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Sammanfattning 

Introduktion 
Melasma är en förvärvad störning av hyperansiktspigmentering som främst drabbar kvinnor 

som kännetecknas av asymmetrisk, oregelbunden ljusbrun till mörkbruna fläckar. Faktorer 

som kan ha koppling till uppkomsten är graviditet, exponering för solljus, genetiska faktorer, 

autoimmun sköldkörtelsjukdom och exogena hormoner. Det finns många behandlingstyper 

men återfallet efter behandlingen är vanligtvis hög. Melasma fläckar är vanligtvis resistenta 

mot behandlingar vilket är väldigt frustrerande för både patient och hudläkare. De populära 

behandlingarna är blekningskrämer som topikal hydrokinon kräm (HQ) eller kemiska 

peeling som innehåller glykolsyra (GA) eller triklorättiksyra (TCA). Laser har visat 

betydande effekt vid behandling av många hyperpigmenteringstörningar. 

Syftet med detta arbete är att jämföra behandlingarna laser, peeling och topikala krämer mot 

melasma.  

Metod 
Denna litteraturstudie har använt sig av originalartiklar från databasen PubMed. Fyra 

sökningar gjordes för att få olika behandlingsmetoder av topikala, peeling och laser. Arbetet 

baseras på 8 originalartiklar.  

Resultat 
En poängsättning, subjektiv bedömning och beräkning av p-värde gjordes i samtliga studier 

för att tolka de olika behandlingsmetodernas resultat. Samtliga studier tog även bilder före 

och efter behandling där blindade utredare bedömde effektiviteten med poängsättning. 

Behandlingsmetoderna var den topikala krämen hydrokinon. Peeling bestod av glykolsyra, 

askorbinsyra, triklorättiksyra, fytinsyra kombinationspeel, kojinsyra, SM syra, retinsyra och 

jessners lösning. Laser bestod av Nd:YAG laser, diode laser och pikosekund laser.  

Diskussion och slutsats 
Det var svårt att dra slutsatsen vilken behandling som var bäst på grund av studiernas 

olikheter i poängsättningen dessutom var det en stor spridning i resultatet som gjorde det 

svårt att dra en slutsats. Fler studier behövs för att säkerställa effekt och ny forskning behövs 

för att framställa långvarig behandling.  

Ett hinder som är svårt att undvika är solen som förvärrar melasman och påverkar 

behandlingen. Den behandlingen som visade bäst biverkningsprofil är behandling av 

pikosekundlaser.  

Kombinationsterapi av topikal och peeling kan förbättra resultaten och ge en mer långvarig 

effekt men för att kunna säga detta med säkerhet behöver fler studier göras. 

Topikal behandling har visat sig vara bäst följt av peeling och därefter laser men detta kan 

inte sägas säkert. Patienter med mörk hy är mer känsliga för melasma och bör med 

försiktighet behandlas med peeling och laser då det skapar irritation i huden.  

Nyckelord 
Melasma, topikal, peeling, laser, effektivitet, biverkningsprofil, kombinationsterapi, 

monoterapi 
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Förkortningar 

HQ = Hydrokinon kräm 

GA = Glykolsyra 

TCA = Triklorättiksyra 

SM = Salicylic mandelic  

Nd:YAG = Neodymium-doped yttriumaluminium garnet 

QSNYL = Q-switched-neodymium-doped yttriumaluminium garnet 

MASI = The Melasma Area And Severity Index 

PGA = Physician´s global assessment 

MoPASI = Pigmentation Area and Severity Index 

GAIS = Global Aesthetic Improvement Scale 

SD = Standarsavvikelse  
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1. Introduktion 

1.1 Melasma 

Melasma är en förvärvad störning av hyperansiktspigmentering som främst drabbar kvinnor. 

Hyperpigmenteringen kännetecknas av asymmetrisk, oregelbunden ljusbrun till mörkbruna 

fläckar. Fläckarna förekommer mer på kinderna, näsryggen, pannan och överläppen. 

Melasma orsakas av ökad melaninproduktion, melanin är det ämnet som avgör färgen på 

huden. Varför melaninproduktionen ökas kan bero på ökade hormonnivåer som just orsakas 

under graviditeten, p-piller och exponering av solen.  

Faktorer som kan ha koppling till uppkomsten är genetiska faktorer, autoimmun 

sköldkörtelsjukdom och exogena hormoner (som preventivmedel, sköldkörtelhormoner och 

hormonersättningsterapi). Andra faktorer som också kan vara bidragande är fototoxiska 

läkemedel, kramplösande läkemedel och användning av viss kosmetika.  

Trots Melasma är ofarligt så utgör hyperpigmentering på ansiktet en allvarlig psykosocial 

stress vilket påverkar patienternas livskvalitet negativt. Därför har det gjorts en fortsatt 

ansträngning att behandla patienter med melasma på ett lämpligt sätt för att förbättra deras 

livskvalité [1–5]. 

Gener som kodar för tyrosinas (viktigt enzym i melaninbiosyntesen) är vanligtvis involverade 

i de inducerade pigmentstörningarna. En del behandlingar som hydrokinon kräm och 

askorbinsyra påverkar tyrosinas aktiviteten och reducerar melaninsyntesen [6]. 

Solskydd minskar hyperpigmentering och skyddar huden mot UVA och UVB detta medför 

att huden kan förhindras att fler melasma fläckar som är orsakad av solen bildas. 

Fullständig utrotning av melasma är väldigt svårt och med tanke på solljus, dyra 

solskyddsmedel och dyra behandlingar i jämförelse med inkomst är ett problem runt om i 

världen, därför är det svårt att hitta permanent botemedel mot melasma. Det finns många 

behandlingstyper men återfallet efter behandlingen är vanligtvis hög. Melasma fläckar är 

vanligtvis resistenta mot behandlingar vilket är väldigt frustrerande för både patient och 

hudläkare. Laserbehandling av melasma ger inkonsekventa resultat och kan leda till 

komplikationer. Målet med detta arbete är att jämföra kliniska studier av 

behandlingsalternativ för melasma [2].  

1.2 Modern behandling av Melasma 

Behandling av melasma är ganska svår trots att det finns en rad olika behandlingar. De 

populära behandlingarna är blekningskrämer som topikal hydrokinon kräm (HQ) eller 

kemiska peeling som innehåller glykolsyra (GA) eller triklorättiksyra (TCA). Laser har visat 

betydande effekt vid behandling av många hyperpigmenteringstörningar men dess exakta 

roll/effekt i behandlingen har inte fastställts [7]. 

Kemisk peeling tar bort döda hudceller och tar fram nya hudceller som finns under. En ny 

hud tas fram vilket ger huden en jämn struktur. Vid lasererapi bestrålas hög energi på 

melasma fläckarna för att ta sönder pigmentet, låta det komma till ytan för att därefter 

flagna av. Topikala medel inhiberar tyrosin aktiviteten och därmed hämmar 

melaninsyntesen vilket möjliggör behandling av melasma [2, 5].  

 



8 
 

1.2.1 Peeling och topikala krämer 

1.2.1.1 Hydrokinon kräm 
Hydrokinon kräm (HQ) är en tyrosininhibator som har visat sig vara effektiv vid behandling 

av melasma. Däremot är den effektiv mot en typ av melasma som kallas epidermal melasma. 

HQ har en begränsad applikation och orsakar ofta hudirritation [3].  

1.2.1.2 Glykolsyra  

Glykolsyra (GA) anses vara den säkraste och den mest mångsidiga peeling medlet eftersom 

den har den minsta molekylen vilket penetrerar epidermis bäst. GA är också tidsberoende, 

neutraliseras lätt, har minimala komplikationer och har visat sig vara effektiv på patienter 

med mörk hy [10].  

1.2.1.3 Askorbinsyra 

Askorbinsyra påverkar monoferas aktiviteten hos tyrosinas via dess förmåga att reducera 

enzym genererade o-kinoner vilket reducerar melaninsyntesen. Denna syra har även en 

ljusskyddande ”photoprotective” effekt vilket förhindrar absorption av ultraviolett strålning 

av både UVA och UVB. Detta kvarhålls i underhuden vilket är till fördel om man jämför med 

solskyddsfaktor som lätt kan tas bort.  

Askorbinsyra har även antioxidanteffekt vilket förhindrar produktion av fria radikaler som 

utlöser melanogenes och därmed förhindrar oxiderad melaninbildning [8]. 

1.2.1.4 Triklorättiksyra  

Triklorättiksyra (TCA) peeling har visat sig vara fördelaktigt vid behandling av melasma 

genom ökad avfall av melanin [9].  

1.2.1.5 Fytinsyra kombinationspeeling 

Fytinsyra kombinatiospeeling tillåter progressiv och sekventiell aktivering av dess syra och 

är inte aggressiv mot huden. En brännande känsla som kan upplevas vid behandling av 

andra peeling upplevs inte vid behandling av fytinsyra kombinationspeeling.  

Fytinsyra kombinationspeeling ”phytic acid combination peel” har en långsam frisättning 

och består av fytinsyra, en blandning av glykolsyra, mjölksyra och fenyl glykolsyra 

(mandelsyra). Kombinationspeeling kräver ingen neutralisering det minskar risken att få för 

mycket peeling och betraktas därför som icke-aggressiv [10].  

1.2.1.6 Kojinsyra 

Hämmar produktion av melanin vilket bidrar till ljusare effekt. Kojinsyra hämmar bildandet 

av tyrosin som producerar melanin [4].  

