مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دوره  ،23شماره  ،4زمستان 1395

مقاله پژوهشی

مقایسه اثر درمانی هیدروکینون  4درصد با آزالئیک اسید  20درصد
در درمان مالسما

مژگان بهادری  ،* ،1غالمرضا عشقی  ،2لیال خضریان  ،1محمدعلی سیف ربیعی

3

 1دستیار گروه پوست ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 2استادیار پوست ،مرکز تحقیقات پسوریازیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 3دانشــیار گــروه پزشــکی اجتماعــی ،دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان،
ایــران

DOI: 10.21859/hums-230411

تاريخ دريافت مقاله1395/07/12 :
تاريخ پذيرش مقاله1395/11/11 :
واژگان کلیدی:
آزالئیک اسید
مالسما
هیدروکینون
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

*نويســنده مســئول :مــژگان بهــادری ،دســتیار گــروه پوســت ،دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران .ایمیــلdr.bahadori1360@gmail.com :
چکیده
مقدمــه :مالســما یــک هایپرپیگمانتاســیون اکتســابی ،مزمــن ،راجعــه و قرینــه اســت کــه بــا مأکــول و پــچ هــای
خاکســتری -قهــوهای بــا حاشــیههای مشــخص درناحیــه صــورت رخ میدهــد .درمانهــای زیــادی جهــت
بهبــود آن بــه کار م ـیرود کــه میــزان تأثیــر و عــوارض جانبــی متفاوتــی را بــه همــراه دارنــد .ایــن مطالعــه بــا
هــدف مقایســه اثــر درمانــی هیدروکینــون چهــار درصــد بــا آزالئیــک اســید  20درصــد در درمــان مالســما انجــام
گرفــت.
روش کار :در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی دوســوکور ،جامعــه آمــاری عبــارت بــود از کلیــه بیمارانــی کــه در
طــی دوره زمانــی دیمــاه  1392تــا تیرمــاه  1393بــه درمانــگاه پوســت بیمارســتان فرشــچیان همــدان مراجعــه
کــرده بودنــد و تشــخیص بالینــی مالســما بــرای آنهــا داده شــده بــود .انتخــاب نمونــه بــه روش سرشــماری انجــام
گرفــت و تعــداد  44بیمــار وارد مطالعــه شــدند .بیمــاران بــه صــورت کامــ ً
ا تصادفــی در دو گــروه درمــان بــا
آزالئیــک اســید  20درصــد و هیدروکینــون چهــار درصــد طــی چهــار مــاه مــورد درمــان قــرار گرفتنــد .اطالعــات
بــه دســت آمــده از تــک تــک بیمــاران وارد نــرم افــزار  SPSSنســخه  16گردیــد و بــا آزمونهــای توکــی ،آنــوا
یــک طرفــه و مجــذور کای تجزیــه و تحلیــل آمــاری شــد.
یافتــه هــا :از تعــداد کل  44نفــر 21 ،بیمــار هیدروکینــون  4درصــد و  23نفــر آزالئیــک اســید  20درصــد بــه
شــکل تصادفــی دریافــت کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه هــر دو گــروه درمانــی مــورد مطالعــه از نظــر جنســیت و
ســن تفــاوت معنــی دار بــا هــم نداشــتند .در دو گــروه درمانــی بــا گذشــت زمــان و (,MASI score melasma
 )area & severity indexســیر نزولــی داشــت و بیــن دو گــروه در پایــان مــاه چهــارم تفــاوت معن ـیدار دیــده
شــد ( .)P=0/006همچنیــن بــه صــورت کلــی اختــاف میانگیــن  MASI Scoreدر هــر دو گــروه مطالعــه در
زمانهــای متفــاوت معنــی دار بــود و در تمــام دورههــای زمانــی میانگیــن  Score MASIبــرای آزالئیــک اســید
 %20نســبت بــه هیدوکینــون  4درصــد کمتــر بــود (.)P = 0/001
نتیجــه گیــری :اســتفاده آزالئیــک اســید  20درصــد نســبت بــه هیدروکینــون  4درصــد اثــر درمانــی بهتــری
در درمــان مالســما دارد و شــاید بتــوان آزالئیــک اســید  20درصــد را جایگزیــن مناســبی بــرای هیدروکینــون 4
درصــد در درمــان مالســما دانســت.

