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  یارب دل ما را تو به رحمت جان ده
  همه را به صابري درمان ده  درد

  داند که چه می باید جستاین بنده چه 

  داننده تویی هر آنچه دانی آن ده



3 
 

  

  

  

 

   تقدیم به
 

به آنان که مهر آسمانی شان ، قدسترین واژه ها در لغت نامه دلمم
  .آرام بخش آالم زمینی ام است

  پدرم دستان پرمهر ، به استوارترین تکیه گاهم
   مادرم پرفروغچشمان  ترین نگاه زندگیم،گرم به 

  مهربان سایه سار زندگیم، همسرمبه 
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره اي 

 . از دریاي بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم
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  با تشکر از
  

   مرا تا بیاموزم ندآموختصبورانه که  هاآن
  
  .دکتر زرگر، خانم دکتر باریکانی و آقاي خانم دکتر بهشتیگرامی  اتیداس
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  چکیده 
ست کی ندول و ،پوسچول ،التهابی با ضایعات پلی مورف شامل پاپولشایع یک بیماري  ولگاریسآکنه : مقدمه

پاتوژنز و گسترش آکنه با اختالالت گوارشی و  .کندمیاست که صورت، قفسه سینه و پشت تنه را درگیر 
مطالعات نشان می دهد که اختالالت گوارشی  .روانی در ارتباط استهاي باکتریال و نیز عوامل عفونت

بیماران مبتال به آکنه در خطر بیشتري براي ابتال به اختالالت گوارشی  .دهندترشحات غدد سباسه را افزایش می
  .هستند

  .با افراد سالمهاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنه و مقایسه آن تعیین فراوانی نشانه :هدف

در بیماران مبتال هاي گوارشی شاهدي است، فراوانی نشانه -یک مطالعه موردي که مطالعه حاضر در :روش کار
نفر  109بیمار مبتال به آکنه و 112نفر شامل  221در نهایت . بررسی شده است به آکنه و مقایسه آن با افراد سالم

کنندگان به مراجعههمراهان سالم از نظر هرگونه بیماري پوستی و آکنه، که همگی به صورت تصادفی از 
 .مطالعه شدند بودند،انتخاب شده 94-93سیناي شهرستان قزوین در سال درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی

اختالل عملکرد معده، التهاب دستگاه گوارش، اختالل روده کوچک و (فراوانی اختالالت گوارشی شامل 
چنین در گروه هم .شدهاي مختلف در دو گروه بیمار وسالم با هم مقایسهبا شدت) پانکراس و اختالل کولون

نظیر جنس، سن، تحصیالت و بیمار ارتباط بین شدت بیماري آکنه با شدت اختالالت گوارشی و نیز عواملی 
  .تحلیل شد 0.05با سطح معنی داري کمتر از دو و فیشر  کايها با آزمون یافته. شدوضعیت تأهل بررسی

-P = 0.03(»اختالل عملکرد معده«در افراد مبتال به آکنه شدت انواع اختالالت دستگاه گوارش شامل : هایافته

value( ،»التهاب دستگاه گوارش«)0.02 = P-value(، »اختالل روده کوچک و پانکراس«)0.01 = P-value( 
چنین بین شدت بیماري آکنه با هم. بودتر مقایسه با افراد سالم بیش در )P-value = 0.04(»اختالل کولون«و 

» اختالل کولون«و » التهاب دستگاه گوارش«، »اختالل عملکرد معده«شدت اختالالت دستگاه گوارش شامل 
عالوه بر این بیماري  .)0.03و  0.01، 0.02از به ترتیب عبارتند P-valueمقادیر (شتمستقیم وجود دارابطه 

» اختالل کولون«و » التهاب دستگاه گوارش«چنین ؛ هم)P-value = 0.03( بودآکنه در زنان شدیدتر از مردان 
). 0.007و  0.001از به ترتیب عبارتند P-valueمقادیر ( بوددر زنان مبتال به آکنه شدیدتر از مردان مبتال به آکنه 

   ).P-value =0.009( یابدمیسن افزایشپانکراس نیز با افزایشکوچک و شدت اختالل رودهبتالیان به آکنهدر م
  .گوارشی و بروز آکنه بر اساس یافته هاي این مطالعه رابطه معنی دار وجود دارد هاينشانهبین : نتیجه گیري

اختالل عملکرد معده، التهاب دستگاه گوارش، اختالل روده  ،گوارشی اختالالتآکنه ولگاریس،: کلمات کلیدي
   .کوچک و پانکراس و اختالل کولون
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  بیان مسئله 1-1

است که صورت، پلی مورف شامل پاپول و پوسچول و ندول وکیست یک بیماري التهابی با ضایعات  آکنه

تواند تا دوران بزرگسالی نیز سنین نوجوانی شایع است ولی میآکنه در . کندقفسه سینه و پشت تنه را درگیر می

  . شوداز کسانی که دچار آکنه می شوند فرم شدید آکنه را دارند که منجر به ایجاد اسکار می% 20.باقی بماند

 پروپیونی باکتریوممنافذواحد هاي پیلو سباسه، التهاب وفلور میکروبی مانند افزایش تولید سبوم، مسدود شدن 

. شوندضایعات آکنه به دو گروه التهابی و غیرالتهابی تقسیم می. آکنس از عوامل ایجاد کننده آکنه هستند

ضایعات . هستند) سرسفید(هاي بستهو کومدون) جوش سرسیاه(هاي بازضایعات غیرالتهابی شامل کومدون

- هاي اپیها سینوسیم کیستپارگی و ترم. کنندبروز می) کیست(التهابی به صورت پاپول پوسچول یا ندول

  .دهنده همراه خواهد بودکنند که اغلب با اسکارهاي تغییرشکلاي را ایجاد میتلیالیزه شده

ضی مصرف لبنیات و قندهاي ساده در بع تأثیر نقش تغذیه در پاتوژنز آکنه هنوز مشخص نیست اگر چه

   ].1[ استمطالعات مورد توجه قرار گرفته

هاي غدد سباسه ناشناخته مانده است اما به هر حال این واقعیت ثابت شده است ز بیماريدر حال حاضر پاتوژن

  ].2-4[ باشند گذارتأثیر کنهبروز و گسترش آتوانند در میعوامل متعددي که 

  ].5[ براي مثال درماتیت سبوره به طور مشخصی با از بین رفتن فلور نرمال گوارشی در ارتباط است

  ].6[ بعضی بیماران مبتال به آکنه روزاسه به عفونت هلیکوباکترپیلوري مبتال هستندمشخص شده است که 

هاي باکتریال و نیز عوامل روانی در با اختالالت گوارشی و عفونتتواند میبنابراین پاتوژنز و گسترش آکنه 

  ].7- 9[ باشدارتباط 

  ].7[ دهنداسه را افزایش میگزارشات قبلی حاکی از آن است که اختالالت گوارشی ترشحات غدد سب
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به طور مثال یک مطالعه شامل  .بیماران مبتال به آکنه در خطر بیشتري براي ابتال به اختالالت گوارشی هستند

بوي بد دهان  هاي گوارشی مثل یبوست،نوجوان نشان داد که افراد مبتال به آکنه به احتمال بیشتري نشانه13000

  ].10[ با آکنه در ارتباط است%37تمال به خصوص نفخ شکم که به اح .کنندو رفالکس معدوي را تجربه می

که آکنه در نوجوانان سال آکنه دارند و در حالی  24تا  12از نوجوانان سنین % 85دهد که مطالعات نشان می

آکنه مبتال  سال به 44تا  35افراد در سنین % 3سال و  34تا  25افراد بزرگسال در سنین % 8 تر است،بسیار شایع

  ].11[ هستند

شدید یا آکنه چنین هم.ها بیشتر استشیوع آکنه در دوران نوجوانی در آقایان و در دوران جوانی در خانم

  ].12[ تر استندولوسیستیک در سفیدپوستان نسبت به سیاه پوستان شایع

. شوندو اجتماعی بر جامعه مینیز شیوع بسیار باالیی دارند و موجب تاثیرات اقتصادي اختالالت گوارشی      

هاي از موارد بستري شده به علت بیماري% 13در مقایسه با (هاي کانادا از موارد بستري شده در بیمارستان% 12

) به غیر از کنسر(هاي گوارشی بیماريرا  )هاي گردش خوناز موارد بستري شده به علت بیماري% 9تنفسی و 

  ].13[ دهدتشکیل می

سال و  65برند که شیوع آن در افراد از جمعیت از بیماري گوارشی مزمن رنج می% 11تحده تقریبا در ایاالت م

  ].14[ رسدمی% 35باالتر به میزان 

- مرگ% 5بیش از چنین یکی از علل دخیل در هم .هاي گوارشی استمیرها بیماريومرگ% 8.8عامل اصلی در 

  .]15[ باشدهاي گوارشی می، بیماريهاومیر

اختالالت یافتن ارتباط احتمالی بین و نیز اهمیت فراوان هردو بیماري در جامعه بنابراین با توجه به شیوع 

به بر آن شدیم تا در قدم ابتدایی جهت تالش براي پیشگیري و نیز درمانی مفیدتر گوارشی با بیماري آکنه 

الزم به ذکر است که  .شهرستان قزوین بپردازیمبررسی فراوانی عالئم گوارشی در بیماران مبتال به آکنه در 
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وجود مطالعات متعدد اما ناکافی در این زمینه که همگی در خارج از کشور عزیزمان انجام شده است مشوق 

  . جهت انجام این مطالعه بوده استما اصلی 

  اهداف وفرضیات  1-2

  :هدف اصلی طرح -الف

ست مراجعه کننده به درمانگاه پوو افراد سالم هاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنه نشانه تعیین فراوانی

  .بیمارستان بوعلی سیناي قزوین

  :اهداف فرعی -ب

  برحسب سنو افراد سالم هاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنه فراوانی نشانه مقایسه .1

  برحسب جنس و افراد سالم کنههاي گوارشی در بیماران مبتال به آفراوانی نشانه مقایسه .2

  برحسب سطح تحصیالت و افراد سالم هاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنهفراوانی نشانه مقایسه .3

حسب سن و بري معده در بیماران مبتال به آکنه و افراد سالم کردهاي اختالل عملفراوانی نشانه مقایسه .4

  جنس و سطح تحصیالت

حسب بر و افراد سالم هاي دستگاه گوارش در بیماران مبتال به آکنهعفونت  هايفراوانی نشانهمقایسه  .5

  سن و جنس و سطح تحصیالت

- برو افراد سالم هاي اختالالت روده کوچک و پانکراس در بیماران مبتال به آکنه فراوانی نشانه مقایسه .6

  حسب سن و جنس و سطح تحصیالت

حسب سن و بر و افراد سالم بزرگ در بیماران مبتال به آکنههاي اختالالت روده فراوانی نشانهمقایسه  .7

