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تاریخ اعالم قبولی مقاله86/5/16 :

چكيده
سابقه و هدف :هيپرهيدروز موضعي عارضه نه چندان نادري است كه بيش از  3درصد جمعيت را گرفتار مينمايد .اين اختالل
فرد را از نظر شغلي و اجتماعي ناتوان كرده و سبب كاهش قابل مالحظه در كيفيت زندگي وي ميگردد .لذا درمان اين بيماري از
اهميت بسزايي برخوردار است.
اين مطالعه به منظور مقايسه اثر يونتوفورزيس با آب شهري در مقابل يونتوفورزيس با محلول آتروپين در درمان پالموپالنتار
هيپرهيدروزيس انجام شده است.
مواد و روشها :اين كارآزمايي باليني تصاد فی يك سويه كور مقايسهاي بين دست راست و چپ بر روي  16بيمار مبتال به هيپرهيدروزيس
پالموپالنتار مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان لقمان از اسفند  1384تا شهريور  1385انجام شده است .دو گروه را از نظر
بهبو د عالئم (اثربخشي) و نيز طول مدت بدون عالمت بودن پس از درمان با يونتوفورزيس با آب شهري يا يونتوفورزيس با محلول
آتروپين بر اساس معيارهاي ابژكتيو (تست يد) و سابژكتيو (گفته بيمار) مورد مقايسه قرارگرفته اند .دادهها ،با استفاده از نرمافزار
آماري  SPSSنسخه  13و با بهره گيري از آزمونهاي مجذور كاي ،ويلكاكسون و فيشر دادههاي حاصل تجزيه و تحليل شد.
يافتهها :ميزان پاسخ درماني پس از  5هفته درمان با يونتوفورزيس  81/25درص د و پس از  10جلسه  100درص د بود .تفاوتي بين
پاسخ درماني در دو دست تحت درمان با آب شهري و تحت درمان با محلول آتروپين ونیز در تعداد روزهای بدون عرق بدنبال
درمان وجو د نداشت .هرچن د محلول آتروپين پس از  5هفته درمان اثربخشي بهتري در قياس با آب شهري داشت؛ اما اين اختالف
از نظر آماري معنادار نبود.(P>0/05) .
نتيجهگيري :اثربخشي مشابه يونتوفورزيس با آب شهري و يونتوفورزيس با محلول آتروپين ميتواند ناشي از مكانيسم عمل
يونتوفورزيس باشد كه تداخلي با عملكرد آتروپين ندارد.
كلمات كليدي :آب شهري ،محلول آتروپين ،يونتوفورزيس
مقدمه

از بدن كه دچار هيپرهيدروز موضعي ميگردند به ترتيب شامل

تعريق بيش از حد (هيپرهيدروز) موضعي ،يك اختالالت شايع ( 1و

نواحي زير بغل و كف دستها و پاها هستند (2و  .)5اين اختالل

 )2و آزار دهنده پوستي با علت ناشناخته محسوب ميشود كه بويژه

كه در حدود  3درصد از افراد را گرفتار مينمايد ( ،)6عالوه بر آن

در شرايط استرس زا افزايش ميياب د (3و  .)4شايعترين مناطقي

كه سبب كاهش قابل مالحظه در كيفيت زندگي مبتاليان ميگردد

1ـ استاديار ،مركز تحقيقات پوست ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (*نويسنده مسؤول)
تلفن 22744393-5 :تلفکس 22744392 :آدرس الكترونيكbbarikbin@yahoo.com :
2ـ دستيار تخصصي پوست ،مركز تحقيقات پوست ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
3ـ دكتراي حرفهاي پزشكي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
4ـ دكتراي حرفهاي پزشكي ،مركز تحقيقات پوست ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
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(9و  .)10بعالوه بيش از  50درصد از بيماران دچار مشكالتي در

