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 5جسی بکایی صفورا ،4باغبادرانی ذوالفقاری آزاده ،3دواشی سمیه ،2برادران هفت الهه ،1ایرجی فریبا

 
 

چکیده

 ٍ ًاخَاستِ عَارؼ ّوگیّا  ایي درهاى ٍ ضذُ است هطرح آى برای هتفاٍتی یّا درهاى ضَد کِ چٌذ عاهلی هحسَب هی اکتسابی اختالل ًَعی Vitiligo مقدمٍ:

 هلیتَس دیابت رٍهاتَئیذ، آرتریت ّیپرتیرٍئیذی، ،ّیپَتیرٍئیذی هاًٌذ دیگری خَدایوٌی ّای بیواری با ٍ است خَدایوي بیواری یک Vitiligo ًذ.را در پی دار ًاهطلَبی
 ی کٌٌذُ دریافت بیواراى در بْبَدی ٍ درهاى بِ پاسخ هیساى ارزیابیبا ّذف  ی حاضر هطالعِ .باضذ هی هطرح D ٍ 12B ٍیتاهیي کوبَد ّا آى در کِ دارد ّوراّی ... ٍ

 .اًجام ضذ خَراکی D ٍ 12B ٍیتاهیي

 دٍم گرٍُ دریافت کردًذ. هَضعی PUVA therapy هاُ 6 هذت بِ اٍل گرٍُ .گرفتٌذقرار  گرٍُ سِ در تػادفی غَرت بِ فعال یVitiligo بِ هبتال بیوار 60 َا: ريش

 هاُ 2 در سَم گرٍُدر  .دریافت ًوَدًذ PUVA therapy فقط بعذ هاُ 4 ٍ سی سی 1 رٍزی 3D ٍیتاهیي خَراکی ی قطرُ با ّوراُ PUVA therapy ییابتذا هاُ 2در 
 هیساى .گرفت اًجام PUVA therapyفقط  بعذ هاُ 4 ٍ عذد یک رٍزاًِ 12B ٍیتاهیي زیرزباًی ّای قرظ ٍ 3Dٍیتاهیي  ی قطرُ با ّوراُ PUVA therapy ی،یابتذا

 .ضذ ارزیابی Vitiligo Area Scoring Index (VASI) ضاخع استفادُ از با درهاى ضطن ٍ سَم هاُ در جاًبی عَارؼ ٍ بْبَدی

 ًذاضت. با یکذیگر داری هعٌی تفاٍت بیواراى ی هراجعِ هختلف ّای زهاى در بررسی هَرد گرٍُ سِ از یک ّر در ٍسعت ٍ ضایعِ هساحت تغییرات هتَسط َا: یافتٍ

 .گردیذ هطاّذُ بیوار چٌذ در اریتن ٍ خارش

 در D ٍیتاهیي ًقص ی کٌٌذُ هطرح کِ ایي ًتیجِ، بَد طتربی ضاّذ گرٍُ بِ ًسبت D ٍیتاهیي هػرف گرٍُ در ضایعات هساحت ٍ ٍسعت کاّص هیساى گیزی: وتیجٍ

 .باضذ هی فعال یVitiligo بیواری پیطرفت از پیطگیری

 درهاى ،12B ٍیتاهیي ،D ٍیتاهیي ،Vitiligo کلیدی: ياژگان

 
 در فعال یVitiligo بٍ مبتالیان بُبًدی ی مقایسٍ .غفَرا جسی بکایی ،آزادُ باغبادراًی رٍالفقاری ،سویِ دٍاضی ،الِْ برادراى ّفت ،فریبا ایرجی ارجاع:

 PUVA Therapy ي خًراکی D يیتامیهمصزف  َمزاٌ بٍ مًضعی PUVA Therapy تىُایی، بٍ مًضعی PUVA therapy با درمان

 1699-1705 (:416) 34 ؛1395 اغفْاى پسضکی داًطکذُ هجلِ .خًراکی 21B ي D َای يیتامیه مصزف َمزاٌ بٍ مًضعی

 

 مقدمه

Vitiligo  ثوب  زا خوو   که (1) اغزچند فبملی  اکشػبثی اخشاللنوفی 

 نؿوب   دوغوز  زنو   غویید  و  دیگمبنشوه ( Patchقغقبر ) و هب مبکول

 و ادیودز   فبنکؿنبل مالنوغیز هبی غلول کبهؽ یب فقدا  اش و  هد می

 (.2) ؾو  می نبؾی مو هبی فولیکولی گبه

Vitiligo   زگیوس  زا جهوب   مقموول  جمقیوز  زقد  2-5حدو  

 سوب  سولود  اش ثقود  اندکی ،شندگی اش شمبنی هس  ز اغز ممکن و کند می

  زثه عوز سقسیجی  ثیمبزی ثسوش غن میبنگین امب، ؾو  ؽبهس فمس اواخس

 مقالهپژوهشی
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 ای منغقوه  نوطا ی،  سیبور هیچ ثدو . (1) افشد اسیبق می غبلگی 20غن 