 جنس و سطح تحصیالت 
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  : اهداف کاربردي-ج

ها و عالئم گوارشی در بیماران هنگام نشانهکاهش شیوع و بروز بیماري آکنه به کمک تشخیص زود -

  . هاموقع و مناسب آنمبتال به اختالالت دستگاه گوارش و درمان به

  .پیشگیري  و درمان آکنهکمک به  -

  : فرضیه ها-د

حسب سن و جنس و سطح هاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنه برفراوانی انواع نشانه: 1فرضیه

  .تحصیالت متفاوت است

حسب سن و جنس و سطح هاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنه برفراوانی انواع نشانه:  2فرضیه

  .د سالم متفاوت استتحصیالت در مقایسه با افرا

حسب سن کردي معده در بیماران مبتال به آکنه و افراد سالم برهاي اختالل عملفراوانی نشانه:  3فرضیه

  .و جنس و سطح تحصیالت متفاوت است

حسب هاي دستگاه گوارش در بیماران مبتال به آکنه و افراد سالم برهاي عفونت فراوانی نشانه:  4فرضیه

  .سطح تحصیالت متفاوت استسن و جنس و 

در بیماران مبتال به آکنه و افراد سالم اختالالت روده کوچک و پانکراس هاي فراوانی نشانه:  5فرضیه

  .حسب سن و جنس و سطح تحصیالت متفاوت استبر

حسب سن و در بیماران مبتال به آکنه و افراد سالم براختالالت روده بزرگ هاي فراوانی نشانه:  6فرضیه

  .جنس و سطح تحصیالت متفاوت است
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  متغیرها 1- 1جدول 

 وابسته مستقل عنوان متغیر
 کیفی کمی

 مقیاس تعریف علمی
 اسمی گسسته پیوسته

رتبه 
 اي

 سن    مدت زمانی که از تاریخ تولد فرد تا     
گذردنامه میزمان پر کردن پرسش  

 سال

 جنس      مؤنثدارا بودن صفات ظاهري : مؤنث    
دارا بودن صفات ظاهري مذکر: مذکر مذکر/مؤنث   

 سطح تحصیالت        

مقاطع کمتر از دیپلم:پایین  
مقطع دیپلم:متوسط  

دیپلممقاطع باالتر از :باال  
باال/ متوسط/پایین  

 تأهل        
بدون همسر: مجرد  
داراي همسر: متأهل  

متأهل/ مجرد  

 شدت بیماري آکنه
 
 

        

.همه ضایعات کومدونی باشند: کم  
بعضی ضایعات کومدونی و : متوسط

.بعضی ندولوسیستیک باشند  
همه ضایعات ندولوسیستیک : زیاد

.باشند  

زیاد/متوسط/کم  

- شدت اختالل عمل

 کردي معده
       

در قسمت اول  4تا  0کسب نمره : کم
نامهپرسش  

در قسمت  8تا  5کسب نمره : متوسط
نامهاول پرسش  

در قسمت اول  56تا  9کسب نمره : زیاد
نامهپرسش  

زیاد/متوسط/کم  

شدت عفونت دستگاه 
 گوارش

       

در قسمت دوم  4تا  0کسب نمره : کم
نامهپرسش  

در قسمت  8تا  5کسب نمره : متوسط
نامهدوم پرسش  

در قسمت دوم  72تا  9کسب نمره : زیاد
نامهپرسش  

زیاد/متوسط/کم  

شدت اختالل روده 
      کوچک و پانکراس  

در قسمت سوم  8تا  0کسب نمره : کم
نامهپرسش  

در قسمت  16تا  9کسب نمره : متوسط
نامهسوم پرسش  

در قسمت  80تا  17کسب نمره : زیاد
نامهسوم پرسش  

زیاد/متوسط/کم  

      شدت اختالل کولون  

در قسمت چهارم  8تا  0کسب نمره : کم
نامهپرسش  

در قسمت  16تا  9کسب نمره : متوسط
نامهچهارم پرسش  

در قسمت  72تا  17کسب نمره : زیاد
نامهچهارم پرسش  

زیاد/متوسط/کم  
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   پیشینه تحقیق:  فصل دوم
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ها و پروبیوتیک آکنه ولگاریس،«تحت عنوان  Alan C Loganو  Whitney P Boweاي که در مطالعه

- انجام دادند یک مکانیسم گوارشی براي هم 2011در سال در ایاالت متحده امریکا » پوست -مغز -محور روده

بیماري پوستی مثل آکنه ارائه کردند که این مکانیسم به این صورت است که  استرس و پوشانی بین افسردگی،

کند و در التهاب می پذیري روده را بیشترنرمال روده نفوذمیکروبی وضعیت هاي روحی مختلف با تغییر فلور 

ها در این است که آن هاییهاي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس از جمله درمانکشت .کندسیستمیک شرکت می

هاي هاي دستگاه گوارش و پروبیوتیکها به این نتیجه رسیدند که میکروبآن .اندمطالعه از آن دفاع کرده

توانند اکسیداتیو، کنترل قند، غلظت لیپید بافتی و حتی خلق میخوراکی با تاثیر بر التهاب سیستمیک، استرس 

تواند ارتباطی بین رژیم غذایی اي میرودهمیکروبی چنین دریافتند فلور ها همآن. تاثیر مهمی بر آکنه داشته باشند

بی مرکزي، نگر بین گوارش و اثرات بالینی گوارش، سیستم عصها با این مطالعه گذشتهآن. و آکنه برقرار کند

  ].16[پوست بر آکنه ارتباط قابل اهمیتی یافتند

عوامل خطرساز بیماري غدد سباسه و ارتباط «و همکارانش تحت عنوان  Hong Zhangدر مطالعه دیگري که 

در  در چهار ناحیه ماکائو، گوانگجو در چین، مالزي و اندونزي »آن با اختالل عملکرد دستگاه گوارش در بالغین

ها با هاي خاصی از غدد سباسه و ارتباط آنفاکتورهاي بیماريانجام دادند، میزان شیوع و ریسک  2008سال 

ها بر اساس این مطالعه دریافتند عواملی همچون سن، تنفس آن. اختالالت گوارشی در بالغین را بررسی کردند

فامیلی آکنه، دیر خوابیدن در  بدبو، رفالکس معده به مري، نفخ شکم، یبوست، غذاي شیرین، غذاي تند، سابقه

شب، رشد موي بیش از حد در ناحیه آگزیال و تنه و صورت، رشد موي بیش از حد اطراف آرئول و استرس 

چنین دریافتند تفاوت آماري مشخصی ها همآن. شوندهاي غدد سباسه محسوب میعوامل خطري براي بیماري

میان بیماران با بیماري غدد سباسه و  در) مري، یبوستتنفس بدبو، رفالکس معده به ( بین عالئم گوارشی

  ].10[ بیماران بدون بیماري غدد سباسه وجود دارد
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اي عوامل تغذیه: آکنه ولگاریس«تحت عنوان  Alan C.Logan , Martin kdtzmanاي که در مطالعه

اي مشخصی همانند دریافتند عوامل تغذیه ،انجام دادند 2007 در کانادا در سال »محتمل موثر بر عوارض روانی

اکسیدان ضعیف و و نیز یک سیستم دفاعی آنتی 3زینک، فولیک اسید، سلنیوم، کرومیوم و اسیدهاي چرب امگا

توانند متقابالً باعث افزایش خطر عواقب سایکولوژیکال در آکنه ولگاریس اي تغییر یافته میرودهمیکروبی فلور 

  ].17[ شوند

در  »روزاسه و يلوریپ کوباکتریهل با عفونت نیب ارتباط«تحت عنوان  A Szlachcicي دیگر که لعهدر یک مطا

است که روزاسه اختاللی است که با یافته است به این نتیجه دست  داده انجام 2002سال  درکراکوف لهستان 

ي مخاط آنتروم دارد و ناحیه عالئم گوارشی متغیري همراه است که ارتباط نزدیکی با گاستریت به خصوص در

رفتن عالئم پوستی روزاسه و نیز عالئم گوارشی مربوط به بین  موجب از يلوریپ کوباکتریهلکن کردن نیز ریشه

 کوباکتریهلکنی ماندن عالئم پوستی روزاسه پس از ریشهباقیکه چنین دریافت هم  Szlachcic .شودآن می

دارد و نیز روزاسه یکی از ي دهانی ارتباط ها در حفرهوجود برخی باکتري از مخاط معده احتماالً به يلوریپ

 کوباکتریهلهاي ي سیتوتوکسین و سیتوکیناست که به واسطه يلوریپ کوباکتریهل اي عفونتعالئم خارج معده

 ].18[ شودایجاد می يلوریپ
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   روش کار:  فصل سوم
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  بیماران و مطالعه طراحی 3-1

کننده به بیماران مبتال به آکنه مراجعهشاهدي است، جامعه مورد مطالعه -این مطالعه که یک مطالعه موردي

باشد که بیماري آکنه در آنها توسط متخصص درماتولوژي درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سیناي قزوین می

انواع بیماري هاي پوستی فعال نداشته اند و در بررسی و تأیید گردیده و از همراهان بیماران که بیماري آکنه یا 

  .طیف سنی و جنسی و سطح تحصیالت مشابه بودند به عنوان گروه شاهد استفاده گردید

  معیارهاي ورود به مطالعه 

  :افراد بیمار

اري آکنه توسط مراجعه به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سیناي قزوین با شکایت آکنه که بیم

 .تأیید شود درماتولوژیست

  :افراد شاهد

همراهان سالم مراجعه کنندگان به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سیناي قزوین که هیچ بیماري پوستی 

 .نداشته باشند و توسط درماتولوژیست تأیید گردد

  معیارهاي حذف از مطالعه

 .ابتالء افراد شاهد به هر گونه بیماري پوستی یا درگیرکننده پوست .1

 .اد مبتال به آکنه به هرگونه بیماري پوستی یا درگیرکننده پوست به غیر از آکنهابتالء افر .2

 .استفاده از داروهایی که آکنه از عوارض آن باشد .3

 .استفاده از داروهایی که نشانه هاي گوارشی از عوارض آن باشد .4

 .بارداري .5
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  مکان و زمان انجام مطالعه

شاهد سالم مراجه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی  117و بیمار مبتال به آکنه  117این مطالعه بر روي 

  .انجام شده است 1/2/94لغایت  1/2/93سیناي شهرستان قزوین در بازه زمانی 

  گیريروش نمونه 3-2

کننده به درمانگاه پوست گیري به صورت تصادفی ساده از بین بیماران مبتال به آکنه مراجعهروش نمونه

  .باشدیناي قزوین میبیمارستان بوعلی س

با استفاده از فرمول
2

21

2

)(
)1()(2

pp
ppzz

n



     2کهz  ،281z 3701و p ، 1102 p

117و  597nبنابراین 
1





l

un باشدنفر می 117گروه بنابراین حجم نمونه در هر  .باشدمی.  

