الثآليل
مقدمة:
تحدث الثآليل نتيجة اصابة الخاليا الكيراتينية بالفيروس الحليمومي البشري . HPV
بعد االنتان يحدث تسمك وفرط تقرن بشروي على مستوى الطبقة القاعدية.
وبالنتيجة تنتج الثآليل المرئية بعد أسابيع أو شهور من االنتان .
هناك اكثر من  150نمط جيني مختلف من فيروس ( HPVوذلك اعتمادا على االختالف في ال .)DNA
تحدث غالبية الثآليل الشائعة بسبب األنماط  57-27-4-2-1وغالبية الثآليل المسطحة تحدث بسبب انتان باألنماط 3أو
.10
يتم تحديد نمط الفيروس ضمن البشرة عسيرة التصنع المخموجة بالفيروس.
كذلك يمكن أن يكون النمط الجيني موجودا في الجلد (غالبا على شكل إنتان تحت سريري) ولكن يمكن أن يترافق مع
السرطانة شائكة الخاليا أو عسر تصنع قبل سرطاني خصوصا عند المثبطين مناعيا.

المصطلح:
إن مصطلح (ثؤلول) يتضمن كل التفاوتات الشكلية للثآليل ,ويستخدم أحيانا لوصف اآلفات الشبيهة بالثآليل مثل التقران
الزهمي أو الثآليل الزهمية ,وهذه ال عالقة لها ب .HPV
في هذا المرجع ,استعمل مصطلح الثآليل فقط لتوصيف الثآليل المسببة ب  , HPVيمكن أن تقسم الثآليل المسببة ب HPV
شكليا إلى:
-1ثآليل شائعة.
-2ثآليل أخمص القدم.
-3ثآليل مسطحة.
-4ثآليل تناسلية.

الوبائيات:
يمكن أن تنتشر فيروسات  HPVمن شخص آلخر عبر التماس المباشر أو عبر البيئة.
وليس معروفا كم هي المدة التي يعيش فيها  HPVخارج الجسم.
لكن الفيروس الحليمومي البقري يمكن أن يبقى قادرا على اإلخماج لمدة أشهر وحتى سنتين ,ويمكن أن يكون هذا صحيحا
بالنسبة ل .HPV
تعتبر الثآليل إنتانا شائعا وتكثر عند األطفال ,لكن يمكن أن تحدث في أي عمر.
في إحدى الدراسات الحشدية تبين أن ( )%30-5من األطفال والمراهقين مصابون بالثآليل.
يمكن أن تبقى الثآليل لمدة سنين بدون عالمات التهابية ,يمكن ان يحدث الشفاء العفوي لإلنتان الفيروسي (بداية يكون
كنقص بحجم الثؤلول ثم اختفائه) بعد شهور أو سنوات من اإلنتان.
يمكن أن يحدث الشفاء عند األطفال بعد عدة شهور (النصف يحدث لديهم الشفاء بعد سنة والثلثان بعد سنتين)
على أية حال ,فإن الثآليل عند البالغين تشفّر بشكل أبطأ ويمكن أن تبقى  10-5سنوات.

التشخيص:
ليس صعبا بالنسبة للثآليل الشائعة وثآليل القدم.
إن كشط الثآليل عادة ما يسبب نزفا نقطيا بسبب العرى الشعرية في الحليمات البشروية المتطاولة.
يجب تمييز الثآليل عن اآلفات الجلدية التقرانية (سريريا أو نسيجيا) مثل التقران الشوكي أو وسادات البراجم والسرطان
شائك الخاليا التقران الراحي االخمصي البؤري.
بالنسبة للقدم :يجب تمييزها عن األثفان واألشسان والتصلبات.
علما أن التقييم الدقيق والتقشير يساعدان في التمييز بينهما.
بالنسبة للطرفين العلويين (الذراعين) يجب تمييزها عن الحزاز المنبسط والتقرانات الشعرية.
الثآليل المسطحة يجب أن تميز عن التقران الشوكي الدقيق والحزاز المنبسط و التقران الزهمي الدقيق.

االختالطات:
إن خلل الجهاز المناعي (خصوصا المتواسط بالخاليا) يسبب تأخرا في شفاء الثآليل.
عند تثبيط المناعة الشديد (مرضى زراعة األعضاء-مرضى زرع النقي  )....فإن الثآليل قد تكون كبيرة ومعندة على
العالج.
يمكن أن تكون الثآليل هي العرض البدئي عند بعض مرضى التثبيط المناعي المتوسط الشدة (اللمفوما –  – HIVنقص
اللمفاويات  CD4البدئي).
ولذلك فإن الثآليل المعندة يجب أن تنبهنا لوجود عوز مناعي مستبطن.

اإلنتان بالفيروس الحليمومي مرتبط أيضا باآلفات قبل السرطانية والسرطان شائك الخاليا للجلد.
في حالة عسر التصنع البشروي فيروسي المنشأ هنالك استعداد عائلي لتطوير آفات متقرنة متقشرة ومسطحة ومسطح
شبيهة بالثآليل لدى المراهقين ,والتي تتطور عادة إلى  SCCفي الحياة الباكرة بعد البلوغ ,ينسب إلى عيب مناعي معتدل
ويزيد احتمال اإلصابة ببعض أنواع . HPV
في حالة جلدية مشابهة تشاهد عند المثبطين مناعيا لمدة طويلة ,خاصة مرضى ازدراع األعضاء ,المرضى بهذه الظروف
عادة ما تكون لديهم فيروسات  HPVالمسببة للثآليل المسطحة ,كذلك األنماط المسببة للثآليل المسطحة ,كذلك األنماط التي
تصنف تحت مجموعة الثآليل الحليمومية-بيتا ,التي هي أكثر شيوعا من تلك المشاهدة عند أسوياء المناعة.

التدبير:
_1ال عالج:
اعتمادا على المكان والحجم ,الثآليل قد ال تكون مزعجة.
بحال كان المصاب سوي المناعة ,فإن بعض الثآليل قد تكون غير مريحة ومعيقة وظيفيا ,أو قد تكون مزعجة جماليا
ومكلفة ماديا بحال تعددها أو بحال تواجدها على أماكن معينة كالوجه.
تحت هذه الظروف ,عدد من العالجات قد تؤخذ بعين االعتبار.

_2العالجات التداخلية:
هنالك عالجات متعددة للثآليل ,قد تستخدم بشكل مفرد أو بمشاركة عالجات ال تمتلك دليال علميا كافيا الستخدامها.
تزداد العالجات المنزلية يوما بعد يوم وقد يكون لها دور في الفعالية المحتملة.
من الناحية المثالية :يجب أال يترك العالج ندبات ,على الرغم من أن عددا من المرضى قد يفضل ندبة مستمرة ودائمة عن
استمرار الثؤلول  ,خاصة الثآليل القبيحة والمزعجة.
ال عالج مضاد فيروسي نوعي لل HPVلكن بعض العالجات المتوفرة تتدخل بدورة حياة الفيروسات.
اآللية العالجية األشيع هي تدمير الظهارة المخموجة ,والذي بدوره قد يساعد على الموت الخلوي والتعرض وتقديم
المستضد ,وبذلك فإن العالج قد يسبب استجابة مناعية بتقليص التكاثر البشروي  ,أو بشكل أدق :التاثير على انتساخ
ال.DNA
يجب أن يصبح الثؤلول أقل ثخانة ,ومنتجا لثآليل مثبطة جديدة.
هذه العالجات قد ال تؤثر على الخاليا المخموجة بالفيروس في طبقات البشرة العميقة.
التنشيط المباشر للجهاز المناعي مكان الثؤلول قد يزيد من فرصة االستجابة المناعية الموضعية للطبقة القرنية المخموجة.
من غير المعروف إل أية درجة تساهم االستجابة المناعية في شفاء الثؤلول بعد تحطيمه أو بعد العالجات االلتهابية ,لكن
ضعف أو غياب االستجابة للعالجات عند مضعفي المناعة قد يبرر ضرورة االستجابة المناعة في سياق العالج.

تتضمن التغايرات الشائعة بين الدراسات:
-1ال تمييز بين الثآليل الشائعة والمسطحة.