 نیوص  زوانوی  نؾوس  اش ؽوبهسی،  طیسأس ثس فالوه Vitiligo، (3) جنػیشی و

 (.4)  از  نبمغلوثیاطسار 

 ییو شا اغوشسظ  حووا ص  ثوه  زا خوو   ثیموبزی  آغوبش  ثیمبزا  ثیؿشس

ی هوزموون  سلییوسار  ؾول،،   ا    غوز  اش زانندگی، سكب ف چو هم

 ؾودید،  غوخشگی آفشبة، خبنوا ه افضبی اش یکی مسگ ثبز ازی، مبنند

 ثیموبزی  یوب  غووخشگی و  کوبز  محویظ  یب خبنه  ز فنول ثوسی، ثب سمبظ

 (.5-7)  هند می نػجز ؾدید

.  از  وجوو   اقولی  سئووزی ، غوه  ثیموبزی  ایجوب   مکبنیػم موز   ز

 ای موب ه  دوغوز   ز فكوجی  هوبی  دبیبنوه  کوه   از  موی  اؽهوبز  اول سئوزی

  و  سئووزی  اغوز.  غومی  هب مالنوغیز ثسای که کنند می سسؾح ؾیمیبیی

 سخسیوت  یخوو   هخو ثو  و  غوب ه  وزعو  ثوه  هب مالنوغیز که اغز مقشقد

 غیػوشم ، آ  ثس ثنب که  اند می خو ایمن زا ثیمبزی غو  سئوزی و ؾوند می

 فلیوه  ییهوب  ثوب ی  آنشوی  و  هد می قساز هدف موز  زا هب مالنوغیز ایمنی

 ثیموبزی  ؾودر  ثوب  ثیموبزا    زقود  50 خوو    ز که دکن می سولید هب آ 

 سؿوخیف  قبثو،  ؾودید   دیگمبنشبغیو  ثب ثیمبزا   زقد 93  ز و خییف

 گسچوه  اغوز.  ضنشیو   ،Vitiligo ثیموبزی  ایجوب    یگسفبم،  (.8) اغز

 اموب  ،افشود  موی  اسیبق )انیسا ی( اغذوزا ی  قوزر ثه ثیمبزی مواز  ثیؿشس

 ثوه  مجوشال  ی  ی  زجه فبمی، چند یب ی   ازای ثیمبزا   زقد 20حدو  

Vitiligo (.9) هػشند 

 زنو   ثوه  آمالنوسیو  قغقوبر   و هب مبکول ثیمبزی، سؾبهس سسین ؾبیـ

 و اغوز  ؾوده  احبعوه عجیقوی   دوغوز  ثوب  که اغز گچی غیید یب ؾیسی

 ثوب  (.10) کنود  موی   زگیوس  زا قوزر و  غز بنندم ثد  ثبش نواحی ثیؿشس

 ،اغووز مغووس  Vitiligo ثووسای کووه مخشلیووی هووبی اسیولوووضی ثووه سوجووه

 NB-UVB ،موضوقی  PUVA therapy چوو  هم مشیوبوسی  هوبی   زمب 

(Narrowband UVB)، خوووزاکی، و موضووقی کوزسیکواغووشسودید 

مبننود   موضوقی  ایمنوی  غیػوشم  هبی کننده مشقب ل و خوزاکی لوامیصول

 جملوه  اش سسکیجوی   زموب  . (11) زو  می کبز ثه آ  ثسای دیمکسولیموظ

افوصایؽ   زا ثهجوو ی  میصا  سواند می FU-5 همساه ثه یددغشسواکوزسیکو

  زموب   کوه  NB-UVB ی ؾویوه  ثوو    مود اکبز ثوه  سوجه ثب .(12) هد

 ضنسالیوصه  یVitiligo  ز  و  خوظ   زموب   ؾوو ،  می محػوة انشخبثی

 چند سب این  زمب  گسچها ؛اغز (PUVA therapy) یدوواسساد ثبللین،

  ؾود  موی  گسفشوه  نؾوس   ز عالیوی  اغوشبنداز    زمب  فنوا  ثه دیؽ غبل

 کووه اغووز آ  اش حووبکی نوووزی میکسوغووکوح مغبلقووبر. (14-13)