  .چک لیست مطالعه که در انتها ضمیمه شده است از بیماران و گروه شاهد پرسش و تکمیل شده است

  روش اجراي طرح 3-3

نمونه آن در انتها ضمیمه (اي تحت عنوان پرسش نامه عالئم گوارشی براي انجام مطالعه استفاده شد نامهپرسش

ه پوست در اختیار افراد بیمار و سالمی که آمادگی خود را جهت شرکت نامه در درمانگااین پرسش). شده است

افراد الزامی  ،گوییجهت ارتقاي صداقت در پاسخ .شدنمودند، قرار گرفته و تکمیل میدر این بررسی اعالم می

جزییات مربوط به شدت آکنه در هر بیمار توسط درماتولوژیست  .خانوادگی خود نداشتندکردن نام و نامدر وارد

نامه اطالعات کافی در مورد اهداف و روند مطالعه در اختیار گویی به پرسشقبل از پاسخ .شدمیبررسی و ثبت 

  .شد ها اخذنامه از آنگویی به پرسشنامه اقدام به پاسخگرفت و رضایتکننده قرارافراد شرکت

پرسش از قبیل اطالعات عمومی مثل سن و جنس، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، ابتال  42شامل  نامهپرسش

هاي گوارشی شامل عالئم مربوط به اختالل عملکرد هایی در رابطه با نشانهبه بیماري، مصرف دارو و نیز پرسش



20 
 

شدن یا حد، زود سیرازهاضمه، احساس ناراحتی یا پري همراه با فشار در شکم، آروغ زدن بیشمعده مثل سوء

چپ شکم، تهوع، درد دل یا درد ربع فوقانیاشتهایی، عالئم مربوط به التهاب دستگاه گوارش مثل سوزش سربی

عالئم مربوط به اختالل عملکرد روده کوچک و پانکراس مثل احساس ناراحتی یا  هنگام بلعیدن یا نوشیدن،

هاي مدفوع، حتی شکم پس از دفع گاز، تغییرات متناوب ویژگیپري تأخیري همراه با فشار در شکم، رفع نارا

نشده در مدفوع، اسهال، اجابت مزاج سه بار یا بیشتر در روز ویا در مدت کوتاهی پس بوي زننده یا غذاي هضم

از خوردن غذا، عالئم مربوط به اختالل عملکرد روده بزرگ مثل احساس ناراحتی در قسمت پایینی شکم یا 

پیچه پس از خوردن مواد غذایی حاوي فیبر،یبوست مکرر، یبوست و ناکامل مدفوع، نفخ یا دل احساس دفع

  .بود ؛به اجابت مزاجفوري احساس نیاز  عدم اسهال متناوب،

  روش تجزیه وتحلیل داده ها 3-4

 spssاطالعات حاصله از پرسش نامه هاي جمع آوري شده تحت بررسی وآنالیز آماري با استفاده از نرم افزار 

آنووا  هاي کاي دو،تی تست،نتایج توصیفی استخراج و روابط آماري با استفاده از تست گرفت ورارق 19 نسخه

  .از نظر آماري معنادار در نظر گرفته شد P<0.05بررسی و 

  متغیرها 3-5

- نامه میمتغیر مستقل پیوسته ایست که به مدت زمانی که از تاریخ تولد فرد تا زمان پر کردن پرسش: سن  .1

 .شودگیري میهشود و با مقیاس سال اندازگذرد اطالق می

گیري هاي ظاهري به صورت مؤنث یا مذکر تعریف و اندازهاست که با ویژگیمتغیر مستقل اسمی:  جنس .2

 .شودمی

مقاطع (صورت پایین اي است که در مقایسه با سطح تحصیلی دیپلم بهمتغیر مستقل رتبه:  سطح تحصیالت .3

 .شودتعریف می) مقاطع باالتر از دیپلم(و باال ) مقطع دیپلم(، متوسط )دیپلمکمتر از 
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تعریف و قیاس ) داراي همسر( و متأهل ) بدون همسر(متغیر مستقل اسمی است که به صورت مجرد :  تأهل .4

 .شودمی

 ،)همه ضایعات کومدونی باشند( کم اي است که به صورت رتبه وابستهمتغیر :  شدت بیماري آکنه .5

) همه ضایعات ندولوسیستیک باشند( و زیاد) بعضی ضایعات کومدونی و بعضی ندولوسیستیک باشند(متوسط

 .شودتعریف و قیاس می

هاضمه، سوء اي از اختالالت شاملاي است که به مجموعهمتغیر مستقل رتبه:  شدت اختالل عملکرد معده .6

- اشتهایی اطالق میشدن یا بیحد، زود سیرازبیش احساس ناراحتی یا پري همراه با فشار در شکم، آروغ زدن

در قسمت اول  8تا  5کسب نمره ( ، متوسط)نامهدر قسمت اول پرسش 4تا  0کسب نمره ( کمشود و با مقیاس 

 .شودگیري میاندازه) نامهدر قسمت اول پرسش 56تا  9کسب نمره ( زیاد ،)نامهپرسش

- اي از اختالالت شامل سوزش سراي است که به مجموعهرتبه متغیر مستقل:  شدت التهاب دستگاه گوارش .7

کسب نمره ( کمشود و با مقیاس اطالق می چپ شکم، تهوع، درد هنگام بلعیدن یا نوشیدندل یا درد ربع فوقانی

تا  9کسب نمره (، زیاد )نامهپرسش دومدر قسمت  8تا  5کسب نمره (، متوسط)نامهپرسش دومدر قسمت  4تا  0

 .شودگیري میاندازه) نامهپرسش دومدر قسمت  72

اي از اختالالت اي است که به مجموعهمتغیر مستقل رتبه:  شدت اختالل عملکرد روده باریک و پانکراس .8

هاضمه، احساس ناراحتی یا پري تأخیري همراه با فشار در شکم، رفع ناراحتی شکم پس از دفع گاز، شامل سوء

نشده در مدفوع، اسهال، اجابت مزاج سه بار یا اي مدفوع، بوي زننده یا غذاي هضمهتغییرات متناوب ویژگی

در  8تا  0کسب نمره (کم شود و با مقیاس بیشتر در روز ویا در مدت کوتاهی پس از خوردن غذا اطالق می

در  80تا  17کسب نمره (زیادو  )نامهدر قسمت سوم پرسش 16تا  9کسب نمره (، متوسط)نامهقسمت سوم پرسش

 .شودگیري میاندازه) نامهقسمت سوم پرسش
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احساس ناراحتی در  اي از اختالالت شاملاي است که به مجموعهمتغیر مستقل رتبه:  شدت اختالل کولون .9

 پیچه پس از خوردن مواد غذایی حاوي فیبر،قسمت پایینی شکم یا احساس دفع ناکامل مدفوع، نفخ یا دل

 شود و با مقیاساطالق می به اجابت مزاجفوري احساس نیاز  عدم هال متناوب،یبوست مکرر، یبوست و اس

و ) نامهدر قسمت چهارم پرسش 16تا  9کسب نمره (متوسط، )نامهدر قسمت چهارم پرسش 8تا  0کسب نمره (کم

  .شودگیري میاندازه) نامهدر قسمت چهارم پرسش 72تا  17کسب نمره (زیاد

  هامشکالت و محدودیت 3-6

  ناکافی بودن مطالعات داخلی و خارجی در زمینه ارتباط عالیم گوارشی و بیماري آکنه موجب صرف وقت

  .نیاز در حوزه موضوع مورد پژوهش شدیابی به حداقل اطالعات موردزیاد و دست

 هاي گوارشیو شیوع عالئم و نشانه عدم وجود اطالعات دقیق و درستی از آمار واقعی شیوع بیماري آکنه 

نیاز پژوهش در این زمینه از مقاالت و ر کشور و شهرستان محل انجام پژوهش موجب شد اطالعات موردد

 .گزارشات متعدد خارجی تهیه شود

 شد که این تري میتر و واقعینتایج دقیق منجر به تحصیل عاًداشتن جامعه مورد مطالعه با جمعیت بزرگتر قط

 .نشد پذیرنجام پژوهش امکانامر به دلیل محدودیت در زمان و هزینه ا
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  هانتایج و یافته:  فصل چهارم
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در  .نمودندنامه را تکمیلنفر به گروه شاهد وارد شده و پرسش 117نفر به گروه بیمار و  117به طور کلی 

از مطالعه خارج عدم همکاري از گروه شاهد به دلیل  نفر 8نفر از گروه بیمار و  5ها مرحله جمع آوري داده

  .شدند

هایشان نامهنفر در گروه شاهد باقی مانده و اطالعات حاصل از پرسش 109نفر در گروه بیمار و  112در نتیجه 

  .آمده است 1-4پراکندگی اطالعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه در جدول  .شد تحلیلجمع آوري و 

  بر حسب سن، جنس، میزان تحصیالت و تأهلهاي بیمار و شاهد توزیع فراوانی گروه 1-4 جدول

  
  شاهد  بیمار

P-value 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  سن
  79.8  87  83  93  سال 25کمتر از 

0.60  
  20.2  22  17  19  سال وبیشتر25

  جنس
  31.2  34  26.8  30  مذکر

0.55  
  68.8  75  73.2  82  مؤنث

  میزان تحصیالت
  8.3  9  15.2  17  پایین تر از دیپلم

  5.5  6  11.6  13  دیپلم  0.055
  86.2  94  73.2  82  باالتر از دیپلم

  تاهل
  70.6  77  80.4  90  مجرد

0.11  
  29.4  32  19.6  22  متأهل

  .شدند تقسیم و مقایسه "ترسال و بیش 25 "و "سال 25تر از کم"کننده از نظر سنی به دو طیف افراد شرکت

نفر از گروه  19نیز  و" سال 25کمتر از "نفر از گروه شاهد در طیف سنی  87نفر از گروه بیمار و  93تعداد 

بنابراین در  .)= P-value 0.60(قرار گرفتند "ترسال و بیش25"نفر از گروه شاهد در طیف سنی  22 بیمار و

داري ندارد و دو معنیت فراوانی افراد در دو گروه طیف سنی تفاو نسبت به گروه شاهد گروه مبتال به آکنه

  . )1- 4جدول ( باشندمیو قابل مقایسه گروه بیمار و شاهد از نظر طیف سنی مشابه 
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نفر از  75از گروه بیمار و  82نفر از گروه شاهد را افراد مذکر و  34نفر از گروه بیمار و  30از نظر جنسیت 