-2المشاركون في الدراسة يجب أن يكونوا من األطفال والبالغين.
-3يجب تقييم الشفاء على مستوى شفاء المرضى أو شفاء الثآليل.
-4يمكن تضمين أنحاء الجسم المختلفة في الدراسة.
-5مقارنات العالج يجب أن تكون بين المشاركين أو بين الطرفين األيمن واأليسر أو ثؤلوال لثؤلول ضمن األفراد
أنفسهم.
عدد قليل من العالجات المستخدمة حاليا لعالج الثآليل تعرضت لتجارب صارمة ,الدليل المتوافر لعدد كبير من العالجات
المختلفة نوقش في هذا المرشد العالجي ,عدد من العالجات استخدم لفترة  4-3أشهر في فترات متابعة متفاوتة.
في ظل هذه الظروف ,معدل الشفاء للثآليل المعالجة بالفعل كانت كانت بحدود %30-20

_1العالجات المخربة للثؤلول:
قد يكون التخريب البشروي بوسائط كيماوية مثل آ) حمض الصفصاف وعوامل أخرى.
أو بوسائط فيزيائية مثل :ب) العالج القري وعوامل اخرى نوقشت جميعها الحقا.
آ) حمض الصفصاف( :مستوى الدليل  ,1+قوة التوصية : )A
مستحضرات حمض الساليسيليك هي المستحضرات األشيع استخداما لعالج الثآليل الفيروسية.
آلية عمله هي تحريض توسف خاليا البشرة  ,وهو عامل مهيج بتراكيز عالية.
هذه اآلثار دعت لالفتراض أنه قادر على تحريض مناعة الثوي والتي قد تكون آلية إضافية للعمل ضد الثآليل.
المستحضر األكثر استخداما حتى دون وصفة طبية هي دهونات (طالء) حمض الصفصاف والتي تحتوي SAبتراكيزبين  %26-10منحلة في الكولوديون او البولي اكريليك ,عادة ما تخلط بحمض اللبن.
اللصاقات التي تحتوي على حمض الصفصاف بتركيز .%40المراهم الحاوية على  SAبتركيز  %50وهي متوفرة على نطاق واسع.قد تستخدم الكريمات ضعيفة التراكيز كذلك  ,وخاصة لعالج ثآليل الوجه لكن دون دليل مستند إلى تجربة تؤكد فعاليتها.تعتمد طريقة تطبيق  SAعلى شكلها الصيدالني.بالنسبة لطالء  : SAينصح بكشط الثآليل أو نقعها قبل تطبيقه.يجب الحذر عند الكشط من إصابة الجلد المحيط بالخمج.-في دراسة تبحث عن فائد التغطية :وجد أن هنالك فائدة من استخدام جيل  %17 SAمع حمض اللبن.

القريّة( :مستوى الدليل  ,1+قوة التوصية ) B
ب)المعالجة ّ
تستخدم الكثير من األجهزة والتقنيات لتسبب تخريبا محدثا بالبرودة بشكل مركز ومحدد بدقة.
اآلزوت السائل المطبق من خالل بخاخ مبرد أو حامل قطني هو الطريق األشيع استخداما في الممارسة السريرية.

أجهزة الغازات المضغوطة الحاوية على البروبان وديميتيل إيتر من الممكن شراؤها دون وصفة طبية لكنها ال تحدث
درجة حرارة منخفضة بالمستوى المطلوب كما هو الحال عليه باستخدام اآلزوت السائل ,كما يبدو أنه أقل فعالية  ,على
الرغم من وجود تجربة معشاة ذات شاهد وحيدة اقترحت أنها على نفس الدرجة من الفعالية.
تختلف التقنيات بين الممارسين باختالف زمن التبريد ,طريقة التطبيق ,التداخل بين العالجات.
قد يحسن تقشير الثآليل االخمصية من فعالية العالج القري ,وال ينطبق ذلك على ثآليل اليدين.
من الشائع في الممارسة أن يتم التبريد حتى تتشكل هالة من النسيج المتجمد حول الثؤلول ,وهذا يحتاج من  30-5ثانية من
االستمرارية في التطبيق حسب المكان وحجم الثؤلول.
من المهم تكرار العالج كل  3-2أسابيع حتى يختفي الثؤلول ,حتى قرابة  6جلسات كحد أعظمي تقريبي ,الدليل المتوفر
من التجارب السريرية المعشاة يدعم ذلك ,باستثناء حالة الثآليل االخمصية حيث ال توجد عالجات (بما فيها العالج القري)
فعالة ومقنعة وذات ديمومة بالشكل المطلوب.
في تجربتين مقارنتين بين البخاخ المبرد والحامل القطني (أحدهما دراسة حالة-شاهد واألخرى تجربة مضبوطة) تبدو كال
التقنيتين فعالتين بشكل متكافئ.
قد يكون التطبيق باستخدام الحامل القطني خيارا مفضال لدى األطفال على الوجه ,من التقنيات البديلة أن يتم تبريد جهتي
ملقطين جراحيين ثم القبض بهما على الثؤلول.
معدل الشفاء المتعارف عليه للعالج القري للثآليل في كل نواحي الجسم متبدل بشدة حسب التجارب السريرية المعشاة
تتراوح بين  %0حتى  %69مع متوسط .%49
عند اإلمكان  ,تحليل المعطيات األدق من هذه التجارب تبدي كون معدالت الشفاء بشكل عام أفضل في ثآليل اليدين منها
في الثآليل االخمصية.
زودتنا دراستان حديثتان أجريتا مؤخرا بمعطيات أفضل نوعية من التجارب السابقة ,حيث قارنت بين العالج القري
المباشر وحمض الساليسيليك ,أبدى العالج القري بنتيجتها فعالية مساوية أو أفضل بالمقارنة مع حمض الساليسيليك.
المعالجة القرية األكثر غزوا وعنفا مع زمن تبريد أطول أو مع مرحلتين من التبريد تبدي فعالية أكبر من التبريد اللطيف,
لكن األدلة متناقضة بشدة والمعطيات غير ذات نوعية عالية.
من غير المستغرب أن العالج القري الكثيف كذلك األمر يؤدي إلى الم أشد وتنفط مع زيادة خطر التندب.
في دراسة أجراها بيرث-جونسن وآخرون ,غالبا مضبوطة بالشاهد ,لكن كان معدل السقوط من التجربة فيها عاليا
( , )%31تحدثت عن ميزة واضحة لدورتين متتاليتين من البريد لعالج الثآليل االخمصية (معدل شفاء  %65مقابل
 )%41على الرغم من قلة إقناعها.
أظهرت دراسة أجراها كونولي وآخرون (مع نسبة سقوط  %22من التجربة) أن التبريد لفترة أطول ( 10ثوان مستمرة
مقابل التبريد التقليدي) حسنت معدالت الشفاء في كل نواحي الجسم ( %64مقابل  , )%39لكن عدد مرضى الثآليل
األخمصية في التجربة كان صغيرا جدا بالتحليل الدقيق.
في التجارب التي قارنت الفترات بين المعالجات ,بدا أنه في معظم (وليس كل ) الحاالت يعطي التبريد كل  3-2أسابيع
نتائج افضل خالل  3أشهر من العالج كل  4أسابيع.
ولكن معدالت الشفاء بعد 6أشهر غالبا متماثلة بالحالتين مما يقترح أن يكون الشفاء معتمدا في الواقع على العدد الكلي
لجلسات العالج.
تجربة سريرية معشاة واحدة كشفت عن اهمية عدد الجرعات الكلية للعالج ,حتى هذه التجربة لم تكن مصممة باألساس
لإلجابة عن هذا السؤال.

كذلك األمر ,كان هنالك معدل سقوط عال من التجربة ( %19في الجزء االول من التجربة و  %26في الجزء الثاني) ما
يسفر عن خطر انحياز معتبر.
في جمهرة مختلطة مكونة من  155مريضا مع ثآليل مستمرة معندة في نواح مختلفة من الجسم والتي لم تشف بعد 3
أشهر من جلسات العالج القري المكررة بفاصل 3أسابيع (حوالي  4جلسات)  ,لم تكن هنالك -بحسب التجربة -فائدة
مرجوة بعد أكثر من  3أشهر من العالج.
يجب تنبيه المرضى إلى كون العالج القري مؤلما ,وأن النفاطات قد تحدث.
ذكرت التأثيرات غير المرغوبة في الحاالت التي عولجت بجلسات متقاربة.
يجب الحذر عند تطبيق العالجات القرية بالقرب من االعصاب الجلدية واألوتار الوبالقرب من الجهاز الظفري ,كذلك لدى
مرضى ضعف الدوران الشرياني والوريدي.
قد يحدث نقص تصبغ أو فرط تصبغ خاصة لدى البشر ذوي الجلد الداكن.
ج) نترات الفضة( :مستوى الدليل _)2
تم اختبار محلول نترات الفضة % 10في دراسة مضبوطة بشاهد (غفل) مزدوجة التعمية لثآليل اليد والقدم لدى  60طفال
وبالغا اظهرت نسبة شفاء بمعدل  %63من المرضى بعد ستة أسابيع ,لكن المعطيات المعروضة هذه ربطت الشفاء فقط
بنترات الفضة ,بينما لم تعط اية معلومات عن الغفل ما يجعل التفسير غير ممكن.
درس بازار وباشاران تأثير اقالم نترات الفضة ووثقوا معدل شفاء  %43من المرضى في مجموعة العالج و %11في
مجموعة الغفل.

د)الفينول( :مستوى الدليل ,2+قوة التوصية )D
الفينول مادة كاوية تمت مقارنتها مع العالج القري في دراسة معشاة وحيدة التعمية على  60مريضا لديهم ثآليل يدين.
تم تطبيق العالج القري بحامل قطني ل 20-10ثانية ,كما تم تطبيق الفينول  %80اسبوعيا.
معدالت شفاء المرضى كانت  %70بالنسبة للعالج القري مقابل  %83باستخدام الفينول ,على الرغم من أن معدل
السقوط من التجربة لدى المرضى الذين طبقوا الفينول كانت أعلى.