PUVA therapy، دسولییساغوووویو  و هیذسسسوفووووی ثووووه منجووووس 

 و موووو فولیکوووول خوووبزجی غوووالف فولیکوووو ز هوووبی مالنوغووویز

 آ ، ی نشیجوه   ز و ؾو  می Vitiligo ضبیقبر حواؾی هبی مالنوغیز

 مهوبجسر   دیگمبنشوه  نوواحی  ادیودز   ثه ؾده فقبل هبی مالنوغیز این

 (.11) ؾو  می دیگمبنشبغیو  افصایؽ ثبفض و کند می

 PUVA therapy خووالف ثووس موضووقی PUVA therapy  ز

 ثوس  فالوه و کند می  زیبفز اؾقه اش کمشسی سجمقی  ش ثیمبز ،خوزاکی

 ،اغوز  گوازؾی فوازل و چؿمی و غیػشمی  سوکػیػیشی فبقد آ ،

 فشوسوکػوی ،  واکونؽ  ضوبیقبر،  مح،  ز ازیشم چو هم فوازضیامب 

 ذکوس  آ  ثوسای  ضوبیقه  اعوساف  هیذسدیگمبنشبغیو  و خبزؼ سبول، ثسوش

 اش دوع  زا زدیگمبنشبغویو   مشوغوظ  ،مغبلقوبر نشبیج  گسچه اغز. ؾده

 اموب  ،انود  ش ه سخموین   زقود  50 اش ثیؿوشس  PUVA therapy  زیبفز

 ،Vitiligo نووؿ  ثیموبز،  غون مبنند  هبیی ؾبخف ثه ثػشه ثهجو ی میصا 

 .(15) اغز مشیبور ثػیبز و... ضبیقبر مح، دوغز، فشوسیخ

 وهػوشند   مشیبور ثػیبز ضبیقبر ازشیبثی هبی زوؼ کلی، عوز ثه

  زقدذهنی  هبی زوؼ نداز . وجو  واحدی اغشبنداز  زوؼ واقـ،  ز

 غوسیبل  هبی فشوگساف ی مقبیػه و ثبلینی هبی همقبین عسیق اش زا ثهجو ی

 . هنود  موی   ازایوه   زموب   مخشلوف  هوبی  شمب   ز ضبیقبر اش ؾده سهیه

نیموه   زوؼ ی  Vitiligo Area Scoring Index (VASI) ؾبخف

 ثقضوی  سوغوظ  سكوبویس  آنبلیص و کبلسیمشسی اغذکشسوفوسومشسی، و فینی

 میهو  لحبػ ثه که VASI هػشند.فینی  هبی زوؼ جمله اش افصازهب نس 

 اقشجبظ Psoriasis Area and Severity Index (PASI)ؾبخف  اش

 که ؾو  محػوة می کمی و حػبظ اغشبنداز ،زوؼ  ی  ،اغز ؾده

 زا ضووبیقه وغووقز و زدیگمبنشبغوویو  یووب  دیگمبنشبغوویو   زقوود

 هب،  غز ؾبم، منغقهدنج  ثه ثد ؾبخف،  این  ز کند. می گیسی انداشه

  سحشووبنی انوودا  ؾووو (، مووی هووم آگووصیال )ؾووبم، فوقووبنی انوودا  دبهووب،

 .ؾوو   موی  سقػیم سنه و ؾو ( می هم هب ثبغن اینگودینبل ی نبحیه )ؾبم،

 .(16-18) گیسند نمی قساز کلی ازشیبثی  ز گس   و غس ی نبحیه

محػووة   یخوو ایمن  ثیموبزی  یو   Vitiligo که این ثهثب سوجه 

 و هیذوسیسودیودی مبننود    یگوسی  خوو ایمنی  هوبی  ثیمبزی ثب و ؾو  می

 آزسسیووز ،یعاغووکلسوش لشیذوو،بم ،Sjogren غووندز  هیذسسیسودیوودی،

 هوب  ثیموبزی  ایون   ز و (19)  از  همساهی ملیشوظ  یبثز و زومبسودید

 B ویشوبمین  کمجوو   ،همچنوین  و آ  ثوه  ومقبومز و D ویشبمین کمجو 

 هوبی   زمب  نبمغلوة فوازل ثه فنبیز ثب و (20-22) ثبؾد می مغس 

 یو   هنووش  Vitiligo  زموب   کوه  ایون  و Vitiligo (15) ثسای مغس 

 ضوقییی  ییکوبزا  فقلوی  هبی  زمب  که چسا ثبؾد؛ می سحقیقبسی موضوؿ

 هوبی  آنوبلوگ  اطوس  گرؾوشه،  مغبلقوبر  ثسخوی   ز نیوص  و (23) اند  اؾشه

  یگوس  هوبی  ثیموبزی   ز دیگمبنشبغویو   افصایؽ  ز موضقی D ویشبمین

 منؾووز  ثه ی حبضس مغبلقه ؛(24) اغز ؾدهمؿبهده  دػوزیبشیع مبنند

 ی کننوده   زیبفوز  ثیموبزا    ز ثهجو ی و  زمب  ثه دبغخ میصا  ازشیبثی

 .گسفزانجب   خوزاکی 12B و D هبی ویشبمین

 

 ها روش

 یVitiligo ثوه  مجشالیوب   اش نیوس  60 ،سكوب فی  ثبلینی ی مغبلقه  ز این
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 فلوو    انؿوگبه  غوبل   و دوغوز  سحقیقوبر  مسکوص  ثوه  کننوده  مساجقه