که از نظر آماري تفاوت جنسیت بین دو گروه  )= P-value 0.55(دهندمی تشکیل مؤنثگروه شاهد را افراد 

  ).1-4جدول ( ستنی توجهو قابل بیمار و شاهد معنی دار

 P-valueمقادیر ( دنداري نداردو گروه بیمار و شاهد تفاوت معنی نیزوضعیت تأهل و از نظر سطح تحصیالت 

- در سطح مشابه و همگونی می اطالعات دموگرافیکپس دو گروه از نظر . )باشدیم 0.11و  0.055به ترتیب 

  ).1-4جدول ( باشند

 ،"شدت التهاب دستگاه گوارش"،"شدت اختالل عملکرد معده"نامه عالئم گوارشی شامل چهار بخش پرسش

باشد که اطالعات حاصله از آن نیز به می "شدت اختالل کولون"و "شدت اختالل روده کوچک و پانکراس"

  .اندگزارش شده تفکیک در چهار بخش با همین عناوین

- دو مقایسه شدند که همان کايفراوانی دوگروه بیمار و شاهد از نظر شدت اختالل عملکرد معده توسط آزمون 

فراوانی اختالل عملکرد معده با شدت متوسط و زیاد در مبتالیان به آکنه  ،شودمیدیده 2-4طور که در جدول 

  .تر استداري بیشطور معنیاز افراد سالم به

دو مقایسه شدند که  کايفراوانی دوگروه بیمار و شاهد از نظر شدت التهاب دستگاه گوارش توسط آزمون 

فراوانی التهاب دستگاه گوارش با شدت متوسط و زیاد در مبتالیان به  ،شودمیدیده 2- 4طور که در جدول همان

  .تر استآکنه از افراد سالم بیش

دو مقایسه  کاير شدت اختالل روده کوچک و پانکراس توسط آزمون فراوانی دوگروه بیمار و شاهد از نظ

با شدت متوسط در  روده کوچک و پانکراسنسبت اختالل شود میدیده 2-4طور که در جدول شدند که همان

  .باشدتر از افراد سالم میداري بیشطور معنیمبتالیان به آکنه به
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طور که دو مقایسه شدند که همان کايالل کولون توسط آزمون فراوانی دوگروه بیمار و شاهد از نظر شدت اخت

تر از داري در مبتالیان به آکنه بیشطور معنینسبت اختالل کولون با شدت متوسط و زیاد به 2-4در جدول 

  .افراد سالم است

  .استخالصه شده 2-4در جدول  عالئم گوارشی فراوانی دوگروه بیمار و شاهد از نظر شدت

  عالئم گوارشیهاي بیمار و شاهد بر حسب شدت فراوانی گروهتوزیع  2-4 جدول

  
  شاهد  بیمار

P-value  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  شدت اختالل عملکرد معده
  67  73  50  56  کم

  18.3  20  27.7  31  متوسط  0.03
  14.7  16  22.3  25  زیاد

  شدت التهاب دستگاه گوارش
  67  73  50.9  57  کم

  15.6  17  17  19  متوسط  0.02
  17.4  19  32.1  36  زیاد

  شدت اختالل روده کوچک و پانکراس
  74.3  81  59.8  67  کم

  14.7  16  31.3  35  متوسط  0.01
  11  12  8.9  10  زیاد

  شدت اختالل کولون
  73.4  80  58  65  کم

  14.7  16  25.9  29  متوسط  0.04
  11.9  13  16.1  18  زیاد

ی که در عالیم گوارشی به تفکیکشدت آکنه و فراوانی متغیرهاي مختلف شامل هم چنین در گروه بیمار 

بررسی دو  کايتوسط آزمون  و تأهل بر حسب سن و جنس و سطح تحصیالت ،استنامه طراحی شدهپرسش

  .و مقایسه شدند

 19شدت متوسط و نفر داراي آکنه با  38نفر داراي آکنه با شدت کم و  36سال  25از میان افراد بیمار کمتر از 

نفر  8نفر آکنه با شدت کم و  7تر سال و بیش 25نفر داراي آکنه با شدت زیاد بودند،و نیز از میان افراد بیمار 
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بینیم فراوانی آکنه با شدت کم و طور که میهمان. نفر آکنه با شدت زیاد داشتند 24آکنه با شدت متوسط و 

باشد اما طبق مقایسه آماري توسط آزمون سال و بیشتر می 25افراد سال بیشتر از  25متوسط در افراد کمتر از 

  . )3-4جدول ( داري ندارددو توزیع فراوانی شدت آکنه بین دو گروه سنی تفاوت معنی کاي

نفر زن داراي آکنه با شدت  34نفر مرد و  12نفر زن داراي آکنه با شدت کم ، 27نفر مرد و  16در گروه بیمار

دار ها معنینفر زن داراي آکنه با شدت زیاد بودند، که در مقایسه آماري تفاوت آن 21نفر مرد و  2متوسط و نیز 

زنان بیش از مردان بوده وتوزیع آکنه با شدت متوسط و زیاد در فراوانی نسبت تر به عبارت ساده .باشدمی

  .)3- 4جدول( باشددار میحسب جنس داراي تفاوت معنیهاي مختلف آکنه برفراوانی شدت

ترین نسبت فراوانی را داراست ولی در مقاطع تحصیلی تر از دیپلم آکنه با شدت کم بیشدر مقاطع تحصیلی کم

دو  کايآزمون  ، اما مقایسه آماري توسطتري دارددیپلم و باالتر از آن آکنه با شدت متوسط فراوانی نسبی بیش

  . )3-4جدول ( داري نداردمعنیارتباطتحصیالت نیز سطح باه داد که توزیع فراوانی شدت آکنبیمار نشاندر گروه

باشد می 20و  44.4، 35.6در میان افراد مجرد مبتال به آکنه فراوانی آکنه با شدت کم، متوسط و زیاد به ترتیب 

دو  کاياساس بررسی با تست بر .باشدمی 22.7و  27.3، 50که این ارقام در افراد متأهل به ترتیب در حالی

  . )3 -4جدول ( داري بین دو گروه مجرد و متأهل در شدت آکنه وجود نداردتفاوت معنی
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 بیماردر گروه  تاهلو  میزان تحصیالت، جنسسن، توزیع فراوانی شدت آکنه بر حسب  3-4 جدول

  زیاد  متوسط  کم  
P-value    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

 1.00  20.4  19  40.9  38  38.7  36  سال 25کمتر از   سن
  21.1  24  42.1  8  36.8  7  سال وبیشتر25

 0.03  6.7  2  40  12  53.3  16  مذکر  جنس
  25.6  21  41.5  34  32.9  27  نثؤم

  میزان تحصیالت
  17.6  3  35.3  6  47.1  8  پایین تر از دیپلم

  38.5  5  46.2  6  15.4  2  دیپلم 0.31
  18.3  15  41.5  34  40.2  33  باالتر از دیپلم

  تاهل
  20  18  44.4  40  35.6  32  مجرد

0.30 
  22.7  5  27.3  6  50  11  متأهل

شدت اختالل عملکرد معده در مبتالیان به  دو انجام شد نشان داد که کايهم چنین آنالیزي که توسط آزمون 

 به ترتیب P-valueکه مقادیر ندارد به طوريو تأهل سطح تحصیالت با جنسیت، سن، داري آکنه ارتباط معنی

   .)4-4جدول ( ورد شدندآبر 0.52، 0.11، 0.80 ،0.06

  فراوانی شدت اختالل عملکرد معده بر حسب سن، جنس، میزان تحصیالت و تاهل در گروه بیمارتوزیع  4-4 جدول
  زیاد  متوسط  کم  

P-value    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

 0.80  21.5  20  29  27  49.5  46  سال 25کمتر از   سن
  26.3  5  21.1  4  52.6  10  سال وبیشتر25

 0.06  10  3  23.3  7  66.7  20  مذکر  جنس
  26.8  22  29.3  24  43.9  36  مؤنث

  میزان تحصیالت
  5.9  1  52.9  9  41.2  7  پایین تر از دیپلم

  23.1  3  30.8  4  46.2  6  دیپلم 0.11
  25.6  21  22  18  52.4  43  باالتر از دیپلم

  تاهل
  22.2  20  30  27  47.8  43  مجرد

0.52 
  22.7  5  18.2  4  59.1  13  متأهل
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که بر اساس محاسبات  باشدمیدر زنان بیش از مردان  التهاب دستگاه گوارش با شدت زیاد در گروه بیمار،

، به عبارتی شدت التهاب دستگاه گوارش در گروه مبتال )= P-value 0.007( استآماري تفاوت آن معنی دار 

  ).5-4جدول (با جنسیت ارتباط معنادار دارد به آکنه 

داري تفاوت معنیو تأهل سطح تحصیالت  ،اما توزیع فراوانی شدت التهاب دستگاه گوارش بر حسب سن

  ).5-4جدول(باشند می 0.56و  0.91،  0.14به ترتیب  P-valueندارد و مقادیر 

  میزان تحصیالت و تاهل در گروه بیماربر حسب سن، جنس،  فراوانی شدت التهاب دستگاه گوارشتوزیع  5-4 جدول
  زیاد  متوسط  کم  

P-value    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  29  27  16.1  15  54.8  51  سال 25کمتر از 

0.14 
  47.4  9  21.1  4  31.6  6  سال وبیشتر25

  جنس
  10  3  23.3  7  66.7  20  مذکر

0.007 
  40.2  33  14.6  12  45.1  37  مؤنث

  تحصیالتمیزان 
  29.4  5  17.6  3  52.9  9  پایین تر از دیپلم

  23.1  3  23.1  3  53.8  7  دیپلم 0.91
  34.1  28  15.9  13  50  41  باالتر از دیپلم

 0.56  32.2  29  18.9  17  48.9  44  مجرد  تاهل
  31.8  7  9.1  2  59.1  13  متأهل

توزیع فراوانی شدت اختالل روده کوچک و پانکراس  نشان داده شده است، 6-4طور که در جدول همان

به ترتیب  P-valueمقادیر ( داري ندارنددر گروه بیمار تفاوت معنیو تأهل سطح تحصیالت  ،برحسب جنس

  .) P-value= 0.009(باشددار میولی توزیع آن بر حسب سن داراي تفاوت معنی ،)است 0.81و  0.12 ،0.31
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  هل در گروه بیمارأتحصیالت و تس، میزانحسب سن، جنبر کوچک و پانکراساختالل رودهشدت فراوانی توزیع 6-4 جدول
  زیاد  متوسط  کم  

P-value    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

 0.009  5.4  5  30.1  28  64.5  60  سال 25کمتر از   سن
  26.3  5  36.8  7  36.8  7  سال وبیشتر25