ه)كانثيريدين( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
هو عنصر منفط حيث أنه يحرض انحالل االشواك ,طبيعة االذية السطحية خالل العالج تقلص من خطر التندب.
كما انه يحمل إيجابية كون تطبيقه غير مؤلم ,مع تطور غير مريح فقط عندما يحدث التنفط في ال 24ساعة التالية
للتطبيق.
في دراسة على  15مريضا عولجوا بمحلول كانثيريدين  %0.7لعالج الثآليل الوجهية المسطحة ,ابدت شفاء للثآليل لدى
المرضى ال 15جميعا خالل  16أسبوعا (جلسة إلى  4جلسات).
يحمل اإلعطاء الجهازي خطورة سمية عالية.

و) حمض الغليكولي ( %5مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D

حمض الغليكولي هو حمض ألفا هيدروكسي والذي يعمل كعنصر مقشر.
في سلسلة حاالت على  15طفال لديهم ثآليل فتوية مسطحة على الوجه كان جيد التحمل ,حيث شفيت جميع الحاالت دون
تندب ,لكن قد يكون الشفاء الحاصل في تلك الحاالت عفويا ,خاصة في حالة واحدة لم تشف حتى بعد 4أشهر.
في دراسة مفتوحة على حمض الصفصاف  %2مخلوطا بحمض الغليكولي  %15لدى  20مريضا تتراوح أعمارهم بين
 16_7سنة لديهم ثآليل وجهية مسطحة معندة ,تم توثيق شفاء  %10منهم خالل 8أسابيع.

ز) حمض البيروفي( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
يستخدم حمض البيروفي كعنصر مقشر.
في سلسلة حاالت تتحرى استجابة الثآليل الشائعة لحمض البيروفي عيار  %70وحيدا أو بالمشاركة مع  5فلورويوراسيل
 , %0.5أبدى  %80من المرضى تحسنا.
إن إضافة  5فلورويوراسيل لم تزد الفعالية.
تم توثيق حصول الندب الضخامية لدى مريض استخدم حمض البيروفي  %98مع  %2 5FUللثآليل على الصدر
والذراعين.

ح) حمض الستريك ( %50مستوى الدليل _)2
تمت مقارنة حمض السيتريك مع التريتينوئين في دراسة معشاة مزدوجة التعمية على  75مريضا لديهم ثآليل مسطحة على
الجسم.
اعتمد تصميم الدراسة مقارنة يمين-يسار وأعطيت النتائج حسب عدد الثآليل الشافية.
بعد  6أسابيع %64 :من المرضى المعالجين بحمض السيتريك شفيت آفاتهم مقابل  %54من المعالجين بالتريتينوئين.

ط) حمض الفورميك( :مستوى الدليل _)2
حمض الفورميك هو عالج آخر منخفض التكلفة .
هو أقوى بخصائصه الحمضية من حمض الساليسيليك لكنه أضعف من حمض الخل ثالثي الكلور.
تحدثت عدة دراسات عن فعاليته.
آثاره الجانبية شائعة ,حيث أن  %12من المشاركين في دراسة واحدة طوروا عدوى واحتاجوا أضدادا جهازية.

ي) حمض الخل ثالثي الكلور وحمض الخل احادي الكلور( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
تم استخدام هذه المواد الكاوية لعالج الثآليل .
يستخدم حمض الخل ثالثي الكلور على نطاق واسع لعالج الثآليل التناسلية ,وقد استخدم دون دليل معزز بتجارب كافية
لعالج الثآليل الشائعة.

ابدى حمض الخل أحادي الكلور معدل نجاح  , %61إضافة الفورم ألدهيد ليس لها تأثير على معدل االستجابة.
تجدر اإلشارة إلى أن حمض الخل أحادي الكلور عالي السمية ومقرح.

ك) رفع درجة الحرارة( :مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية )D
في تجربتين معشاتين درستا تأثيرات الحرارة الموضعية على الثآليل ,تضمنت الدراسة المعشاة األحدث  60مريضا لديهم
ثآليل أخمصية ,تحدثت عن رفع درجة الحرارة مع طيف الضوء المرئي األحمر (حتى حوالي 14درجة مئوية لثالثين
دقيقة ,ثالثة أيام على التوالي) ,أو بالضوء المرئي األحمر وحده كغفل.
حدث شفاء اآلفات المعالجة في  )28/15( %54مقابل  )26/3( %12مريضا 1.05= CI95% ,3.37=RR( ,
_)14.28
التجارب المعشاة السابقة شملت  13مريضا لديهم ثآليل يدين ,استخدمت الثآليل كوحدة للتحليل.
في دراسة سلسلة حاالت أقل صرامة  ,أظهرت النتائج كذلك أن فرط الحرارة قد يكون فعاال كما أنه آمن بشكل معقول.

ل) التداخالت الجراحية( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
ال توجد دراسات ذات نوعية عالية تتحدث عن فعالية العالج الجراحي مثل التجريف ,الكي ,ليزر .CO2
على الرغم من أن هذه العالجات مستخدمة بشكل واسع ,فإن سلسلة حالة-شاهد واحدة على  50مريضا عولجوا باالمواج
االلكترونية (قطع كهربائي) (بشكل أدق :عالج مدمر هدفي يستخدم األمواج الراديوية بدال من الحرارة) ادعت نسبة نجاح
 %67في عالج الثآليل األخمصية المعزولة وعلقت على ذلك أن النكس كان أشيع في األماكن الحاملة للوزن.

م) الليزر( :مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية )C
ليزر ال PDLالليزر الصباغي النابض ( 585نانومتر) هو الليزر المستخدم على نطاق واسع والذي يعمل على تدمير
التكاثر الوعائي الثؤلولي عن طريق ذروة امتصاص الهيموغلوبين لألمواج بين  595-585نانومتر.
قد تلعب األذية الحرارية المباشرة لفيروس  HPVالحساس للحرارة دورا في ذلك أيضا.
بروتوكوالت العالج (عرض النبضة ,التدفق ,حجم النقطة ,عدد النبضات ,مدة العالج) تختلف بين الدراسات ما يجعل من
الصعب تقييم الفعالية.
هنالك فقط تجربة معشاة ذات الشاهد لم تبد اية فروقات هامة بالنتيجة بين المجموعات المعالجة بالليزر الصباغي النابض,
العالج القري ,أو الكانثيريدين.
وثقت دراسات حشدية معدالت شفاء المرضى باستخدام  PDLبين %75-32
وسلسلة حاالت تضمنت  142مريضا مع أكثر من  700ثؤلول  ,وثقت  %93معدالت شفاء للثآليل المعالجة بعد 2.5
جلسة وسطيا.
يتم تقليص حجم معظم الثآليل قبل ال PDLلتسهيل امتصاص طاقة الليزر .المعالجة السابقة ب  %30SAلخمسة أيام
متبوعة ب  , PDLتقود إلى شفاء تام أسرع.

( 2.2جلسة في مجموعة  PDL-SAمقابل  3.1جلسة في مجموعة  PDLوحده ) P <0.05 ,مع نسب مشابهة من
االستجابة للعالج ككل في الحالتين.
في دراستين على ال PDLمتبوعا مباشرة بحقن البليومايسين ضمن اآلفة أدت إلى معدل شفاء  %80من المرضى مكبوتي
المناعة.
التأثير الجانبي الرئيسي لل PDLيتضمن األلم الموضع (على الرغم من أنها ليست شديدة بالشكل الكافي الموجب لوقف
العالج) ,فقاعات نزفية ,تبدالت صباغية  ,تندب.
 PDLجيد التحمل من قبل األطفال  ,مع دراستين حشديتين واسعتين وثقتا استجابة تامة في  %48من الثآليل المعالجة
و %75من األطفال الذين يعانون من ثآليل راحية اخمصية.
ليزر  CO2و  Nd,YAGو  Er,YAGواألشعة تحت الحمراء وليزر فوسفات تيتانيل البوتاسيوم كذلك تم استخدامه في عددقليل من الدراسات الحشدية  ,أكبرها وثق معدل شفاء  %96للثآليل الشائعة المعندة ,الثآليل الراحية االخمصية ,الثآليل
حول الظفر في  369مريضا عولجوا ب  Nd,YAGليزر.