1.2.1.7 Salicylicmandelic syra 

Salicylicmandelic (SM) syra är en kombinationspeel av alfa-hydroxisyra med beta-

hydroxisyra. Mandelsyra har en stor molekylvikt som tenderar att finnas kvar i huden en 

längre tid. Detta bidrar till att syran långsamt penetrerar genom huden vilket ger effekt. 

Detta leder också till mindre stickande och brännande känsla jämfört med alfa-hydroxisyra 

som har lägre molekylvikt. Denna peeling passar bra för känslig hy, syran tolereras väl och 

har bättre effekt än den traditionella GA syran [10]. 
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1.2.1.8 Retinsyra 

Retinsyra som också kallas retinol är en effektiv vitamin A. Dess små molekyler penetrerar 

huden och blir A-vitaminsyra. Retinsyra ökar hudens cellförnyelse får effekt på melasma 

[11]. 

1.2.1.9 Jessners lösning  

Jessners lösning ”Jessner´s solution” är ett ytligt kemiskt peelingsmedel som består av 

mjölksyra, salicylsyra, resorcinol och etanol. Jessners lösning är lättare att använda än 

glykolsyra (GA) eftersom den inte kräver neutralisering. Jessners lösning är säkrare att 

använda än triklorättiksyra (TCA) eftersom det har ett tydligt djup.  

Trots att den har använts i stor utsträckning för både akne och hyperpigmentering finns det 

lite publicerat när det gäller effekt för behandling av melasma [1]. 

1.2.2 Laser 

1.2.2.1 Nd: YAG laser  

Är en lasertoning-behandling där en kollimerad 1,064 nm Q-switched-neodymium-doped 

yttriumaluminium garnet (Nd: YAG) (QSNYL) laser med låg fluens. Fördelen med denna 

laser är att den minimerar termisk skada med hjälp av top-hat läge, kort pulsbredd, hög 

toppeffekt och låg flyt. Detta är en säker metod vilket kräver minst fem behandlingssessioner 

för ett acceptabelt resultat [1]. 

Låg fluens 1,064 QSNYL är den mest använda för behandling av måttlig till svår melasma i 

Asien [6]. 

1.1.2.2 Diode laser 

Är en nonablative fractional 1,927 nm diode laser. Teoretiskt är den säker och effektiv för 

behandling av hyperpigmentering som melasma i mörkare hud på grund av dess låga energi 

och låga densitet. Kan minska risken för postinflammatorisk hyperpigmentering [3]. 

1.2.2.3 Pikosekund laser 

Pikosekund laser har samma behandlingsprincip som nanosecond laser men med en 

pulsbredd av tre order av storleken kortare och producerar höga toppkrafter med samma 

energi vilket möjliggör reduktion av den fototermiska effekten samtidigt som den 

fotomekaniska effekten ökar. Detta resulterar till signifikant mindre pigmentpartiklar som 

snabbare lätt makrofageras bort tillsammans med en mindre värmeöverföring till omgivande 

vävnad. Detta leder till att den totala varaktigheten och antalet sessioner kan förkortas vid 

hantering av pigmentära störningar som melasma och kan minska biverkningar som 

postinflammatorisk hyperpigmentering [7].  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att jämföra behandlingarna laser, peeling och topikala krämer mot 

melasma. I jämförelsen läggs fokus på effekten samt skillnaden i effekten vid monoterapi 

respektive kombinationsterapi. Arbetet försöker svara på frågeställningarna: 

• Vilken behandling har visat bäst resultat, topikala krämer, peeling eller laser? 

• Är monoterapibehandling effektivast eller kombinationsbehandling? Vilken 

behandling hade bäst biverkningsprofil? 

Arbetet fokuserar på melasma i helhet och tar en avgränsning på patienternas typ av 

melasma. 
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2. Metod 

Denna litteraturstudie har använt sig av originalartiklar från databasen PubMed. En sökning 

gjordes mellan tidsperioden 200122 och 200215. Inga specifika åldersgrupper, etnicitet eller 

hud typer av patientgrupperna togs hänsyn till.  Vilka sökord som valdes ses på tabell 1. 

För att granska jämförande studier och kunna besvara frågeställningen var målet att hitta en 

studie som studerade behandling av peeling, laser och topikal kräm (därför valdes referens 

2).  

För att det finns många olika behandlingsmetoder gjordes en begränsning. Rapporten 

fokuserar på dessa behandlingar: Hydrokinon kräm, glykolsyra, askorbinsyra, 

triklorättiksyra, fytinsyra kombinationspeeling, kojinsyra, SM syra, jessners lösning, Nd: 

YAG laser, diode laser och pikosekund laser. Några av dessa behandlingsmetoder är 

populära och andra valdes att studera för att se om effekten av dessa kan ge god behandling 

vid kombinationsbehandling.   

Andra artiklar som exkluderades var artiklar som inte jämförde olika behandlingar med 

olika behandlingsmetoder.  Studier med mindre än 30 försökspersoner exkluderades.  

Tabell 1: Artikelsökning på databasen PubMed. 

Sökord Filter Antal 
träffar 

Antal 
valda 
artiklar 

Referensnummer 

”Melasma AND peels 
AND laser AND topical” 

”Clinical 
trial”. 

6 2 [1], [2] 

”Melanosis"[Mesh]AND 
laser AND topical” 

”Clinical 
trial”. 

31 2 [3], [7] 

”Melasma AND peels 
AND topical” 

”Clinical 
trial”. 

22 2 [4], [8] 

“Melasma AND 
treatment AND peeling” 

“Clinical 
trial”. 

48 2 [10], [9] 
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3 Resultat 

3.1 Jämförelse av olika metoder för behandling av melasma. 

3.1.1 A comparative study of low-fluence 1,064-nm Q-switched Nd:YAG laser 

with or without chemical peeling using Jessner’s solution in melasma 

patients (referens 1) 

Denna orginalartikel var baserad på en randomiserad, kontrollerad, dubbelblindad och 

singel-centerstudie. Studien jämför en kombination av 1,064 nm behandling av 1,064-nm Q-

switched Nd: YAG laser (QSNYL) och Jessners lösning (mjölksyra, salicylsyra, resorcinol och 

etanol) med placebo hos patienter med melasma. Inkluderingskriterier krävde en diagnos av 

melasma vilket utfördes av två hudläkare genom Wood lampundersökning.  

Syftet med studien var att undersöka om Jessners lösning ger en bättre effekt i kombination 

med 1,064-nm QSNYL behandling.  

Totalt var det 52 patienter som var med i studien. Alla patienter var kvinnor i åldern 29–53 

(flest ca 42 år). Alla patienter var friska i övrigt och hade inte någon annan hudsjukdom än 

melasma. 26 patienter distribuerades slumpmässigt till grupp A (1,064-nm QSNYL plus 

placebo) och 26 patienter i grupp B (1,064-nm QSNYL följt av Jessners lösning).  

Patienter fick inte använda någon annan form av behandling eller funktionell kosmetika 

under studieperioden. Förutom behandlingarna tillhandahölls solskyddsfaktor och 

fuktighetskräm. Patienterna rekommenderades undvika direkt ansiktsexponering för solen. 

Under två veckors intervall fick patienter 10 sessioner av behandling. Behandlingsperioden 

var under 20 veckor. Under varje uppföljande besök fotograferades resultaten med samma 

kamera. Fotografierna granskades av två oberoende hudläkare som bestämde 

poängsättningen. Poängsystemet som användes var The Melasma Area And Severity Index 

(MASI) för att utvärdera svårighetsgraden av melasma. Signifikansnivån sattes till 0,05.  

Dessutom utfördes Physician´s global assessment (PGA) med hjälp av en fempunktsskala. 

Två fotografier jämfördes, ena var tagen vid utgångspunkten och den andra var tagen efter 

10 sessioner av behandling. Graden av förbättringar noterades (1: ingen, 0%, 2: liten, 0–25 

%, 3: medel 26-50 %, 4: bra, 51-75 %, 5: mycket bra, 76-100 %). Patienterna uppmanades att 

fylla i frågeformulär för att få en uppfattning av övergripande förbättring.  

Vid 8 veckor skedde en minskning av MASI poäng som var statistiskt signifikant i grupp B än 

A. Men vid vecka 20 var det skillnaden inte signifikant (se tabell 2).  

 

Tabell 2: Jämförelse av MASI-poäng för grupp A och grupp B där den genomsnittliga 

poängen minskar gradvis under en 20 veckors studieperiod. P-värde under vecka 8 och 20 

visar hur signifikanta skillnaderna är.  

  Utgångspunkt 4 veckor 8 veckor 12 
veckor  

16 
veckor 

20 veckor 

MASI-
poäng 

Grupp 
A 

8,68±4,06 8,88±4,05 8,60±3,88 7,48±3,69 6,70±3,06 6,22±2,54 

MASI-
poäng 

Grupp 
B 

8,98±3,72 8,89±3,80 7,13±2,57 7,01±2,90 6,53±2,64 6,05±2,66 

p-
värde 

   <0,001   >0,05 
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Grupp A= Fick endast 1,064-nm QSNYL. Grupp B= Fick 1,064-nm QSNYL följt av Jessners 

lösning.  

Det var ingen skillnad i den subjektiva bedömningen (se tabell 3). Skillnaden (i procent) 

mellan patienter som svarade på ”förbättrad” jämfört med ”något förbättrad” i grupp A och B 

var inte signifikant (p>0,05).  

Tabell 3: Visar subjektiv bedömning av hur patienterna i grupp A och B upplevde 

resultaten. 