 0.31  3.3  1  40  12  56.7  17  مذکر  جنس
  11  9  28  23  61  50  مؤنث

  میزان تحصیالت
  0  0  17.6  3  82.4  14  پایین تر از دیپلم

  15.4  2  15.4  2  69.2  9  دیپلم 0.12
  9.8  8  36.6  30  53.7  44  باالتر از دیپلم

  تاهل
  8.9  8  30  27  61.1  55  مجرد

0.81 
  9.1  2  36.4  8  54.5  12  متأهل

توزیع فراوانی شدت اختالل  شود،مشاهده می 7-4طور که در جدول دو و همان کايآزمون  تحلیل درطبق 

 ،اما توزیع آن بر حسب سن )P-value = 0.00(باشدمیدار کولون برحسب جنس داراي تفاوت آماري معنی

 و 0.11 ،0.78 به ترتیب P-valueمقادیر (است  دارمعنیاز لحاظ آماري بدون تفاوت و تأهل سطح تحصیالت 

  .)است 0.34

  هل در گروه بیمارأبر حسب سن، جنس، میزان تحصیالت و ت کولونشدت اختالل فراوانی توزیع  7-4 جدول
  زیاد  متوسط  کم  

P-value    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  15.1  14  25.8  24  59.1  55  سال 25کمتر از 

0.78 
  21.1  4  26.3  5  52.6  10  سال وبیشتر25

 0.001  0  0  16.7  5  83.3  25  مذکر  جنس
  22  18  29.3  24  48.8  40  مؤنث

  میزان تحصیالت
  5.9  1  52.9  9  41.2  7  پایین تر از دیپلم

  15.4  2  23.1  3  61.5  8  دیپلم 0.11
  18.3  15  20.7  17  61  50  باالتر از دیپلم

 0.34  15.6  14  28.9  26  55.6  50  مجرد  تاهل
  18.2  4  13.6  3  68.2  15  متأهل
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، "التهاب دستگاه گوارش"، "اختالل عملکرد معده"هاي براي بررسی توزیع فراوانی شدتآزمون کاي دو را 

انجام دادیم که با  در گروه بیمار بر حسب شدت آکنه، "اختالل کولون"، "روده کوچک و پانکراساختالل "

غیر بهآمده مشخص شد توزیع فراوانی شدت انواع اختالالت دستگاه گوارش دستبه P-valueتوجه به مقادیر 

  .)8-4جدول (داري دارد با شدت آکنه ارتباط معنی "اختالل روده کوچک و پانکراس"از

  در گروه بیمار شدت آکنهاختالالت دستگاه گوارش بر حسب شدت توزیع فراوانی  8-4 جدول

    
  زیاد  متوسط  کم

P-value تعداد  درصد  تعداد  تعداد  درصد  تعداد  

  شدت اختالل عملکرد معده
  43.5  10  39.1  18  65.1  28  کم

  17.4  4  41.3  19  18.6  8  متوسط  0.02
  39.1  9  19.6  9  16.3  7  زیاد

  دت التهاب دستگاه گوارشش
  43.5  10  37  17  69.8  30  کم

  8.7  2  26.1  12  11.6  5  متوسط  0.01
  47.8  11  37  17  18.6  8  زیاد

  شدت اختالل روده کوچک و پانکراس
  65.2  15  45.7  21  72.1  31  مک

  21.7  5  43.5  20  23.3  10  متوسط  0.08
  23  3  21.7  5  4.7  2  زیاد

  دت اختالل کولونش
  56.5  13  43.5  20  74.4  32  کم

  21.7  5  39.1  18  14  6  متوسط  0.03
  21.7  5  17.4  8  11.6  5  زیاد

ر مبتالیان به آکنه با شدت کم فراوانی نسبی اختالل عملکرد معده با شدت کم بیشتر از مبتالیان به آکنه د

تر از مبتالیان به آکنه متوسط و شدید است و در مبتالیان به آکنه شدید اختالل عملکرد معده با شدت زیاد بیش

  .)8-4جدول (کرد معده در ارتباط استختالل عملبه عبارتی شدت آکنه با شدت ا.با شدت کم ومتوسط است

در مبتالیان به آکنه با شدت کم التهاب دستگاه گوارش با شدت کم و در مبتالیان به آکنه شدید التهاب دستگاه 

تهاب دستگاه دهد شدت آکنه با شدت الترین فراوانی نسبی را دارند که نشان میگوارش با شدت زیاد بیش

  .)8-4جدول ( گوارش در ارتباط است
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با شدت کم بیشتر از مبتالیان به اختالل روده کوچک و پانکراس در مبتالیان به آکنه با شدت کم فراوانی نسبی 

تر از با شدت زیاد بیشاختالل روده کوچک و پانکراس آکنه متوسط و شدید است و در مبتالیان به آکنه شدید 

ارتباط اختالل روده کوچک و پانکراس نه با شدت شدت آک ولیکنان به آکنه با شدت کم ومتوسط است؛ مبتالی

  ).8- 4جدول ( داري نداردمعنی

با شدت اختالل کولون با شدت کم و در مبتالیان به آکنه شدید، اختالل کولون در مبتالیان به آکنه با شدت کم، 

آکنه با شدت  دهد شدتترین فراوانی نسبی را نسبت به بقیه انواع شدت آکنه دارند که نشان میزیاد بیش

  .)8-4جدول ( در ارتباط استاختالل کولون 

بر حسب  "اختالل کولون"و  "التهاب دستگاه گوارش"هاي در نهایت با توجه به اینکه توزیع فراوانی شدت

دار بتال به آکنه داراي تفاوت معنیحسب سن در گروه مبر "اختالل روده کوچک و پانکراس"جنس و شدت 

  .ی همین موارد در گروه شاهد دیدیمشدند، الزم به بررس

         داري نداردتوزیع فراوانی شدت التهاب دستگاه گوارش در گروه شاهد در زنان با مردان تفاوت معنی

)0.58 P-value= (باشددار میکه در گروه مبتال به آکنه داراي تفاوت معنیدر حالی )0.007P-value =( ،

  ).9-4جدول (

  حسب جنسالتهاب دستگاه گوارش در گروه شاهد بر توزیع فراوانی شدت 9-4 جدول
    زیاد  متوسط  کم  

 جمع
  

P-value 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

  0.58  34  11.8  4  17.6  6  70.6  24  مرد
  75  20  15  14.7  11  65.3  49  زن
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             داري ندارد توزیع فراوانی شدت اختالل کولون نیز در گروه شاهد در زنان با مردان تفاوت معنی

)0.84 P-value = (باشددار میکه این تفاوت در گروه مبتال به آکنه معنیدر حالی)0.001P-value = ( ،

   .)10-4جدول (

  

  حسب جنستوزیع فراوانی شدت اختالل کولون در گروه شاهد بر 10-4 جدول
    زیاد  متوسط  کم  

 جمع
  

P-value 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

  0.84  34  11.8  4  17.6  6  70.6  24  مرد
  75  12  9  13.3  10  74.7  56  زن

دار معنیچنین توزیع فراوانی شدت اختالل روده کوچک و پانکراس بر حسب سن در گروه شاهد تفاوت هم

دار است ي تفاوت معنیبه آکنه دارااین در حالی است که در گروه مبتال  .)= 0.22P-value(آماري ندارد

)0.009P-value =(، ) 11-4جدول.(  

  توزیع فراوانی شدت اختالل روده کوچک و پانکراس در گروه شاهد بر حسب طیف سنی 11-4 جدول
    زیاد  متوسط  کم  

 جمع
  

P-value 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

  0.22  87  11.5  10  11.5  10  77  67  سال25تر از کم
  22  9.1  2  27.3  6  63.6  14  ترسال و بیش25
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گیريبحث و نتیجه:  فصل پنجم  
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  بحث 5-1

مقایسه با افراد انواع اختالالت دستگاه گوارش در شدتفراوانی و که در افراد مبتال به آکنه نشان داد  هابررسی

هاي متوسط و باالي اختالالت گوارشی در مبتالیان به آکنه تر است؛ به عبارت دیگر فراوانی شدتبیش سالم

در این بررسی فراوانی عالیم گوارشی در چهار بخش مجزا از قبیل  .تر از افراد سالم استداري بیشطور معنیبه

در  »اختالل کولون«و  »اختالل روده کوچک و پانکراس«، »التهاب دستگاه گوارش«، »هاختالل عملکرد معد«

بیماري آکنه مقایسه شد که در هر چهار قسمت  بیماران مبتال به آکنه با افراد سالم یا فاقدهاي مختلف در شدت

  ).2- 4جدول(، ) 0.04و  0.01، 0.02، 0.03از ترتیب عبارتندبه P-valueمقادیر ( آمد دستداري بهتفاوت معنی

ها و پروبیوتیک آکنه ولگاریس،«تحت عنوان  Alan C Loganو  Whitney P Boweاي که در مطالعه

شد این بود که آکنه یکی از تظاهرات یکی از نتایجی که از آن گرفتهانجام دادند،   »پوست -مغز -محور روده

که مکانیسمی براي اثبات وجود ارتباط معنادار بین نتایج این مطالعه . ]16[هاي دستگاه گوارش است بیماري

در مطالعه  .کندتأیید میهاي ما را صحت یافتهکند اختالالت دستگاه گوارش با بیماري آکنه ولگاریس ارائه می

پیش رو نیز ما دریافتیم ارتباط معناداري بین شدت اختالالت دستگاه گوارش با بیماري آکنه ولگاریس وجود 

   .دارد

Gut- Brain- Skin دستگاه دهد که سالمتپوست مکانیسمی را ارائه می -مغز - محور روده نیا هما 

دستگاه گوارش که بیشترین تعداد  .]20[ دسازمرتبط میبه هم ها گوارش و پوست را از طریق پروبیوتیک

ها با تعدیل سیستم ایمنی و شود؛ پروبیوتیکترین سد دفاع ایمنی بدن محسوب میست، بزرگاها را دارباکتري

ها در بهبود پروبیوتیک بنابراین .]22 ،21[ شوندایجاد شرایط ضد التهابی موجب تقویت این سد دفاعی می

آکنه،  هاي هوایی،دهنده راههاي واکنشهاي التهابی روده، بیماريهاي التهابی مزمن از قبیل بیماريبیماري

مجاري واحدهاي عواملی نظیر هایپرکراتینیزه شدن از طرفی  .]23[ باشندؤثر میروزاسه و درماتیت آتوپیک م
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در پاتوژنز آکنه مؤثرند که  ،وم آکنس و التهاب، افزایش تولید سبوم، کلونیزاسیون پروپیونی باکتریپیلوسباسه

تمیک و تأثیر باکتریال علیه پروپیونی باکتریوم آکنس، کاهش التهاب سیسهاي آنتیها با تولید پروتئینپروبیوتیک