س) العالج الحركي الضوئي( :مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية )D
كان هنالك فروقات هامة في شفاء الثآليل بعد  14اسبوعا لدى  45مريضا لديهم آفات راحية اخمصية عولجت بالعالج
الحركي الضوئي باألمينوالفولينيك أسيد ) 50( (ALA-PDTميغا واط/سم ,2لمدة  23دقيقة 70 ,جول/سم ,2ستة جلسات
كحد أقصى) مقارنة مع الغفل –.PDT
لكن ,المرضى كذلك طبقوا مرهما حاال للتقرن (حمض الصفصاف وحمض اللبن) بين جلسات .PDT
بالعموم %75 ,من الثآليل االخمصية شفيت لدى  67مريضا معالجا بال ) 50( (ALA-PDTميغا واط/سم50 ,2
جول/سم ,2طيف الضوء المرئي ,ثالثة جلسات كحد أقصى) مقارنة ب %23في مجموعة الغفل.
كال المجموعتين استخدمت مرهم اليوريا  %10و  %10 SAألسبوع قبل العالج البدئي.
وثقت الدراسات الحشدية معدالت شفاء للثآليل بين .%95-58
قد يستخدم ال  PDTبالمشاركة مع الليزر ,في دراسة أخرى 12 ,مريضا لديهم ثآليل حول الظفر عولجوا بليزر
الفراكشنال  CO2متبوعا بميتيل 5أمينوالفولينيك اسيد (3( )MAL-PDTساعات 50 ,جول/سم 15 ,2دقيقة ,جلسة كل
أسبوعين على مدى ستة أسابيع) مسببة شفاء %90من الثآليل المعالجة بشكل تام دون نكس لستة أشهر.
في دراسة أخرى 19 ,مصابا بثآليل يدين وقدمين عولجوا ب ) (MAL-PDTإضافة إلى منبع ضوئي  PDLما ادى إلىشفاء  %53من الثآليل المعالجة ,شفيت ثآليل اليدين بشكل أفضل من الثآليل األخمصية.
كما في المعالجة بالليزر  ,من الصعب مقارنة معدالت الفعالية بسبب االختالف في طرق تطبيق ال  .PDTعلى سبيلالمثال  :مدة تطبيق المحسسات الضيائية ,نوع الضوء المستخدم ,الفلورة ,عدد الجلسات.
يتم تحضير الثآليل مسبقا قبل العالج في عدة دراسات بالتجريف ,الكشط الحاد ,كريم مقشر أو حال للتقرن لتحسيناختراق المادة.
*اآلزون ) : (Azoneهو مادة موضعية مسهلة لالختراق ,تم استخدامها قبل ال  PDTفي دراستين ادت إلى شفاء %83
من الثآليل االخمصية و %94معدل شفاء الثآليل المسطحة الفتوية.
من أجل الثآليل الوجهية :إنقاص تركيز ال ( ALAأمينوالفولينيك اسيد) من  %20إلى  %10قد يحافظ على الفعالية مع
فرصة أقل لحصول فرط تصبغ تالي للعالج.

_3العالجات المضادة للفيروسات (مبيدات الفيروسات):
آ_الفورم ألدهيد ( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
استخدمت مغاطس الفورم ألدهيد لعالج الثآليل ,وقد وثق أنها تعطي معدل شفاء بنسبة  %80في دراسة مفتوحة على 646
طفال طبقت هذه الدراسة مغاطس  %3على الثآليل األخمصية بعد الكشط.
بحال كان الجلد قاسيا ,كانت تتم زيادة التركيز إلى  , %10يتوفر كذلك جيل فورم ألدهيد .%0.75
ال دراسة معشاة منجزة حول الموضوع.
يجب االخذ بعين االعتبار كون الفورم ألدهيد محسسا.

 _2الغلوتار ألدهيد( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
تم توثيق استخدام محلول غلوتار ألدهيد  %10كمكافئ ل  SAفي عالج الثآليل األخمصية.
في سلسلة مكونة من  25مريضا لديهم ثآليل معندة مستمرة أبدت معدل شفاء  %72كما لقي العالج قبوال لدى االطفال,
التقارير تحدثت عن النخر العميق المسبب بالغلوتار ألدهيد ,تجعلنا نفكر بالخطر القائم عند تكرار التطبيق.
يجب استخدام الغلوتار ألدهيدبحذر ,خاصة بتراكيز أكثر من .%10

_4العوامل المضادة للتكاثر:
آ) نظائر فيتامين ( Dمستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
هنالك ثالثة سالسل حاالت ,وحالتي-شاهد اثنتين على استخدام نظائر فيتامين  Dلعالج الثآليل.
سلسلة الحاالت األوسع التي أنجزها إنابا وآخرون وثقت انحسارا تاما للثآليل في  %59من المرضى ( ,22/13كل
األعمار ,كل نواحي الجسم) المعالجين بالماكساكالسيتول والمغطاة بلصاقات  SAحتى  45يوما.

ب) ديثرانول( :مستوى الدليل _)2
دراسة معشاة ذات شاهد صغيرة واحدة على كريم ديثرانول  %2مقابل مبيد فيروسي ( %11حمض صفصاف%4 ,
حمض لبن مع النحاس)  ,أبدت معدل شفاء عال للديثرانول )27/15( %56 :مقابل .)31/8( %26
ثالثة سالسل حاالت أبدت معدالت شفاء للمرضى بحدود %70-60
في سالسل هجورش وآخرين :شفي  %71من المرضى ( )24/17من الثآليل االخمصية خالل  10شهور مع عالج يومي
بالديثرانول .%2

ج) البودوفيللين والبودوفيللوتوكسين( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D

قد يعطل البودوفيللين انقسام الخاليا عبر التدخل في مغزل االنقسام حيث يؤثر على الجلد الطبيعي تماما كما يؤثر على
الثؤلول.
قد تكون له تاثيرات جهازية خطيرة بحال استخدم بتراكيز عالية أو على مساحات واسعة واستخدامه مضاد استطباب في
الحمل.
على الرغم من كون البودوفيللوتوكسين (سابقا البودوفيللين الخام) عالجا نموذجيا للثآليل التناسلية ,فإن فعاليته في ثآليل
الجلد محدودة.
االفتراض هو أن اختراق الطبقة الثخينة المتقرنة للجلد ضعيف مقارنة بما هو الحال عليه في األغشية المخاطية.
في دراسة مفتوحة صغيرة على  40مريضا لديهم ثآليل أخمصية عولجت بالبودوفيللين  %25في البارافين السائل تحتغطاء كتيم محكم ,بالخالصة :وثق معدل شفاء  %67للمرضى خالل 3شهور.
ولكن اآلثار الجانبية للعالج تتضمن رد فعل التهابيا واسعا مع تنفط ,ما قد يكون مؤلما بشدة.
ال دراسات حديثة على استخدام البودوفيللوتوكسين للثآليل الجلدية عدا عن استخدامه كمركب  %1بالمشاركة مع
الكانثيريدين وحمض الصفصاف ,وهكذا فإن مساهمة البودوفيللوتوكسين لوحده غير قابل للتقييم.

د) فلورويوراسيل( :مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية )C
استخدم  5FUالموضعي لعالج الثآليل المسطحة والشائعة على اليدين والقدمين.
يثبط  5FUاصطناع ال  DNAوانقسام خاليا الطبقة القاعدية ,وحين يستخدم موضعيا أو حقنا ضمن اآلفة ,يسبب االلتهاب,
وعادة ما يتقرح.
قد يحدث فرط التصبغ وبشكل أقل نقص التصبغ بحال استخدم لفترات طويلة.
في دراسة واحدة طبق كريم  %5 5FUمرة يوميا ألربعة أسابيع تحت ضماد كتيم على ثآليل اليد أوالقدم على جهة واحدة
من الجسم ,بينما طبق كريم الغفل في الوقت ذاته على ثآليل الجهة األخرى من الجسم.
في نهاية العالج ,شفيت  %60من الثآليل على الجانب المعالج بال  5FUمقارنة ب %17على الجانب اآلخر من الجسم.
في دراسة مشابهة أخرى عالجت ثآليل اخمصية لدى البالغين ل 12أسبوعا ,أدت إلى شفاء تام لدى  %95من المرضى( )20/19مقابل شفاء  %10لدى المعالجين بالغفل.
في دراسة مفتوحة صغيرة ,أدى تطبيق الكريم الموضعي على الثآليل المسطحة مرتين يوميا إلى معدالت شفاء مشابهة.كان تطبيق ال  5FUالموضعي تحت غطاء كتيم لوحده أكثر فعالية حسب دراسة معشاة ذات شاهد غير معماة على 40مريضا.
بالمجمل  %95من المرضى الذين استخدموا  5FUتحت غطاء كتيم ,شفيت ثآليلهم مقارنة ب %10في مجوعة الشاهد.
ليس هنالك اختالف بالنتيجة عند استخدام  5FUبالمشاركة مع العالج القري أو باستخدام العالج القري لوحده.
استخدم  5FUبتركيز ضعيف ( )%0.5بالمشاركة مع حمض الساليسيليك %10بتحليل النتائج  ,يبدو أن المشاركة أفضل من استخدام  SAوحده (شفاء  %63.4مقابل )%11

في تجربة معشاة ذات الشاهد مزدوجة التعمية %65 ,من الثآليل لدى  40مريضا شفيت بعد حوالي  4حقونات  ,أعطيت
أسبوعيا ,بحقن كل آفة ب ( %4 5FUبالمشاركة مع الليدوكائين واألدرينالين) مقارنة ب  %35في مجموعة الغفل
()P<0.05
وثق إشمين وآخرون شفاء تاما في  %70من الثآليل في تجربة أحادية التعمية مشابهة.