مقدمه
مالســما یــک هایپرپیگمانتاســیون اکتســابی مزمــن ،راجعــه و قرینــه
اســت کــه بــا مأکــول و پچهــای خاکســتری -قهــوهای بــا حاشــیه
مشــخص درناحیــه صــورت رخ میدهــد [ .]1ایــن بیمــاری در نــژاد
ســیاه و نــژاد آســیایی شــیوع بیشــتری دارد و بــه طــور کلــی در
زنــان شــایعتر اســت کــه بیــش از  90درصــد مــوارد آن را شــامل
میشــود [ .]2پاتوژنــز واقعــی مالســما تاکنــون بــه طــور کامــل
مشــخص نشــده اســت [ .]3فاکتورهــا و علــل مختلفــی در پاتوژنــز
آن مطرحانــد کــه زمینــه ژنتیکــی و در معــرض نــور بــودن دو عامــل
مهــم آن محســوب میشــوند [.]4

مالســما بــا هایپرپیگمانتاســیون اپیدرمــال ،غشــای پایــه ضعیــف،
پرولیفراســیون عروقــی و افزایــش تعــداد ماســت ســلها همراهــی
دارد [ .]5شــواهد نشــان میدهــد کــه مالنوســیتها تنهــا
ســلولهای دخیــل در مالســما نیســتند و بــه احتمــال زیــاد عوامــل
دیگــری نقــش کلیــدی در پیشــرفت و عــود مالســما دارنــد کــه
شناســایی ایــن عوامــل مرتبــط میتوانــد منجــر بــه فراهــم شــدن
درمانهــای مؤثرتــر بــر مالســما و همچنیــن جلوگیــری از عودهــای
مکــرر آن شــود [.]6
درمانهــای زیــادی بــرای مالســما توصیــه شــده اســت کــه از جملــه

