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  درمان زگیلدر  Pulsed-dye laser نانومتر 595 و 585مقایسه اثر طول موج های 
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  3سیاوش طوسی

  هراندستیار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی ت-3 استادیار، -2دانشیار، -1

روش های درمانی متعددی وجود دارد ولی هیچ کدام از این روش ها به عنوان درمان انتخابی ایـن ضـایعه             برای درمان زگیل    امروزه  :زمینه و هدف  
 و شـود   با اثر روی عروق دیالته درم پاپی موجب از بین رفتن عروق تغذیه کننـده زگیـل مـی    Pulsed-dye laser (PDL). ها شناخته نمی شود

  بـا طـول مـوج    PDLهدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی و عوارض     . مطالعه های اولیه اثر آن را در درمان زگیل های مقاوم به درمان نشان داده اند               
   . نانومتر در درمان زگیل بوده است595 و 585های 

 مبتال به زگیل ویروسی مراجعه کننده به بیمارسـتان رازی            بیمار 40به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی روی        1384در سال    این مطالعه    :روش اجرا 
 نانومتر در فواصـل سـه       595 یا   585  با طول موج      PDLضایعه های بیماران در سمت چپ یا راست به صورت تصادفی با             .  است صورت گرفته تهران  

در هر نوبت مساحت زگیل های تحت درمان و زگیل          . ده نیز به عنوان شاهد درمان نش       تحت درمان قرار گرفت و یک ضایع       هفته تا حداکثر سه نوبت    
   .   معیار اصلی پاسخ به درمان از بین رفتن زگیل ها بود. ارزیابی شد) درد و پورپورا(مان شاهد و عوارض ناشی از در

%) 75( بیمـار 27نانومتر زگیل ها در  585  با طول موج PDLدر گروه .  بیمار تا پایان دوره پی گیری مطالعه را کامل کردند     36 ،در مجموع : یافته ها 
میزان عود در پی گیری چهارماهـه بیمـاران در دو           . به طور کامل از بین رفتند     %) 69(ارم بی 25 نانومتر زگیل ها در      595  با طول موج      PDLو در گروه    

 ها قبل از درمان در بیمارانی کـه تحـت درمـان بـا               متوسط اندازه ضایعه  . مورد بود %) 16(و چهار   %) 11( نانومتر به ترتیب سه      595 نانومتر و    585گروه  
PDL      میلی متر مربع و در گروه تحت درمان با           7/19×2/13 نانومتر قرار گرفتند     585  با طول موج PDL       7/21×4/15 ، نـانومتر  595  با طول مـوج 

 میلـی   1/18×2/12ه ها در دو گروه فوق به ترتیـب          این در حالی است که پس از سومین جلسه درمان میانگین کاهش اندازه ضایع             . میلی متر مربع بود   
 595 نانومتر و    585پورپورا و درد در همه بیماران مشاهده شد که به ترتیب در دو گروه               ). P=83/0( میلی متر مربع بوده است     1/18×6/11متر مربع و    

  ). P=8/0(دید ارزیابی شدشدرد و پورپورای  مورد به عنوان 18 و 19 مورد و پورپورا در 16 و 15نانومتر درد در 
  تفـاوت   نـانومتر    595 نـانومتر و     585 و بـین میـزان اثـر آن درطـول مـوج هـای                اسـت   یک روش درمانی موثر در درمان زگیل          PDL :نتیجه گیری 

 قایـل   ارجحیتـی   PDLبه عالوه با توجه به نبود اختالف معنی دار در درد و پورپورا نمی توان در مورد انتخـاب طـول مـوج                        . وجودنداردمعنی داری   
  . شد

   ، درمان، عوارضPulsed-dyeزگیل، لیزر :  کلیدیواژه های

  8-2): 1(10؛ دوره 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار                                  24/3/85:     پذیرش24/2/85 :وصول مقاله    
  مقدمه 

ر و د درصد از جمعیت را گرفتار 10 تا   7زگیل های ویروسی    
مراکز درمانی از لحاظ وقت و هزینه بارعمده ای را صـرف خـود              

هـستند و بـدون هـیچ       اکثر زگیل هـا بـدون عالمـت         ). 1(می کنند 
  گـاهی دردنـاک     گونه درمانی خود به خود بهبود می یابنـد ولـی          

 مـی   ایجـاد  مـی شـوند و در کـار و زنـدگی طبیعـی فـرد اخـتالل       
ت و این که این ضایعه با توجه به سیر طبیعی طوالنی مد    ). 2(کنند