Bedömning Grupp A Grupp B 
Förvärrad 0 0 
Något förvärrad 2 0 
Ingen förändring 3 2 
Något förbättrad 4 7 
Förbättrad  11 10 
Mycket förbättrad 6 7 

 

Antalet patienter som hade mer än genomsnittlig förbättring var 73 % i grupp A och 80 % i 

grupp B (kombinerade terapigruppen). Dock var skillnaden inte signifikant (se tabell 4). 

Tabell 4: Två oberoende hudläkare bedömde bilderna och bedömde de totala 

förbättringarna jämfört med baslinjen.  

Bedömning Grupp A Grupp B 
Ingen förbättring 2 1 
Liten förbättring 5 4 
Medel 7 8 
Bra 6 8 
Mycket bra 6 5 

 

3.1.2 Melasma: Treatment evaluation (referens 2) 

Denna studie utvärderar den terapeutiska effekten av de tillgängliga metoderna för 

behandling av melasma hos patienter med egyptisk bakgrund. 

Totalt var det 45 egyptiska patienter med måttligt till svår melasma som ingick i studien; två 

av patienterna var män och resterande kvinnor. Woods lampundersökning användes för att 

bestämma melasmatyp.  

Grupp 1: Bestod av 15 patienter som fick topikal behandling. Patienternas ålder var 28,9±4,8 

år. Patienterna behandlades med topikal hydrokinon (HQ) (Eldopaque) två gånger dagligen 

under 6 månader. 

Grupp 2: Bestod också av 15 patienter som behandlades med kemisk peeling Patienternas 

ålder var 30,3±5,15 år. De förbehandlades med tretinoin kräm 0,05 % under två veckor och 

därefter med obuffrad 30% triklorättiksyra (TCA). Patienterna fick 12 kemiska peel 

behandlingar var. Intervallen mellan efterföljande sessioner av behandlingar var två veckor.  

Grupp 3: 15 patienter genomgick laserbehandling med 1,064 nm Frequency doubled Q-

switched Nd:YAG laser. Patienternas ålder var 32,7±6,05 år.  

Alla grupper uppmanades att använda kräm med solskyddsfaktor 30 dagligen. Resultaten 

utvärderades av två utredare före och efter behandlingen. Innan behandlingen (baslinjen) 
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påbörjades togs bilder av patienterna, bilder togs även efter en månad och sex månader. 

Graden av melasma bedömdes med hjälp av MASI-poäng.  

Trettionio av 45 patienter var med under hela 6-månaders studieperioden, 13 patienter i 

grupp 1, 11 patienter i grupp 2 och 15 patienter i grupp 3.  

MASI poängen minskade signifikant under den topikala behandlingen med HQ jämfört med 

laser och peeling behandlingarna (se tabell 5). Förbättringsresultatet var signifikant högre 

bland patienterna som behandlades topikalt (74±14,13) jämfört med dem andra grupperna 

(p<0,0001). I laser gruppen visades ingen signifikant skillnad jämfört med peeling gruppen 

(p>0,5).  

Tabell 5: Jämförelse mellan de olika behandlingsgrupperna enligt förbättringsprocenten.  

 Betyg för 
förbättring 

 

 X±SD (intervall) p-värde 

Topikal 74,6±14,1 (50-95) - 

Peeling 44,5±16,2 (20-70) 0,0002** 

Laser 39,7±12,2 (20-60) 0,0001** 

**=Mycket signifikant. SD=Standardavvikelse  

Denna studie visade däremot att den topikala gruppen som behandlades med HQ 4 % var 

överlägsen än TCA och laserbehandling (se tabell 6). Förbättringarna i den topikala gruppen 

var signifikant effektivare än resterande behandlingar. 84,6 % av de patienter som fick HQ 

fick en förbättring jämfört med 18,1 % i peeling gruppen och 33,3 % i laser gruppen (se figur 

1).  

Tabell 6: Jämförelse av behandlingsmetoderna och bedömning av melasma. 

 Topikal 
n=13 

 Peeling 
n=11 

 Laser 
n= 15 

 

 Antal % Antal % Antal % 
Mycket 
förbättrad 

7 53,8 0 0,0 0 0,0 

Förbättrad 4 30,8 2 18,1 5 33,3 
Oförändrat 2 15,4 8 72,8 9 60,0 
Värre 0 0,0 1 9,1 1 6,7 
p-värde   0,006*  0,005*  

*=Statistiskt signifikans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,3

60

6,7

Laser

Förbättrad Oförändrad Värre

53,830,8

15,4

Topikal

Mycket förbättrad Förbättrad Oförändrad
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Figur 1: Bedömning av patienter som fick topikal terapi jämfört med laser och peeling. 

(2) 

3.1.3 The Safety and Efficacy of Treatment With a 1,927-nm Diode Laser With 

and Without Topical Hydroquinone for Facial Hyperpigmentation and 

Melasma in Darker Skin Types (referens 3) 

Målet av denna randomiserade, enblindade ”single blinded” kliniska studien är att utvärdera 

resultat av melasma behandling med 1,927-nm diode laser med HQ 2% och utan. Denna 

studie använder sig av non ablative fractional 1,927 nm handstycke med våglängden 1,927. 

Detta handstycke utgör bredare skador jämfört med 1,440 nm handstycke. Den längre 

våglängden ger ökad ytlig störning som teoretiskt kan öka hudens permeabilitet.  

Det var 40 friska patienter med måttlig till svår melasma som genomgick fyra behandlingar 

med två veckors intervall. Patienterna randomiserades och fick antingen applicera HQ 2 % 

(grupp 1) eller fuktighetskräm (grupp 2) två gånger dagligen. Åldern var 46,6 år och 

fuktighetsgruppen hade signifikant mörkare hy (p=0,01). Grupp 1 bestod av 20 patienter och 

grupp 2 bestod också av 20 patienter. Två patienter hoppade av innan start, en patient från 

varje grupp och det återstod 38 patienter. Patienterna utvärderades vid varje 

behandlingsbesök. Efter den slutliga laserbehandlingen skedde en uppföljning efter fyra och 

12 veckor.  

Vid det första behandlingsbesöket fotograferades alla patienter med standardiserad 3-

dimensionell digital fotografering med 3D-avbildningssystem.  

Förbehandlingen bestod av en sammansatt topikal salva med 23 % lidokain och 7 % 

tetrakain sam applicerades 1 timme före laserbehandlingen. Den randomiserade topikala 

produkten applicerades direkt efter behandlingen.  

Vissa försökspersoner exkluderades från undersökningen och det var de som: 

• hade ablative laserbehandlats under de senaste sex månaderna 

• nonablative laserbehandlats inom 3 månader 

• HQ de senaste 14 dagarna 

• använt topikal retinsyra de senaste 30 dagarna 

• använt ansiktspeeling eller mikrodermabrasion de närmsta 30 dagarna 

• hade något annat hudtillstånd eller känslighet av produkterna 

• inte fick ha ändrat sin östrogenfrisläppande preventivmetod inom tre månader efter 

inledningen av studien och under studien 

Alla patienter följde ett hudvårdsprogram där dem använde CeraVe Foaming 

ansiktsrengöring två gånger dagligen och använde CeraVe milda fuktighetskräm två gånger 

18,1

72,8

9,1

Peeling

Förbättrad Oförändrad Värre
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dagligen. Patienterna använde även solskyddsmedel CeraVe med SPF 50 3 gånger om dagen. 

I direkt solljus applicerades solskyddsmedel varje timme.  

Utredarna utförde bedömningar med hjälp av Pigmentation Area and Severity Index 

(MoPASI), hyperpigmentation och fotoskada. MoPASI är ett utvärderingsverktyg som 

utvecklades från MASI som används för poängsättning av melasma. Denna skala bedömer 

pigmentering i olika områden på ansiktet och tilldelar olika poäng: panna (0,2); näsa, 

överläpp, haka (0,2); vänster kind, permorbital region (0,3). I var och en av dessa områden 

så beaktas procent av område som är pigmenterad (A), hur mörkt av pigmentfläckarna är i 

området (D) och pigmentmönstret (D). Den totala MoPASI beräknas sedan med en ekvation: 

panna 0,2 (D+P) A + vänstra kind och periorbital 0,3 (D+P) A + näsa, övre läpp, haka 0,2 

(D+P) A. Signifikansnivån var 5 %. 

Förbättringsskala Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) poängsatte poäng från mycket 

förbättrad till (1) till sämre (5). Poängsättning utfördes vid baslinje, fyra veckor efter 

behandlingen och 12 veckor efter behandlingen bedömer patienterna hur nöjda dem är med 

resultatet.  

Fyra veckor efter behandling visade både grupp 1 och 2 signifikanta MoPASI förbättringar. 

MoPASI poäng för HQ-gruppen minskade från 16,7±6,2 till 9,3±6,7 medan 

fuktighetsgruppen gruppen visade en minskning från 17,7±10,4 till 8,0 ± 6,32(p=0,001 

respektive 0,0008). Dessa förbättringar i MoPASI poäng fortsatte till båda grupperna i vecka 

12 efter behandlingen. Däremot var det ingen signifikant skillnad MoPASI poäng mellan 

grupp 1 och 2 vid den andra behandlingen, vecka 4 efter behandlingen eller vecka 12 efter 

behandlingen (p=0,15; 0,46 respektive 0,66).  

Utredarna bedömde att båda behandlingsgrupperna uppvisade signifikanta skillnader. Fyra 

veckor efter slutbehandling minskade skalan för hyperpigmentering för HQ-gruppen från 

6,0±1,5 till 4,1±1,6 och för krämgruppen från 5,9±1,7 till 3,4±1,3 (p=0,001 och 0,000003). 