ه) بليومايسين( :مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية ) C
البليومايسين هو عامل سام للخاليا يستخدم في العالج الكيماوي الجهازي ,لكنه يعتبر عالجا معروفا ومستخدما لعالج
الثآليل على مدار ال 40عاما الماضية.
يمكن حقن محلول البليومايسين ضمن الثآليل باستخدام إبرة رفيعة وسيرنغ ,أو بتطبيقه على السطح ووخزه إلى داخل
الثؤلول بإبرة.
تركيز البليومايسين المستخدم عادة ما يكون 1ممول/مل والي تعادل امغ/مل ,اما الحد األدنى فهو 0.5مغ/مل أو حتى
0.1مغ/مل ويبدو أنها تنجز التاثير ذاته.
حقن البليومايسين ضمن الجلد مؤلم ,لذلك فإن التخدير قبل حقنه أو بالمشاركة معه يساعد على جعل الحقن أكثر راحة
للمريض.
تأثير البليومايسين على الثؤلول يسبب بعض االلم الذي يستمر يوما أو يومين ,ومن ثم يتطور النخر إلى خشارة سوداء
تسقط بعد عدة أيام.
رد الفعل الواضح هذا على العالج يجعل من الصعب إجراء تجربة مزدوجة التعمية ,والعديد من التجارب كانت على
شكل دراسات مفتوحة ,أو أنها استخدمت البليومايسين مع حقن السيروم الملحي أوالعالج القري.
تحدثت الدراسات المفتوحة عن معدالت شفاء لقرابة  %90-20من الثآليل المعالجة بعد جلسة أو أكثر من العالج ,مع
توثيق استجابة اكبر لدى المرضى حوالي .%85-65
اجريت عدة تجارب عن حقن البليومايسين ضمن اآلفة واستخدمت السيروم الملحي كغفل.0في دراسة واحدة لى  25مريضا مخصصة لكل عالج ,شفي  )85/82( %96من الثآليل المعالجة بالسيروم النظاميخالل 3أشهر.
في دراسة أصغر ,والتي أجريت على  24مريضا لديهم ثآليل متعددة ,عولج ثؤلول واحد بالبليومايسين بينما حقن ثؤلولآخر مماثل له بالسيروم كشاهد ,أبدى كال الثؤلولين فرقا معتبرا حيث شفي  %58من الثآليل المحقونة بالبليومايسين مقابل
 %11من الثآليل في مجموعة الشاهد.
عند المقارنة مع العالج القري ,واستخدام جهة واحدة من الجسم لكل عالج :يبدي البليومايسين معدالت شفاء أعلى (-92 %97من الثآليل المعالجة بالبليومايسين مقابل  %82-76من الثآليل المعالجة بالعالج القري)
التأثير الجانبي الهام للبليومايسين هو األلم عند الحقن وحتى بعد  48ساعة الحقة.
وثق حدوث فرط التصبغ الرافق للعالجات الكيماوية الجهازية في حالة الحقن الموضعي للبليومايسين أيضا ,كما أنه يسبب
فرط تصبغ تال لاللتهاب والذي يشفى عادة بعد عدة أسابيع.

و) الريتينوئيدات:

_1الريتينوئيدات الموضعية (مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية )C
تؤثر الريتينوئيدات على التكاثر والتمايز البشروي ,كما أنها تقلص من حجم الثؤلول وتغير كم ونوع الطبقة القرنية
المطبقة.
التأثير الجانبي الرئيسي بكلتا الحالتين (موضعيا أو جهازيا) هو جفاف الجلد وتهيجه ,ما قد يسبب استجابات التهابية في
الجلد ,تساهم في تكوين تأثيرات دوائية معدلة للمناعة.
على الرغم من سهولة تأمينه وتوافره ,ال تتوفر إال تقارير قليلة جدا عن الريتينوئيدات الموضعية في عالج الثآليل.
تحدثت دراستان صغيرتان عن شفاء الثآليل المسطحة عند األطفال ومرضى ازدراع األعضاء بنسبة  %85مقارنةب %23غير معالجين او  %29نسبة شفاء لآلفة مقارنة بشفاء  %19من اآلفات المعالجة بالغفل على التوالي بعد 12-6
أسبوعا من العالج بكريم التريتينوئين %0.05
طبق جيل األدابالين  %0.1تحت غطاء محكم السبوع ,لكن ليس هنالك تقييم موثوق لألمر.
 _2الريتينوئيدات الجهازية( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
هنالك عدة تقارير تتحدث عن الريتينوئيدات الفموية في عالج الثآليل الشديدة ,خاصة لدى المرضى المثبطين مناعيا.
األسيتريتين 1-%0.5مغ/كغ/يوم لثالثة أشهر ,عادة ما يسبب تراجعا كبيرا للجزء األكبر من اآلفات ,لكن مع خطر نكسعال بحال عدم متابعة العالج.
في دراسة مراقبة على األطفال بين  %12.5-2.5سنة ,عولجوا باإليتريتينات الفموية ل 3أشهر  ,شفي )20/16( %80من الثآليل خالل سنة بعد المتابعة .
في دراسة مفتوحة على المرضى األطفال والبالغين والذين لديهم ثآليل وجهية مسطحة ,أبدت النتائج شفاء  %73بعدشهرين من العالج باإليزوتريتينوئين  0.5مع/كغ/يوم.

ز) السيدوفوفير( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية (D
السيدوفوفير هو عامل مضاه للنكليوزيد ,والذي ينافسه على بوليميراز ال  DNAوبالتالي يمنع تكاثر الخاليا المخموجة
بالفيروسات التي ارتبط بنكليوزيداتها.
عدة تقارير حاالت دعمت استخدام السيدوفوفير وريديا لدى المرضى مثبطي المناعة ,لكنه عموما يمكن أن يستخدم
موضعيا.
السيدوفوفير الموضعي مشتق من الشكل القابل للحقن على شكل كريم  %1أو  , %3يوضع تحت ضماد ل 5ايام
باألسبوع ثم تترك دون عالج ألسبوع ,يمكن تكرار هذه الحلقة مجددا.
استخدم كريم السيدوفوفير  %1لعالج الثآليل المزمنة المعندة في سلسلة حاالت عند  7أطفال ,عمر الثآليل لديهم حوالي
عام في  %75من الحاالت.
طبق طفل مصاب ب ( ALLاالبيضاض اللمفاوي الحاد) كريم سيدوفوفير  %1على ثؤلول اخمصي مؤلم يوميا لستة
أسابيع ما أدى إلى زوالها بشكل تام.
يمكن استخدام السيدوفوفير كذلك خالليا بمتوسط  3.2حقنة.
وثق شفاء  %98من الثآليل في دراسة مفتوحة.
-التأثير الجانبي غير المرغوب إلعطاء السيدوفوفير وريديا هو السمية الكلوية ,نقص العدالت ,الحماض االستقالبي.

يبدي السيدوفوفير الموضعي تحمال جيدا ,على الرغم من تسببه بالتهيج الموضعي ,مريض واحد مع سوابق قصور كلوي
مزمن ,أبدى تدهورا حادا خالل العالج.

ح) العالج بالتغطية( :مستوى الدليل _)2
تمت ممارسة التغطية لعالج الثآليل الجلدية لبعض الوقت ,مع الحديث عن شفاء  %47من المرضى خالل شهرين ,لكن
التجربة األولى الستخدامها لم توثق إلى عام  2002م.
عولج ثؤلول واحد عند كل من  61طفال إما بالتبريد الخفيف ل 10ثوان من اآلزوت السائل كل  3-2أسابيع أو بشريط
الصق فضي شائع طبق وترك بالمكان ألسبوع بمجموع كلي قدره  8أسابيع.
بالعموم %60 ,من الثآليل المعالجة بالعالج القري شفيت ,مقارنة ب %85من تلك المغطاة بالشريط الفضي الالصق.
ذهبت دراستان إلى أبعد من ذلك حيث استخدمتا شريطا الصقا شفافا على ثآليل مفردة ل8أسابيع ,لكن دون زياد معدالت
الشفاء إحصائيا.
في تجربة تضمنت  100طفل ,تمت تغطية ثآليل بعضهم بشكل عشوائي بشريط الصق فوق الثؤلول أو بشكل حلقة حوله,
شفي  %16من الثآليل في مجموعة العالج مقارنة ب %60في مجموعة الغفل.
في دراسة على  90مريضا بالغا عولجوا بالشريط ذاته أسبوعيا لمدة 8أسابيع ,وقورنوا بمجموعة غطت الثآليل بحشوةالصقة من جلد الغنم ,كانت نسب الشفاء متقاربة وتصل إلى حوالي  %20في كال المجموعتين على الرغم من ان
الدراسات لم تؤكد أن هنالك تأثيرا خاصا للتغطية لدى األطفال.
الكثير من عالجات الثآليل الموضعية األخرى قد تمتلك خاصية التغطية ,ولم يتم توضيح دور هنذه المميزة في نجاعة
العالج.