برای بیماران قابل قبول نیستند، ممکن است        ها غالباً از نظر زیبایی    
برای مبتالیان مشکل های روانی و اجتماعی خاصی به وجود آید           
ــه      ــود بـ ــای خـ ــل هـ ــان زگیـ ــت درمـ ــود جهـ ــث شـ ــه باعـ کـ
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امروزه برای درمان زگیل روش های      ). 1و2(پزشک مراجعه کنند  
عنـوان   متعددی وجود دارد ولی هـیچ کـدام از ایـن روش هـا بـه               

  ).1-3(درمان انتخابی این ضایعه ها شناخته نمی شود
Pulsed-dye laser (PDL) نـانومتر بـا اثـر    585 با طول موج 

تغذیـه  رفـتن عـروق      روی عروق دیالته درم پاپی موجـب از بـین         
 بـا طـول مـوج       PDLمطالعه های اولیه میزان اثـر       . شودکننده می   

 95 تـا    21 نانومتر را در درمان زگیل های مقاوم به درمـان از             585
  PDLبـا   با توجه به تجربه های درمـان        ). 4(درصد ذکر کرده اند   

ضایعه های پوستی مانند ضایعه های عروقـی مـادرزادی          دیگر  در  
 نانومتر و کم تر بودن عوارضی چون پورپورا بـا           595با طول موج    

 به منظور مقایـسه اثربخـشی و عـوارض      مطالعه ایناین طول موج  
PDL       صـورت   در درمـان زگیـل       ،595 و   585  با طول موج های
  .گرفت
  

  روش اجرا 
صـورت  ه صـورت کارآزمـایی بـالینی تـصادفی          این مطالعه بـ   

جمعیــت مــورد مطالعــه از بــین بیمــاران مبــتال بــه زگیــل  . گرفــت
 1384ویروسی مراجعه کننده به بیمارسـتان رازی تهـران در سـال             

سـن  : معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودنـد از       . انتخاب شده اند  
ناحیـه   سال و وجود حداقل سه زگیل تقریبًا مشابه در یک            60زیر  

 شـامل وجـود     معیارهای خروج از مطالعـه    . آناتومیک قابل مقایسه  
 فعال پوستی در محـل درمـان بـا لیـزر،            حساسیت، زخم یا بیماری   

 هـر گونـه درمـان       ووجود اختالل انعقادی فعال      ،زگیل کف پایی  
تشخیص بیماری توسـط متخـصص      . بوددر عرض سه ماه گذشته      

برای هر  .  صورت گرفت  پوست بر اساس عالیم بالینی و تاریخچه      
درمان   یبیمار پرسشنامه مخصوص و رضایت نامه تکمیل و نحوه  

دو ضایعه تقریبًا مشابه از نظر انـدازه،        . برای بیمار توضیح داده شد    
 یکـی در سـمت راسـت و دیگـری در سـمت              - ت و محل  خامض

ویژگی های مشابه به      برای درمان و یک ضایعه سوم نیز با        - چپ
ضـایعه هـای انتخـابی در       .  درمان انتخاب شدند   عنوان شاهد بدون  

 595 و   PDL  585سمت راست و چپ بـه صـورت تـصادفی بـا             
 و هـیچ مداخلـه درمـانی روی         نانومتر تحت درمـان قـرار گرفتنـد       

سطح ضایعه ها قبل از شروع درمان       . ضایعه شاهد صورت نگرفت   
  .و به فاصله سه هفته بعد از آن ثبت شد

   ســـاخت شـــرکتScleroplus  درمـــان از لیـــزر بـــرای
Candela   نـانومتر بـا   595 نـانومتر یـا   585 با طول موج spot 

size  7-5        میلی ثانیـه بـا انـرژی        5/1 میلی متر پالس ممتد و ثابت 
هـر  . اسـتفاده شـد   % 50 ژول بر سانتی متـر مربـع بـا همپوشـانی             15

 با ارایه   ،پس از درمان  بیماران  ضایعه با دو پالس لیزر درمان شد و         
  . صیه های الزم مرخص شدندتو

بعــد از هــر نوبــت درمــان توســط یکــی از ســه هفتــه بیمــاران 
 درمان بیماران بی اطالع بود ویزیت  یهمکاران طرح که از نحوه

