
 :اکسی وارتاسپری 

ورت بص که دس نیاختالل در ا .شدبای م یکیولوژیو ب ییایمیش عوامل ا وه یسمکروارگانیاجم مر تهثر در برابوم یوست از سدهاپ

 یارمیه بال بابت هجینت مختلف و در یها سمیکروارگانیفرد با م یریباعث درگ تواند یمی کند، م دایاهر پتظ یتمختلف پوس یها یماریب

 .رددگون گاگون یها

 یهامتقس یکه به طور موضع ،است یا عارضهکه به آن پوست مرغی شدن نیز می گویند،  (سیالریپ سیراتوسشاخی شدن پوست )ک

شدن  یشاخ. کندی بدن را گرفتار م گریها و نقاط د گونه یها، زانوها و در مواردبازوها، ران بدن مانند از بدن مثل پوست یخاص

مو را مسدود کرده و باعث  یهاکولیو منافذ فولیب شده ترک نیمرده سطح پوست با کرات یها که سلول ،دهد یرخ م یپوست زمان

 پوست شوند. یرو ییها یبرجستگ جادیا

 یم دیتشد مانند زگیل ها یروسیو یها یماریو ب فشار مداوم بر پوستاین عارضه پوستی با افزایش سن، نوع شغل، عوامل محیطی، 

 .شود

 یماریب نیاجهان را تحت تاثیر قرار می دهد.  درصد از جمعیت 21تا  7زگیل، یکی از بیماری های رایج پوستی است، که تقریبا 

زگیل،  لیعامل تشک .ابدی یکاهش م یقابل توجه زانیابتال به آن به م زانیم ،یسالگ 12تر و پس از سن  عیدر کودکان شا یروسیو

دو رشته ای بوده و از طریق تماس فرد آلوده با اشیائی  DNAاین ویروس جزو ویروس های  .باشد یم( HPV) یانسان لومیپاپ روسیو

که در تماس او قرار داشته، به افراد دیگر منتقل می شود. همچنین از طریق لمس زگیل و سپس خراشیدن و مالیدن نقاط دیگر پوست، 

 منتشر می شود.

در صورت  از پوست یا مخاط اثر می گذارند. ناحیه تناسلی رخ دهند، اما تقریبا در هر قسمتمعموال روی دست ها، پاها و زگیل ها 

ه تواند منجر به گسترش آن ها ب یها م لیکردن زگ یدستکارشده، همچنین  ریها به سرعت تکث لیزگ عدم درمان این ضایعات پوستی،

 وانند منجر به سرطان پوست شوند.می تدر برخی موارد عدم درمان زگیل ها، بدن شود.  ینواح ریسا

 انواع زگیل ها:

 .زگیل های کف پا )پالنتار(: روی کف پا ایجاد شده و دردناک بوده، به طوری که راه رفتن را دشوار می کند 

 ها رخ می دهد.ساعدو دست ها  یبر رو ایناخن ها و  کیانگشتان، نزد یاغلب بر رو: که زگیل های دست 

 در نواحی تناسلی زنان و نواحی خارجی اندام تناسلی مردان ایجاد می شود و شایع ترین بیماری : این زگیل زگیل های تناسلی

ویروسی منتقل شده از طریق رابطه جنسی می باشد. این زگیل می تواند بر روی مقعد نیز تشکیل شده و منجر به سرطان و 

 مرگ و میر در طول زمان شود.

ما شدن و کاهش اعتماد به نفس در افراد مبتال شده و بیماران وقت و هزینه بسیاری را برای رفع آن این مشکالت پوستی باعث بدن

 روش های درمانی بسیاری برای رفع زگیل ها وجود دارند، که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: صرف می کنند.

 روش های رایج برای رفع زگیل:

از  ایبافت  بیبه تخر یها بستگ لیو زگ روسیاز و یناش یدرمان تومورها یبرا یفعل یروش ها ریروش ها و سا نیا یبه طور کل

 دارد: لیزگ ایبردن تومور  نیب

 یعمل جراح ای زریل 

 سوزاندن خارج تومور یبرا دیاس کیو الکت کیلیسیسال دیاس ایمنجمد  کیاست دیمانند اس یآل یدهایاستفاده از اس. 

  لیفلورواوراس-2 ای لیو فلورواوراس نترفرونیا ن،یلیاز دارو مانند پودوفاستفاده 

  منجمد کردن 

چند مورد  ای کی دارایهنوز  یدرمان یروش ها نیااما با این حال هستند،  روسیاز و یبردن رشد ناش نیاز ب یبرا دیکه مف یدر حال

 می باشند: ریاز اشکاالت ز

 زگیل و علل عدم استفاده از این روش ها:مشکالت روش های شایع بهبود دهنده 

 سالم شوند یعفون ریبافت غ بیمنجر به تخر نندتوا یآن ها م. 