  .]24 ،21[ شوندباعث بهبود آکنه می ،بر نفوذپذیري پوست

موجب افزایش رشد   IGF-1لبنیات با افزایش فیبر وهاي کمهم چنین مصرف برخی غذاها مانند کربوهیدرات

  ].27 ،26 ،25[کنند این روند را متوقف می IGF-1ها با تعدیل غلظت که پروبیوتیکشود؛ در حالیآکنه می

سازد، تأثیر برخی مواد غذایی خاص بر سالمت عامل دیگري که دستگاه گوارش و پوست را به هم مرتبط می

دهد که بهبود حساسیت به انسولین و بهبود آکنه پس از شده نشان میانجام چندین مطالعه. باشدپوست می

اند که تقابل محققان نشان داده]. 28[باشد گر نقش تغذیه در پاتوژنز آکنه میکالري بیاندریافت رژیم غذایی کم

کالري در بهبود دهنده نقش مؤثر رژیم غذایی کمهاي هورمونی و آکنه نشانبین حساسیت به انسولین، واسطه

هاي موجود در آن با افزایش خطر ایجاد آکنه و افزایش مصرف شیر به دلیل هورمون. باشدضایعات آکنه می

غذاهایی که پرکالري هستند با افزایش میزان انسولین سرم همراهند که خود موجب . شدت آن همراه است

شونده به و نیز کاهش غلظت گلوبولین متصلها  هاي سباسه و افزایش تولید سبوم و آندروژنتکثیر سلول

بدیهی است نقش ]. 29[ باشندشود که همگی این عوامل در پاتوژنز آکنه دخیل میهاي جنسی میهورمون

هاي گوارشی نیز تغذیه ناسالم از جمله غذاهاي پرکالري و کم فیبر در ایجاد انواع اختالالت و بیماري

  .انکارناپذیر است

" روزاسه و يلوریپ کوباکتریهل با عفونت نیب ارتباط"تحت عنوان  A Szlachcicي دیگر که در یک مطالعه

است که روزاسه اختاللی است که ارتباط نزدیکی یافته است به این نتیجه دست  داده انجام کراکوف لهستان در

- بین  ي موجب ازلوریپ کوباکتریهلکن کردن ي مخاط آنتروم دارد و نیز ریشهبا گاستریت به خصوص در ناحیه

که روزاسه یکی از عالئم خارج و نیز این شودالئم گوارشی مربوط به آن میرفتن عالئم پوستی روزاسه و ع
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ي ایجاد لوریپ کوباکتریهلهاي ي سیتوتوکسین و سیتوکیني است که به واسطهلوریپ کوباکتریهل اي عفونتمعده

ها موجب تغییراتی در تواند با تولید این سیتوکینهلیکوباکترپیلوري می از آنجا که عفونت با. ]18[ شودمی

هاي کولون به بخش دیستال روده باریک موجب دنبال آن با مهاجرت باکتريبهو ، ]18[ترشح اسید معده شود 

. ]16[باشد شده بیماري آکنه میشود که خود یکی از علل مطرحتغییر در فلور میکروبی نرمال روده باریک می

اي بین گاستریت ناشی از هلیکوباکترپیلوري و بیماري آکنه توان از این مطالعه احتمال وجود رابطهپس می

اگرچه در این مطالعه باشد را مطرح کرد؛ ولگاریس که همانند آکنه روزاسه یک اختالل از غدد سباسه می

د که میزان ارتباط هلیکو باکتر د ولی پیشنهاد می شوانجام نش پیلورياز نظر میزان ابتال به هلیکو باکتربررسی 

  .طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردهب یلوري و آکنهپ

عوامل خطرساز بیماري غدد سباسه و ارتباط «و همکارانش تحت عنوان  Hong Zhangدر مطالعه دیگري که 

 گوانگجو در چین، مالزي و اندونزي در چهار ناحیه ماکائو، »آن با اختالل عملکرد دستگاه گوارش در بالغین

ها با اختالالت هاي خاصی از غدد سباسه و ارتباط آنفاکتورهاي بیماريانجام دادند، میزان شیوع و ریسک 

تنفس (عالئم گوارشیشیوع ها دریافتند تفاوت آماري مشخصی بین آن. در بالغین را بررسی کردندگوارشی 

میان بیماران با بیماري غدد سباسه و بیماران بدون بیماري غدد سباسه  در )بدبو، رفالکس معده به مري، یبوست

عالیم گوارشی در افراد شدت  فراوانی و داري بیننیز نشان داد تفاوت آماري معنی ما بررسی. ]10[وجود دارد

و   Hong Zhang .شود با افراد سالم وجود داردهاي غدد سباسه محسوب میمبتال به آکنه که یکی از بیماري

 و بر اساس این مطالعه دریافتند عواملی همچون تنفس بدبو، رفالکس معده به مري، نفخ شکم همکارانش

 ازترتوان گفت وجود بیشکه می ،]10[ شوندهاي غدد سباسه محسوب مییبوست عوامل خطري براي بیماري

صورت به    نیز  حاضراي که در بررسی بود، نکتهیکی از این عوامل خطر با افزایش شدت آکنه همراه خواهد

  .داده شده استنشانوجود ارتباط مستقیم بین شدت عالیم گوارشی با شدت آکنه 
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در ایاالت  2007در سال » کمبود ویتامین د در اختالالت گوارشی«تحت عنوان   Daniel D Bike در مطالعه

، روده هاي کبدبیماري. استگوارشی اشاره شده هايمتحده امریکا به کمبود ویتامین د در بسیاري از بیماري

گسستگی همچنین ازهم. شوندکوچک و پانکراس موجب نقص در جذب ویتامین د و کمبود آن در بدن می

افزایش . ]30[ شودهاي ویتامین د در ادرار و مدفوع میسیکل انتروهپاتیک موجب دفع بیش ازحد متابولیت

  . ]31[ شودویتامین د میاسیدهاي چرب نیز موجب کاهش 

ارتباط پیچیده ویتامین د «تحت عنوان  Rehab A.Hegazyو  Wedad Z.Mostafaکه در مطالعه دیگري 

- است به کمبود ویتامین د به عنوان عامل بسیاري از بیماريانجام دادهدر کشور مصر  2014در سال » و پوست

روپیونی باکتریوم آکنس باعث ایجاد پاسخ التهابی سیستم پ .استشده هاي پوستی از جمله آکنه ولگاریس اشاره

پروپیونی باکتریوم آکنس عامل محرك سلول . شودشود که این التهاب موجب بروز آکنه میایمنی پوست می

Th17 1,25باشد و می(OH) D  مانع تغییر سلول Th17 پروپیونی باکتریوم آکنس شده و التهاب در پاسخ به

الت اختاللذا احتمال دارد که ، ]32[ کندنتیجه کمبود ویتامین د عالئم آکنه را تشدید می در.کندرا مهار می

اي و تشدید به تشدید التهاب در ضایعات آکنه گوارشی از طریق اشکال در جذب ویتامین د شاید بتواند منجر

  .شدت آکنه شود

در سال » در دختران جوان  مصرف شیر و آکنه«و همکارانش به نام  Clement A Adebamowoدر مطالعه 

- ها و تأثیر آن در بروز آکنه اشاره شدهبه نقش ویتامین د در جلوگیري از تکثیر کراتینوستدر کالیفرنیا  2015

  .]33[ است

توان در واقع می. دتوان به رابطه وجود عالئم گوارشی در بیماران مبتال به آکنه رسیفوق می از مجموع مطالعات

  .باشدمیو تشدید آن گفت نقص یا کمبود ویتامین د عامل همراهی اختالالت گوارشی با بروز آکنه 
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اي عوامل تغذیه: آکنه ولگاریس"تحت عنوان  Martin kdtzman  و  Alan C.Loganاي که در مطالعه

تري از که بیماران مبتال به آکنه مصرف بیش کندعنوان میانجام دادند  در کانادا" محتمل موثر بر عوارض روانی

که مصرف مکرر از آنجایی .]17[هاي شیرین دارند ها، فست فودها و نوشیدنیبرخی غذاها مانند کربوهیدرات

گر وجود ارتباط بین اختالالت دارد، این مسئله خود بیاندنبالاین نوع مواد غذایی اختالالت گوارشی نیز را به

  .استآمدهدستباشد که در مطالعه حاضر بهو بیماري آکنه میسیستم گوارشی 

شرایط سایکولوژیک خاص از جمله اضطراب و افسردگی در برخی از مطالعات به عنوان یکی از عوامل پاتوژنز 

استرس موجب تغییر در فلور میکروبی . استنیز مطرح شده Gut- Brian- Skinآکنه معرفی و در تئوري 

نتیجه تغییر نفوذپذیري دیواره روده کوچک شده و تشکیل التهاب سیستمیک را به دنبال دارد، که طبیعی و در 

در مطالعه دیگري نشان داده شد که بیماران مبتال به آکنه در مقایسه با فراد ]. 34[باشد یکی عوامل بروز آکنه می

دهند؛ این شرایط در رشیا کلی بروز میاي اشسالم واکنش شدیدتري نسبت به لیپوپلی ساکاریدهاي باکتري روده

دهد و مشابه آن در بیماران مبتال به بسیاري از مبتالیان به آکنه تحت تأثیر تغییر در نفوذپذیري روده رخ می

دهند که استرس با مطالعات تجربی نشان می]. 36 ،35[ شودپذیر همراه با استرس دیده میسندرم روده تحریک

ها در روده و اختالل در نفوذپذیري ازحد باکترياي موجب افزایش رشد بیشده رودهکاهش حرکات تخلیه کنن

هاي اضطرابی و افسردگی همراهی بیشتري دارند و درمان رشد بیش این شرایط با بیماري. شودروده کوچک می

  ].39 ،38 ،37[شود ها نیز میها موجب بهبود این بیمارياز حد باکتري

هاي التهابی هاي گوارشی از جمله نقائص عملکردي دستگاه گوارش، بیماريع بیمارينقش اضطراب در انوا

با توجه به ]. 40[است پذیر، رفالکس معده به مري و زخم پپتیک مشخص شدهروده، سندرم روده تحریک

انواع رسد که اضطراب و استرس عامل مشترك دیگري در همراهی بیماري آکنه با نظر میبدیهی به مطالب فوق

  .رودشمار میاختالالت گوارشی به
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تظاهرات اختالالت گوارشی و «در تبریز تحت عنوان  2014و همکارانش در سال اي که اسماعیلی در مطالعه

انجام دادند نیز به ارتباط قوي بین » هاي مختلفالگوي لیپیدها در بیمارن مبتال به آکنه ولگاریس با شدت

تظاهرات گوارشی فراوانی ها دریافتند که آن. دت آکنه ولگاریس دست یافتندفراوانی تظاهرات گوارشی و ش