هب  نمونه انشخبة ؾدند. مقیبزهبی وزو  1394 غبل  ز اقیهب  دصؾکی

فود    غوبل،  60 سوب  12 غون  فقبل، یVitiligo اؾشن  ثه مغبلقه ؾبم،

 ی غوبثقه فود    آکوسال،  یVitiligo ثوه فد  اثشال  ،یؾیس ه یب یثبز از

 یوب  D هوبی  ویشبمین ثه میسط حػبغیز و ؾدید )غن  کلیه( نیسولیشیبش

12B، و  ثبؾود   زقد 20 اش کمشس 9 قبنو  عجق ثیمبزی  زگیسی وغقز

 فود   یوب  سمبی، فد  قوزر  ز .ثو  مشوکػبلن مكسف ممنوفیزفد  

 اشنمونوه   ،عوس   حوین   ز ثیموبز  ؾود   ثوبز از  و همکبزی  ز ییسوانب

 .گسفز انجب  غب ه زوؼ ثه گیسی نمونه ؾد. جخبز مغبلقه

 ثیموبزا   سموب   اش ،مغبلقوه  اهداف و مضسار و فواید ؾس  اش دع

 ثوه  سكوب فی  قوزر ثه ثیمبزا  غذع گس ید. اخر کشجی ی نبمه زضبیز

 موبه  6 مودر  ثه ثیمبزا  اول، گسوه  ز ؾدند. سقػیم هنیس 20 گسوهغه 

  و ، گوسوه   ز گسفشند. قساز موضقی PUVA therapy ثب  زمب  سحز

  اقوولی  زمووب   زیبفووز ثووب شمووب  هووم ییاثشوودا مووبه 2  ز ثیمووبزا 

PUVA therapy ،3 ویشبمین خوزاکی ی قغسه موضقیD   1000ثوب  ش 

 غوی  غوی  1 زوشی (، ایوسا  Vitabiotics )ؾسکز غی غی 1  ز واحد

 PUVA therapy ثوب   زموب   فقوظ  ثقود  موبه  4  ز و کس نود  زیبفوز  

 ییاثشودا  موبه  2  ز ثیموبزا   غوو ،  گوسوه   ز  ا نود.  انجوب   زا موضقی

 ی قغوسه  ،موضوقی  PUVA therapy اقلی  زمب   زیبفز ثب شمب  هم

ثوب   12B ویشوبمین  شیسشثبنی هبی قسـ ،همچنین و 3D ویشبمین خوزاکی

 یو   زوشانوه  زا (، کبنوب ا Bioclinic Naturals) میکسوگوس   1000 ش 

 PUVA therapy ثوب   زموب   فقظ ثقد مبه 4  ز و کس ند  زیبفز فد 

 یو   اغوشقمبل  ثوب  موضوقی  PUVA therapy  ا ند. ا امه زا موضقی

گس یود   انجب  ضبیقبر زوی  زقد 1/0 مشوکػبلن دمب  اش نبشک ی  یه

 ی اؾقه مقسل  ز ضبیقبر ای،  قیقه 30 شمبنی ی فبقله ی  اش دع و

 ی اولیه  ش .گسفشند قساز ثب  ؾدر ثبUltraviolet A (UVA ) یونیصا 

 و ثبؾود  موی  مسثـ مشس غبنشی ثس ضول 25/0سب  12/0ثین  ،UVA ی اؾقه

 12/0 میوصا   ثه هیشه هس  ز ،ثیمبز دوغز فشوسیخ ثه سوجه ثبدع اش آ  

 ازیوشم  ؾود   ؽوبهس  اش دوع  یبثود.  موی  افوصایؽ  مسثـ مشس غبنشی ثس ضول

 کووبفی غووغح  ز اؾووقه  ش ضووبیقبر،  ز فالمووز ثوودو  و مشوغووظ

 آفشوبة  ضود  هوبی  کوس   غذع وگس    حیؼ ازیشم سب ؾو  می نگهداؾشه

Broadspectrum ز ثوبز   و کوبز  ایون  ؾو . می مبلیده ضبیقبر زوی  

 ثیموبزا   ی هموه  اش مغبلقوه  اثشودای   ز .گسفوز  انجوب   ثیمبز ثسای هیشه

 و غو  مبهاین کبز  و آمد فم، ثه ضبیقبر سمب  اش  یجیشبلی فشوگسافی

  ؾد. سکساز ؾؿم مبه

 ثهجوو ی،  میوصا    موگسافیو ،  اعالفوبر  ؾوبم،  ثیمبزا  اعالفبر

 سبول ثسوش ضبیقبر، مح،  ز )ازیشم  زمب  جبنجی فوازل و ضبیقبر

 )زدیگمبنشبغویو (  ثهجو ی میصا  گس ید.طجز  نبمه دسغؽ ز  خبزؼ( و

 وغووقز و  زگیووسی وغووقز ی مقبیػووه و گیووسی انووداشه ثووب ضووبیقبر

 نػوجز  گوسوه  هس  ز ،همچنین و  زمب   زیبفز اش ثقد و قج، ضبیقبر

  و سوغوظ  فشوگسافی و VASI ،9 قبنو  اش اغشیب ه ثب  یگس گسوه  و ثه

 کو،  ثوسای  VASI .گسفز قساز ازشیبثی موز  عس  اش آگبه غیس دصؾ 

 اغز. منغقه هس هبی VASI ثسایند ؾبم، ثد 