Vid vecka 12 efter slutbehandlingen blev den genomsnittliga hyperpigmentering värden 

3,7±1,3 för HQ-gruppen och för kräm-gruppen 3,4±1,3.  

Under andra behandlingsbesöket bedömde blindade utredare den genomsnittliga 

förbättringen med GAIS (3,2±0,7) för HQ-gruppen vilket förblev statistiskt oförändrat under 

vecka 12 (2,8±0,9; p=0,10). Utredarna ”blinded investigators” bedömde att kräm-gruppen 

får en försämrad GAIS-poäng under vecka 12 jämfört med vecka 4. Med den genomsnittliga 

poängen från 3,6±0,98 vilket tenderar till ”ingen förändring” i jämförelse med baslinjen. 

GAIS-utvärderingar för HQ-gruppen var betydligt bättre än för fuktighets-gruppen vid vecka 

12 (p=0,02).  Nöjdheten hos patienterna i HQ-gruppen var signifikant (fler nöjda) med sitt 

utseende i veckorna 4 och 12 i jämförelse med baslinjen (p=0,0004 och 0,0006). Däremot 

vid vecka 12 var patienterna betydligt mer nöjda i krämgruppen jämfört med HQ-gruppen 

(p=0,02). 

Vid baslinjen var det endast 25 % som var nöjda med sitt utseende (9 av 36), vid vecka 4 var 

det 96,9 % och vid vecka 88,2 % (30 av 34) som kände sig nöjda.  

3.1.4 Different therapeutic modalities for treatment of melasma (referens 4) 

Studien är prospektiv och slumpmässig. Målet med denna studie är att jämföra den kliniska 

effekten av triklorättiksyra (TCA) 20 % med Jessners lösning peel jämfört med en topikal 

blandning med HQ 2 % och kojinsyra.  

Totalt var det 45 patienter som deltog och delades in slumpmässigt i tre grupper med 15 

patienter vardera. Patienternas ålder var 34,16±6,76. Grupp A fick Jessners lösning peel, 
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grupp B fick TCA 20% och grupp C fick HQ 2% och kojinsyra som skulle användas i två 

månader. Grupp A och B behövde applicera retinsyra 0,05 % en gång på kvällen under två 

veckor innan de olika peeling preparaten användes. Innan behandlingen startade 

fotograferades samtliga patienter och full bakgrundskontroll gjordes. 

16 veckor efter behandlingen följdes alla patienter upp. Klinisk utvärdering genomfördes 

med hjälp av MASI-poäng som registrerades före och efter behandling samt 16 veckor efter 

behandlingen. Resultatet utvärderades av en blindad klinisk utredare.  

Alla patienter var strikt informerade att de skulle använda solskyddsfaktor 45 SPF dagligen 

var fjärde timme. p <0,05 betraktas som signifikant skillnad.  

Med hjälp av statistisk analys (anova test) visades det en signifikant skillnad mellan tre 

grupperna efter behandling och efter uppföljningsperioden (se tabell 7). 

Tabell 7: MASI-poäng för grupp A, B och C före behandling, efter behandling samt i slutet 

av uppföljningsperioden.  

MASI poäng Grupp A Grupp B Grupp C p-värde 
Före behandling 13,66±4,36 12,21±2,99 14,5±2,11 0,163 
Efter behandling 5,56±2,64 4,06±1,49 8,33±2,18 0,00 

Under 
uppföljningsperioden 

7,65±3,94 5,55±1,45 10,81±1,78 0,00 

MASI poäng= (Medelvärde±standardavvikelse) (SD).  

MASI-poäng var signifikant lägre i grupp A än i grupp C (p<0,01) och de var också 

signifikant lägre i grupp B än i grupp C (p<0,001). Däremot fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan grupp A och B. Med det fanns en signifikant skillnad mellan alla tre grupper 

angående MASI-poäng under uppföljningen. Där MASI-poäng var statistiskt signifikant 

lägre i grupp A än grupp C (p<0,001) och statistiskt signifikant lägre i grupp B än grupp A 

(p=0,035).  

3.1.5 Efficacy and Safety of a Novel Picosecond Laser Using Combination of 1 

064 and 595 nm on Patients With Melasma: A Prospective, Randomized, 

Multicenter, Split-face, 2% Hydroquinone Cream-Controlled Clinical 

Trial (referens 7) 

Denna studie var en prospektiv, randomiserad, ”split-face” kontrollerad studie. Studien 

undersökte effektiviteten och säkerheten av en ny pikosekund-laser med våglängderna 1064 

och 595 nm i kombination med topikal HQ 2% kräm på patienter med melasma och 

resultaten jämförde med andra patienter som enbart fick HQ 2% kräm. Två behandlingar 

jämfördes: ena behandlingen som bestod av kombinationsterapi där HQ kräm användes 

under 7 veckor (dagligen) i kombination med laserbehandling i 5 veckor (varje vecka) och 

den andra där enbart HQ kräm användes i 7 veckor (dagligen). Totalt 39 koreanska kvinnliga 

patienter (19–74 år) med en diagnos av måttlig till svår melasma deltog i undersökningen. 

Svårighetsgraden av melasma baserades på Global Severity Score (0: normal, 1: något 

mörkare, 2: måttligt mörkare, 3: markant mörkare än den omgivande huden).  

Patienterna förbjöds att använda lokala och systematiska kortikosteroider eller retinsyror 

och andra blekningsprodukter. Patienterna uppmanades att använda samma hudvårsrutin 

samt att dagligen använda SPF 50. Fertila kvinnor begärdes att vidta andra åtgärder istället 

för att använda orala preventivmedel.  

Patienternas ansikten delades i två halvor (höger och vänster) med en linje nedåt mitt på 

näsan och tilldelades slumpmässigt laser eller kontroll behandling. Kontrollsidan 

behandlades endast med 2 % HQ-kräm och lasersidan med 2 % HQ-kräm och laser.  
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Fotografisk analys gjordes med ett speciellt system före och efter behandlingen, för att 

avbilda hela ansikten och utvärdera hudpigmentering.  

Effektiviteten bedömdes genom den relativa hud ljusheten ”skin lightness (RL*I)” som 

mättes med en kolorimeter, modifierat Melasma Area and Severity Index (MASI) 

poängsättningssystem, graden av smärta ”pain score”, återfallsfrekvens och nöjdhet.  

Slutmålet var att uppnå 51 % eller mer förbättring av RL*I en vecka efter behandlingen 

jämfört med basvärdet. Förbättringsgraden bedömdes påföljande sätt:  

• Utmärkt: 76-100 % 

• Bra: 51-75 % 

• Godkänd: 26-50 % 

• Dålig: 0-25 % eller ett negativt värde.  

Patienternas tillfredställelse utvärderades på en fempunktskala genom frågeformulär (0: 

mycket missnöjd och 5: mycket nöjd) vid vecka 1 och vecka 12 efter den slutliga 

behandlingen. Bedömning av smärtan under laserbehandlingen utvärderades på en 

elvapunktsskala (0: ingen smärta och 11: oacceptabel smärta) vid varje behandling.  

Om RL*I-värdet, 12 veckor efter slutliga behandlingen, för både testgruppen och 

kontrollgruppen var högre än det lägsta RL*I som mättes under veckan efter den slutliga 

behandlingen ansågs det vara återfall. Signifikansnivån för p-värdena var 0,05.  

Kolorimetermätning vid vecka 7 (en vecka efter den slutliga behandlingen) jämfört med 

baslinjen visade lasersidan en signifikant förbättring (65,53±24,67 %) i RL*I jämfört med 

kontrollsidan (20,54±97,93 %). För gruppen som behandlades med laser var det 30/39 

(76,92 %) som uppnådde ett utmärkt eller ett bra resultat mot 1/39 (2,56 %) i 

kontrollgruppen. Gränsen i skillnaden för förbättringsgraden var 60 %. Konfidensgraden 

översteg överlägset gränsnivån (40 %) vilket visar att resultatet med pikosekun laser med 

HQ 2% ger statistiskt överlägsen effekt av HQ 2% med avseende på förbättring av fläckarnas 

ljushet.  

MASI bedömningen visade minskning av båda grupperna från baslinjen vid vecka 7, 10, 14 

och 18 (se tabell 8). Minskningen på lasersidan var mer jämfört med kontrollsidan vid vecka 

7 (p<0,005). Däremot var det ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna vid senare 

perioder men lasersidan visade bättre förbättring än kontrollsidan.  

Tabell 8: RL*I på lasersidan och kontrollsidan fortsatte att minska vid varje tidpunkt.   

 Lasersida Kontrollsida 
Vecka 0 5,65±2,72 5,26±2,48 
Vecka 10 2,83±1,78 5,38±1,81 
Vecka 14 2,77±1,66 5,10±2,06 
Vecka 18 2,92±1,52 5,00±2,16 

 

Den subjektiva tillfredställelsen indikerade att 23/39 (58,97%) patienter verkade vara nöjda 

med kombinationsbehandlingen. Endast 6/39 patienter (15,38) verkade vara nöjda med 

behandling enbart med 2 % HQ vid vecka 7 (p<0,0005). Vid vecka 18 hittades det ingen 

skillnad i nöjdhet, vilket var i överenstämmelse med MASI resultaten.  

När det gäller återfallsfrekvensen låg lasersida på 30/39 (76,92 %) och kontrollgruppen på 

27/39 (69,23 %) under uppföljningsperioden. Alltså ingen skillnad mellan 

behandlingsmetoderna när det gäller återfallsfrekvens. 
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3.1.6 Combined trichloroacetic acid peel and topical ascorbic acid versus 

trichloroacetic acid peel alone in the treatment of melasma: a 

comparative study (referens 8) 

Syftet med denna studie är att jämföra triklorättiksyra (TCA) peel 20 % ensamt med 20 

% TCA peel tillsammans med topikal askorbinsyra 5 % på patienter med melasma. 