تر از افراد سالم داري بیشطور معنیفخ شکم و یبوست در بیمارن مبتال به آکنه با شدت متوسط و باال بهشامل ن

  .]19[ باشدمی

بررسی ارتباط بین شدت بیماري آکنه با شدت انواع اختالل دستگاه گوارش در بیماران  از در مطالعه حاضر نیز

شدت فراوانی و که در افراد مبتال به آکنه شدت آکنه ارتباط معناداري با  بدست آمدمبتال به آکنه نتیجه 

 در واقع .دارد شامل اختالل عملکرد معده، التهاب دستگاه گوارش و اختالل کولوناختالالت دستگاه گوارش 

ارتباط مستقیمی با شدت آکنه دارد؛ که از اختالل روده کوچک و پانکراس شدت این اختالالت گوارشی به غیر

  ).8-4جدول (باشد اسماعیلی و همکارانش میها در راستاي نتایج مطالعه این یافته

اندامها باعث بروز بیماریهاي ضعف هضم غذا در معده و نیز ضعف هضم غذا در از دیدگاه طب سنتی ایران؛ 

زیرا خون مناسب که مورد پذیرش طبیعت آدمی باشد از غذا تولید  ،زیادي از قبیل بیماریهاي پوستی می شود

  .نمایدهاي این مطالعه را تأیید میاین دیدگاه نیز یافته .]49، 48[ نمی شود

و مطالعه اسماعیلی  Hong Zhangاز میان مطالعات انجام شده در راستاي موضوع مورد مطالعه ما، مطالعه 

و خاصی از عالیم  مذکور تنها به بررسی تعداد معدوددارند اما در هردو مطالعه  حاضرتشابه بیشتري با مطالعه 

در این مطالعه که پرداخته شده در حالیگوارشی از قبیل یبوست، نفخ شکم،رفالکس معده به مري و تنفس بدبو 

التهاب «، »اختالل عملکرد معده«شامل به بررسی کلیه عالیم گوارشی تحت چهار عنوان کلی اختالالت گوارشی 

چنین بررسی هم .شده است پرداخته» اختالل کولون«و » اختالل روده کوچک و پانکراس«، »دستگاه گوارش

عواملی همانند جنسیت و سن و تحصیالت و تأهل بر شدت آکنه و شدت شدت این اختالالت و نقش تأثیر 
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شده  اختالالت گوارشی در مبتالیان به بیماري آکنه موضوعی است که برخالف سایر مطالعات به آن پرداخته

  .است

در افراد مبتال به  ،شدت آکنه مورد بررسی قرار گرفت Hong Zhangکه برخالف مطالعه  حاضردر مطالعه 

در زنان آکنه با شدت متوسط و زیاد در ارتباط است و  »جنسیت«با داري طور معنیآکنه بهبیماري شدت  آکنه

داري ندارد رابطه معنی و تأهل سطح تحصیالت ا سن،که بدرحالی، )= 0.03P-value( تر از مردان استبیش

)P-value  که در مطالعه  »سن«در نتیجه ) 0.30و  0.31 ،1.00به ترتیبHong Zhang  یک عامل خطر براي

جدول ( شناخته نشد بیماري این به عنوان عامل موثر در شدت، در مطالعه ما ]10[ استشدهبیماري آکنه معرفی

4-3.( 

برابر  1.25تا  1.1در نژاد آسیایی آکنه زنان را . ]41[ تر از مردان استآکنه بیماري شایعی است که در زنان شایع

  .هاي این مطالعه داللت دارداین نکته بر صحت یافته .]43، 42[ کندمی درگیرتر از مردان بیش

هاي عصبی تري براي ابتال به افسردگی، اضطراب و ناراحتیطور کلی در مقایسه با مردان، زنان در خطر بیشبه

ایش میزان ابتال به به آکنه افز بزرگساالن مبتالدر . ]44[ شودها میهستند که باعث کاهش کیفیت کلی زندگی آن

با . بیماري آکنه با پیشرفت افسردگی ماژور و خودکشی همراه است]. 47، 46، 45[ شودمیعالئم افسردگی دیده

 آکنه و با توجه به اینکهکند، تر درگیر میتوجه به اینکه افسردگی و خودکشی، زنان و افراد مبتال به آکنه را بیش

 .دهدسالمت روانی حیات را به خصوص در زنان تحت تأثیر قرار میآکنه در زنان شایعتر از مردان است پس 

صورت مستقل در همراهی با افزایش خطر ابتال به افسردگی ماژور و خودکشی جنسیت مؤنث و ابتال به آکنه به

 تر آکنه در زنانتوژنز آکنه، می توان شدت بیشدر پا با توجه به نقش اضطراب و استرس. ]41[ دقرار دارن

چنین از رابطه اضطراب با هم. تر اختالالت افسردگی و اضطراب مرتبط دانستنسبت به مردان را به شیوع بیش

  .توان شدت بیشتر این اختالالت در زنان را توجیه نموداختالالت گوارشی نیز می
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و  »ب دستگاه گوارشالتها«میان عالیم گوارشی فراوانی دو عامل این مطالعه نشان داد در مبتالیان به آکنه از

است که این در حالی . )= P-value 0.007و  0.001به ترتیب ( باشنددر ارتباط می جنسیتبا  »اختالل کولون«

به ( در افراد سالم ارتباط معناداري بین فراوانی التهاب دستگاه گوارش و اختالل کولون با جنسیت وجود ندارد 

با شدت زیاد در زنان  التهاب دستگاه گوارش نسبت مبتالیان به آکنهدر  ).= P-value 0.27و  0.90ترتیب

در اختالل کولون با شدت متوسط و زیاد  و نسبت ) 10در برابر  40.2( تر از مردان است برابر بیش 4تقریبا 

دربرابر  22و  16.7برابر در 29.3به ترتیب  درصد فراوانی نسبی(  تر از مردان استبیشداري زنان به طور معنی

تال به آکنه شدیدتر از مردان است در زنان مب اختالل کولونو توان گفت التهاب دستگاه گوارش میپس ؛ )0

رسیم که جنسیت نقش مؤثري در شدت به این نتیجه میباال  از مجموع مطالب ذکرشده). 7 -4و  5- 4جدول (

  .ولون داردآکنه و شدت عالیم گوارشی شامل التهاب دستگاه گوارش و اختالل ک

- شده، اختالل روده کوچک و پانکراس با سن در ارتباط میدر مبتالیان به آکنه از میان عالیم گوارشی بررسی

 25تر از از از افراد کمتر، شدیدتر سال و بیش 25به عبارتی اختالل روده کوچک و پانکراس در افراد  .باشد

است که در افراد سالم ارتباط معناداري بین شدت اختالل روده این در حالی ؛) P-value= 0.009( سال است

  .)6- 4جدول ( ،)= P-value  0.38( نشدکوچک با سن پیدا 

  گیريیجهنت 5-2

- انواع اختالالت دستگاه گوارش درشدت در افراد مبتال به آکنه  که حاصل شدهاي انجام شده نتیجه از بررسی 

 شامل دستگاه گوارش اختالالت چنین بین شدت بیماري آکنه با شدتهم .تر استبیشمقایسه با افراد سالم 

که است در حالی این د دارد؛وجو مستقیمرابطه اختالل عملکرد معده، التهاب دستگاه گوارش و اختالل کولون 

مبتال به آکنه التهاب دستگاه گوارش و اختالل  زنانچنین در هم؛ در زنان شدیدتر از مردان است آکنه بیماري
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 سنافزایش با نیز اختالل روده کوچک و پانکراس  در مبتالیان به آکنه شدت .شدیدتر از مردان است کولون

  .یابدافزایش می

 پیشنهادات 5-3

 د تر اختالالت دستگاه گوارش در مبتالیان به آکنه در مقایسه با افرابا توجه به فراوانی و شدت بیش

در بیماران مبتال به اختالالت دستگاه گوارش و ها و عالئم گوارشی سالم، با تشخیص زودهنگام نشانه

شاید با تغییر در برنامه  .توان از شیوع و بروز بیماري آکنه کاستمیها موقع و مناسب آندرمان به

وارشی و نیز آکنه جلو غذایی  و نیز کاهش اضطراب در سنین نوجوانی و جوانی بتوان از بیماریهاي گ

  .گیري کرد

  با درمان به موقع بیماران مبتال به اختالالت با توجه به تأثیر شدت اختالالت گوارشی بر شدت آکنه

هاي فردي و توان از افزایش شدت بیماري آکنه و متحمل شدن زیانگوارشی در مراحل اولیه، می

هاي گی و اضطراب و زیاندآکنه مانند افسراجتماعی متعاقب آن نظیر عواقب سایکولوژیک بیماري 

  .اقتصادي درمان آکنه در مراحل شدید، نیز جلوگیري نمود

  توجه به این نکته الزم است که با توجه به نتایج این مطالعه که شدت آکنه و شدت اختالالت گوارشی

است، رعایت اصول  در زنان بسیار بیشتر از مردان» اختالالت کولون«و » التهاب دستگاه گوارش«شامل 

  .یابدهاي درمانی ذکرشده در بیماران زن اهمیت بیشتري میپیشگیري و مراقبت

 تري به همراهی سال مبتال به آکنه نیز الزم است توجه بیش 25 چنین در نوجوانان و جوانان کمتر ازهم

 .نمودها جهت پیشگیري و درمان به موقع آن» اختالالت روده کوچک و پانکراس«احتمالی  

  با توجه به ناکافی بودن نتایج این مطالعه براي اظهار نظر قطعی، انجام مطالعات بیشتر در بررسی ارتباط

  .گردددر مبتالیان به آکنه پیشنهاد می عالئم گوارشی با جنسیت و سن
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  بررسی با توجه به وجود ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوري با بیماري روزاسه انجام مطالعاتی در زمینه

  .گرددپیشنهاد می ارتباط آکنه با عفونت هلیکوباکترپیلوري
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  پیوست

  پرسش نامه عالئم گوارشی در بیماران مبتال به آکنه

 :کننده عزیزمراجعه

شناسند  می غرور جوانی هاي ناشی از که مردم آن را با عنوان جوش جوش غرور جوانی، یا جوش رخ یا آکنه

این .است پوست ترین علت مراجعه بیماران به پزشکان متخصص ترین بیماریهاي پوستی و شایع یکی از شایع

 .شود شروع میبلوغ  بیماري معموالً همزمان با

افزایش و  تر از حد معمول چربی توسط غدد چربی پوست تولید بیش: شودبیشتر به دو علت ایجاد می آکنه

 .شاخی شدن پوست

با معاینه بیمار شاکی از عارضه پوستی و با مشاهده  پزشک یعنی. تشخیص آکنه، یک تشخیص کلینیکی است