  شوند. یم یتوانند منجر به زخم شدن و از شکل افتادگ یم 



 شوند. یشود، م یآن درمان م ی لهیکه به وس یشخص یبرا یمنجر به ناراحت 

 ازمندین یکیوتیب یشوند که به درمان آنت هیمنجر به عفونت ثانو نندتوا یکه م ،منجر به نکروز تومور و بافت اطراف شوند 

 است.

 بیتخر این روش ها باعث DNA  نهفته باشند.اطراف  یکه ممکن است در بافت ها ،شوند ینم یروسیو ینهفته 

 درد بسیار و عدم تحمل  ک،یستمیس یمواقع از اثرات جانب ی، افراد در بعضمرسوم یدرمان یروش ها نیبا ا نیعالوه بر ا

 برند. یدرمان رنج م یادامه  یبرا یپول ی نهیهز کیمکرر و البته  یعود هابیمار، از بین نرفتن کامل زگیل ها، 

با توجه به عوارض جانبی بسیار روش های بهبود دهنده زگیل ها، البراتوار اکسی درم، پس از تحقیقات فراوان موفق به تهیه و تولید 

 شده است. وارتاسپری اکسی 

 خواص اسپری اکسی وارت:

 حاوی ترکیبات گیاهی، طبیعی و غیر سمی 

 نه عوارض جانبی بر روی پوستفاقد الکل و هرگو 

  برای انواع پوست و همه افرادمناسب 

  دهش یشاخپوست های برجسته و رفع 

 یتناسل یها لیزگ ژهیها، به و روسیاز و یناش یها لیبردن زگ نیاز ب تیقابل 

  یو ضد قارچ ییایضد باکتر ،یروسیضد ودارای خواص 

 یضد التهاب پوست و موثر در بهبود سوزش و خارش پوست 

 نرم کننده و ترمیم کننده پوست 

 کند. یم یریجلوگ گریآن به افراد داز گسترش و انتشار شده و  زیفر ایشده  زریل یها لیاز عود زگ 

 اسپری اکسی وارت:موثر در  ترکیبات

ه کامفور و ب نن،یبتا پ نن،یآلفا پ یروغن حاو نیباشد. ا یم یبه کار برده شده در اسپر یاز اجزا یکی(، TTO) یچا روغن درخت

 یاندیاکس یآنت ،یضد باکتر ،یضد قارچ ،یروسیضد و ،یکروبیبا خواص ضد م نئولیس-8و2ال، -4-ننیموثر ترپ باتیخصوص ترک

 یپوست داشته وخواص بالقوه ا قیاز طر یینشان داده شده، که جذب باال یروغن درخت چا یاست. مصرف موضع یو ضد التهاب

ضد  تیروغن فعال نیدارد. ا رهیو غ یرفع التهابات پوست ،یپوست یرفع عفونت ها ،یپوست یپوست و مو مانند بهبود زخم ها یبررو

 ینم جادیا یدر برابر مقاومت روسیاثر کرده و و یپوست یهانفوذ به سلول  نیقبل و در ح روس،یتواند به و یداشته و م ییباال یروسیو

 کند. یموثر عمل م اریبس لیدر رفع زگ بیترت نیکند. بد

 ریو غ یتناسل یها لیزگشده و می تواند اعمال  یدستگاه تناسل ایانسان و  درمیاپ یبررو یو موضع میبه طور مستق یروغن درخت چا

ا نشده و تنه یرعفونیسالم غ یبافت ها یبررو یناراحت ایزخم  ،یعارضه جانب چیموجب بروز ه این روغن، را رفع نماید. یتناسل

بر  یبه صورت موضع حایترج یروغن درخت چا شود. یو رفع رشد و عود آن م یروسیو DNAرفتن  نیو از ب بیمنجر به تخر

هفته،  21تا  1حدود  نیبار در روز تا پاک شدن، به طور معمول در ب کیآن ها حدالقل  ریاطراف تحت تاث ی هیو ناح عاتیضا یرو

 شود. یاعمال م زیبار در روز ن 3 ای 1موارد تا  یبرخ شود. در یهفته اعمال م 8تا  1در حدود  حایترج

م )عامل تبخال(، تبخال لب، زخ مپلکسیهرپس س روسیبدن انسان با و یقرار گرفته  ریتحت تاث یآلوئه ورا در درمان نواح یعصاره 

 نیموثر بوده، باعث تسک یدردناک پوست طیشرا گریو د یخارج یدرمان زخم ها یبرا نیها و تاول ها موثر است. همچن لیها، زگ

