروه كرايو به ترتيب 

 به ترتيب TCA درصد و در گروه 2/98 و  9/91، 6/77، 2/44

اختالف دو گروه در .  درصد بود1/99 و 2/95 ، 7/88 ، 9/58

 )P>05/0( پايان دوره درمانيدر و  ) P>02/0( يك چهارم  

در كل بيماران، متوسط زمان الزم . ه لحاظ آماري معني دار بودب

در گروه كرايو تراپي .  هفته بود8/4هاضايعه براي حذف كامل 

 هفته TCA4/4 هفته و در گروه 2/5اين ميزان به طور متوسط 

مقايسه پاسخ به درمان در هر دو گروه  ). P>07/0( به دست آمد

.  شده است نشان داده 1شمارهدر نمودار

8 نفر كه درهر گروه حداكثر 29 از مجموع ،در پايان دوره

در گروه  ) درصد1/93(  نفر 27نوبت درمان را دريافت كردند ، 

 به حذف TCAدر گروه  ) درصد5/96(  نفر 28كرايو تراپي و 

اختالف دو گروه از اين نظر .  رسيده بودندهاضايعهكامل 

.  معني دار نبود

 و در 3/3ارض جانبي در گروه كرايو تراپي نمره كلي عو

 ، 2شمارهنمودار ). P>01/0(  به دست آمد TCA9/6گروه 

ميزان عوارض جانبي در هر يك از دو گروه درماني  را به 

. تفكيك نشان مي دهد
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كرايوتراپي

TCA

(TCA) اسيد تري كلرواستيك  در دو گروه درماني در بيماران مبتال به زگيل آنوژنيتال ميزان عوارض جانبي-2 شمارهنمودار
 نيتروژن مايعو كرايوتراپي با

بحث

 سال با سن 8/24توزيع سني بيماران در اين مطالعه با ميانگين 

حداكثر فعاليت جنسي مطابقت دارد و همان طور كه مطالعات 

HPV به داده اند ، باالترين ميزان ابتالاپيدميولوژيك نشان 

.)4( در گروه زنان جوان فعال از نظر جنسي قرار دارد،ژنيتال

، اما در مطالعه) 5 (استنتقال ويروس تماس جنسي  اصلي اراه

) درصد7/31( نفر 19از بيماران متاهل و ) درصد3/68( نفر 41

گر وجود رابطه  وجود اين تعداد از افراد مجرد بيان.مجرد بودند

جنسي يا راه احتمالي ديگر از جمله تماس پوستي ، انتقال از مادر 

شدن عفونت پس از مدت در هنگام حاملگي يا زايمان و فعال 

زمان طوالني در شرايط خاص مثل استرس يا ضعف ايمني ، 

يل معاينه نيك از وساژانتقال از طريق اشيا و لباس و انتقال اياترو

.)11( پزشكي است

 با توجه به عفونت زايي باالي زگيل آنوژنيتال و راه انتقال 

ه در شريكعمده آن كه راه جنسي است، وجود بيماري مشاب

 موارد درصد55 در ، زوجيابتال. جنسي بيماران بررسي شد

در مطالعات  كنترل شده اي كه . توسط بيمار مثبت گزارش شد 

مثل رنگ آميزي (  با استفاده از وسايل تشخيصي ،زوج زنان مبتال

HPVبررسي شدند ، ميزان ابتال به ) با اسيد استيك و بيوپسي

).5( بر آورد شده است ددرص88 و درصد69ژنيتال در اين افراد 

 موارد درصد87 در 2006 در سال  ويهمكاراندر مطالعه تامز و

اين ). 12( جنسي بيمار مثبت بوده است بيوپسي در شريك

ها لزوم بررسي زوج زنان مراجعه كننده با زگيل آنوژنيتال يافته

تر است به بيمار توصيه شود تا همين طور به. را مطرح مي كنند 

 ماه پس از آن تماس جنسي 6-12 يا حتي تا هاضايعهود زمان بهب

.)5( نداشته باشد يا از كاندوم استفاده شود 

ترين نواحي درگيري به ترتيب وستيبول و پرينه ، ناحيه شايع

در پژوهش هاي ديگر نيز . بيامينور وپري آنال بودپوبيك، ال

 آنال ها در زنان وستيبول و ولو، پرينه و پريترين محلشايع

).1و3و13( استذكر شده 

 ناحيه درنواحي آنوژنيتال 3  هر بيمار به طور متوسط در 

 متعدد ذكر يهاضايعهدرگيري داشت كه در منابع نيز وجود 
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درصد60(شايع ترين شكايت بيماران خارش بود).5(شده است 