تحقيق حاضر از نوع مداخلهاي تجربي بوده و به صورت كارآزمايي

روابط خصوصي و نيز موقعيتهاي اجتماعي ميگردند ( .)11لذا

باليني تصادفي يك سوكور انجام شده است .جامعه مور د پژوهش

درمان مناسب و مؤثر اين اختالل تأثير بسزايي در كيفيت زندگي

را بيماراني تشكيل ميدادند كه طي فاصله زماني اسفند  1384تا

افراد خواهد داشت (12و .)13

شهريور  1385به درمانگاه پوست بيمارستان لقمان تهران مراجعه

امروزه از شيوههاي مختلفي براي درمان بيماران دچار هيپرهيدروز

ميكردند .اين گروه از افرا د پيش از آغاز طرح توسط گروه محققين از

موضعي استفاده ميگردد كه از آن جمله ميتوان به درمانهاي

جزئيات روش درماني و فوايد و عوارض احتمالي آن آگاه ميشدند

جراحي مانند سمپاتكتومي توراسيك ( ،)14استفاده از تزريق

و در صورت تمايل و پس از تكميل فرم رضايتنامه كتبي در طرح

( )15و بكارگيري درمانهاي طبي

شركت مينمودند .در اين مطالعه كليه حقوق بيماران مطابق بيانيه

بويژه نمكهاي آلومينيوم ( )16و داروهاي آنتي كولينرژيك ()17

هلسينكي رعايت گرديد و طرح اوليه تحقيق نيز در كميته اخالق

اشاره نمود .همگي اين درمانها در كنار اثربخشي درماني كه دارند

دانشگاه شهيد بهشتي تهران مور د تصويب قرار گرفت.

سبب تحميل عوارضي نيز به بيماران ميگردند ( .)18لذا انتخاب

معيارهاي ورود به مطالعه شامل ابتال به هيپرهيدروز كف دست و پا و

شيوههاي درماني كه بتوانند حداقل عوارض و حداكثر اثربخشي

داشتن سنين باالي  12سال و زير  50سال بودند .معيارهاي خروج

را داشته باشند ،از اهميت بسزايي در بهبودي بيمار و نيز تمايل وي

از مطالعه نيز شامل وجود هرگونه منع مصرف براي داروهاي آنتي

براي ادامه درمان برخوردار هستند (.)19

كولينرژيك بويژه آتروپين ،ابتال به بيماري پوستي همزمان در كف

يكي از شيوههايي كه امروزه براي درمان هيپرهيدروز استفاده

دست و پا ،ايجاد عوارض دارويي شديد و يا حساسيت دارويي

ميگردد ،روش يونتوفورزيس ) (Iontophoresisاست ( .)20در اين

نسبت به آتروپين ميگشت .بدين ترتيب در مجموع  16بيمار وارد

متد درماني ،دست فرد تنها در تماس با آب و جريان الكتريكي

مطالعه گرديدند.

مستقيم قرار دارد ( .)18اين شيوه درماني كه نخستين بار توسط

جهت انجام يونتوفورزيس در اين مطالعه از دستگاه  Iontexساخت

ايچي هاشي در سال  1935و با بهره گيري از محلول حاوي آتروپين و

كشور آلمان استفاده گرديد .دستگاه مذكور حاوي دو ظرف

فرمالين انجام شد ( ،)21در سال  1968بوسيله لويت و با بكارگيري

پالستيكي حاوي  800ميلي ليتر آب شهري براي گذاشتن دستها

آب شهري ادامه پيدا كر د ( )22و تا به امروز نيز به عنوان يك شيوه

بود كه در يك ظرف به صورت تصادفي دو عدد آمپول آتروپين

درماني مناسب جايگاه خود را در درمان افراد دچار هيپرهيدروز

سولفات  0/5ميليگرم در ميلي ليتر ريخته ميشد تا محلولي با رقت

موضعي حفظ نموده است (.)23

 0/00125درصد از آتروپين حاصل گردد .بيماران ،بدون اطالع از

موضعي توكسين بوتولينيوم

A

اما اين مسأله كه در روش يونتوفورزيس ،استفاده از محلول

محتويات ظرفها ،دستان خود را درون آنها قرار داده و با جريان

آتروپين كه يك داروي آنتي كولينرژيك بوده و سبب كاهش تعريق

 10ميلي آمپر به مدت  20دقيقه تحت يونتوفورزيس قرار ميگرفتند.