_5العالجات المناعية:
_1اإليميكيمود( :مستوى الدليل  ,3قوة التوصية )D
اإليميكيمود هو عالج مثالي للثآليل التناسلية وحول الشرج ,حيث يحفز استجابة تالية لاللتهاب عبر الحث على تصنيع
وإطالق اإلنترفيرون ألفا ,العامل المنخر للورم ألفا ,واإلنترلوكين  ,12باإلضافة إلى تحريض فعالية الخاليا القاتلة
الطبيعية.
ليست هنالك تجارب معشاة ذات الشاهد تقيم فعالية اإليميكمود على ثآليل الجلد لكن أظهرت دراستان مفتوحتان شفاء<
 %50من الثآليل ,مبدئيا شفاء لدى  %76من المرضى عندما يطبق اإليميكمود موضعيا مرتين باليوم ل 24أسبوعا كحد
أقصى  ,وثانويا لدى  %56من  50مريضا والذين يتضمنون  19مريضا مضعف المناعة بعد  9.5أسبوعا من المعالجة.
لم تبد تغطية اآلفات أية زيادة في الفعالية ,هنالك عدة تقارير عن حاالت توضح فعالية اإليميكمود عند كال المرض أسوياء
ومضعفي المناعة,
التأثير الجانبي االساسي واألشيع للعالج هو األلم الموضعي الخفيف إلى المتوسط وهو عادة جيد التحمل من قبل المريض.
العالج المناعي المباشر باالحتكاك
مستوى الدليل , C+قوة التوصية .C
العالج المناعي المباشر بالـ ديفينيل سيكلوبروبينون  /ديفنسبرون

( )Dpcأو استرديبوتيل حمض السكواريك
( )SADBEتتضمن استجابة من نمط فرط الحساسية اآلجلة نمط  ivتؤثر على االلثؤلول مسببة استجابة مناعية موضعية .
في دراسة استعادية لمدة  8سنوات على  8مريضا لديهم ثآليل راحية أخمصية عولجوا بال . DPC

وثّق شفاء  %88من كل الثآليل كان زمن العالج الوسطي  5أشهر والم يالحظ نكس خالل فترة المتابعة التي استمرت
سنتين .
في دراسة مشابهة على العالج لمدة سبع سنوات  ,وثّق معدل استجابة كاملة بنسبة .%87.7
على الرغم من أن احتمال الشفاء أقل منه لدى مثبّطي المناعة فإن التحسيس ممكن وهذا العالج قد يكون فعّاال .
في الدراسة على 33بالغا وطفال أتمو العالج بالـ  SADBEمرتين أسبوعيا بال 0أسابيع كحد أعظمي  ,أبدى  %86شفاء
تاما بينما لم يبد  %3.8أية استجابة إلى المحسس الموضعي المخرش .
استجابت كل الثآليل األخمصية  ,لكن التحاليل اإلحصائية لم تبد
إذا كان تغير موقع الثؤلول يغير من قابليته لعالج أم ال .
في دراسة استرجاعية افترضت أن حمض الخل الثالثي الكلور  %50بمشاركة  SADBEقد يحسن من معدالت الشفاء .
التأثيرات الجانبية لل  SADBE & DPCتتضمن الحمامى  ,التوسف الوذمة الحكة وحرق خفيف .
قد يطور عدد قليل من المرضى تأكزما ذاتيا او شرى واسع االنتشار يجب إيقاف العالج بهذه الحالة .
المؤرج ات األخرى تتضمن منتجات للتمنيع (اللقاحات ) مثل عضية كالميت غيران ( موضعيا ) أو القاحات الحصبة (
خالليا) ,وصفت كعالجات فعالة .
العالجات الموضعية مفضلةالستخدام عند األطفال وكذلك لعالج الثآليل المسطحة .
العالج المناعي حقنا ضمن اآلفة ( مستوى الدليل ) 1-
استخدام الحقن الموضعي ضمن اآلفة لمستتضدات المبيضاات البيض  ,ال ّنكاف  .السلين للتحريض على شفاء الثآليل
عبر البنية المستضدية للمناعة المتوسطة بالخاليا عند الثوي ليس هنالك دليل قوي يدعم استخدام هذا النوع من العالج لكن
تم توثيق معدّالت شفاء تتراوح بين  7إلى . %87
في تجربة  RCTأحادية التّعمية لحقن مستضدات المبيضات و  INF-ALFAأظهرت أن المرضى الذين تلقوا المستضدات
كانوا أكثر قابلية لالستجابة ولكن إضافة  INF-ALFAلم يغير معدات االستجابة بشكل هام .
درس فيليبس وآخرون بمراجةعة استعادية  149باغا وطفال عولجوا بمستضدات المبيضات بغضون  8أسابيع من تتمة
العالج  ,أبدى  % 72من المرضى شفاء تاما للثآليل .
لكن دراسة منفضلة على  277مريضا  ,قارنت مستضد المبيضات
(العالج القري  ,حمض الصفصاف ) لم تبد أية فروق هام بالنتيجة بين المجموعات المختلفة .
حاصرات مستقبالت ( H2مستوى الدليل 9 1-
استخدمت حاصرات مستقبالت  H2على نطاق واسع في عالج القلس المعدي المريئي.
حيث أنها تزيد من تغير ال  IL2-INF GAMAعلى سطح الخلية اللمفاوية .T

مما يزيد االستجابة المناعية المتوسطة بالخاليا .
تظاهرت فعالية اليمسيدتين في الدراسات المفتوحة .
جرعة عالية من السيميدتين ( 40-30مغ/كغ/يوم )
كانت أكثر فعالية لشفاء الثآليل من الجرعات المنخفضة (/30-20مغ/كغ/يوم ) ,فقد شفي  %87من األطفال الذين تلقوا
العالج بالسيميدتين (  3أشهر من ثآليلهم على أية حال فإن النتائج كانت خالف ذلك في  RCTSوالتي لم تبد فروقا تحليلية
هامة بين السيديدتين والغفل .
الترانتيدين والذي ليست لديه فعالية مضادة لألندروجينات على عكس السيدتين وصف في تجربة مفتوحة واحدة بالعموم
استجاب  % 49من المرضى المصابين بثآليل شائعة متعددة أو مسطحة بشكل تام لكورس العالج  4أشهر بالرانتيدين
300مغ مرتين يوميا دون نكس في فترة المتابعة والتي استمرت  6أشهر
العالجات الجهازية المناعية األخرى (مستوى الدليل  – 3قوة التوصية )D
هنالك تقرير عن حالة وحيدة تحدثت على نتيجة جيدة باستخدام  IFNوالغلوبولين المناعي  ,القالسيكلوفير لدى المرضى
المضعفين مناعيا المصابين بالثآليل .
أوكسيد الزنك وسلفات الزنك (مستوى الدليل ) 1-
آلية عمل الزنك في العالج غير مؤكدة  ,الزنك هام في التنظيم المناعي ويلعب دورا في الوساطة بين الكربات البيض
ةالخاليا اللمفاوية وقد يتظاهر كالتهاب بالجلد نهايات معوي .
يمكن استخدام الزنك جهازيا أو موضعيا ولكن ليست هنالك معطيات قوية تدعم استخدامه في عاج الثآليل .
لم تبد دراسة  RCTمزدوجة التعمية أية فروقات بين االستخدام الفموي السلفات الزنك والغفل .
أظهرت دراسة  RCTأحادية التعمية ذات نوعية منخفضة استجابة  %87السلفات الزنك في مجموعة القفل  ,وكان لدى
المرضى جميعا مستويات منخفضة من الزنك في المصل قبل العالج .
وثق ياغوبي وآخرون استجابة  %78بجرعات مماثلة من الزنك.
يتضمن التأثير الجانبي المعدي المعوي الغثيان  ,اإلقياء  ,آالم البطن المتكررة لكنها التستدعي دائما بالضرورة االنسحاب
من المعالجات في الدراسات .
سلفاتالزنك الموضعي %10أكثر فعالية من سلفت الزنك  %5أو الغفل في عالج الثآليل الشائعة أو المسطحة مع شفاء تاما
نسبته  %86مقابل  %10فقط في مجموعة الغفل في تجربة  RCTمزدوجة التعمية على أوكسيد الزنك  %20مقابل
مرهم حمص الصفصاف /حمض اللبن  ,أبدى  %50من المرضى شفاءهم في مجموعة أوكسيد الزنك مقارنة ب %42
في مجموعة LACT/SA
إنه عالج بسيط وآمن ولكن لم تتم مقانته مع الغفل

_6العالجات المتممة والبديلة :
معظم الثقافات لديها تاريخ عن التعويذات والسحر  ,العالجات الطبيعية وعالجات أخرى للثآليل  .العالجات المتممة
الحديثة غالبا ماتندرج تحت هذا التصنيف كذلك األمر
يمكن تقسيم ذلك كمايلي :
عالجات نفسية مثل التنويم المغناطيسي
عالجات طبيعية

العالجات الـ Homeo pathic
الوخذ باألبر .
_1العالجات النفسية للثآليل (مستوى الدليل ) 2-
يشفى الكثير من الناس في الثآليل عفويا خالل  8أشهر لذلك فإنه من الصعب جدا معرفة إذا كان هنالك تأثير إضافي
سبب الشفاء أوال .
التنويم المغناطيسي هو التقنية األكثر دراسة ويمكن تصنيفه إلى اقتراح مباشر وصورة مرئية .
قارنت دراسة معشاة بين التنويم المغناطيس وحمض الصفصاف الشاهد (العالج) والغفل ( الناقل األساس من  ) SAأبدت
تأثيرا أعظميا التنويم المغناطيسي لكن كانت األعداد صغيرة .
(  10مرضى لكل مجموعة )
أبدت الدراسات التي عملت على شفاء تآليل نصف واحد من الجسم دون النصف اآلخر نتائج متناقضة  ,لكن يجب األخذ
بعين االعتبار أنه عندما ثم عالج الثآليل بليزر  Co2على جانب واحد من الجسم  ,فإن ثآليل الجانب اآلخر شفيت كذلك .
في دراسة على  97ايضا عولجوا كذلك بعالج بديل  ,لم يبدوا أي تأثير الشكل األوضح من اإليحاء ويستخدم العالج
باألشعة السينية .
لكن على الرغم من أن التقرير تحدث عن أن العالج كان ناجعا فإن نسبة األطفال الذين أبدوا شفاء خالل شهرين كانت
)9/5( %55