Trettio patienter (26 till 47 år) delades upp i två grupper (grupp A och B med 15 patienter 

vardera). Endas patienter med epidermal typ av melasma ingick i studien. Woods 

ljusundersökning gjordes för att ta reda på vilken typ av melasma patienterna hade.  

Innan behandlingen fotograferades patienterna digitalt och MASI poäng beräknades för 

varje grupp innan behandlingen (baslinje). Båda grupperna behandlades med en 

förbehandling med tretinoingel en gång dagligen och HQ 4 % kräm under två veckor före 

TCA peel. Grupp B applicerade även askorbinsyra 5 % topikalt en gång dagligen. Alla 

patienter fick TCA 20 % peel varje vecka tills melasma försvunnit eller som högst sex 

peelingar. Grupp B fortsatte att använda askorbinsyra 5 % topikalt mellan peeling och 

under uppföljningsperioden på 16 veckor.  

Efter att TCA applicerades tvättades den bort efter några minuter och patienterna fick 

applicera topikal antibiotikakräm med mild kortikosteroid.  Efter varje peel instruerades 

patienterna att undvika exponering för solljus, applicera SPF> 15 samt undvika att ta 

bort skorpan. Det var under denna period som alla patienter använde tretinoingel en 

gång dagligen och patienter i grupp B applicerade även askorbinsyra 5 % topikalt en gång 

dagligen. 

Alla patienter fick berätta hela sin historia inklusive sin personliga historia som 

graviditet, p-piller, exponering av sol, tidigare behandlingar med mera. Klinisk 

undersökning och digitala fotografier, frontal höger och vänstervyer togs vid baslinjen, i 

slutet av den kemiska peelingen (6 veckor) och i slutet av uppföljningsperioden (16 

veckor). Under dessa perioder beräknades även MASI-poäng och global utvärdering. 

Patienterna utvärderades i slutet av peeling sessionerna och i slutet av uppföljningen 

genom fotografering och MASI-poäng. Skillnaden mellan grupperna ansågs statistiskt 

signifikant vid p<0,05.  

Alla patienter behövde fortsätta sex sessioner med TCA peel förutom två patienter i 

grupp B som visade en markant förbättring efter fyra sessioner. I grupp A var den 

genomsnittliga minskningen i MASI-poäng före behandling 5,306 som representerar en 

minskning med 34,42 % (se tabell 9). I grupp B var det en minskning med 8,493 (61,75 

%). 

Tabell 9: Genomsnittliga MASI-poäng i båda grupperna. 

MASI-poäng Baslinjen Efter peeling Efter 16 veckor 
Grupp A 15,41 10,11 12,32 
Grupp B 13,75 5,26 7,73 
p-värde  <0,001 <0,003 

 

I slutet av vecka 16 under uppföljningsperioden var den genomsnittliga minskningen i 

MASI-poäng för grupp A 3,093 (20,07 %). I grupp B var det en minskning med 6,02 (43,79 

%). I jämförelse av grupp A och grupp B (askorbinsyra gruppen) visade det sig att grupp B 

hade signifikant mer reduktion i MASI-poäng än grupp A både i slutet av peeling sessionerna 

(<0,001) och i slutet av uppföljningsperioden (<0,003).  
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Patienternas globala utvärdering i slutet av peeling sessionerna visade måttlig, god eller 

markant förbättring hos 13 av 15 patienter (86,66 %) i grupp B jämfört med 10 av 15 (66,66 

%) i grupp A (se tabell 10).  

Tabell 10: Patient global utvärdering efter peeling sessionerna.  

 Grupp A Grupp B 
Ingen skillnad 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) 
Mild skillnad (<25 %) 4 (26,66 %) 1 (6,66%) 
Måttlig förbättring (25- 
50 %)  

3 (20 %) 3 (20 %) 

Bra förbättring (50-75 
%) 

5 (33,33 %) 7 (46,66 %) 

Markerad förbättring 
(<75 %) 

2 (13,33 %) 3 (20 %) 

 

Efter 16 veckor av uppföljningen fortsatte förbättringen med 19 %, bevarat resultat i 48 % 

och försämrad i 33 % av patienterna i grupp A. I grupp B såg man en fortsatt förbättring hos 

27 %, bevarat resultat i 48 % och försämrad 13 %.  

3.1.7  Q-Switched Nd:YAG Laser Versus Trichloroacetic Acid Peeling in the 

Treatment of Melasma Among Egyptian Patients (referens 9) 

Studien är en randomiserad, kontrollerad klinisk prövningsstudie och utfördes i Egypten. 

Målet med denna studie är att studera effekten av peeling med TCA i jämförelse med dubbel 

frekvens Q-omkopplad-neodym-dopad: yttriumaluminium-granat (QS-Nd: YAG) laser 

(1,064 nm och 532 nm våglängder) vid behandling av melasma. 

Det var totalt 65 kvinnliga egyptiska patienter som deltog i studien. Woods ljusundersökning 

användes för att bestämma den histologiska typen av melasma. Patienterna delades upp i 

fyra olika grupper där dem fick olika koncentrationer av TCA och laser. Peeling med TCA 

utfördes varannan vecka och upp till åtta sessioner eller tills melasma avlägsnat medan 

laserbehandlingen utfördes varje månad upp till sex sessioner eller till melasma avlägsnat.  

Grupp 1: bestod av 15 patienter och behandlades med TCA 20 % 

Grupp 2: bestod av 15 patienter som behandlades med TCA 25 %. 

Grupp 3: bestod av 15 patienter som behandlades med TCA 30 %.  

Grupp 4: bestod av 15 patienter som behandlades med laser med dubbelfrekvens: QS-Nd: 

YAG laser.  

Beroende på melasma typ fick patienterna en anpassad våglängd vid behandling av laser 

(532 nm eller 1,064 nm).  

Efter varje session applicerades SPF på 50+ och mellan sessionerna ordinerades patienterna 

att applicera mjukgörarande kräm. Efterbehandling bestod av topikal antibiotikakräm som 

applicerades försiktigt på det behandlade området. Läknings främjande ämne förskrevs två 

gånger dagligen tills det behandlade området helt hade läkt. Patienterna instruerades även 

att undvika solen eller värmeexponering och gnugga eller klia det behandlade området. För 

utvärderingen användes MASI-poäng före och efter behandling. Det övergripande kliniska 

svaret graderades enligt förbättringsprocenten som: 

• Utmärkt (76-100 %; nästan normal hud) 

• Bra (51-75 %; markerad avlägsning av melasma) 
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• Medel (26-50 %; måttlig avlägsning av melasma) 

• Dålig (0-25 %; ingen förändring av melasma) 

• Värre (<0 %) 

Utvärdering gjordes med hjälp av digitala fotografier före och efter varje session för att 

utvärdera eventuella kliniska förändringar i utseende och för att utvärdera 

behandlingssvaret hos patienterna. Patientens nöjdhet utvärderades i slutet av behandlingen 

genom patientens bedömning av graden av förbättring av melasma. P-värdet <0,05 ansågs 

statistiskt signifikant och p-värde <0,001 ansågs mycket statistiskt signifikant.  

Alla patienter följdes upp i tre månader efter behandling. De patienter som uppvisade en 

förbättring följdes upp varje månad för möjligt återfall av melasma, medan de komplicerade 

patienterna följdes upp varannan vecka för behandling av komplikationer.   

Genomsnittliga förbättringen för grupp 2 var signifikant högre än för de andra grupperna 

(p<0,001). Även figur 2 visar att grupp 2 har högre förbättringsgrad i MASI-poäng i 

jämförelse med resterande grupper (se tabell 11). 

Tabell 11: Det genomsnittliga förbättringsprocenten av MASI för de olika studiegrupperna. 

Studiegrupperna Förbättring i procent* p-värde 
Grupp 1 (TCA 20 %) 3,9±20,7 (28,5 till 51,4) <0,001** 

Grupp 2 (TCA 25 %) 64,7±21,9 (54,4 till 74,9)  

Grupp 3 (TCA 30 %) 24,7±33,3 (6,2 till 43,1)  

Grupp 4 (QS-Nd:YAG) -49,2 ±66,3 (-85,9 till-12,4)  
   532 nm -83,6±86,8 (-163,8 till -3,3)  

   1,064 nm -19,1±11,0 (-28,2 till-9,9)  

De negativa tecknen indikerar en försämring av melasma och högre MASI-poäng efter 
behandling. 
*Förbättring i procent= (Genomsnittlig±SD (95 % konfidensintervall)) 
**Mycket statistiskt signifikant 
 

 

Figur 2: Jämförelse mellan gruppernas förbättringsgrad av MASI-poäng i procent 
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3.1.8 Comparative Evaluation of Efficacy and Tolerability of Glycolic Acid, 

Salicylic Mandelic Acid, and Phytic Acid Combination Peels in Melasma 

(referens 10) 

Studien är en prospektiv, randomiserad och enkelblindad som utformades för att jämföra tre 

olika kemiska peelingar. Målet med denna studie är att jämföra den terapeutiska effekten 

och tolererbarhet av glykolsyra (35 %) mot salicylicmadelicsyra (SM) (20 % salicylsyra/10 % 

mandelsyra) och mot kombination peeling av fytinsyra hos indiska patienter med melasma. 