 بيماران بدون عالمت قرار داشتند،در رده بعديو) بيماران

 قابل مشاهده يهاضايعه تنها به علت وجود كه) درصد3/33(

2003 در سال اودر مطالعه مائو و همكاران. مراجعه كرده بودند

). 7(بودندمبتال ژنيتال آسمپتوماتيك زگيل  به ،بيماران تر بيش

هاضايعهبيماران تنها شكل باليني  از)درصد55( نفر33در 

از ) درصد10( نفر6ا  كونديلومايي در تنهيهاضايعهپاپول بود و 

 پاپول ذكر ،در منابع نيز شايع ترين شكل. بيماران مشاهده شد

TCA پاسخ به ،از دوره درمانيك چهارم با گذشت .شده است

درصد2/44(بود تر بيشز كرايو تراپي به طور معني داري ا

كاهش در اندازه اوليه ضايعه در گروه كرايو تراپي در مقابل 

 دوره يو تا نيمه) >TCA،05/0P،  در گروهدرصد9/58

در -  به طور ميانگين- ميزان كاهش در اندازه ضايعه ،درمان نيز

تراپي با تفاوتي نسبتا    بيش از گروه كرايوTCAبيماران گروه 

  در گروه كرايو تراپي  در درصد6/77(معني دار وجود  داشت

ت اما با درياف) =TCA ، 05/0 P در گروه درصد7/88مقابل 

ه درمان در  نوبت درمان و نيزدر انتهاي دوره در پاسخ ب6حداكثر 

با بررسي تعداد . ديده  نمي شدتفاوت معني داري دو گروه 

 مي هاضايعهافرادي كه در هر هفته از درمان به حذف كامل 

رسيدند و مطالعه را ترك مي كردند نيز همين نتايج به دست آمد 

تر به  از كرايو تراپي TCA به به طوري كه تا نيمه درمان پاسخ

 نفر در 28 نفر در گروه كرايو تراپي و 27بود اما در انتهاي دوره 

  به بهبودي كامل رسيده بودند و در انتهاي دوره TCAگروه 

به بيان . نداشت تفاوت معني داري در دو گروه پاسخ به درمان 

 كامل  درماني به بهبودي،تر بيماراني كه در طول دورهديگر بيش

 در اوايل دوره و در گروه كرايو TCAمي رسيدند، در گروه 

برايمدت زمان الزم . تراپي به سمت اواخر دوره تجمع داشتند 

 هفته بود ،در 2/5 در گروه كرايو تراپي هاضايعهبهبود كامل 

   به طور TCAحالي كه اين زمان براي بيماران تحت درمان با 

. هفته بدست آمد 4/4متوسط 

به طور ها را ضايعهTCA كه هستندين يافته ها مويد آن ا

تري از بين مي برد، اما در صورت تكرار دفعات درمان، در سريع

كساني كه دراوايل دوره پاسخ خوبي نمي دهند، كرايو تراپي  نيز 

در دوره هاي  وشود ميهاضايعه بهبود موجببه همان ميزان 

داري مي به طور معنيTCAدرماني كوتاه مدت تر پاسخ به 

. باشد تر بيشتواند از كرايو تراپي 

 در گروه درصد8/69 وي،در مطالعه عبداهللا و همكاران

 پس از يك دوره TCA در گروه درصد6/63تراپي و كرايو

اين ). 14( را نشان دادند هاضايعه هفته اي حذف كامل 6درمان 

درصد66مان  نوبت در6براي حداكثر حاضر،ميزان در مطالعه 

.  بود TCA در گروه  درصد80در گروه كرايوتراپي و 

81مبتال مرد  بيمار 130 درمطالعه ديگري در انگلستان روي 

تراپي بهبودي  در گروه كرايودرصد88 و TCA در گروه درصد

در يك ). 15( كه تفاوت معني داري نبوده است كامل پيداكردند

درمقايسه بين كرايو  نيزهصورت گرفتبررسي روي ساير مطالعات 

اي بين اين دو  هفته10تا6 در دوره هاي درماني TCAتراپي و 

.)16(مشاهده نشد تفاوت معني داري ان نوع درم

دراين پژوهش عوارض جانبي به طور معني داري در بيمـاران           

 قابـل توجـه تـرين عارضـه         .نـد تر بود  بيش TCAتحت درمان با    

TCAاز گـروه     ) درصـد 7/96 (  بيمـار  29اروزيون بـود كـه در       

، نفر با شدت متوسط بـود 15 در    و  نفر شديد  9مشاهده شد كه در     

 بيمـاران تحـت     از ) درصـد 40( نفر   12درحالي كه اين عارضه در      

شـدت  )  نفـر  11( درمان با كرايو تراپي به وجود آمد كـه عمـدتا            

درصــد30در او در مطالعــه عبــداهللا و همكــاران . خفيفــي داشــت

در ايـن   )  13(  اولسر مشاهده شد     ،TCAن گروه   ادر بيمار موارد  

ا انـدازه اوليـه     زان پاسخ به درمان و مـدت بيمـاري بـ          بين مي مطالعه  

در مطالعـه   . مشاهده نشد همبستگي  ضايعه يا ميزان عوارض جانبي      

، تنهـا   صورت گرفـت  2001 نيز كه در سال      شويلسون و همكاران  

 بـه   ،ارتبـاطي مـشاهده شـد      و پاسخ به درمـان       هاضايعهبين تعداد   

 پاسخ به درمان    تر بود،  كم هاضايعهطوري كه هر چه قدر تعداد       
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تر بود و بـين انـدازه ضـايعه اوليـه و ميـزان پاسـخ بـه درمـان                 سريع

).17(مشاهده نشد اي رابطه

يافته هاي اين مطالعه نشان داد هـر دو نـوع روش كرايـوتراپي             

 در يك دوره  درمان      رصدد80 با غلظت    TCAبا نيتروژن مايع و     

 اثر درماني خـود را      TCA. مشابه و موثري دارند    هفته اي، آثار     8

ه احتمال بروز عوارض جـانبي بـ      . تري نشان مي دهد   به طور سريع  

 از كرايـو    TCAخصوص اروزيون در بيمـاران تحـت درمـان بـا            

.تر استبيشتراپي 
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