_2العالجات العشبية
مستوى الدليل ()2
تم استغالل الخصائص الكاوية للنعنع عالج الثآليل ,لكن قد تحدث حروق
تتضمن النباتات الستخدمة كذلك ( )mayappleاليبروح (النبات اللقلقي) (مصدر البودوفيللين ).
بقلة الخطاطيف  ,الثوم الذي عرف على أنه يمتلك خواصا مضادة للثآليل في دراسة على خصائص الثوم ولكن على
الرغم من أن الدراسة كانت مضبوطة بشاهدة إال أنها لم تكن معشاة  ,قد يسبب الثوم الصافي تهيج الجلد.
قورن نسغ التين بالعالج القري بقارنة طرف أيمن لطرف أيسر:
القري
 )25/11( %44من الثآليل شفت بنسغ التين مقابل  )25/14( %56بالعالج ّ
على الرغم من كون تصميم الدراسة فيه الكثير من العيوب فإن التأثيرات الجانبية ورخيض الثمن في بعض أنحاء العالم .
قارنت دراسة العالج الفموي بالمكبر ( 45مريضا ) بنات القنفدية ( 40مريضا) مقارنة بالعقل ( 50مريض ) الشفاء كان
لدى -4-6-18مرضى على التوالي .
كان معدل السقوط من الدراسة عاليا ولم يتم تحليل نية العالج لذلك فإن النتيجة تبدو مبالغا بها .
دراسة واحدة استخدمت دخان الحور الفراتي في الدراسة أحادية التعمية على  60مريضا وكان الدخان مباشرا داخل
صندوق يشبه تركيب الطرف محيطا به .
القري على الرغم من أن الدخان أبدى تأثيرا إيجابيا  ,فإن طريقة االستخدام قد تكون أعطت
قورن التأثير بتأثير العالج ّ
تأثيرا حراريا معتدال أو تأثيرا نفسيا لدواء وهمي .

_3الطب التجانسي HOMEO PATHY
مستوى الدليل 1-
هنالك الكثير من المعارضين لهذا النوع من الطب ولالستخدام المخفف للمادة المخففة تسبب تلك األعراض المعالجة والتي
ال شرح علمي لها حتى األن .
لكن قد يكون أيضا مالم يكن العالج ملوثا .
في تجربة معشاة مضبوطة بشاهد على  60طفال مستخدمة العالجات القرية  :لم يالحظ أي تأثير بالمقارنة مع الغفل.
على أية حال ,تم انتقاد طريقة الطب التجانسي في العالج .

_4العالج باألبر
(مستوى الدليل  ,2+قوة التوصية )D
على الرفم من أنهناك فقط تقارير حاالت معزولة تبدي تأثيرا واضحا للوخز باألبر للتآليل الشائعة فإن هنالك تجربة معشاة
أحادية التعمية عن الوخذ باألبر للصيوانين لعالج التآليل المسطحة .
قارنت الدراسة بين الوخذ باألبر ومرهم االيزوتريبوتنين  %1بالمجموع شفي  )30/16( %53من المرض لمعالجين
باألبر مقارنة ب  )30/1( %30في مجموعة التريتينوين.

_7عالجات أخرى
هنالك تقرير حالة واحدة عن استخدام األشعة السينية بالعالج كذلك ينصح باستخدام طرف معزول .
في تجربة معشاة ذات شاهد مزدوجة التعمية على  40مريضا استخدموا مر ّكبا بروتينيا –شحميا موضعيا ل 3أسابيع
(حمض الفا –الكتالبومين –أوليك ) مقابل السيروم النظامي كغفل أبدت تناقصا بنسبة  %75في حجم الثؤلول  ,لكن لم تتم
دراسة الموضوع بالشكل الكافي .
أبدى بحث نوعي أن احتمال الشفاء لدى استخدام طالء ال  SAمنخفض وأن المرضى وجدوا صعوبة في العالج بسبب
تهيج الجلد المحيط ,كما أن االلتزام بالعالج قليل للغاية .
في عام  2011في تحليل بعدي لدراسات على  333مريضا ابدى  SAبكل مستحضراته أنه أكثر فعالية من الغفل .
اقترح التحليل أن الثآليل المعالجة بال  SAأكثر فعالية إلحداث الشفاء ب  1.6مرات من تلك المعالجة بالغفل وأن %95
من التجارب المشابهة من شأنها أن تعطي فرصة شفاء خالل  2.24-1.15مرة (خطر نسبي , RR = 1.6مجال الثقة
) CI95%= 1.15-2.24
التحليل المجمع عن  16دراسة عن  SAبمجموع  813مريضا أبدت أن  337شفيوا  ,نسبة الشفاء الوسطية كانت %49
مع معدل يتراوح من .% 69-0
على النقيض من ذلك  :الغفل كان لديه معدل شفاء وسطى  %23يتراوح ()%73-5
في تجربتين هامتين أجريتا في السنوات القليلة الماضية متضمنين في مراجعات الكوكرين الحديثة .
درس بروغنيك وآخرون  250مريضا في العالج األولي والذين تمت تعشيتهم وإخضاعهم لواحد من ثالثة بروتوكوالت
قري بالحوامل العظمية مرتين أسبوعيا أو عدم العالج ل  13أسبوعا .
عالجية مرهم  SA 40%عالج ّ
كانت معدالت العالج لجميع الحالت  %8 %49 %15على التوالي كانت معدالت شفاء تحت المجموعات :ثآليل اليدين
 %7 %46 %1على التوالي  ,الثآليل األخمصية  %23 %30 %33على التوالي .

القري الثآليل اليدين لكنه أكثر فعالية من تركها دون عالج على كل حال .
بذلك كان  SAأقل فعالية من العالج ّ
لم يبد أي من العالجات فعالية خاصة بالنسبة لثآليل األخمصين .
عدم فعالية كال العالجين  SA :والعالج القري لعالج الثآليل األخمصية كذلك األمر أيدته معطيات من تجربة كوكايين
وآخرين.
والتي تضمنت  240مريضا لديهم ثآليل أخمصية عولجت في المملكة المتحدة من قبل ممارسي طب األطفال  ,إما بحمض
الصفصاف  %50ل  12أسبوعا أو بعالج قري لطيف ( 4جلسات كحد أقصى عن طريق البخاخ أو الحامل القطبي ,
عادة بعد كشط مسبق للجلد المصاب لم يكن هنالك مجموعة غير معالجة أو مجموعة غفل ) .
وقد أبدت كال المجموعتين نسب شفاء متواضعة فقط  %14رغم أن الدراسات الحديثة ساعدت على توثيق فعاية ال
SAومازال هنالك ش ّح بالمعطيات عن األشكال الصيدالنية األكثر استخداما لل .SA
اآلثار السلبية كل مستحضرات ال SAعدا منخفضة التراكيز يمكن أن تسبب حروقا كيميائية ويجب تجنب استخدامها في
المناطق ضعيفة القابلية للشفاء مثل األقدام ذات االعتالل العصبي على الوجه طالء ال SAهو مضاد استطباب بسبب
حروقه المهيجة وهذا قد يحصل كذلك األمر في جوانب أخرى من الجسم .
من المناطق الحساسة من الجلد استخدام كريم  SA 2%ولكن بدون أي دليل عملي .
تم الحديث عن األرج بالتماس بسبب السواغات.

_9العالجات التشاركية

(مستوى الدليل )2-

القري مع SA
العالج التشاركي األكثر شيوعا هو العالج ّ
في دراسة مفتوحة وثّق معدل شفاء)29/25( %86
في تحليل استرجاعي للحاالت المعالجة بكال العالجين القري وال SA 70%
لم تكن هنالك متغيرات غير مضبوطة في الدراسة  :عدد وتواتر جلسات العالج القري كان مقررا من قبل الطبيب
الممارس ومتابعا لفترة تصل إلى  5-4سنوات .
في دراسة على  10مرضى لديهم  66ثؤلوال تطبيق  SA 30%قبل ليزر  PDLأدى إلى نقص عدد الجلسات اليزرية
الالزمة للعالج.
فإنها كانت تجربة أحادية التعمية وتم تضمينها في المقارنات بين المرضى بعضهم ببعض
في دراسة مفتوحة تحت مشاركة  DPCالديفنسيبرون  % 0.1مع مرهم  SA15%في تجربة على  50مريضا لديهم ثآليل
راحية أخمصية طبق ل  4أشهر
أبدت المشاركة شفاء بنسبة  %92لدى من أتموا العالج  %88في حاالت نية العالج .
يمكن مشاركة  SAسواء  %17أو  % 40مع -5 5FU ( 55فلورويوراسيل سواء  0.5أو  %5للثآليل األخمصية مع نسبة
شفاء  %10لكن البروتوكوالت كانت معقدة واستمر العالج لمدة  235يوما في مريض واحد .
كذلك تمت مشاركة  SAمع البودوفيلوتوكسين والكانثيريدين
وتم استخدامها على الثآليل األخمصية ما أدى إلى شفاء  %95.8من المرضى ( )144/138مع نسبة
 )144/125(%86.8احتاجوا فقط تطبيقا واحدا للعالج .
لكن التطبيق كان معقدا حيث نتج عنه األلم والتنفط.