 یندگنرم کن ،یخواص ضد التهاب لیبه دلهمچنین آلوئه ورا  شود. یآن ها م یو کمک در بهبود یطیشرا نیاز چن یدرد ناش عیسر اریبس

 شود. یشده و برجسته به کار برده م یشاخ یرفع پوست ها یپوست برا یکنندگ میو ترم

 یاده ماستف یتناسل یها لیرفع زگ داشته و در نیو بتا پالت نیآلفا پالت ،(لومیپودوف ) Mayapple مال اپل اهیگ ینیزم ریز یساقه ها

، HPV روسیو ژهیها، به و روسیاز و یعیوس فیدر مبارزه با ط ای که دارد،مال اپل با خاصیت ضد ویروسی بالقوه عصاره  شود.

نعت این عصاره با مما تخریب فیزیکی بافت آسیب دیده می شود. نکروز و و منجر به کند ینابود مرا  ،باشد یم لیکه عامل بروز زگ

های سلولی و عدم اتصال  کروتوبولیمآن، اتصال به عمل  سمیمکان از تکثیر سلول های آلوده به ویروس، بسیار موثر عمل می کند.

همچنین می تواند جلوی تقسیم میتوزی ویروس را بگیرد و از پخش و تکثیر شدن آن جلوگیری  ویروس به سلول میزبان می باشد.

 کند.



ود از ع یری، در جلوگونیدر فرموالس یکنندگ یضدعفون تیبا خاصاسید بوریک ضد ویروس، ضد قارچ و ضد باکتری بوده و 

از آن  pHکنترل  و کاهش خارش یبراهمچنین  کند. یم یریجلوگ گریبوده و از انتقال و انتشار آن ها به افراد د دیمف اریها بس لیزگ

 ،یخه سلولدر نظم چر یراتییمنجر به تغ را گرفته و یروسیو یعفونت ها ریانتشار، بلوغ و تکثجلوی  کیبور دیاس استفاده می شود.

 شود. می گ ویروسو مر یچرخه سلول فتوقو ( نیپروتئ هیکافت )تجز نیپروتئ ،یسیرونو

مصرف موضعی روغن منیزیم طبق پژوهش ها، یکی دیگر از ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون، روغن منیزیم می باشد. 

روش  ریسا یاثرات جانب گریاز د یو موثر و عار منیرا بدون درد، سوزش، او زخم های پوستی  لیتواند زگ یم ،(دیکلر میزیمن)

 کنندگی، موجب رفع پوست شاخی شده می شود.روغن منیزیم همچنین با قابلیت نرم و مرطوب  بهبود ببخشد. یدرمان یها

 زن و خارج یدر دستگاه تناسل یو تناسل یتناسل ریغ یها لیزگ و پیشگیری در رفع میزیو روغن من یروغن درخت چا بیترک

 شوند. یمرد استفاده م یدستگاه تناسل

ضد  تیفعالبوده و  رهیو غ نیناریالم نات،یآلژ نان،یکاراگ حاویجلبک از دیگر اجزای فرموالسیون، جلبک دونالی یال می باشد. این 

 روسیو نیسرکوب رونوشت و سنتز پروتئ ای زبانیم یبه سلول ها روسیاتصال و مهار ،جلبک ها نیعمل ا سمیدارند. مکان یروسیو

 دینواسیآم ن،یتامیو دچرب،یاس ن،یاستوژن ل،یکلروف دها،یساکار یمانند پل یمناسب یها سمیانواع متابول ،ییایدر یها سمیارگان نیاست. ا

 لهیپوشش دار و به طور عمده به وس ریپوشش دار و غ روسیو نیچند یانتخاب یها مهارکننده ها نانیکند. کاراگ یرا سنتز م رهیو غ

( با مهار مرحله اول عفونت بوده و در برابر لیزگ روسی)و HPV یمهارکننده قو نانیهستند. کاراگ زبانیبه سلول م روسیاتصال و

 تیل. فعاوثرندم اریبس یتناسل لیکه منجر به سرطان دهانه رحم و زگ یجنس قیمنتقل شده از طر HPVاز انواع  یگسترده ا فیط

 است. زبانیم یبه سلول ها روسیو یسرکوب چسبندگ قیجلبک از طر یروسیضد و

هنده، به د نیتسک ایبه عنوان نرم کننده  رستاتیم لیزوپروپیاایزوپروپیل میریستات، از ترکیبات موجود در این فرموالسیون، 

سطوح  یرو بر یبه صورت موضع ترکیب. این کند یشود عمل م یبدن استفاده م یمخاط یکه در قسمت ها یخصوص هنگام

، تبخال HPV ،یتناسل لیمانند زگ یمخاط یعفونت غشادر فرموالسیون های ویژه ی بهبود  شده واعمال  رهیمانند واژن و غ یمخاط