[Hand units] × Residual depigmentation = VASI  

 Hand unit یو   (،ی ممکون  = محدو ه 0-100) منغقه هس ثسای

کوف   و  غوز  کف سمب  مقب ل که اغز ثد  غغح اش  زقد 1 ؾبم،

ـ   ز و ثبؾود  می انگؿشب  غغح   زقود  سخموین  ثوسای  زاهنموبیی  ،واقو

  وغوووقز . هووود زا نؿوووب  موووی هسمنغقوووه  ز Vitiligo  زگیوووسی

Residual depigmentation 90 ،75 ،50 ،25 ،10 ،0  زقودهبی  ثب 

 گونووه هووس وجووو  فوود  ی نؿووبنه 100 فوود   .گووس  مووی ثیووب  100 و

  ازند. وجو  دیگمبنشبغیو  هبی لکه، 90  زقد  ز .اغز دیگمبنشبغیو 

  ز. اغوز  ثیؿوشس  دیگمبنشبغویو   اش  دیگمبنشبغیو  میصا ، 75  زقد  ز

  ز .ثبؾود  موی  ثساثوس  دیگمبنشبغویو   ثب  دیگمبنشبغیو  میصا ، 50  زقد

  ز اغووز. ثیؿووشس  دیگمبنشبغوویو  اش دیگمبنشبغوویو  میووصا ، 25  زقود 

 گونوه  هیچ 0  زقد  ز و  از  وجو   دیگمبنشه هبی لکهنیص  10  زقد

  زموب   ازشیوبثی مقیبزهوبی   (.2، 19-20) نداز  وجو   دیگمبنشبغیونی

Vitiligo اغبظ ثس VASI .ز ا امه آمده اغز  

Very Much worse 50- < VASI score 

Much worse = 50-  25سب- VASI score 

Worse  =10-  25سب- VASI score 
Change in VASI score grade 

Minimally worse 0  10سب-  =VASI score 

Minimally improved  =10 0+ سب VASI score 

Improved  =25  10سب +VASI score 

Much improved  =50  25سب +VASI score 

Very much improve 50 +< VASI score 

 ثوب  سحلیلی هبی  ا ه و نمو از و جداول اش اغشیب ه ثبهبی سوقییی   ا ه

 SPSS افوصاز  نوس    ز کوازیوبنع  آنوبلیص  و ANOVA آشمو  اش اغشیب ه

 سجصیه موز  (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16 ی نػخه

 .گسفز قساز سحلی، و

 

 ها افتهی

موررد   گروه سه در ضایعه مساحت تغییر میاوگیه ی مقایسه و تعییه

 ثوه  مسثووط  هوبی  یبفشه بیماران: ی مراجعه مختلفهای  ماه در بررسی

 گوسوه  غوه  هوس  ثیموبزا    ز ضبیقه مػبحز میبنگین ی مقبیػه و سقیین

 مػوبحز  سلییوس  میوبنگین  ،ثیموبزا   ی مساجقوه  ثوبز  هس  ز که  ا  نؿب 

  ز (.P < 050/0 اؾووز )  ازی مقنووی سیووبور گووسوه غووه  ز ضووبیقه

 گوسوه  میب  سنهب که ؾد مؿبهده ی موز هب  گسوه میبنگین میب  ی مقبیػه
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 و موضوقی  PUVA therapy ثوب   زموب   اش دع Vitiligo ثه مجشالیب 

 موضقی PUVA therapy ثب  زمب  اش دع Vitiligo ثه مجشالیب  گسوه

 مػوبحز  سلییوسار   ز  ازی مقنی سیبور خوزاکی D ویشبمین همساه ثه

 سلییوسار  میوبنگین  کوه  عووزی ه ث (؛P<  050/0)  اؾز وجو  ضبیقه

 ثوب   زموب   اش دوع  Vitiligo ثوه  مجشالیوب   گوسوه   ز ضوبیقه  مػبحز

PUVA therapy مجشالیوب   گوسوه  اش کمشس  ازی مقنی عوز ثه موضقی 

 هموساه  ثوه  موضوقی  PUVA therapy ثوب   زموب   اش دع Vitiligo ثه

 سیوبور  هوب  گوسوه  غوبیس  میب  هب شمب  سمب   ز. ثو  خوزاکی D ویشبمین

 مشوغوظ  کوه  اغز ذکس ش  ثه  .(P > 050/0) نؿد مؿبهده  ازی مقنی

  ثسزغوی مووز    گوسوه  غوه  اش یو   هس  زنیص  ضبیقه مػبحز سلییسار

 نداؾوز   ازی مقنوی  سیوبور  ثیموبزا   ی مساجقوه  مخشلف هبی شمب   ز

(050/0 < P). 