سطح زگیل ها در    . و اندازه ضایعه ثبت شد     و بروز عوارض     ندشد
بـیش تـرین    و  انـدازه گیـری       ورنیـه  -کولیسهر ویزیت به وسیله     
معیـار میـزان اثربخـشی درصـد        . ا محاسبه شـد   طول و عرض آن ه    

کاهش در سطح ضایعه ها بعد از هر درمان نسبت به قبل از درمان          
عوارض مورد بررسی شامل پورپـورا و درد بـر   . در نظر گرفته شد   

 بـروز . اسـت   بـوده  Visual Analog Scale (VAS)اساس 
ر  به عنوان خفیف و پورپورا فرات،پورپورای محدود به خود ضایعه

امتیاز یک الی   .  به عنوان شدید در نظر گرفته شد       ،از ضایعه اصلی  
خفیـف و امتیـاز هـشت تـا ده بـه            درد    به عنـوان      VASهفت در   

در صورت باقی بودن هر مقدار از   . عنوان شدید در نظر گرفته شد     
بیمـار  . تکـرار شـد   تا سه نوبـت      درمان   ضایعه، به فواصل سه هفته،    

 هـر درمـان هـیچ       گیـری پـس از    طی مدت پی    برای درمان زگیل    
داروی دیگری استفاده نکرد و در هـر نوبـت بـرای رفـع سـوزش                

. فقط پماد زینـک اکـساید مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت             ضایعه ها   
چهار ماه پس از آخرین درمـان بیمـاران ویزیـت شـدند و از نظـر                 

در هر بیمار یک زگیـل  . ضایعه ها، مورد بررسی قرار گرفتند  عود
.  با لیزر قرار نگرفت و به عنوان شاهد بررسی شـد           نیز تحت درمان  

ــزار     ــرم افـ ــیله نـ ــه وسـ ــا بـ ــه هـ ــاری یافتـ ــه و تحلیـــل آمـ تجزیـ



  1386 بهار، 1 شماره 10ی پوست، دوره ها فصلنامه بیماری   / 

 

 

4

SPSS(ver11.5)   مقایسه اثربخشی درمان در    .   صورت گرفت
 آزمـون   وسـیله  و مقایـسه عـوارض       t آزمـون    به کمـک  دو گروه   

صورت  و در موارد لزوم آزمون دقیق فیشر         chi-squareآماری  
  .   از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد>05/0P و گرفت
  

  یافته ها
توزیع پراکنـدگی   . بودند)  زن 16 مرد و    24( نفر   40بیماران شامل   

 سـال و    19/21 سـال بـا میـانگین        42 تا   5سنی بیماران در محدوده     
چهار نفر از بیماران    . بود)CI % 95=19-3/23 (4/6انحراف معیار   

ه علت نامعلوم از مراجعه هـای بعـدی         پس از اولین جلسه درمان ب     
بیمـار تـا پایـان دوره ی پـی گیـری             36سرباز زدند و در مجمـوع       

محل آناتومیـک زگیـل هـایی کـه مـورد           . مطالعه را کامل کردند   
مدت ابتال  .  ذکر شده است   1درمان قرار گرفتند در جدول شماره       

  مـاه  36 سال و به طور متوسـط        8 ماه تا    5به ضایعه ها در محدوده      
  .بود) 2/17انحراف معیار (

میانگین انـدازه ضـایعه هـا قبـل از درمـان در بیمـارانی کـه بـا                   
PDL       نـانومتر تحـت درمـان قـرار گرفتـه انـد        585  با طول مـوج 

بـود در   ) CI 95 %  ،2/13=SD=15-5/24( میلی متـر مربـع       7/19
 نـانومتر قبـل از      595حالی که میانگین ضایعه های درمان شـده بـا           

) CI95%  ،4/15=SD=1/16-2/27(میلـی متـر مربـع        7/21درمان  
 بین دو گـروه از ایـن نظـر اخـتالف آمـاری              tآزمون آماری   . بود

متوسط اندازه ضایعه هـای درمـان شـده بـا           . معنی داری نشان نداد   
 میلی متـر    8/12 نانومتر، پس از اولین جلسه درمان        585طول موج   

ین جلـسه   ، بعـد از دومـ     ) CI 95 %  ،1/7=SD=3/10-4/15(مربع  
 و) CI95%  ،1/9=SD=8/11-3/18(میلـی متـر مربـع       1/15درمان  

ــان     ــسه درم ــومین جل ــس از س ــع  1/18پ ــر مرب ــی مت -5/22( میل
7/13=CI 95 %  ،2/12=SD (   در ضـایعه هـای     . کاهش نـشان داد