 ، می تواند به کار رود.رهیو غ

 وارت:ترکیبات موجود در اسپری اکسی  ی و مقاله های مربوط به موثر بودننیشواهد مصرف بال

 ت:از آن ها اشاره شده اس یبه برخ ریدر ز استفاده شده، میزیو روغن من یروغن درخت چااز  قات،تحقی از یاریبسدر 

)کرم شناخته شده در  TMALDARA ابتدا تحت درمان با کرم ،یدستگاه تناسل هیدر ناح یتناسل لیزگ یزن دارا کی یمطالعه ا در

ر منج یروغن درخت چا ونیحال سه بار در روز استفاده از امولس نیگرفت، اما ناموفق بود. با اقرار ( یتناسل لیزگ یدرمان موضع

 .هفته شد 7بعد از  عاتیشدن ضا دیبه ناپد

، (کیلیسیسال دیو اس یوتراپیمعمول )کرا یو ناموفق بودن درمان ها شانیدست ها یرو یها لیدو کودک با زگ گر،ید یمطالعه ا در

شود. کوچک  یسه بار در روز اعمال م عاتیضا یبر رو یروغن درخت چا ونیبودند. امولس یروسیو عاتیکن کردن ضا شهیر یبرا

هفته  6بعد از (  mm 2قطر) کوچک یها لیشدن زگ دیو ناپد یاصل زیسا 3/2ه کمتر از ب ( mm 4قطربزرگتر ) یها لیشدن زگ

 .رفته بودند از بین لیزگ عاتیهفته، تمام ضا 21درمان مشاهده شد. بعد از 

استفاده  (جلبک بزرگ یپودر شده )نوع یمانند روغن جوجوبا و کتانجک خشک شده  باتیترک ریبا سا لوئه وراآ بیترکدر تحقیقی، از 

 نیاز ا یموثر گذارد. مقدار ریشخص مبتال به عفونت تاث ی دهید بیمناطق آس یتواند بر رو یمشد و نشان داد، که ترکیب آن ها 

از  یکامل درد به طور کل نیتسک نیهمچن حاصل گردد. یتا بهبود ،شود یاعمال م دهید بیبار در روز در محل آس 1تا  2 بات،یترک

 دارد.زخم ها  یانیم یبسته به اندازه  قه،یدق 21تا  3حدود 

مختلف به  یها لیزوپروپیآلوئه ورا و ا یعصاره  ،یروغن درخت چا یعنی اکسی وارت، یموجود در اسپر یاز اجزا یدر اختراع

مانند  زیرآبگ یاز حالل ها این محققانکردند.  استفاده داریپا یالکل ریغ یکف کننده  ییدارو یکننده  ونیامولس باتیترک ی هیهدف ته

که به صورت  یدهنده( به خصوص زمان نیآرامبخش )تسک ایمختلف با هدف نرم کننده  یها لیزوپروپیمانند ا یاستر یروغن ها

چند عصاره از عوامل فعال  ای کیو  یمانند روغن درخت چا یاساس یشوند و روغن ها یاستفاده م یسطوح پوست یبر رو یعموض

 یدیکه خواص مف یشیبه عنوان عوامل فعال آرا گرید یآلوئه ورا و تعداد یاز عصاره  نیاستفاده کردند. همچن ونیدر فرموالس

در نتیجه این تحقیق نشان داده شد، که شوند، بهره بردند.  یپوست و سطح بدن مصرف م یبر رو یکه به صورت موضع یهنگام

 به کار برده شود. یو مقعد یتناسل یها لیزگ اندر درم دتوان یمترکیبات ذکر شده، 



 لیزگ یهفته درمان برا 6که به حدود دارای زگیل تناسلی استفاده شد. این بیماران  مارانیبدر مطالعه ای دیگر از گیاه مای اپل در 

  .و موثر است ماریب یمصرف برا یدرمان مقرون به صرفه، راحت نی. اافتندی یدرصد بهبود 42کردند،  افتیرا در یتناسل

میزان و  ماه 3در  یتناسل ریغ یها لیزگ %42 یبهبودباعث  ، که گیاه مای اپل می توانددهد ینشان م دیگر یا مطالعههمچنین 

 د.شوماه  9در  73%

 :طریقه مصرف 

 هفته تکرار کنید. 21تا  6روزانه دو تا سه بار بر روی موضع اسپری نمایید و کمی ماساژ دهید. این عمل را به مدت 

 توجه:

 استعمال خارجی

 .دیقبل از مصرف تکان ده

 این محصول دارو نمی باشد.

 از تماس با چشم و دهان خودداری شود.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 در جای خشک و خنک نگهداری شود.
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