بهادری و همکاران
آنهــا میتــوان بــه مــوارد ضــد آفتابهــا و داروهــای روشــن
کننــده شــامل هیدروکینــون ،گلیکولیــک اســید ،کوجیــک اســید،
آزالئیــک اســید ،ترتینوئیــن و کورتیکواســتروئیدها اشــاره کــرد [.]7
هیدروکینــون داروی خــط اول در درمــان مالســما بــه شــمار مـیرود
کــه تبدیــل دوپــا را بــه مالنیــن بــه وســیله مهــار آنزیــم تیروزینــاز
مهــار میکنــد و نــه تنهــا روی تشــکیل مالنوزومهــا تأثیــر دارد
بلکــه ســاختمان غشــایی مالنوســیتها را هــم مــورد تأثیــر قــرار
میدهــد و گاهــی ســبب نکــروز کامــل مالنوســیتها شــده و در
نتیجــه باعــث برطــرف شــدن ضایعــات مالســما میشــود [.]8
عــوارض هیدروکینــون همچــون لکودرمــی و هایپوکرومــی شــبه
ویتیلیگــو و آکرونــوز اگــزوژن و همچنیــن تأثیراتــی که ایــن دارو روی
پوســت نرمــال دارد [ ]9مــا را بــر آن داشــت تــا بــه بررســی داروی
جایگزیــن مناســبی بــرای آن بپردازیــم کــه علیرغــم داشــتن قــدرت
اثــر مطلــوب روی درمــان مالســما عــوارض جانبــی هیدروکینــون را
نیــز نداشــته باشــد.
آزالئیــک اســید یــک اســید کربوکســیلیک نــه کربنــه اشــباع اســت
کــه ابتــدا بــه عنــوان یــک داروی ضــد آکنــه مطــرح شــد امــا بــه
خاطــر اثراتــش روی تیروزینــاز در درمــان اختــاالت هایپرپیگمانتری
هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [ .]10ایــن دارو در دســته داروهــای
روشــنکننده قــرار دارد کــه مهارکننــده رقابتــی تیروزینــاز
میباشــد و مهــار ســنتز  DNAو صدمــه بــه میتوکنــدری هــا را از
طریــق القــای مســتقیم اثــرات سایتوتوکســیک روی مالنوســیت هــا
انجــام میدهــد .همچنیــن رادیکالهــای آزادی را کــه در تشــکیل
هایپرپیگمانتاســیون نقــش دارنــد را مهــار میکنــد .آزالئیــک اســید
از دیربــاز در دســته داروهــای روشــن کننــده جــای داشــته و فقــط
روی مالنوســیت هایــی کــه هایپرفانکشــن دارنــد و بــه صــورت
مختــل پرولیفــره شــدهاند تأثیــر دارد؛ پــس تأثیــرات هیدروکینــون
را روی پوســت نرمــال نــدارد [ .]11هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه
اثــر درمانــی هیدروکینــون چهــار درصــد بــا آزالئیــک اســید 20
درصــد در درمــان مالســما اســت.
روش کار
ایــن مطالعــه بــه روش کارآزمایــی بالینــی دو ســو کــور انجــام گرفت.
جامعــه مــورد مطالعــه عبــارت بــود از کلیــه بیمارانــی کــه در طــی
دوره زمانــی دیمــاه  1392تــا تیرمــاه  1393بــه درمانــگاه پوســت
بیمارســتان فرشــچیان همــدان مراجعــه کــرده بودنــد و تشــخیص
بالینــی مالســما بــرای آنهــا داده شــده بــود .انتخــاب نمونــه بــه روش
سرشــماری انجــام گرفــت و کلیــه بیمــاران واجــد شــرایط شــرکت
در مطالعــه بــه تعــداد  44نفــر وارد مطالعــه شــدند .رضایــت کتبــی
آگاهانــه بــرای شــرکت در مطالعــه از تمــام بیمــاران اخــذ گردیــد و
مراتــب بررســی پروتــکل مطالعــه توســط کمیتــه اخــاق دانشــگاه

علــوم پزشــکی همــدان انجــام شــد و کــد کار آزمایــی بالینــی بــه
شــماره  IRCT2014110919885N1نیــز دریافــت گردیــد.
معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از:
 .1بیمارانی که باردار یا شیرده هستند.
 .2بیمارانــی کــه تحــت درمــان بــا داروهــای ضــد تشــنج و کورتــون
هــای سیســتمیک یــا تحــت درمــان بــا  OCPهســتند.
 .3بیمارانی که  out workerهستند.
 .4بیمارانــی کــه ســابقه حساســیت بــه آزالئیــک اســید  %20و
یاهیدروکینــون  %4را دارنــد.
 .5بیمارانــی کــه ســابقه بیمــاری سیســتمیک زمینــهای
(هایپوتیروئیــدی و اختــال عملکــرد کبــدی) دارنــد.
 .6بیمارانــی کــه طــی یــک مــاه گذشــته از داروهــای موضعــی روی
صــورت اســتفاده کردهانــد.
در ادامــه بیمــاران بــه صــورت کامـ ً
ا تصادفــی در دو گــروه درمــان
بــا آزالئیــک اســید  20درصــد و هیدروکینــون چهــار درصــد
طــی چهــار مــاه مــورد درمــان قــرار گرفتنــد .هــر کــدام از دو
داروی آزالئیــک اســید  20درصــد و هیدروکینــون  4درصــد بــه
صــورت یــک بــار و شــبانه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بیمــاران
در تمــام روز از ضدآفتــاب ســیگل فاقــد چربــی بــا = SPF 28
اســتفاده کردنــد .بیمــاران در ابتــدای درمــان ،پایــان مــاه اول،
پایــان مــاه دوم و پایــان مــاه چهــارم از شــروع درمــان مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد .جهــت افزایــش اعتبــار در نتایــج انــدازه
گیریهــا از فــردی اســتفاده شــد کــه نســبت بــه نــوع درمــان
اطالعــی نداشــت .بــرای بررســی میــزان بهبــود از (melasma area
 )& severity index ,MASI scoreاســتفاده گردیــد .ایــن سیســتم
نمــره دهــی عبــارت از ســه فاکتــور درصــد درگیــری صــورت،
میــزان  Darknessو هموژنیســتی میباشــد (جــدول  .)1میــزان و
مــاک کاهــش در  MASI scoreتأثیــر داروهــا بــود ،صــورت بــه 4
منطقــه تقســیم میگــردد کــه هــر کــدام درصــدی از کل صــورت
را شــامل میشــود :ناحیــه پیشــانی ،مــاالر راســت و مــاالر چــپ
هرکــدام  %30و ناحیــه چانــه هــم .%10
مشــخصات دموگرافیــک شــامل ســن و جنــس بیمــاران در چــک
لیســت ثبــت گردیــد و نمــره بــه دســت آمــده بــرای MASI score
در هــر بیمــار تحــت درمــان بــا آزالئیــک اســید و هیدروکینــون قبــل
از شــروع درمــان و در پایــان مــاه اول ،پایــان مــاه دوم و پایــان مــاه
چهــارم بعــد از شــروع درمــان ثبــت و در نهایــت تمامــی اطالعــات
بــه دســت آمــده وارد نــرم افــزار  SPSSنســخه  16گردیــد و بــا
آزمونهــای Tukey oneway ANOVA,و درصــد فراوانــی بــا Chi-
 squareمــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد .در ایــن
مطالعــه  P-valueکمتــر از  5درصــد بــه عنــوان ســطح معنــی دار
در نظــر گرفتــه شــد.
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جدول  :1پارامترهای  MASI Scoreو طریقه محاسبه آن
Darkness Score