Totalt var det 90 patienter med melasma som delades slumpmässigt till tre grupper med 30 

patienter vardera. Patienternas medelålder var 31,54 år.  Det var 18 patienter som inte 

avslutade studien. Detaljerad patienthistoria och förvärrade faktorer noterades. Woods 

ljusundersökning användes för att ta reda på vilken typ av melasma patienterna hade.  

Grupp A:  Behandlades med glykolsyra (35 %) bestod av 26 patienter. 

Grupp B: Behandlades med SM syra bestod av 24 patienter. 

Grupp C: Fick fytinsyra kombinations peel (50 %) bestod av 22 patienter.  

Alla patienter förbehandlades med HQ 4 % och tretinoin kräm 0,05 % under fyra veckor före 

behandling. Den kemiska peelingen utfördes varannan vecka under tolv veckors period. Den 

kliniska utvärderingen gjordes med hjälp av MASI-poäng och fotografering togs vid varje 

besök och en uppföljning gjordes fram till vecka 20. Under denna period uppmanas 

patienter att applicera SPF med två timmars intervall under dagtid och ingen topikal 

behandling rekommenderades. Utvärdering av MASI utfördes av blindad klinisk utredare vid 

baslinjen och före varje peeling session.  

Subjektiv bedömning utfördes av patienter under den tredje månaden enligt följande skala: 

• Bra (> 50 % förbättring) 

• Medel (>25-50 % förbättring) 

• Dålig (>0-25 % förbättring) 

Ett p-värde mindre än 0,05 ansågs statistiskt signifikant.  

Tabell 12 visar MASI poäng för studiegrupperna som visade att förändringen i MASI från 

baslinjen var signifikant för de tre grupperna under vecka 12.  

Förändringen i vecka 20 var endast signifikant för grupp A och grupp B (se tabell 12). Det 

fanns en signifikant skillnad i förbättring mellan grupperna A och C (p=0,00). Det fanns 

även en signifikant skillnad i förbättring mellan grupperna B och C (p=0,00). Däremot fanns 

det ingen signifikant skillnad i förbättring mellan grupp A och B (p=0,876). 

Tabell 12: MASI-poäng för studiegrupperna. 

MASI-poäng* Grupp A Grupp B Grupp C 
Baslinjen 12,59±7,58 11,85±7,4 11,04±5,32 
4 veckor 8,94±4,91 9,17±5,09 8,84±4,58 
8 veckor 6,35±3,47 6,43±4,33 7,43±3,70 
12 veckor 4,56±2,98 4,37±3,01 6,14±3,18 
16 veckor 5,44±3,10 5,37±3,71 6,73±3,66 
20 veckor 7,28±3,89 6,52±3,87 7,83±3,97 
MASI-poäng 
förändring i 
% 

Grupp A Grupp B Grupp C 

12 veckor 62,36 60,98 44,71 
20 veckor 39,38 41,67 28,27 
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*MASI-poäng (Genomsnittlig±SD) 

Efter tre månader fick patienterna göra en subjektiv bedömning vilket figur 3 visar. Ingen av 

patienterna rapporterade försämring av deras tillstånd.  

 

Figur 3: Subjektiv bedömning hos studiegrupperna. 

3.2 Monoterapibehandling eller kombinationsbehandling? – effektivitet och 

biverkningar 

3.2.1 A comparative study of low-fluence 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser 

with or without chemical peeling using Jessner’s solution in melasma 

patients (referens 1)  

Denna studie som undersökte om Jessner´s peel ger en bättre effekt i kombination med 

QSNYL behandling av 1064-nm visade att båda behandlingarna var effektiva efter 10 

behandlingssessioner men den slutliga skillnaden mellan grupp A och B var inte signifikanta. 

Den mest anmärkningsvärda upptäckten av denna studie var att medelvärdet av MASI-

poäng för grupp B reducerades signifikant från 8,98±3,72 till 7,13±2,57. Vilket visar 23 % 

förbättring efter fyra sessioner. Denna information säger att Jessners lösning bidrog till 

bättre effekt i början av behandlingen men var inte konsekvent efter fyra sessioner. Alltså var 

det kombinationsbehandlingen med fyra sessioner (med två veckor intervall) som hade bäst 

effekt. Ytterligare sessioner med kemisk peeling kanske inte är nödvändiga.  

Trots att den kemiska peelingen har en effekt för behandling av melasma så måste det 

rimliga antalet av behandling sessioner och intervall bestämmas.  Därför föreslås fyra till sex 

sessioner av Jessners lösning som kombinationsbehandling för bättre effekt. 

Denna studie har visat att Jessners lösning är en säker, enkel och effektiv metod i 

kombination med 1064-nm Nd: YAG-laser.  

Vid behandling av Jessners lösning upplevde 4 av 26 patienter brännande känsla under och 

efter applicering, vilket försvann veckan därpå. Inga andra komplikationer inträffade.  

Biverkningar från laserbehandlingen som inträffade var efter behandling. Biverkningarna 

var i form av mild smärta och erytem. För samtliga patienter förekom inte punctate 

leukoedema (punkterat leukoedem), postinflammatorisk hyperpigmentering eller 

hypopigmentering.  
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3.2.2 Melasma: Treatment evaluation (referens 2) 

Kombinationsbehandling med laser mot melasma och kemisk peeling med 15-25 % TCA har 

rapporterats vara en säker, effektiv och relativ billig behandlingsalternativ mot melasma.  

Studien studerade endast monoterapi av peeling, laser och topikal kräm. Resultatet visar att 

HQ är den aktuella grundpelaren mot behandling för melasma för patienter med mörkare 

hud.  

Denna studie visade att HQ var bäst tolererbar utan irritation eller hyperpigmentering. Detta 

kan bero på de egyptiska patienternas hud typ. En av patienterna i peeling gruppen som fick 

TCA 30 % upplevde irritation och hyperpigmentering.  

3.2.3 The Safety and Efficacy of Treatment With a 1,927-nm Diode Laser With 

and Without Topical Hydroquinone for Facial Hyperpigmentation and 

Melasma in Darker Skin Types (referens 3) 

I både HQ-gruppen och kräm-gruppen observerades ingen försämring av hyperpigmentering 

under någon tidspunkt. Direkt förebehandling upplevde några patienter mild till måttligt 

erytem vilket löstes inom 12 timmar men med mild fällning under en vecka. Under hela 

studietiden var det inga signifikanta biverkningar som noterades.  

Laserbehandling av rikt pigmenterade fläckar är ofta stor risk för komplikationer som 

postinflammatorisk hyperpigmentering och försämring av melasma. Därför rekommenderas 

istället laser med låg energi som diode laser. Rent teoretiskt skulle man kunna tänka att 

diode laser med HQ skulle vara bäst för patienter med mörkare hud typer. Denna studie 

visade däremot att HQ 2% inte förbättrade effektiviteten, mätt genom hyperpigmentering 

och MoPASI poäng jämfört med gruppen som fick fuktighetskräm istället för HQ 2%.  

Effekten av HQ 2% under efterbehandlingen som applicerades i 12 veckor kan ha 

överskattats då placebo-gruppen hade en signifikant mörkare Fitzpatrick hud och därför 

kanske mer benägna att få tillbaka sina pigmentfläckar efter avslutad behandling.  

Totalt sett tyder resultaten på att signifikanta skillnader i melasma kan uppnås efter fyra 

veckor med hjälp av nonablative, fracional dioide laser, utan HQ 2 % men att användningen 

av HQ kan bidra till att bevara resultatet efterbehandlingen fram till vecka 12.  

Ingen i studien upplevde att deras melasma försämrades som ett resultat av 

laserbehandlingen. Detta var särskilt anmärkningsvärt då de flesta patienter hade Fitzpatrick 

hudtyper III och V. 

3.2.4 Different therapeutic modalities for treatment of melasma (referens 4) 
I denna studie visade mätningar på att 30% av patienter i grupp A som behandlades med 

Jessners lösning fick erytem, i grupp B som fick TCA var det 20 %. Besvären gick över inom 

två veckor. Obehag inträffade i 25 % i båda grupperna. En patient i grupp A och tre patienter 

i grupp B visade postinflammatorisk hyperpigmentering som en biverkan. Den biverkan 

behandlades med topikal tretinoin.  

Retinsyra som användes före peeling kan leda till en snabbare och enhetlig infiltration av 

peeling lösningen med minskande risk för komplikationer. Resultaten visar att grupp A hade 

ett statistiskt signifikant minskning (p<0,001) i MASI poäng efter behandlingen. En liten 

höjning inträffade slutet av uppföljningstiden så var det en signifikant skillnad som visade 

att Jessners lösning är ett effektivt peeling agent. Liksom grupp B var det en signifikant 

minskning efter behandling samt efter uppföljningstiden som visade att TCA är effektiv vid 

behandling (p<0,001) av melasma. Även i grupp C som fick HQ 2 % och kojinsyra visade en 
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statistiskt signifikant minskning (p<0,001) och efter höjning i uppföljningstiden var det 

fortfarande en signifikant minskning.  

Den topikala terapin som har använts kan garantera mycket minimalåterfall med ganska 

lång behandlingstid. Resultaten antydde dessutom att TCA kan vara bättre än Jessners 

lösning och topikal behandling då den gjorde pigmentfläckarna mer ljusa med bibehållen 

förbättring.  Dock var inte skillnaden i förbättring av melasma signifikant när man jämför 

grupp A och B efter behandlingen men det var en signifikant skillnad efter uppföljningstiden. 