 نـانومتر، انـدازه ضـایعه هـا پـس از            595درمان شده با طول مـوج       
، بعد  ) CI 95%  ،7/8= SD=9/8-1/15 (0/12اولین جلسه درمان    

و ) CI95 %  ،6/9=SD=1/12-19 (5/15از دومین جلـسه درمـان       

ــان    ــسه درم ــومین جل ــس از س ــع  1/18پ ــر مرب ــی مت -3/22(  میل
14=CI95%  ،6/11=SD (  مقایسه کاهش اندازه   . کاهش نشان داد

 پس از هـر یـک       tضایعه ها بین دو گروه به وسیله آزمون آماری          
نی داری را نـشان نمـی داد        از سه جلسه درمان اختالف آماری مع      

)P value 2و1تـصاویر  ). 98/0 و 83/0 ، 68/0  به ترتیب برابر با 
  . ضایعه های یکی از بیماران  را قبل و بعد از درمان نشان می دهد

 36 نـانومتر از     585 با طول مـوج      PDLدر مجموع، در گروه     
 زگیل ها به طور کامل از بین رفتنـد کـه          %) 75( بیمار   27بیمار در   

در پی گیری پس از چهارماه از آخرین نوبت درمـان، سـه مـورد               
 نـانومتر از  595  با طول مـوج    PDLدر گروه   . عود داشتند %) 11(

زگیل ها به طور کامـل از بـین رفتنـد           %) 69( بیمار 25 بیمار در    36
عــــود وجــــود %) 16(کــــه در پــــی گیــــری، چهــــار مــــورد  

  ). >05/0P(داشت
چ درمانی دریافت نکـرده بودنـد   میانگین اندازه زگیل هایی که هی   

، CI95%=8/13-3/25( میلی متـر مربـع       5/17قبل از شروع درمان     
9/12=SD (        میلی متر مربـع     22و هم زمان با سومین جلسه درمان 
)6/27-7/14=CI95%، 5/17=SD ( ــه ــود ک ــدازه آن هــا در  ب  ان

 نانومتر به کمک آزمون     595 نانومتر و    585مقایسه با هر دو گروه      
t0001/0(الف آماری معنی داری داشت،  اختP<.(  

درد در همه ی بیماران تحت درمان مشاهده شد که در گـروه      
PDL      15 نفـر خفیـف و در        21 نانومتر درد در     585  با طول موج 

 595  بـا طـول مـوج    PDLنفر شدید بود در حالی کـه در گـروه           
آزمـون دقیـق    .  نفـر شـدید بـود      16 نفر خفیف و در      20نانومتر در   

از لحاظ شدت درد بین دو گـروه درمـانی اخـتالف آمـاری              فیشر  
  ).P=8/0(معنی داری را نشان نداد 

 نفـر   17 نانومتر در    585  با طول موج      PDLپورپورا در گروه    
 بـا   PDL نفر شدید بود در حـالی کـه در گـروه             19خفیف و در    

.  نفر شـدید بـود  18 نفر خفیف و در    18 نانومتر در    595طول موج   
ــشر از ــین دو گــروه درمــانی  آزمــون فی ــورا ب  لحــاظ شــدت پورپ

  ).p=8/0(اختالف آماری معنی داری را  نشان نداد
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   زگیل قبل از درمان– 1تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   زگیل بعداز درمان– 2تصویر شماره 
  

   محل آناتومیک ضایعه های زگیل در بیماران بر حسب نوع لیزر-1جدول شماره 
  طول موج  محل آناتومیک

PDL  لب کنار ناخن  پشت دست کف دست  مچ دست  ساعد  انگشت  
تعداد 
  کل

  36  2  2  4  1  2  1  24   نانومتر585
  36  2  2  6  1  2  1  22   نانومتر595

  72  4  4  10  2  4  2  46  تعداد کل
  

    روی زگیل و نتایج آنPDLتعدادی از مطالعه های انجام شده در مورد -2جدول شماره 
  Tan et al (6) Kauvar et al (7) Jacobson et al (11) Ross et al (13) Ross et 

al (14) 
  27  33  32  142  39  تعداد بیماران
  79  96  156  728    تعداد زگیل
  -  مقاوم30  مقاوم132  مقاوم  مقاوم  نوع زگیل

متوسط تعداد جلسه های    
  درمان

  -  4/3   معمولی61/1 –مقاوم 84/1  5/2  68/1

  -  5حداکثر  -  3-10  1  تعداد پالس
Fluence (j/cm2) 5/7-25/6  5/9  8  4/9  -  
Spot size (mm) 5  7-5  -  5  -  