Homogenicity

barely visible hyperpigmentation → 1

speckles of involvement → 1

%10-29 → 2

mild hyperpigmentation → 2

cm diameter 1.5 < small patch area at involvement → 2

%30-49 → 3

moderate Hyperpigmentation → 3

cm 2 > patch of involvement → 3

%50-69 → 4

severe hyperpigmentatio → 4

uniform skin without any color → 4

درصد درگيري هر منطقه
≤%10 → 1

%70-89 → 5
%90-100 → 6
فرمول محاسبه MASI = 0/3 A (D+H) + 0/3A (D+H) + 0/3 A (D+H) + 0/1 A (D+H) :MASI score

یافته ها
از تعــداد کل  44نفــر 21 ،بیمــار هیدروکینــون  4درصــد و  23نفــر
آزالئیــک اســید  20درصــد بطــور کام ـ ً
ا تصادفــی دریافــت کردنــد.
تعــداد زنــان بیــش از مــردان واجــد شــرکت در مطالعــه بــود ،بطــوری
کــه  2نفــر ( 4/55درصــد) را مــردان و  42نفــر ( 95/45درصــد)
را زنــان تشــکیل میدادنــد .هــر دو گــروه مــورد مطالعــه از نظــر
جنســیت ( )P = 0/7331و ســن ( )P = 0/531تفاوتــی معنــی دار
بــا هــم نداشــتند.
دوگــروه ازنظــر  MASI scoreدر بــدو مطالعــه اختــاف معنــی دار
نداشــتند MASI score .بــا گذشــت زمــان مداخلــه در هــر دو گــروه
ســیرنزولی داشــت و در بیــن دو گــروه در پایــان مــاه چهــارم تفــاوت
معنــی دار دیــده شــد ،بطوریکــه در گــروه آزالئیــک اســید  20درصــد
کمتــر از گــروه هیدروکینــون بــود (جــدول .)2

جدول  :2مقایسه دو گروه درمانی در بازههای زمانی متفاوت
میانگین  ±انحراف معیار
صفر
آزالئیک اسید %20

1/92 ± 8/02

هیدروکینون %4
آزالئیک اسید %20

1/78 ± 7/03

هیدروکینون %4

2/74 ± 7/49

آزالئیک اسید %20

1/26 ± 4/4

دو ماه
هیدروکینون %4

2/72 ± 5/57

آزالئیک اسید %20

0/86 ± 2/81

چهار ماه
هیدروکینون %4
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0/689
3/20 ± 8/64