Detta innebär att Jessners lösning kan ge imponerande och säkrare förbättring under 

kortperiod och TCA kan bidra till bättre långsiktig förbättring.  

Resultatet visade ökad förekomst av postinflammatorisk hyperpigmentering i grupp B men 

detta skulle kunna bero på att det var fler patienter i grupp B som hade fototyp IV. Vilket 

innebär att dem är mer benägna att få postinflammatorisk hyperpigmentering.  

Topikal behandling gav liknande återfall som behandling av TCA och inga biverkningar har 

rapporterats för topikal behandling. För att kunna rekommendera denna behandling behövs 

mer studier göras. Den behandling som kan rekommenderas är kombination av Jessners 

lösning och TCA, där Jessners lösning ska användas först för att bedöma patientens respons 

och kunna veta vilken TCA-koncentration som ska användas. Topikal behandling kan vara 

ett alternativ för patienter med mörk hy med ökad känslighet för hyperpigmentering men då 

krävs det mer än 2 månaders terapi. Kombinationsbehandling med peeling och topikal 

beredning kan förbättra resultaten och bevara resultatet bättre. Alla patienter 

rekommenderas även att undvika utfällningsfaktorer samt att använda SPF 50 dagligen.  

3.2.5 Efficacy and Safety of a Novel Picosecond Laser Using Combination of 1 
064 and 595 nm on Patients With Melasma: A Prospective, Randomized, 

Multicenter, Split-face, 2% Hydroquinone Cream-Controlled Clinical 

Trial (referens 7) 

Vid bedömning av biverkningar var det 2/40 (5 %) patienter som utvecklade mild dermatit 

efter undersökningen. Vid laserbehandlingen upplevdes mindre smärta, mindre än fyra 

upplevde allvarlig smärta. Efter laserbestrålningen fick patienterna omedelbar mild erytem 

som var nästan alltid övergående. Dock sågs inte erytem vara en signifikant negativ händelse 

utan milt erytem användes som slutpunkt för att fastställa idealiskt flyt.  

Pikosekund laser bidrar till att den totala varaktigheten och antalet sessioner kan förkortas 

vid hantering av pigmentära störningar som melasma och kan minska biverkningar som 

postinflammatorisk hyperpigmentering.  Det var därför som dubbelvåglängden pikosekund 

använde för att få effektivare behandling samtidigt som biverkningarna minimerades. Under 

den totala studieperioden på 18 veckor såg man inte effekter av fläckig hypopigmentering 

och rebound-hyperpigmentering.  

Framgångsgraden för HQ 2 % kräm och pikosekundlaser (testgruppen) var 76,92 % jämfört 

med enbart HQ 2 % krämen (kontrollgruppen) som var 2,56 %. De nedre gränserna för de 

två gruppernas processuella framgångsgrad var 97,5 %. Jämförelsen av RL*I med hjälp av 

kolorimeter visade att testgruppen förbättrades signifikant jämfört med kontrollgruppen. 

I denna studie såg man en markant minskning av erytem. Detta kan anses som ett resultat av 

den ytterligare behandlingen med pikosekundlaser. En hypotes är att överväga den termiska- 

eller spännings-avslappningstiden för kärlsystemet. Detta kan bero på pikosekund 

domänrelaterande fotomekaniska effekten på endotelet i kombination med den selektiva 

absorptionen av 595 nm energi i erytrocyterna. Det kan leda till överproduktion av 

vidhäftningsmolekyler från endotel. Vilket i sin tur kan leda till att den intracellulära 

vidhäftningsmolekyl signaleringen påverkas vilket kan påverka den inflammatoriska cykeln 
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och minska melanin-stimulerande hormoneffekt. Detta är dock en hypotes som kräver 

ytterligare studier för att fastställa bevis.  

Nöjdhetsgraden för testgruppen den första veckan efter den sista behandlingen var 

signifikant högre än hos kontrollgruppen och skillnaden var inte statistiskt signifikant efter 

12 veckor (vecka 18). 

Effektiviteten och säkerheten av laserbehandlingen verifierades genom att se skillnaden 

mellan 1064 och 595 nm pikosekundlaser och HQ 2 % kombinationsterapi jämfört med 

monoterapi med HQ 2 % kräm ensamt vid behandling av koreanska melasma patienter.  

Pikosekundlaser med dubbel våglängd som används i denna studie kan minska den 

fototermiska effekten under avlägsnande av pigment och den totala procedurens varaktighet 

kan också förväntas minska förekomsten av biverkningar. Denna behandling erbjuder ny och 

potentiellt säker terapeutisk metod för måttlig till svår melasma hos patienter med mörkare 

hy.  

3.2.6 Combined trichloroacetic acid peel and topical ascorbic acid versus 

trichloroacetic acid peel alone in the treatment of melasma: a comparative 

study (referens 8) 

 

Alla biverkningar inklusive erytem, brännskada och klåda noterades. Patienterna i grupp A 

som fick erytem var 30 % efter peeling och 20 % i grupp B. I båda grupperna var det 25 % 

som upplevde obehag och en patient i grupp B upplevde akne. Inga patienter fick allvarliga 

biverkningar som krävde att behandlingen avslutades. TCA är stabil, billig, lätt att utföra och 

medför inga systemisk toxicitet.  

I studien nämns att C-vitamin (askorbinsyra) tolereras väl och med mindre irritation än HQ 

4 %. Studien nämner en annan randomiserad studie som visa signifikant skillnad i 

jämförelse med vitamin C och med en placebogrupp.  

Den enda skillnaden mellan grupperna var användningen av askorbinsyra och därmed kan 

den signifikanta skillnaden bara förklaras av den topikal askorbinsyran som applicerades 

före och efter behandling hos patienter i grupp B. Fast än HQ också används av båda 

grupperna som fungerar genom hämning av tyrosin omvandling till melanin medan 

askorbinsyra verkar utöver tyrosin hämning som antioxidant och fungerar även som en 

biologisk solkräm. Askorbinsyra bidrog till bättre resultat, minskat återfall och bevarat 

resultat hos patienterna i grupp B som fick kombinationsbehandling med TCA och 

askorbinsyra.  

Vid jämförelse av resultatet visade det sig att grupp B hade bättre resultat med fler patienter 

med bevarat resultat och med mindre försämring av melasma. Detta tyder på att 

askorbinsyra ger en gynnsam effekt tillsammans med HQ samt kan kombinationsterapi 

undvika utveckling av biverkanhyperpigmentering.  

3.2.7 Q-Switched Nd:YAG Laser Versus Trichloroacetic Acid Peeling in the 

Treatment of Melasma Among Egyptian Patients (referens 9) 

TCA 30 % associerades med komplikationer som kontakt dermatit hos fem patienter (33,3 

%) och postinflammatorisk hyperpigmentering i två patienter (13,3 %). Det var en patient 

som utsattes för sol och värme efter session med TCA (30 %). Nästa dag fick hon fotokontant 

dermatit med stora mörka fläckar på kinderna, pannan, haka och näsa. Patienten 

behandlades med måttlig steroidkräm och med läkemedelsfrämjande medel under tre 

veckor. 
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Grupp 4 som behandlades med laser (535 nm och 1,064 nm) visade den högsta förekomsten 

av postinflammatorisk hyperpigmentering (53,3 %) jämfört med 13,3 % i grupp 3 som 

behandlades med TCA 30 %.  

Bland alla lyckade behandlingar (med förbättrad effekt) är andelen återfall 32 % efter 3 

månaders uppföljningstid. Det var hög statistiskt signifikant i skillnad med patienternas 

nöjdhet bland alla patienter (p<0,000), se figur 3.  

 

Figur 3: Jämförelse mellan olika undersökta grupper beroende på graden av patientnöjdhet 

i procent.  

Denna studie visade att TCA-peeling var effektiv och överlägsen i jämförelse med laser. TCA 

25 % var den mest kraftfulla koncentrationen med sällsynta biverkningar. Därefter kom TCA 

20 % på andra plats medan TCA 30 % var associerad med komplikationer som kontakt 

dermatit (33,3 %) och postinflammatorisk hyperpigmentering (13,3 %). Den dubbla 

frekvenslasern visade högst förekomst av postinflammatorisk hyperpigmentering. ¨ 

Denna studie visade att QS-Nd: YAG (532 och 1,064 nm) laser inte var effektiv vid melasma. 

Det var bara en patient (6,7 %) som visade en undermåttlig förbättring. Dessutom var 

behandlingen associerad med postinflammatorisk hyperpigmentering hos 8 patienter (53,3 

%). 

Forskarna rekommenderade kombinationsbehandling med TCA och en adjuvant lösning 

som Jessners lösning eller askorbinsyra vilket förbättrar resultaten och minskar riskerna för 

postinflammatorisk hyperpigmentering.  

TCA behandling mot melasma visade signifikant förbättring efter 6-8 sessioner men återfall 

observerades hos 16 av 50 patienter (32 %) av patienterna under uppföljningsperioden.  

TCA 25 % var den mest effektiva koncentrationen utan signifikanta komplikationer i 

behandling av melasma.  

3.2.8 Comparative Evaluation of Efficacy and Tolerability of Glycolic Acid, 

Salicylic Mandelic Acid, and Phytic Acid Combination Peels in Melasma 

(referens 10) 

Mild erytem och fjällning sågs hos 19,2 % av patienter som fick GA. Under kemisk peeling 

utvecklade alla patienter mild smittsam erytem och ytlig fjällning. Hyperpigmentering efter 
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peeling sågs hos 15,4 % patienter som fick GA peeling, 25 % av patienter som fick SM syra 

och 31,8 patienter som fick fytinsyra kombinationspeeling upplevde brännande känsla. 