 گوروه  سه در درگیری وسعت تغییر میاوگیه ی مقایسه و تعییه

 مسثووط  هبی  ا ه بیماران: ی مراجعه مختلف های ماه در بررسیمررد 

 گوسوه  غه هس ثیمبزا   ز  زگیسی وغقز میبنگین ی مقبیػه و سقیین ثه

 ثوبز  هوس   ز کوه  حبکی اش آ  ثوو   ثیمبزا  ی مساجقه هبی مبه ثه سوجه ثب

 سیوبور  گسوه غه  ز  زگیسی وغقز سلییس میبنگین ،ثیمبزا  ی مساجقه

 ثوه  مجشالیوب   گوسوه  میوب   سنهوب  (.P < 050/0) زا نؿوب   ا    ازی مقنی

Vitiligo ثب  زمب  اش دع PUVA therapy مجشالیب  گسوه و موضقی 

 هموساه  ثوه  موضوقی  PUVA therapy ثوب   زموب   اش دع Vitiligo ثه

 وغوقز  سلییوسار  میوبنگین   ز  ازی مقنوی  سیبور خوزاکی D ویشبمین

 سلییوسار  میوبنگین  کوه  عوزیه ث؛ (P < 050/0) مؿبهده ؾد  زگیسی

 ثوب   زموب   اش دوع  Vitiligo ثوه  مجشالیوب   گوسوه   ز  زگیوسی  وغقز

PUVA therapy مجشالیوب   گوسوه  اش کمشس  ازی مقنی عوز  ثه موضقی 

 هموساه  ثوه  موضوقی  PUVA therapy ثوب   زموب   اش دع Vitiligo ثه

 هوب  گسوه غبیس میب  ی مساجقههب شمب  سمب   ز .ثو  خوزاکی D ویشبمین

 کوه  اغوز  ذکوس  قبثو،  .(P > 050/0) وجو  نداؾز  ازی مقنی سیبور

 اش یو   هس  ز  زگیسی وغقز سلییسار مشوغظثین   ازی مقنی سیبور

نجوو    ثیموبزا   ی مساجقوه  مخشلف هبی شمب   ز ثسزغیموز   گسوه غه

(050/0 < P). فبموو، ثیمووبزا  غوونکووه  کووس  اؾووبزه ثبیوود ،همچنووین 

 ثووو   زگیووسی وغووقز سلییووس  ز  زمووب  زوؼ کنووبز  زسأطیسگوورازی 

(024/0  =P)زا نؿوب     ازی مقنوی  اطوس  ثیموبزا   جنػیز که حبلی  ز ؛

 .(P > 050/0)ندا  

ـ  ی مقبیػوه  و سقیوین  ثوه  مسثوطهبی  یبفشه  ی فبزضوه  فساوانوی  سوشیو

 اول، موبه   ز ازی  مقنوی  سیبورکه   ا  نؿب  گسوه غه ثیمبزا   ز خبزؼ

ه ثو  ؛(P < 050/0) وجوو   اؾوز   ثیمبزا  ی مساجقه دنجم و چهبز   و ،

 گوسوه   ز خوبزؼ  ثوسوش  فساوانوی  ،فووق  هوبی  شموب   سموب    ز که عوزی

 ثوه  موضوقی  PUVA therapy ثوب   زموب   اش دوع  Vitiligo ثه مجشالیب 

 ثوه   یگوس  گوسوه   و ثوه  نػوجز  خووزاکی  12B و D هوبی  ویشبمین همساه

 سیوبور  گوسوه  غوه  میوب   هب شمب  غبیس  ز. ثو  ثیؿشس  ازی مقنی قوزر 

 .(P > 050/0) نؿد مؿبهده  ازی مقنی

 گوسوه  غوه  ثیموبزا    ز ازیوشم  ی فبزضوه  فساوانی سوشیـ ی مقبیػه

کوه  حبکی اش آ  ثو   ثیمبزا  ی مساجقه هبی مبه ثه سوجه ثب مغبلقهموز  

  ازی مقنوی  سیوبور  گسوه غهثین  ،ثیمبزا  ی مساجقه هبی شمب  سمب   ز

 ،فووق  هوبی  شموب   سمب   ز ای که ؛ ثه گونه(P < 050/0)  اؾزوجو  

 اش دوع  Vitiligo ثوه  مجشالیوب   گوسوه   ز ازیوشم  ثسوش فساوانی ثیؿشسین

 D هوبی  ویشبمینمكسف  همساه ثه موضقی PUVA therapy ثب  زمب 

 ،آ  اش دوع . ؾود  مؿوبهده   یگوس  گوسوه   و ثوه  نػجز خوزاکی 12B و

 اش دوع  Vitiligo ثوه  مجشالیوب   گوسوه   ز ازیشم ی فبزضه ثسوش فساوانی

 خووزاکی  D ویشوبمین  هموساه  ثوه  موضقی PUVA therapy ثب  زمب 

 PUVA ثوب   زموب   اش دوع  Vitiligo ثوه  مجشالیوب   گوسوه  ثوه  نػجز

therapy ثو . ثیؿشس  ازی مقنی عوز  ثه موضقی 

 ثوب  گوسوه  غوه  ثیمبزا   ز سبول ی فبزضه فساوانی سوشیـ ی مقبیػه

 و غوو   سب اول هبی مبه  ز که آنب  نؿب   ا  ی مساجقه هبی مبه ثه سوجه

 ثیمبزا  میب   ز  فبزضهاین  ثسوش فساوانی ،مساجقه هیشم و ؾؿم مبه  ز

 ی از مقنوی  سیوبور  هوب  مبه این  ز ،اغبظ همین ثس ثو . قیس گسوه غه

 هوبی  موبه   ز سبول ی فبزضه ثسوش فساوانی .نداؾز وجو  گسوه غه ثین

  ازی مقنوی  سیوبور  گوسوه  غه  ز نیص ثیمبزا  ی مساجقه دنجم و چهبز 

  ز سوبول  ی فبزضوه  ثوسوش  که اغز سوجه قبث، .(P > 050/0) نداؾز

 PUVA therapy ثوب   زموب   اش دع Vitiligo گسوه  و  ز مبه  و این

 اش دوع  Vitiligo ثه مجشالیب  و خوزاکی D ویشبمین همساه ثه موضقی

 مجشالیوب   گسوه  ز سنهب و ثو  قیس همچنب  موضقی دووازادی ثب  زمب 

 هموساه  ثوه  موضوقی  PUVA therapy ثوب   زموب   اش دع Vitiligo ثه

 5) مووز   یو   چهوبز   موبه   ز خوزاکی 12B و D هبی ویشبمینمكسف 

 .ؾد مؿبهده سبول ثه اثشال ( زقد 10) موز   و دنجم مبه  ز و ( زقد

 