قوة التوصية

العالج
حمض الصفصاف

الطريقة المقترحة لالستخدام لثآليل اليد
مستحضر موضعي  %26-15من
الحمض يطبق يوميا بعد إزالة الطبقة
القرنية الثخينة مع التغطية عند
االمكان  ,يتابع ل 4-3أشهر
تجميد الثؤلول ل  30-15ثا يعاد كل
 4-2اسابيع لثالثة اشهر على األقل أو
6جلسات

باليوماسين

محلول  0.1 Aمول/مل(-0.1
)1مغ/مل توخز داخل الثؤلول بعد
التخدير الموضعي . 3-1

العالج المناعي باالحتكاك

بعد التحسيس الذاتي بال DPC-
 SADBEبتركيز مناسب للمريض
يطبق مرتين اسبوعيا كل  3اسابيع ل
 6-3اشهر.

_5فلورويو راسيل

يطبق كريم  %5يوميا مع التغطية
ل 12-4اسبوعا

A
عالج قري
B

C

الليزر

الوخز باألبر
D

 PDLبعد الكشط أو حمض الصفصاف
قبل العالج عادة ما يحتاج الى 4-2
جلسات  10-7جول/سم2
للصيوانين أسبوعيا ل 10اسابيع

الكانثيريدين

محلول  %0.7يطبق كل  3أسابيع
حتى  4مرات

السيدوفوفير

كريم  %0.1يوميا ل  5أيتم كل
أسبوع تحت غطاء كتيم ل 8أسابيع .

الفورم ألدهيد

نقع بمحلول  4-3يوميا  20-15د
للثأليل األخمصية مع مطريات لحماية
لحماية الجلد السليم ل8أسابيع .

الغلوتار ألدهيد
فرط التسخين
االيميكيمود
الفينول
العالج الضوئي الحركي

محلول  %10يطبق يوميا بعد الكشط
أو الفرك ل 3أشهر.
تسخين ل  44-0م ل 30د  5-3مرات
يوميا على التوالي
كريم  %5مرتين يوميا ل 6أشهر
كحدا أقصى
محلول  %8يطبق أسبوعيا ل 6
أسابيع
ALA-PDTبعد الكشط مع او حمض
الصفصاف قبل العالج حتى  3جلسات

البودوفيللين

حمض البيروفيك
الرتينوثيدات
جراحة
حمض الخل الثالثي الكلور
مضاهيات فيتامين D

االدلة غير كافية

حمض السيتريك
ديثرانول
حمض الفورميك مثبطات مستقبالت
2H
العالجات العشبية
التنويم المغناطيسي
لحقن المناعي داخل اآلفة
العالج التغطية .
الراتينوئيدات موضعيا
نترات الفضة
اوكسيد الزنك
سلفات الزنك

وليس البودوفيللوتوكسين بعد الكشط
 %25في البارافين السائل المطبق
تحت غطاء كتيم .
محلول %70يطبق يوميا لشهرين
أسيترييتن 1.5-0.5مغ/كغ باليوم ل3
اشهر
ي تخثير للثآليل الخيطية
تجريف ك ّ
%80-50اسبوعيا لمدة  3أسابيع .
ماكساكالسيتول  3مرات/يوم ل 6-2
أشهر مع أو بدون لصاقات حمض
ساليسيللك.
على الرغم استخدامهم في الممارسة
يجب تعميق الدراسة قبل ان يكون
منصوحا

التوصيات في حاالت سريرية محددة
الثآليل األخمصية :
معدالت الشفاء متدنية في هذه الناحية ربما بسب ثخانة الطبقة القرنية ما يجعل العالجات غير قادرة على التغلغل إلىالطبقات السفلى للبشرة ,التقشير قد يستخدم إلزالة الجلد الزائد عن الثآليل قبل العالج .
يجب تجنب أذية الجلد المحيط بسبب خطر امتداد العدوى.حمض الصفصاف ( )%40-15موضعيا كدهونات أو مراهم.العالج القري مرة كل أسبوعين ل 4-3أشهر.حمض الصفصاف و/أو العالج القري يستخدم بنظام أشد غزوا ,قد يكون أكثر فعالية من البروتوكوالت التقليدية ,لكنبعد االنتباه إلى التأثيرات الجانبية األسوأ ,فإن العالجات التشاركية ممكن أن تؤخذ بعين االعتبار.
العالجات األخرى :ديثرانول ,5FU ,فورم ألدهيد ,غلوتار الدهيد ,فرط التسخين ,الليزر ,PDT ,بودوفيللوتوكسين,العالج المناعي الموضعي.

الثآليل المسطحة:
على ظهر اليدين أو الوجه ,تشكل الثآليل المسطحة بشكل رئيسي مشكلة تجميلية ,وقد يحدث الشفاء العفوي غالبا.
تميل العوامل المخربة والكاوية إلى تشكيل الندبات في هذه االماكن لذلك يجب استخدامها بحذر.
كريم أو مرهم حمض الصفصاف  ,%10-2استخدام طالء حمض الصفصاف بحذر %17-12 ,يستخدم دون التغطية.عالج قري اكثر اعتداال.ريتينوئيد موضعي.عالجات اخرى :الوخز باإلبر ,كانثيريدين ,كريم  ,5FUجيل الفورم ألدهيد ,محلول الغلوتار ألدهيد  ,%10حمضالغليكولي  ,%15اإليميكمود ,PDT ,العالج المناعي الموضعي ,أوكسيد الزنك ,محلول سلفات الزنك .%10

الثآليل الوجهية:
الثآليل المسطحة كما سبق.عالج الثآليل الخيطية في منطقة اللحية يجب أن يتم بتجنب اذية الجلد المحيط ,حيث أنها كما الحالقة تنشر العدوى.العالج القري ,الكشط ,التخثير ,يمكن استخدامها.-عالجات أخرى :حمض الغليكولي  ,%15اإليميكمود ,الليزر ,PDT ,العالج المناعي الموضعي.

الثآليل عند االطفال ,ثآليل اليد والقدم:
الثآليل عند االطفال غالبا قصيرة االمد وميالة للشفاء خالل عام أو اثنين ,العالجات المؤلمة غالبا صعبة التحمل ويجبتجنبها لدى االطفال قدر اإلمكان.
حمض الصفصاف ( )%40-15موضعيا كدهونات أو مراهم.العالج القري :بلطف ,مرتين أسبوعيا ل 4-3أشهر.عالجات أخرى :السيدوفوفير ,محلول أو جيل الفورم ألدهيد ,محلول غلوتار ألدهيد  ,%10الليزر ,نترات الفضة,ريتينوئيدات جهازية ,العالج المناعي الموضعي.

الثآليل عند المثبطين مناعيا:
العالجات ال تبدي غالبا ميال للشفاء ,لكن قد تساعد في تقليص حجم الثآليل  ,وألسباب كمشاكلها الجمالية والوظيفية.العالجات النموذجية مع التقشير ,العوامل الكاوية ,حمض الصفصاف ,الطرق المخربة (لكن مع تجنب أذية الجلدالمحيط) قد تساعد في تقليص حجم الثؤلول.
عالجات أخرى :سيدوفوفير جهازي ,سيدوفوفير موضعي ,عالج مناعي باالحتكاك ,إيميكمود ,ليزر  ,PDLليزر+حقنبليومايسين ضمن اآلفة ,جراحة ,ريتينوئيد موضعي ,ريتينوئيد جهازي.

االتجاهات المستقبلية:
الثآليل واحدة من أشيع إصابات الجلد الخمجية وقد تستمر عدة سنوات.
أعيق تقييم نتائج الدراسات على عدد كبير من العالجات المتوفرة للثآليل بسبب العيوب في تصميم الدراسات.
في المستقبل ,سيكون دليل تدبير الثآليل مسندا بدراسات تتضمن:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

األطفال والبالغين المنقسمين إلى مجموعتين عالجيتين.
تسجيل إزمان الثآليل قبل بدء الدراسة.
مجموعات الدراسة ذات حجم متساو.
استمرار العالج لستة أشهر.
تجنب الدراسات من نمط جانب من الجسم مقارنة بالجانب اآلخر.
نجاح العالج يقاس بشفاء كامل الثآليل المعالجة.
النكس خالل متابعة  6-3أشهر لعالج ,يجب أن تتم متابعته كذلك بحال اإلمكان.

يجب االخذ بعين االعتبار توفر العالج بسهولة ,عدم غالء ثمنه ,تحمله الجيد ....عدد من التساؤالت مازال من المطلوب
حلها.