یک ماه

ارزش P

1/83 ± 4/20

0/750

0/165

0/006

نتیجــه آزمــون آمــاری نیزنشــان داد کــه در بازههــای زمانــی
متفــاوت در هــر گــروه درمانــی بــه تنهایــی اختــاف میانگینهــا
در زمانهــای متفــاوت بــرای هــر دو گــروه مطالعــه حاضــر معنــی
دار اســت ( P = 0/001درگــروه دریافــت کننــدگان هیدروکینــون و
 P = 0/001درگــروه دریافــت کننــدگان آزالئیــک اســید) .همچنیــن
آزمــون آمــاری نشــان داد کــه بــه صــورت کلــی میانگیــن در هــر
دو گــروه مطالعــه در زمانهــای متفــاوت معنــی دار میباشــد
(.)P = 0/001
بحث
ایــن مطالعــه باهــدف مقایســه اثردرمانــی هیدروکینــون  4درصــد
بــا آزالئیــک اســید  20درصددردرمــان مالســما انجــام گرفــت .در
مجمــوع  21بیمــار بــا هیدروکینــون  4درصــد و  23نفــر بــا آزالئیــک
اســید  20درصــد بطــور کامـ ً
ا تصادفــی طــی یــک دوره چهــار ماهــه
درمــان شــدند.
از میــزان کاهــش  MASI scoreبــه منظــور بررســی تأثیــر داروهــا
در بازههــای زمانــی صفــر ،یــک ،دو و چهــار مــاه بعــد از درمــان
اســتفاده شــد .در پیگیریهــای انجــام شــده ســیر نزولــی در
میــزان  MASI scoreمشــاهده گردیــد ،بــه صورتــی کــه در پایــان
مــاه چهــارم تفــاوت معن ـیداری بیــن دو گــروه دیــده شــد و نتایــج
نشــان از تأثیــر بهتــر آزالئیــک اســید  20درصــد در درمــان مالســما
داشــت .در مطالعــه گاالدری و همــکاران اثــر آزالئیــک اســید 20
درصــد و هیدروکینــون  2درصــد روی درمــان مالســما در 40
بیمــار طــی یــک دوره درمــان  4ماهــه مقایســه شــد .بیمــاران در
پایــان هفتههــای  4 ،8 ،12 ،16و  2مــورد بررســی قرارگرفتنــد.
میــزان بهبــود براســاس کاهــش انــدازه ضایعــات بــه ســانتیمتر و
کاهــش شــدت تیرگــی ضایعــات تخمیــن زده شــد .ارزیابــی نهایــی
نتایــج نشــان داد کــه آزالییــک اســید بــه هیدروکینــون دربهبــود
مالســما برتــری نــدارد [ .]12علــت مغایــر بــودن نتایــج ایــن مطالعــه
میتوانــد اســتفاده نکــردن از یــک سیســتم امتیازدهــی معتبــر