Herpes simplex sågs hos 18,2 % av patienter som fick fytinsyra kombinationspeeling. Ingen 

av dessa biverkningar ledde till stoppande av behandlingen.  

En signifikant minskning av MASI-poäng från baslinjen till vecka 12 observerades i gruppen 

som fick GA (p <0,001). GA gruppen upplevde biverkningar som mild förbränning, erytem, 

fjällande hud och övergående postinflammatorisk hyperpigmentering vilket är en vanlig typ 

av biverkan hos patienter med mörkare hy.  

Denna studie visade att SM peeling var lika effektiv som GA vid minskning av MASI-poäng, 

hur väl den tolererades och den togs emot av patienter. SA peeling hade även bättre effekt 

och färre biverkningar än GA vilket kan bero på MA:s större lipofilicitet samt dess större 

molekylvikt.  

Fytinsyra kombinationspeeling visade en statistiskt signifikant minskning av MASI-poäng i 

grupp C i slutet av 12 veckor men grupp i A och grupp B visade patienterna mer nöjdhet. 

SM är lika effektiv som GA (35 %) och är överlägsen i kombination med fytinsyra peeling.  
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4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra behandlingarna laser, peeling och topikala krämer 

mot melasma. Följande frågeställningar skulle besvara: 

• Vilken behandling har visat bäst resultat, topikala krämer, peeling eller laser? 

• Är monoterapibehandling effektivast eller kombinationsbehandling? Vilken 

behandling hade bäst biverkningsprofil? 

De artiklar som exkluderades var artiklar som inte jämförde olika behandlingsmetoder. Vid 

val av artiklar prioriterades dem mer kända behandlingarna och adjuvanta lösningar för att 

jämföra behandlingar samt se om kombinationsterapi är effektivast. Först och främst valdes 

liknande behandlingsmetoder för att själv kunna göra en jämförelse.  

Olika typer av melasma svarar på olika behandlingar. Arbetet fokuserade på melasma i 

helhet och tog en avgränsning på patienternas typ av melasma.  

4.1 Vilken behandling har visat bäst resultat?  

I denna studie jämfördes både subjektiv och objektiv behandlingsresultat. Samtliga studier 

använde samtliga studier poängsystemet MASI men referens 3 använde MoPASI och 

referens 5 använde RL*1 och MASI. Idealet är att alla jämförande studier använt samma 

poängsystem för att kunna jämföra de olika studierna på bästa sätt. Förutom poängsystem 

användes även beskrivning av resultat av försökspersonerna till exempel ”bra” eller 

”utmärkt”. Detta gjorde det svårare att jämföra resultat från de olika studierna.  

Tolkning av resultatet var mycket svårt eftersom spridningen i resultatet var så stor. Tabell 11 

visar exempel på resultat där standardavvikelserna är större än medelvärdena. Det är därför 

inte enkelt att avgöra vilken behandlingsmetod som gett bäst resultat. Resultaten varierar 

mellan individer och för att få det bästa resultatet måste patienterna testa olika metoder för 

att komma fram till vad som fungerar bäst för en själv.  

Vid monoterapi har det visat sig att topikal behandling fungerar bäst därefter peeling och 

därefter laser men detta kan inte sägas med stor säkerhet. Kombinationsterapi med jessners 

lösning visade bättre effekt med QSNYL jämfört med monoterapi med QSNYL. Diode laser 

med eller utan HQ 2 % fick liknande resultat, den topikala krämen bidrog till ett mer 

långvarigt resultat.  Med detta dras slutsatsen att det som har gett bra resultat är diode laser, 

HQ 4 %, TCA 25 %, GA syra och SM syra. För att kunna göra en bra jämförelse och 

rekommendera en behandling behövs effektivare behandlingsmetoder som bygger på flera 

studier (med flera patienter som testar olika metoder) som kan ge mer säkrare resultat.  

4.2 Är monoterapibehandling effektivast eller kombinationsbehandling? Vilken 
behandling hade bäst biverkningsprofil? 

Om monoterapi är effektivast eller kombinationsterapi kan inte avgöras. Det beror på vilken 

kombinationsterapi det är, diode laser fungerade lika bra utan HQ 2 % och YAG laser 

fungerade bättre med jessners lösning. Pikosekundlaser med HQ 2 % gav en statistiskt 

signifikant effekt jämfört med monoterapi med laser. Varför diode laser visade samma 

resultat utan HQ 2 % kan bero på att det är den effektivaste laserbehandlingen men detta är 

inte säkert. Kombinationsterapi av topikal och peeling kan förbättra resultaten och ge en mer 

långvarig effekt men för att kunna säga detta med säkerhet behöver fler studier göras. En 

rekommendation som kan ges är kombinationsbehandling med TCA och en adjuvant lösning 

som jessners lösning eller askorbinsyra. Detta förbättrar inte enbart resultatet men minskar 

även riskerna för hyperpigmentering. 

Vilken behandling som hade bäst biverkningsprofil är också svår att säga då det är subjektiv 

bedömning och patienternas bedömning kan se mycket olika ut från person till person. Den 
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behandlingen som visade bäst biverkningsprofil är behandling med pikosekundlaser som är 

en säker terapeutisk metod och kan minska den fototermiska effekten. Därefter visade 

askorbinsyra att den tolereras väl. Askorbinsyra tillsammans med HQ 4 % gav en gynnsam 

effekt, denna kombinationsbehandling kan undvika utveckling av hyperpigmentering. HQ 2 

% hade en mild biverkningsprofil jämfört med TCA 25–30 %.  

Användning av kemiska peeling har inte resulterat till konsekvent resultat. Dess användning 

har ofta resulterat till låg tolererbarhet och ökad risk för hyperpigmentering, brännande 

känsla och erytem. Mörkare hy är mer känslig för melasma måste kemiska peeling användas 

med försiktighet hos patienter med mörkare hy.   

QS-Nd: YAG laser har visat skadliga effekter på melasma, ökar risk för hyperpigmentering 

och en hög grad av återfall efter behandling. Även laser ska användas med försiktighet hos 

patienter med mörkare hy för det kan utveckla irritation på huden. För att säkerställa olika 

lasers säkerhet behöver fler studier göra.  

4.3 Framtida studier 
Trots att det finns så många olika behandlingar är det inte en enda behandling som har gett 

garanterad effekt. Olika studiers resultat visar inte med säkerhet att effekten håller. För att 

kunna säkerställa bevis måste fler studier göra med placebokontrollerad och med likadan 

poängsättning för att möjliggöra jämförelse av studier.  

Studier med delad ansikte ”split-face” kan hjälpa till med en bättre jämförande analys. 

Tyvärr saknas kontroller, förblindade och objektiva metoder för melasma för de flesta 

studier som använder peeling medel för melasma. Detta orsakar svårigheter att tolka 

resultat.  

Olika koncentrationer av peeling metoderna kan ha påverkan på effekt och biverkningar. 

Därför är det viktigt att komma ihåg koncentrationen av syran vid tal av effekten för att en 

högre eller lägre koncentration kan ge bättre eller sämre resultat. Även varaktigheten, 

behandlingsfrekvens och fluenser för laserterapi har varierat vilket gör det svårt att jämföra 

de olika studierna.  

Melasma kräver en längre behandlingsperiod på grund av återfallsfrekvensen. Studiernas 

behandlingslängd är inte tillräckligt lång för att veta hur återfallsfrekvensen ser ut efter en 

längre period. De förvärrade faktorerna av melasma som exponering av sol är fortfarande ett 

hinder som är svår att undvika.  

För framtida studier studieperioden vara minst 6–12 månader för att se om resultatet håller 

sig. En mer strikt inkluderingskriterier bör göras där melasma typ, hud typ, ålder, melasmas 

varaktighet bör vara liknande för att inte få ett missvisande resultat. Randomisering, 

förblindad och placebokontrollerad studie är också viktigt för att få bättre och säkrare 

resultat. Vid granskning av studierna var det inte alltid tydligt om patienterna ordinerats att 

använda SPF eller inte. Exponering av sol utan SPF kan ha påverkan på resultatet. Även 

exponering av sol med SPF kan ha påverkan på resultatet vilket har visats i en av studierna. 

Patienterna undvika sol och täcka sig med till exempel solhatt för att få så bra resultat som 

möjligt. Ett förslag är att påbörja studier efter sommaren för att undvika den starka solen. 

Bedömning av livsfaktorer presenterades i få studier som kan också ha påverkan på 

melasma.  
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5 Slutsats 

Melasma är ett hudtillstånd som drabbar miljoner av människor i hela världen. Det behövs 

mer forskning göra för att upptäcka behandlingsmetoder med långvarig effekt då 

återfallsrisken är mycket hög. Det finns flera olika behandlingsmetoder för melasma men fler 

studier behöver göras för att säkerställa vilken som är säkrast och ger bäst effekt. Ett hinder 

som är svårt att undvika är solen som förvärrar melasman och påverkar behandlingen.  

Topikal behandling har visat sig vara bäst följt av peeling och därefter laser men detta kan 

inte sägas med säkerhet. Patienter med mörk hy är mer känsliga för melasma och bör med 

försiktighet behandlas med peeling och laser då det skapar irritation i huden.  

Det var inte lätt att dra en generell slutsats om vilken behandling som är bäst på grund av 

studiernas olikheter i poängsättningen och dessutom var det en stor spridning i resultatet 

som gjorde det svårt att jämföra. Fler studier behövs samt ny forskning för att kunna hjälpa 

miljoner av människor som drabbats av melasma. 
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