 بحث

Vitiligo  دوغز زوی ثس غیید هبی لکهثب  اکشػبثی دوغشی ثیمبزینوفی 

 ؾوو .  موی مؿوخف   ثبؾود،  می هب مالنوغیز فملکس  اخشالل اش نبؾی که

اموب   ، گوس   موی  ؽوبهس  دوغوز  زوی ثس ای نقغه هس  ز Vitiligo هبی لکه

 و ضنیشبلیوب  ثود ،  هوبی  غووزا   اعوساف اغلوت    زگیسی مقمول هبی مکب 

 مسوزی ی مغبلقه اغبظ ثس .اغز هب  غز و قوزر بنندم ثد  ثبش منبعق

Matin، زمب   ز قوی موضقی یدهبیدغشسواکوزسیکو محدو  هبی  وزه  

Vitiligoاغلوت   و ؾوو   محػووة موی   یطسؤم و ایمن  زمب  ،محدو  ی

 UVB ی ؾویوه  ثوه   زمبنی نوز .زو  ثه ؾمبز می اخشالل این اول انشخبة

 ؾودید  سب مشوغظ ی ضنسالیصه یVitiligo  ز یایمن و طسؤم  زمب  فنوا  ثه

 (.25) اغز موز  این  ز  زمبنی اول انشخبة و

 مشبثولیػوم  و اغوید  فولیو   ،12B ویشبمین نقؽ مشقد یسحقیقبر 
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 Karadag ی مغبلقوه   ز اند. کس ه ثسزغی Vitiligo  ز زا نیئهموغیػش