ميگردد نسبت به استفاده تنها از آب شهري ارجحيت داشته باشد

يونتوفورزيس به مدت  10جلسه به صورت هفتهاي سه بار انجام

و سبب اثربخشي درماني بيشتري گردد ،موضوعي است كه چندان
مورد توجه نبوده و مطالعات چنداني در اين زمينه انجام نشده

ميگرديد و در هر جلسه همان دستي كه قب ً
ال در محلول آتروپين

قرار گرفته بود ،مجددا ً در تماس با آن قرار ميگرفت.

است .لذا با اين پيش فرض كه استفاده از محلول آتروپين سبب

بررسي شدت بيماري در دو فاز قبل و بعد از درمان بر اساس گفتههاي

افزايش اثربخشي درماني يونتوفورزيس در افراد دچار هيپرهيدروز

بيمار (جدول  )1و نيز معاينه وي توسط پزشك متخصص پوست

پالموپالنتار ميگردد بر آن شديم تا به مقايسه اثر يونتوفورزيس

(جدول  )2انجام پذيرفت .در معاينه انجام شده در دو فاز قبل و بعد

با آب شهري و يونتوفورزيس با محلول آتروپين در بين بيماران

از يونتوفورزيس ،دستهاي بيمار آغشته به تنتور ي د و سپس نشاسته

مراجعه كننده به بيمارستان لقمان تهران بپردازيم.

ميشد و از بيمار خواسته ميشد فعاليت فيزيكي مختصري جهت
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يافتهها
 16بيمار مورد مطالعه شامل  10مرد و  6زن بودند كه همگي از نظر
شدت تعريق در گروه شديد قرار داشتند .ميانگين سني افرا د مورد
مطالعه  24سال بود .سن شروع بيماري در  12نفر ( 75درصد) از
بيماران  6تا  10سالگي و در  4نفر ( 25درصد) از آنها  11تا 15
سالگي بود 14 .نفر ( 87/5درصد) از بيماران سابقه خانوادگي مثبت
از نظر هيپرهيدروزيس داشتند.
بر اساس معيارهاي سابژكتيو ،پس از  5جلسه يونتوفورزيس ،تعريق
در  3نفر ( 18/75درصد) از بيماران شدي د باقي ماند؛ اما در  1بيمار
( 6/25درصد) شدت آن به درجه خفيف و در  12بيمار ( 75درصد)
به درجه متوسط كاهش پيدا كرد .بعد از  10جلسه نيز ،تعريق در
هيچ بيماري شديد نبود و در  10بيمار ( 62/5درصد) خفيف و در
 6نفر ( 38درصد) متوسط بود.
پس از  10جلسه 8 ،بيمار ( 50درصد) تفاوتي را بين شدت تعريق
در دو دست ذكر نميكردند و در هفته پنجم از شروع درمان 2 ،بيمار
( 12/5درصد) مدت بازگشت تعريق پس از انجام يونتوفورزيس

ايجا د تعريق داشته باش د و آنگاه از كف دست بيماران عكس گرفته

را در دست تحت درمان با محلول آتروپين طوالني تر از دست

ميشد .نقاطي كه دچار تعريق بودند در عكس بصورت بنفش رنگ

تحت درمان با آب شهري ذكر ميكردند(متوسط  8/5روز در دست

ديده ميشدن د و هرچه تعدا د اين نقاط بنفش رنگ بيشتر بو د نشان

مورد در برابر  5/5روز در دست کنترل).سایر افراد تفاوتی را بین

دهنده شدت باالتر تعريق بود .شدت تعريق به هر دو شيوه (ابژكتيو

دو دست ذکر نکرده و مدت زمان خشک بودن دستها در بررسی

و سابژكتيو) در سه مرتبه (قبل از درمان ،پس از  5جلسه و بعد از

سابژکتیو هفته پنجم به طور متوسط  6/75روز بود .در عكسهاي

 10جلسه) ارزيابي ميگرديد و با شدت دفعه قبل و نيز با شدت

گرفته شده نيز  9بيمار ( 56/25درصد) بهبودي بيشتري را دست

تعريق در دست مقابل مقايسه ميگرديد.همچنین بیماران به مدت

تحت تماس با محلول آتروپين داشتند و  7نفر ( 43/75درصد)

