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 چکیده

 های تناسلی زنانبا محلول پودوفیلین در درمان زگیل ای تاثیر عصاره سیرمقایسهبررسی 

ایجاد می شوند و معمووً  هوی   (HPV) : زگیل های تناسلی در اثر ویروس پاپیلومای انسانیزمینه و هدف

تواند در درمان کامل زایی بوده و میدرمان موثری ندارند. عصاره سیر دارای اثرات ضد ویروسی و ضد سرطان

موثر باشد. هدف از این مطالعه بالینی مقایسه تاثیر عصاره سیر بوا مللووپ پوودوییلین در های پوستی زگیل

 .های تناسلی زنان بوددرمان زگیل

انجوا   در کور،  97-98در ساپ سوکور سه یتصادی ینیبال ییپژوهش به صورت کارآزما نیا روش بررسی:

بیموار متوتب بوه زگیول تناسولی و دارای  74 بیمار در مرحلوه پوایلوت و 13 نمونه های پژوهش شامل شد.

 دو بوه ها نمونه تخصیص و دسترس در روش به گیری معیارهای ورود به مطالعه در مرحله اصلی بود. نمونه

 کیوجلسه با یواصل هر هفته به مودت  4 یدرمان ط ایتیدر. شد انجا  تصادیی بندی بلوک طریق از گروه

 رییواسواس ت  رپاسخ به درموان بو زانیانجا  شد. م جهت کنترپ ضایعات و اثر نهایی دارو  و هفته پنجم ماه

 ک یودموگرای یهوایژگویپرسشونامه مورتتب بوا وهوا شوامل ابزار گردآوری دادهها مشخص شد. لیزگ اندازه

خب کش جهوت انودازه بود. از  ستیچک لو همچنین  ی  بهداشت مقاربت و عوارض احتمالیبهداشت عموم

های و آزمون 22 هنسخ SPSSنر  ایزار  با استفاده ازها  لیو تلل هیتجز هیکلشد. استفاده می هالیزگ یریگ

  ویتنی و ویلکاکسون انجا  شد.نماآماری کولموگراف اسمیرنف  

 یهالیزگ درمان در جداگانه صورتبه کدا  هر نیلیو مللوپ پودوی ریعصاره س که داد نشان جینتا ها:یافته

اوپ و دو  و سو  و  یهاهفته انیپا در درمان  به پاسخ نظر اما از. (P ˂0.05) اندبوده موثر زنان یتناسل

 شدنمشاهده  هالیزگاز نظر اندازه  گروه دو نیب یداریچهار  و هفته آخر جهت کنترپ  اختبف معن

(0.05˃ P.) 

 درمان درهر دو  ر یو عصاره س نیلیمللوپ پودوی مصرف که داد نشان حاضر پژوهش جینتا :نتیجه گیری

 عنوان به ریس عصاره ن یلیپودوی یجانت عوارض و نهیهزاما با توجه به  هستند  موثر زنان یتناسل یهالیزگ

 .باشد استفاده قابلتواند می ایراد نیا در مناسب درمان

 عصاره سیر  مللوپ پودوییلین  زگیل تناسلی ها:کلیدواژه
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Abstract 

 

Background and Aim: Genital warts are caused by human papillomavirus 

(HPV) and usually have no effective treatment. Garlic extract has antiviral and 

carcinogenic effects and can be effective in the complete treatment of cutaneous 

warts. The aim of this clinical study was to compare the effect of garlic extract 

with podophyllin solution in the treatment of female genital warts. 

Methods: This randomized clinical trial study was performed in Karaj, Iran. 

The study sample consisted of 13 patients at pilot stage and 74 patients with 

genital warts and met the inclusion criteria at baseline. Sampling was done by 

available method and the samples were divided into two groups by random 

blockade. The treatment was administered in 4 sessions at weekly intervals for 

one month and in the fifth week to control the lesions and the final effect of the 

drug. The response to treatment was determined by the size of the warts. Data 

collection tools included a questionnaire related to demographic characteristics, 

public health, intercourse health and possible complications, as well as a 

checklist. A ruler was used to measure the warts. All analyzes were performed 

by SPSS software version 22 and statistical tests were Kolmograph Smirnov, 

Mann Whitney and Wilcoxon. 

Results: The results showed that garlic extract and podophyllin solution were 

effective in the treatment of female genital warts (P ˂ 0.05). However, there was 

no significant difference in wart size between the two groups at the end of the 

first, second, third, fourth and last weeks of treatment (P> 0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that consumption of podophyllin 

solution and garlic extract are both effective in the treatment of female genital 

warts, but due to the cost and side effects of podophyllin, garlic extract can be a 

suitable treatment in these patients Can be used. 
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