 ز  12B ویشوبمین  غوسمی  غوغح ثوین    ازی مقنوی  سیوبور  ،همکبزا  و

اموب   ، اؾوز ؾوبهد وجوو     گوسوه  ثه نػجز Vitiligo مجشال ثه ثیمبزا 

 یو   ،ؾوواهد  ثوه  سوجوه  ثوب  .زا نؿوب  نودا    سیبوسی اغید فولی  غغح

 وجوو   12B ویشبمین کمجو  و Vitiligo ثین مؿشسک دبسوضنی  احشمبل

 یVitiligoمجشال ثه  ثیمبز 9 ،همکبزا  و Don دطوهؽ ز  (.26) از  

  زمووب  سحوز  هیشووه  ز ثوبز  2-3 ثوه موودر  دیؿووسفز حوبل   ز فقوبل 

Broadband UVB ویشوبمین  قسـ ،آ  ثب همساه و گسفشند قساز C   ثوب

 میکسوگوس   1000ثب  ش  12B ویشبمین زوش،  ز ثبز  و گس  میلی 500 ش 

 مكسف کس ند زوش  ز ثبز  و گس  میلی 5 اغید فولی  و زوش  ز ثبز  و

 ؾودند.  ازشیبثی ثد  غغحؾبخف  ثسزغی و فشوگسافی زوؼ سوغظ و

 ثیموبزا   سموب    ز ثیموبزی  دیؿوسفز کوه    ا  نؿب ی آنب   مغبلقه نشبیج

 نقوؽ  .(27)  ا  ز  زقود   50 اش ثویؽ  زدیگمبنشبغیو  و ؾد مشوقف

  ا ه نؿوب   مغبلقوبر امب نشبیج  ،اغز اثهب  موز  هنوش هب ویشبمین واققی

 اش دوع  ویشوبمین  غوغح  کمجوو   ثوب  Vitiligoمجشال ثه  ثیمبزا  اغز که

و  Don دوطوهؽ   ز  هنود.  موی  نؿب  زا ثهشسی زدیگمبنشبغیو  ، زمب 

 .(27) ثو  نؿده گیسی انداشه  زمب  اش قج، ویشبمین غغح همکبزا 

 کوبهؽ   ز D ویشوبمین  نقوؽ  ،همکبزا  و Gorman ی مغبلقه  ز

 مهوبز  ثوب  Vitiligo و دػووزیبشیع  هوبی  ثیموبزی مسگ و میس نبؾی اش 

گس یود   مؿخف ضبیقه  ز هب کساسینوغیز سمبیصی القب و دسولییساغیو 

 سنؾویم  ثوب  دوغشی الشهبة کبهؽ ،موضقی D ویشبمین نقؽ  یگس زاه و

 ز  .(28) ثبؾود  موی  دوغوز  لنیبوی غد  و دوغز  ز ایمنی هبی غلول

 D ویشوبمین  سسکیوت  کوه  ؾود  مغوس   همکبزا  و Juzeniene دطوهؽ

 Vitiligo  زموب    ز UVB ی ؾیوه ثب سسکیت  ز یب سنهبیی ثه موضقی

 Vitiligo  زموب    ز سنهوبیی  ثه موضقی D ویشبمین  زمب  .مؤطس اغز

 سسکیجوی   زموب   اطسثخؿوی  موز   ز مشنبقضی اعالفبر و سأطیسی نداز 

 ممکون  D ویشوبمین   از . وجوو    زمبنی نوز ثب D ویشبمین هبی آنبلوگ

 ی یبفشوه  افوصایؽ  سنؾویم  و هوب  مالنوغویز  سموبیص  و ثلووك  ثبفوض  اغز

 ؾوو   c-kit و نیانودوسل  جملوه  اش ییهوب  سنوده یگ ثه اسكبل ثب مالنوضنص

 و D ویشوبمین  هبی مکم، ازسجبط فلمی ی  مغبلقه هیچ سبکنو ، امب (29)

 اغز. نکس ه ثسزغی زا Vitiligoثیمبزی 

ایون   کوه  ؾو  می ش ه سخمین اغید فولی  و 12B ویشبمین موز   ز

 کوه  این جمله اش .کنند اییب می مالنین غنشص زاه  ز مؤطسی نقؽ و مب ه 

 کوه  مشیونوبر  ایجوب   و NN سشساهیودزوفو ر  مشویلن  و دشسیدین ثخؽ

 بی و  دیگمبنشبغیو فسایند   ز سواند می ،ثبؾد می 12B ویشبمین ثه واثػشه

 .(30) ثبؾد  اؾشه نقؽ دوغز ؾد  کمسن 

 Vitiligo ثه مجشال ثیمبز 150 همکبزا ، و Khurrum ی مغبلقه  ز

 نشوبیج  .ؾودند  مقبیػوه  D ویشوبمین  غوغح  نؾس اش مؿبثه ؾبهد گسوه ثب

 غوغح اموب   ،نؿب  نودا   گسوه  و ثینزا   ازی مقنی سیبوردطوهؽ آنب  

 نؿوده   زمب  ثیمبزا  و کمشس غنینثیمبزا   ازای  مس ا ،  ز D ویشبمین

 همکوبزا ،  و Silverbergسحقیق   ز (.31) ثو  سس دبیین UV ی اؾقه ثب

 هموساه، خوو ایمنی   هبی ثیمبزی ثب ولگبزیع Vitiligo ثه مجشال ثیمبزا 

 غسثوبلگسی  ،ثنوبثساین  .گصازؼ نمو ندزا  D ویشبمین اش سسی دبیین غغح

 هبی ثیمبزی اش دیؿگیسی منؾوز ثه Vitiligo ثه مجشالیب   ز D ویشبمین

 (.22) زغد می نؾس ثه ضسوزیخو ایمنی 

 گوسوه   ز ضوبیقبر  مػوبحز  و وغقز کبهؽ میصا  مغبلقهاین   ز

 عوسف  اش و ثوو   ثیؿشسؾبهد  گسوه ثه نػجز D ویشبمین ی کننده  زیبفز

 نقوؽ  ی کننوده  مغوس   سواند می که نؿد گصازؼثبشگؿز ثیمبزی   یگس،

 .ثبؾد فقبل یVitiligo ثیمبزی دیؿسفز اش دیؿگیسی  ز D ویشبمین

 

 قدردانی و تشکر

 فلوو    انؿوگبه مكووة    انؿجویی ی نبمه دبیب  اش ثسگسفشهمغبلقه  این

 مسکوص  همکوبزی  ثوب  و ثبؾود  موی  393903 ی ؾمبزه بث اقیهب  دصؾکی

 .گس ید اجسا آزیب ویشب ؾسکز و غبل  و دوغشی هبی ثیمبزی سحقیقبر
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Abstract 

Background: Vitiligo is an acquired multifactorial disorder. Different treatments are used for it and all of them 

have adverse side-effects. Vitiligo is an autoimmune disease associated with other autoimmune diseases such as 

hypothyroidism, hyperthyroidism, rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, and so on. In these diseases, deficiency 

of vitamin D and B12 are proposed. So in this study, treatment response and remission in patients taking oral 

vitamin D and B12 was administered.  

Methods: 60 patients with active vitiligo were randomly divided into three groups. Group I received topical 

PUVA for 6 months; group II received topical PUVA and 1 cc oral drops of vitamin D3 daily for 2 months, and 

then topical PUVA alone for following 4 months; and group III received topical PUVA and 1 cc oral drops of 

vitamin D3 daily and sublingual tablets of vitamin B12 daily for 2 months, and then treated with topical PUVA 

for following 4months. Cure rate and side effects were evaluated using Vitiligo Area Scoring Index (VASI) at 

the third and sixth months. 

Findings: In each of the three treated groups at different times, the average changes in the area and extent of the 

lesion were not significantly different. Pruritus and erythema occurred in some patients. 

Conclusion: In this study, the reduction in the extent and area of lesions in the group receiving vitamin D 

compared to the control group were higher that indicated the role of vitamin D in preventing progression of 

active vitiligo. 
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