 5هفته از شروع درمان مور د پیگیری قرار گرفتن د بدین صورت که

تفاوتي بين دو دست نداشتند 5 .بيمار ( 31/25درصد) دچار عارضه

در هفته  5تنها ارزیابی سابژکتیو از نظر زمان رخداد تعریق مجدد

خفيف خشكي دهان ،ناشي از آتروپين ،گرديدند .بر اساس هر دو

در دودست انجام گردید .بعالوه ،عوارض جانبي آتروپين نيز در

معيار ابژكتيو و سابژكتيو ،تفاوتي بين ميزان پاسخ به درمان (افت

افراد مورد مطالعه پس از  5و  10جلسه مورد ارزيابي قرار گرفته

شدت تعريق) در دو دست وجود نداشت.

و در چك ليست ثبت گرديدند.

)(P>0/05

در نهايت پس از جمعآوري اطالعات مربوط به  16بيمار تحت

بحث و نتيجهگيري

مطالعه ،با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSنسخه  13و با بهره گيري

يافتههاي تحقيق حاضر نشان ميدهد كه ميزان اثربخشي درماني

از آزمونهاي مجذور كاي ،ويلكاكسون و فيشر دا دههاي حاصل

يونتوفورزيس پس از  5جلسه  81/25درصد و پس از  10جلسه

تجزيه و تحليل شد .در تفسير نتايج تحليلي ،عدد  0/05به عنوان

 100درصد است كه اين ميزان در دو دست استفاده كننده از آب

سطح معناداري لحاظ شده است.

شهري و محلول آتروپين با يكديگر تفاوت آماري معني داري را
نشان نميده د و پس از  5جلسه و  10جلسه درماني ،شدت بيماري
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نيز اثربخشي درماني تفاوت آماري معني داري را بين دو دست

 Abellو  Morganدر مطالعه شان یونتوفورز با داروهای آنتی کولیترژیک

نشان نميداد.

را موثر تر از آب معمولی یافتند اما میزان عوارض ناشی از جذب

يافتههاي تحقيق حاضر مشابه نتايج ارائه شده توسط دوليانيتيس

سیستمیک گلیکوپیرونیوم برومای د قابل توجه بود()30

و همكاران است كه در سال  2004ارائه شد و يونتوفورزيس با

مطالعات متعددی پاسخ تعریق به استعمال کوتاه مدت اگونیستها

گليكوپيروالت را بعنوان يك داروي آنتي كولينرژيك مؤثرتر از

و آنتاگونیستهای فارماکولوژیک را توسط یونتوفورز بررسی نموده

يونتوفورزيس با آب شهري گزارش كردند ( .)24البته در تحقيق

اند( .)33-31در بررسی که در آن میکرودیالیز پوستی به عنوان روشی

مذكور اين اختالف آماري معني دار بود؛ ولي درمطالعه ما اين ميزان

جدی د برای تحریک مداوم غدد عرق اکراین مطرح شده است ،از

از معناداري آماري برخوردار نبود.

آتروپین با غلظت

مطالعه شيميزو و همكاران در ژاپن در سال  2003كه تنها از

است( .)31ما در مطالعه امان ازغلظت  0/00125آتروپین اسفاده

يونتوفورزيس با آب شهري براي درمان هيپرهيدروز استفاده نمودند

نمودیم و این شاید بتواند پاسخ درمانی نه چندان قابل توجه ونیز

نيز مانند تحقيق حاضر ،پس از هشت هفته اثربخشي درماني 100

میزان پایین عوارض جدی را توجیه نماید.