بهادری و همکاران
جهــت ارزیابــی بهبــود مالســما در بیمــاران باشــد .در مطالعــه بالینــا
و همــکاران نیــز در دو گــروه ،اثــر درمانــی مشــابه از درمانهــای
آزالئیــک اســید  20درصــد و هیدروکینــون چهــار درصــد در درمــان
مالســما دیــده شــد .آنــان  329بیمــار را بمــدت شــش مــاه مــورد
درمــان و پیگیــری قراردادنــد .درایــن مطالعــه نیــز جهــت ارزیابــی از
سیســتم امتیازدهــی معتبــر اســتفاده نشــده بــود [ .]13در مطالعــه
فارشــی و همــکاران اثــرات درمانــی آزالئیــک اســید  20درصــد
و هیدروکینــون  4درصــد در درمــان مالســما طــی یــک دوره 2
ماهــه بــر اســاس  MASI scoreروی  29بیمــار زن بررســی شــد.
در مطالعــه آنهــا  15نفــر بــا هیدروکینــون و  14نفــر بــا آزالئیــک
اســید درمــان شــدند .درایــن مطالعــه نهایتــاً مشــخص شــد کــه
آزالئیــک اســید  20درصــد دردرمــان مالســما بــه هیدروکینــون
 4درصــد برتــری دارد .شــایان ذکراســت کــه ایــن مطالعــه روی
نــوع اپیدرمــال ونــوع خفیــف مالســما انجــام شــد و بیمــاران بــه
دلیــل دوره کوتــاه درمــان درمطالعــه درپایــان هنــوز بــه بهبــود
کامــل نرســیده بودنــد [ .]2مطالعــه حاضــر بــا نتیجــه مشــابه امــا
بــا تعــداد بیمــاران بیشــتر و بــا دوره طوالنیتــر درمــان و پیگیــری
بیمــاران و روی تمــام انــواع مالســما اعــم از مــوارد خفیــف و شــدید
انجــام شــد کــه خــود میتوانــد بیانگــر اعتبــار بیشــتر نتیجــه ایــن
مطالعــه نســبت بــه مطالعــه مــورد مقایســه باشــد .مطالعــه ورالــو
و همــکاران نیــز کــه بــه بررســی مقایســهای اثــر آزالئیــک اســید
 20درصــد و هیدروکینــون  2درصــد در درمــان مالســما روی 155
بیمــار بــه مــدت شــش مــاه پرداختنــد ،نشــان دادنــد آزالئیــک
اســید  20درصــد بــه هیدروکینــون  2درصــد در درمــان مالســما
برتــری دارد .درایــن مطالعــه هــم بهبــود مالســما براســاس کاهــش
انــدازه ضایعــات و کاهــش شــدت تیرگــی ضایعــات تخمیــن زده شــد
[ .]14اســتفاده از سیســتم ارزیابــی امتیازدهــی معتبــر معیــار MASI
درمطالعــه حاضــر میتوانــد افزایــش اعتبــار نتیجــه مشــابه ایــن
مصالغــه بــا پژوهــش مــورد بحــث باشــد .نتایــج مطالعــه ســرکار و
همــکاران نشــان داد کــه اســتفاده از ترکیــب  sequentialبصــورت
اســتفاده اولیــه از کلوبتــازول پروپیونــات  0/05بــه مــدت هشــت
هفتــه و ســپس اســتفاده از آزالئیــک اســید بیســت درصــد بمــدت
 16هفتــه نســبت بــه اســتفاده از آزالئیــک اســید بــه تنهایــی در
درمــان مالســما مؤثرتــر بــوده اســت .هــر چنــد کــه در مطالعــه آنهــا
آزالئیــک اســید بــه تنهایــی نیــز اثــرات قابــل توجهــی در درمــان
مالســما داشــته اســت [ .]15در مطالعــه تهرانــی و همــکاران نشــان
داده شــد کــه در درمــان ترکیبــی آزالئیــک اســید بیســت درصــد و
هیدروکینــون پنــج درصــد  MASI scoreبیشــتر کاهــش یافتــه و
ســریعتر بــه پاســخ درمانــی مطلــوب رســیدهاند ،امــا آنهــا همچنیــن

بیــان کردنــد کــه ترکیــب دو دارو عــوارض جانبــی بیشــتری را بــه
همــراه دارد [ .]16مطالعــه باندیوپــاد و همــکاران نیــز آزالئیــک اســید
را بــه عنــوان دارویــی نــام میبــرد کــه در درمــان مالســما مؤثــر
اســت وعــوارض جانبــی هیدروکینــون را نــدارد [.]17
درمطالعــه حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه در تمــام دورههــای زمانــی
میانگیــن معیــار  MASIبــرای آزالئیــک اســید  %20کمتــر بــود
ممکــن اســت ایــن دادههــا نشــان از تأثیــر بهترآزالئیــک اســید %20