ریزي  درمانی الزم را برنامه برنامهیدهد تا  نوع ضایعات، ضمن تشخیص بیماري، شدت آن را نیز تشخیص می

 . کند

دستگاه گوارش . یکی از شایع ترین اختالالت در بسیاري از جوامع ازجمله ایران است اختالالت گوارشی

که به طور مستقیم با غذا در ارتباط است و بدیهی است که رژیم غذایی نامناسب نیز در وهله اولین جایی است 

اختالالت گوارشی از همان دوران کودکی با انواع گوناگون . اول سیستم گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد

بیش با عالیمی مانند مانند قولنج، دل پیچه، نفخ و دل درد با ماست و سپس در دوران بزرگسالی همه ما کما

موقع به پزشک رو توجه به عالئم اولیه اختالالت گوارشی و مراجعه بهاز این.روبه رو می شویم... تهوع، نفخ و

  .بودها بسیار موثر خواهدهاي پیشرفته گوارشی وعوارض آندر پیشگیري از بروز بیماري

توجه به شیوع فراوان هردو بیماري در جامعه الزم به آن باتوجه به رابطه اختالالت گوارشی با بیماري آکنه و با 

 .دیدیم که به بررسی فراوانی عالئم گوارشی در بیماران مبتال به آکنه در شهرستان قزوین بپردازیم
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  .مانداطالعات ثبت شده از جانب شما در این پرسش نامه محرمانه باقی خواهد

از همیاري شما   .رسیدن به این هدف یاري می کند همکاري شما در پرکردن این پرسش نامه ما را در

  .  صمیمانه سپاس گذاریم

با اطالع از روند انجام این مطالعه رضایت خود را از اقدام به ..........................................آقا /جانب خانماین 

  :اثر انگشت            :                      امضاء           .دارمنامه اعالم میگویی به این پرسشپاسخ
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  کنندهفرم اطالعات بیمار مراجعه

  : ..................................نام

  : ......................................نام خانوادگی

  مذکر            مؤنث:      جنس

  13..........سال............ ماه .......... روز : تاریخ تولد

  : .......................................................سطح تحصیالت

  متأهل           مجرد:  وضعیت تأهل

  .آیا شما به بیماري خاصی دچار هستید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا نام ببرید

  

  .ها را بنویسیدکنید لطفا نام آنکه دارویی استفاده میصورتیدر

 ------------------------------------------------------------------             

  .این بخش توسط پزشک تکمیل می شود

                           sever  :   شدت بیماري آکنه 

                             moderate   

                             mild  
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  :راهنما 

این اطالعات . شوداید از شما پرسیده مینامه جهت سنجش احساسی که در چهار ماه گذشته داشتهاین پرسش

اجتماعی و هیجانات شما تحت تأثیر تغییراتی که در -کند تا دریابید چگونه شرایط روانیبه شما کمک می

هاي فیزیکی و زمانی که به سطح فعالیت هاي اوقات فراغت، زندگی شخصی و اجتماعی وعادات غذایی، الویت

زمان کافی . ماندتمامی اطالعات محرمانه خواهند . گیرنددهید، قرار میارتقاي شخصیت خود اختصاص می

هاي شما را بهتر اي که عالئم و نشانهبراي هر سوال گزینه. گویی به تمام سواالت در نظر بگیریدبراي پاسخ

  .کند انتخاب کنیدتوصیف می

اید یا اهمیت عنوان کردن برایتان نداشته شما هرگز نشانه را نداشته(باشدبه معنی اصالً یا خیلی کم می  0عدد 

  ).است

عالمت گاهی ظاهر شده و گاهی نبوده است و به استرس، تغذیه، (باشدبه معنی بعضی از اوقات می  1عدد 

  ).هاي شخصی در شما بستگی داردخستگی و یا محرك

شود شود و یا به قدري ظاهر میعالمت دو تا سه بار در هفته ظاهر می(باشدبه معنی اغلب اوقات می  4عدد 

  ).کند و دوست دارید اقدامی براي رفع آن انجام دهیدکه شما را اذیت می

روز  شود و یا شما هرعالمت بیشتر از چهار بار در هفته ظاهر می(باشدبه معنی همیشه یا بسیار زیاد می  8عدد 

  ).شوداي تکرار مینگران ظاهر شدن آن هستید یا هر ماه و دوره
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  :قسمت اول

  .شودسوء هاضمه که با غذا خوردن بدتر می -1

 0   1   4   8  

  .آروغ زدن بیش از حد -2

 0   1   4   8  

  .احساس سفتی یا ناراحتی شکم با خوردن غذا -3

 0   1   4   8  

 .همراه با فشار ونفخ طی خوردن غذا یا پس از آناحساس ماندن غذا در معده،احساس پري معده  -4

 0   1   4   8  

 .احساس طعم بد در دهان -5

 0   1   4   8  

 .کندمقدار کمی از غذا خیلی زود شما را سیر می -6

 0   1   4   8  

 .خورید چون اشتها نداریدهاي غذایی روزانه را نامرتب میشما وعده -7

 0   1   4   8  

  :قسمت دوم

 .کندشما را اذیت میي فکر یا بوي غذا معده -1

 0   1   4   8  
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 .احساس گرسنگی یک تا دو ساعت پس از خوردن وعده غذایی کامل -2

 0   1   4   8  

 .درد معده یا سوزش سر دل یک تا چهار ساعت پس از خوردن غذا -3

 0   1   4   8  

بهبود ها اسیدهاي حاوي کربنات، بستنی، شیر یا ضددل با خوردن غذا، نوشیدنیدرد معده یا سوزش سر -4

 .یابدمی

 0   1   4   8  

 .خصوص هنگام دراز کشیدن یا به جلو خم شدناحساس سوزش در قسمت پایین قفسه سینه به-5

 0   1   4   8  

 .یابدسوءهاضمه با استراحت و آرامش بهبود می -6

  )خیر(8     )بله(0 

درد معده یا سوزش ها یا فلفل قرمز باعث ،شکالت،قهوه، الکل، میوه)شدهسرخ(دار و چرب غذاهاي ادویه -7

 .شونددل میسر

 0   1   4   8  

 .غذااحساس حالت تهوع با خوردن -8

 0   1   4   8  

 .احساس سختی یا درد هنگام نوشیدن یا بلعیدن -9

 0   1   4   8  
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  :قسمت سوم

 .سینهاحساس درد هنگام ماساژ دادن قسمت چپ بخش پایین قفسه -1

 0   1   4   8  

- شکم با تأخیر دو تا چهار ساعت پس از خوردن غذا اتفاق میسوءهاضمه، احساس پري معده یا فشار در  -2

 .افتد

 0   1   4   8  

 .یابداحساس ناراحتی در قسمت پایین شکم با دفع گاز بهبود می -3

 0   1   4   8  

  .کندهاي خاص سوءهاضمه را بدتر میبعضی غذاها یا نوشیدنی -4

 0   1   4   8  

  .کندقوام و شکل مدفوع هر چند روز تغییر می -5

 0   1   4   8  

  .بوي بد و زننده مدفوع -6

 0   1   4   8  

  .وجود غذاي هضم نشده در مدفوع -7

 0   1   4   8  

  .سه بار یا بیشتر اجابت مذاج در روز -8

 0   1   4   8  
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  .اسهال دارید -9

 0   1   4   8  

  .پس از خوردن غذا) حدوداً یک ساعت(مدت کوتاهی) دفع مدفوع(اجابت مذاج  -10

 0   1   4   8  

  قسمت چهارم

  .ناراحتی در قسمت پایینی شکم یا احساس دفع ناکامل مدفوعاحساس  -1

 0   1   4   8  

  .شوندها و سبزیجات تازه باعث نفخ، درد یا پیچ خوردن شکم مییا میوه/ هیجان و -2

 0   1   4   8  

  .یبوست مکرر دارید -3

 0   1   4   8  

  .هاي کوچک، سفت و خشک استمدفوع به صورت تکه -4

 0   1   4   8  

  .مدفوع در) مخاط(وجود بلغم -5

 0   1   4   8  

  .گاهی یبوست و گاهی اسهال دارید -6

 0   1   4   8  
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  .ترین قسمت روده بزرگ داریددرد، خارش یا پیچ خوردن در پایین -7

 0   1   4   8  

  ).دفع مدفوع(نداشتن احساس نیاز به اجابت مزاج -8

  )خیر(8     )بله(0 

  ).دفع مدفوع(احساس مکرر نیاز به اجابت مزاج -9

  )خیر(8     )بله(0 
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Abstract 

Introduction: ACNE is a papular or pustular eruption, involving the face, chest, and back. the 

pathogenesis and development of acne is associated with  gastrointestinal dysfunction, bacterial  

infection and psychological factors. It has previously been reported that gastrointestinal 

dysfunction increases sebaceous secretio. Acne patients are at higher risk of gastrointestinal 

disorders. 

purpose: To determine the frequency of gastrointestinal symptoms in acne patients and healthy 

individuals and compared the two.  

Material & Methods: In this case-control study, we sought to evaluate the prevalence of 

gastrointestinal symptoms in acne patients compared with healthy individuals. In this study, 221 

person including 112 patients and 109 healthy for any skin condition and acne disease, all 

randomly referred to the dermatology department of Bu-Ali hospital in the city of Qazvin were 

participated over a one year period (2014-2015) .The frequency and severity of gastrointestinal 

disorders in patients were compared with controls. The relationship between the severity of acne 

in patients with severity of gastrointestinal disorders, and factors such as gender, age, education 

and marital status were examined. The two groups were matched for their member's age, sex, 

education and marital status. The chi-square test and Fisher with significance level of less than 

0.05 was used for analysis. 

Results: In people with acne, severity of the gastrointestinal tract disorders, including "gastric 

dysfunction", "GI inflammation", "disorder of the small intestine and pancreas" and "colon 

disorder" is higher compared to healthy controls (P-value amounts are respectively 0.03, 0.02, 

0.01 and 0.04). There is a direct correlation between severity of acne and severity of 

gastrointestinal disorders, including "gastric dysfunction", "GI inflammation" and "colon 

disorder" (P-value amounts are respectively 0.02, 0.01 and 0.03). In addition, the acne disease is 

more severe in women than men (P-value= 0.03); moreover "GI inflammation" and "colon 

disorder" in women with acne is more severe than men with acne (P-value levels are 0.001 and 

0.007 respectively). Also in patients with acne, severity of the "disorder of the small intestine 

and pancreas" increases with age (P-value =0.009). 

Conclusion: there is a significant relationship between gastrointestinal symptoms and acne on 

the findings of this study.  

Key words: acne vulgaris, gastrointestinal dysfunction, gastric dysfunction, GI inflammation, 

small intestine and pancreas disorder and colon dysfunction.  