درص د را نشان ميدا د ( .)25لوكي و همكاران نيز در ايتاليا و در سال

در مطالعه دیگری که توسط

 1998مشابه يافتههاي ما را با استفاده از آب شهري گزارش نمودند

 1995انجام گردیده است ،آتروپین قادر بوده است از تعریق بدنبال

( .)26هولزل و همكاران نيز در مطالعهاي در سال  1987نشان دادند

استرس گرمایی جلوگیری نماید اما مانع وازودیالتاسیون پوستی

كه يونتوفورزيس با آب معمولي ميتوان د عالوه بر كاهش عالئم سبب

نشده است .در این جا نیز آتروپین بصورت یونتوفورزیس مورد

عود ديرتر عالئم در قياس با ساير درمانها گردند ( .)27بعالوه در

استفاده واقع شده است()34

مطالعه ما هيچ عارضهاي كه ناشي از يونتوفورزيس باشد مشاهده

فادكه و همكاران در مطالعهاي در سال  1995در هن د اعالم كردند

نگرديد و تنها  30درص د از بيماران دچار خشكي دهان گرديدند كه

كه يونتوفورزيس بوسيله متنامين بر يونتوفورزيس با آب شهري

به سبب اثرات آنتي كولينرژيك آتروپين بود و مشابه همين نتيجه و

ارجحيت دار د و هر دوي اينها بر يونتوفورزيس با گلوتارآلدئيد

عدم وجو د عوارض در يونتوفورزيس با آب شهري را كاراكوك و

ارجح هستند ( .)35دو مطالعه جداگانه توسط استلمن و ميتگارد

همكاران در سال  2002در تركيه گزارش نمودند (.)28

نيز نشان دادند كه ميزان اثربخشي يونتوفورزيس با آب شهري به

آتروپین مشابه سایر آنتاگونیستهای گیرنده موسکارینی عوارض

ترتيب  83و  84درصد ميباشد ( 36و  .)37البته بايد بخاطر داشت

متعددی ميتواند داشته باشد .این عوارض شامل خشکی دهان و

كه آب شهري نيز بايد از استانداردهاي الزم برخوردار باش د تا بتواند

تشنگی ،اشکال در بلع ،اشکال در صحبت کردن ،عوارض چشمی

اثربخشي مورد نظر را ايجاد كند ( )38و شاي د علت تفاوت در

شامل فوتوفوبی و تاری دید ،عوارض پوستی شامل فالشینگ

اثربخشي مطالعات فوق با تحقيق حاضر نيز همين امر باشد.

و خشکی پوست ،عوارض قلبی مثل برادی کاردی اولیه گذرا و

در مطالعه ای که  Jui-Lung Shenدر سال 1990انجام دا د و در آن

سپس تاکی کاردی ،طپش قلب و آریتمی ميباشند .همچنین امکان

ینتوفورز مرکب را بکار برد ( بیمار ابتدا با محلول حاوی آنتی

رخداد اختالل در ادرار کردن و یبوست ،هایپر پیرکسی ،واکنشهای

کولینرژیک یونتوفورز میش د وسپس با محلول حاوی آلومینیوم

CNS

کلراید این عمل انجام میشد) مدت متوسط خشک بودن دستها بعد

افزایش حساسیتی و در دوزهای باالی سیستمیک عوارض

0/003mg/ml

بصورت یونتوفورز استفاده شده

Kellogg DL

و همکارانش در سال

مثل آتاکسی ،تشنج وکوما وجود دارد(.)29

از درمان  20روز در گروه مورد برابر  3.5روز در گروه کنترل بوده

از نظر فارماکوکینتیک آتروپین به سرعت از دستگاه گوارش ونیز

است( .)39در مطالعه ما یک دست را به عنوان کنترل دست دیگر

از غشاهای مخاطی جذب ميگردد .همچنین آتروپین بدنبال

در نظر گرفتیم تنها در  2بیمار( 12/5درصد) اختالف بین روزهای

مصرف داخل چشمی و با میزان کمتر از راه پوست سالم نیز

خشک بودن دستها وجود داشت( 8/5روز در برابر  5/5روز).
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بهروز باريك بين و همكاران