نســبت بــه هیدروکینــون  %4بــر روی مالســما باشــد .نتایــج حاصــل
از مطالعــهٔ فارشــی و همــکاران [ ]2نیــز نتایــج مطالعــه حاضــر را
تأییــد میکنــد .ایــن مطالعــه اســتفاده از آزالئیــک اســید  20درصــد
نســبت بــه اســتفاده از هیدروکینــون  4درصــد ،در درمــان مالســما را
مؤثرتــر میدانــد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه آزالئیــک اســید 20
درصــد در درمــان مالســما در مقایســه بــا درمــان بــا هیدروکینــون
چهاردرصــد از موفقیــت بیشــتری برخــوردار اســت و مقایســه اثــر
درمانــی آزالئیــک اســید  20درصــد بــا هیدروکینــون  4درصــد در
درمــان مالســما بــا اســتفاده از معیــار  MASIمؤیــد تأثیــر درمانــی
بهتــر آزالئیــک اســید  20درصــد همــراه بــا عــوارض درمانــی کمتــر
آن نســبت بــه هیدروکینــون  4درصــد اســت.
نتیجه گیری
در مقایســه اثــر درمانــی آزالئیــک اســید  20درصــد بــا هیدروکینــون
 4درصــد بــا اســتفاده از معیــار  MASIدر درمــان بیمــاری مالســما
طــی یــک دوره چهــار ماهــه ،آزالئیــک اســید  20درصــد نســبت بــه
هیدروکینــون  4درصــد معیــار  MASIرا بیشــتر کاهــش میدهــد
و بــه عبارتــی آزالئیــک اســید  20درصــد نســبت بــه هیدروکینــون
 4درصــد در درمــان مالســما از تأثیــر درمانــی بهتــری برخــوردار
اســت .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه آزالئیــک اســید  20درصــد
نســبت بــه هیدروکینــون  4درصــد اثــر درمانــی بهتــری دارد و
شــاید بتــوان آزالئیــک اســید  20درصــد را جایگزیــن مناســبی بــرای
هیدروکینــون  4درصــد در درمــان مالســما دانســت.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دســتیاری پوســت اســتخراج شــده اســت.
از معاونــت محتــرم آموزشــی ،معاونــت محتــرم پژوهشــی و معاونــت
محتــرم درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان و نیــز گــروه
محتــرم پوســت بیمارســتان فرشــچیان ســینا همــدان و همچنیــن
پرســنل و همــکاران محترمــی کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش
یــاری نمودنــد ،تشــکر و قدردانــی میگــردد .ضمنــاً تعارضــی در
نتایــج ایــن مطالعــه و منافــع نویســندگان مشــاهده نشــد.
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Abstract
Introduction: Melasma is a recurrent, symmetric, and chronic acquired hyperpimentation
that presents gray-brown macules and patches with determined margins in areas exposed
to light. There are many treatment options with different efficacies and side effects. In this
study the therapeutic effect of 20% azelaic acid and 4% hydroquinone in treatment of
melasma was assessed.
Methods: In this clinical trial, the study population consisted of all patients with clinical
diagnosis of melasma, who referred to the outpatient clinic of dermatology of Hamadan,
Farshchian Hospital from December 2013 to July 2014. A total of 44 patients were
recruited. Patients were randomly divided to two groups and each group was treated with
either azelaic acid or hydroquinone for four months. The MASI score was used to evaluate
the improvement. P values of ≤ 0.05 were considered significant.
Results: Of 44 patients, 21 received 4% hydroquinone and 23 received 20% azelaic acid,
with random allocation. Both groups were similar with respect to gender and age, and
there were no significant differences between the two groups. The MASI score in both
groups had a decreasing trend over time, and at the end of the fourth month, a significant
difference was found between the two groups (P = 0.006). The overall mean MASI score in
both groups had a significant difference at different times and during the entire trial period,
mean MASI score of 20% azelaic acid was lower than 4% hydroquinone (P = 0.001).
Conclusion: Based on this study, we could conclude that 20% azelaic acid in comparison
with 4% hydroquinone had better effects on treatment of melasma. Therefore, 20% azelaic
acid is a good alternative for 4% hydroquinone in treatment of melasma.