  -  2-8  2-4  -  1-3  )هفته(فواصل درمان 
  21  نسبی45 کامل، 48  معمولی47-مقاوم 68  93  72  (%)بهبود 
  40   مقاوم 53  -  -  -  (%)عود
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  بحث
بـه کـار رفتـه      روش های درمانی متعددی     تاکنون برای زگیل    

مختلف تخریب کننده بافت مانند کراتولیتیـک        درمان های . است
غالبـًا    و جراحی  CO2های قوی، کرایوتراپی، کوتریزاسیون، لیزر    

-7( با تشکیل اسکار، عفونت و خـونریزی همراهنـد        در ضایعه ها    
زگیل ها از نظر بافت شناسی حاوی عروق دیالته و محتقن در ). 4

طول موج نور ترمولیز انتخابی، مطابق با نظریه فتو. درم پاپی هستند
 یک رنگدانـه بـافتی ماننـد       وسیلهخاصی می تواند به طور انتخابی       

 نـانومتر بـا     585 با طول موج     PDLاشعه  . شودهموگلوبین جذب   
همین مکانیسم به طور انتخابی روی عروق دیالته درم پاپی عمـل            

  درمـان شـده انـد بـا          PDLی کـه بـا      یبررسی زگیل هـا   . می کند 
اریتروسیت های مجتمع در عروق      گر کوپ نوری نمایان  میکروس

درم پاپیالری اسـت کـه در مراحـل بعـدی بـه ترومبـوز و نکـروز             
  این اختالل عروقی   ). 6(شودمی  منجر  اندوتلیوم و کراتینوسیت ها     

ــه تخریــب   ــردارد و ب ــان ب    مــی توانــد منبــع تغذیــه زگیــل را از می
قسیم شـدن هـستند   سلول های اپیدرمال زگیل که سریعًا در حال ت       

  به طور انتخابی عروق ضـایعه        PDLاز آن جا که     ). 8(منجر شود 
را از میان می برد و به سایر بافت های پوست آسیبی نمـی رسـاند                
ــی، اخــتالل هــای    ــک، آتروف عوارضــی چــون اســکار هیپرتروفی

 بـا آن بـه      ، همـراه  پیگمانتاسیون، تاول، عفونت، خـونریزی و درد        
مــی  ن تحمــل خــوبی توســط بیمــارامــی شــود و بــه نــدرت دیــده

 چشم گیر و عوارض اندک ، به نظر مـی           با توجه به آثار   ). 9(شود
باشـد، هـر چنـد کـه        روش مناسـبی    در درمان زگیـل      PDLرسد  

حجـم نمونـه زیـاد در مـورد         هنوز کارآزمایی بالینی شاهد دار بـا        
نتــایج تعــدادی از ). 10( اســتصــورت نگرفتــه آن ارثــارزیــابی آ

 2 در ایـن زمینـه در جـدول شـماره            رت پذیرفتـه  صـو مطالعه های   
بـا    PDL مقایـسه  مطالعه های دیگـری کـه روی       در. آمده است 

  مـؤثرتر و      PDL ، اسـت  صورت گرفتـه  سایر روش های درمانی     
عوارض جانبی ناشی از آن از قبیل اسـکار کـم تـر از روش هـای                

 در مطالعـه ای کـه       1993در سـال    ). 11و12(دیگر ذکر شده است   

 بیمار با زگیل های مقـاوم بـه   39  و همکارانش روی     Tanتوسط  
بعـد از   از زگیل ها بـه طـور متوسـط          % 72 صورت پذیرفت درمان  

 و  Kauvar،  1995در سـال    ). 6( جلسه درمان از میان رفتند     68/1
را بـرای   % 95 میزان پاسـخ      بیمار مورد بررسی   142همکارانش در   

ف پا بعد از یک را برای زگیل های ک% 72زگیل های روی تنه و 
در مطالعه های بعـدی     ). 7(  گزارش کردند   PDLجلسه درمان با    

چـه در مطالعـه       چنـان  ،میزان پاسخ نسبتاً کم تر ذکـر شـده اسـت          
Ross           و همکارانش میـزان پاسـخ بـا  PDL 21 %    گـزارش شـده
  بـا درمـان      PDLدر یک مطالعـه کـه میـزان اثـر           ). 13و14(است