اثر يونتوفورزيس در درمان هيپرهيدروزيس کف د ست

فرد ايجاد نماي د و به عبارت ديگر يونتوفورزيس به تنهايي اثربخشي

مكانيسمهاي اثر يونتوفورزيس را در درمان هيپرهيدروزيس شامل

الزم را براي بهبود بيماران دچار هيپرهيدروزيس پالموپالنتار پس از

دو مكانيسم عمده ميدانند؛ يكي ايجا د اختالل در جريان يوني

ده جلسه درماني دار د و افزودن آتروپين افزايشي در اين اثر بخشي

موجود در غدد عرق كه مانع ترشح عرق خواهد شد و ديگري

 اما اين مسأله مستلزم آن است كه بيماران ده جلسه.ايجا د نمينمايد

تشكيل پالكهايي در مسير لومن غد د مترشحه عرق كه مانع خروج

 در مجموع و با توجه به يافتههاي حاصل.درماني را تكميل نمايند

 همين دو مكانيسم ميتوانند توجيه.)35( عرق از اين غدد ميگردن د

از اين مطالعه به نظر ميرس د استفاده از يونتوفورزيس با آب شهري

كننده عدم وجو د تفاوت معني دار بين دو دست تحت درمان با دو

و بدون افزودن داروهاي آنتي كولينرژيك درمان مناسب و مؤثري

 از آنجايي كه آتروپين يك.شيوه جداگانه در تحقيق حاضر باشند

براي افراد دچار هيپرهيدروزيس پالموپالنتار باشد و با توجه به

داروي آنتي كولينرژيك ميباش د و نميتواند كمكي به انجام بهتر

 عدم ايجا د عوارض عمده و نيز ارزان و غيرتهاجمي،اثربخشي خوب

يونتوفورزيس با هر يك از دو مكانيسم فوق بنمايد؛ لذا دستي كه

.بودن آن استفاده از اين روش توصيه ميگردد

تحت درمان با محلول آتروپين بوده است تنها به ميزان مختصري آن
هم پس از پنج جلسه درمان توانسته است پاسخ درماني بهتري را در
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Comparison of efficacy of iontophoresis with tap water
and iontophoresis with atropine solution in treatment of
palmoplantar hyperhidrosis in Loqman Hospital during 2006
* Barikbin B;MD1, Alaeen A;MD2, Sarafi Rad N;MD3,Abolhasani E;MD3, Toosi R;MD4

Abstract
Background: Focal hyperhidrosis is not rare, affecting nearly 3% of the population. This condition is often
socially and professionally debilitating, leading to significant quality of life impairment. Hence, its treatment
is an issue of importance. To determine the comparative efficacy of tap water iontophoresis to iontophoresis
with atropine.
Materials and Methods: We undertook a single-blinded right-left clinical trial in 16 patients with
palmoplantar hyperhidrosis attending to dermatology clinic of Loqman Hospital during 2006. We compared
the efficacy and the duration of symptom relief following iontophoresis with atropine to iontophoresis with tap
water according to both objective (Iodine Test) and subjective (patients’ judgment) criteria.
Results: therapeutic efficacy was 81.25% after 5 weeks and 100% after 10 weeks of iontophoresis.
Following treatment with tap water iontophoresis and atropine iontophoresis, patients reported similar
improvement in two hands. Atropine iontophoresis was superior to tap water only after five sessions; however
it was not statistically significant (P> 0.05).
Conclusion: We postulate that the similar efficacy of atropine iontophoresis when compared with tap water
iontophoresis relates to mechanism of action of iontophoresis which is not affected by atropine, additionally.
Keywords: Atropine solution, Iontophoresis, Tap water
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