موضعی مقایسه شده است،    مرسوم زگیل توسط سالیسیلیک اسید      
پاسـخ در گـروه     % 70  در مقایـسه بـا        PDLپاسخ در گـروه     % 66

درمان های مرسوم مشاهده شده و دو گـروه از نظـر میـزان اثـر و                 
میزان عود ضایعه ها    . عوارض با هم تفاوت معنی داری نداشته اند       

). 4(در عرض سه تا چهارمـاه بـوده اسـت   % 5در این مطالعه تقریبًا  
 و  585 در دو گـروه      حاضربود کامل ضایعه ها در مطالعه       میزان به 

% 69و  % 75 نانومتر پس از سه جلسه درمان به ترتیـب معـادل             595
مطالعه در  این  در  . است) Robson)4 مطالعه   نظیربوده که تقریبًا    

 نانومتر میزان عود ضایعه ها بعد از چهار مـاه        595 و   585دو گروه   
ه کـــه نـــسبت بـــه مطالعـــه بـــود% 16و % 11بـــه ترتیـــب معـــادل 

Robson)4 (   و مطالعهTan)6(  یک مـورد عـود      بیمار   28در  که
را پس از سه ماه گزارش کرده، با عودهای بیش تری همراه بـوده          

ــت ــسیاری  . اس ــل ب ــتالف  عوام ــه ممکــن اســت در اخ ــای یافت   ه
 جمله از میزان پاسخ و عود دخیل باشند، از نظرمطالعه های متعدد 

واصل درمانی و میـزان    لس لیزر در هر محل، ف     نوع زگیل، تعداد پا   
  .انرژی لیزر

ــای    ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ــه   ب ــن مطالع ــده در ای ــت آم ــه دس   ب
  یک روش درمانی مؤثر در       PDLمی توان نتیجه گیری کرد که       

 585 ولی بین میزان اثر آن در طول مـوج هـای   استدرمان زگیل   
بـه  .  نـدارد وجـود معنی داری  تفاوت آماری  نانومتر   595نانومتر و   

 اختالف معنی دار در عوارضی چون میـزان         نبودعالوه با توجه به     
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نمی توان در مـورد انتخـاب طـول          PDLدرد و پورپورای بعد از      
 با توجه به این کـه در         در ضمن،  .  ارجحیتی قایل شد    PDLموج  

در دو گروه درمان از نظر آماری این مطالعه تغییر اندازه ضایعه ها 
 ،اختالف معنی داری داشته اسـت       درمان نشده  دبا گروه شاه  شده  

  .  خود به خودی ضایعه ها را رد کردبهبودیمی توان احتمال 
 و بـا هـم       PDLبا توجه به این که در این مطالعه از دو پالس            

حـرارت ایجـاد شـده در انــدوتلیوم    اسـتفاده شـده و   % 50پوشـانی  
اننـد   عوارضـی م    بـود،   بـیش تـر    انتخـابی عروق از حد فتوترمـولیز      

اسکار آتروفیک، اسکار هایپرتروفیک، تـاول و خـونریزی دیـده           
  در درمـان زگیـل       PDLاین مساله تاییـدی بـر ایمـن بـودن           . نشد
  . است

 نـانومتر بـه    585 با طـول مـوج       PDLاست که    نکته دیگر این  

 نـانومتر  595 طیف جذبی هموگلوبین نزدیـک تـر از طـول مـوج            
ــت ــوری   . اسـ ــر تئـ ــن از نظـ ــابر ایـ ــی توابنـ ــد مـ ــرژی  نـ ــا انـ   بـ

با ایـن وجـود بـر اسـاس نتـایج بـه             . ثر معادل داشته باشد    ا پایین تر 
 دست آمده در این مطالعه اثر این دو طـول مـوج در انـرژی یـک             

   . تفاوتی نداشته است،سان
  با طـول مـوج       PDLمطالعه ای اثر    تاکنون  با توجه به این که      

عـه مـی     ایـن مطال   ،اسـت کرده  ن نانومتر روی زگیل را بررسی       595
تواند آغازی برای مطالعه هایی در این زمینه با حجم نمونـه بـیش              

ضمنًا با توجه بـه ایـن کـه در ایـن مطالعـه تنهـا عـوارض                  . تر باشد 
محدودی در یک دوره پی گیری نسبتاً کوتاه مدت بررسی شـده            
اند جای آن وجود دارد که بیماران در دو گروه از نظـر عـوارض               

  .ارزیابی شونددیگر و در مدت طوالنی تر 
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