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   تقديم بهتقديم بهتقديم بهتقديم به

 

به آنان كه مهر آسماني شان ، قدسترين واژه ها در لغت نامه دلمم

  .آرام بخش آالم زميني ام است

  پدرم پدرم پدرم پدرم دستان پرمهر ، به استوارترين تكيه گاهم

   مادرممادرممادرممادرم پرفروغچشمان  ترين نگاه زندگيم،گرم به 

  مهربان سايه سار زندگيم، همسرمهمسرمهمسرمهمسرمبه 

كه هرچه آموختم در مكتب عشق شما آموختم و هرچه بكوشم قطره اي 

 . از درياي بي كران مهربانيتان را سپاس نتوانم بگويم
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  چكيده 

ست كي ندول و ،پوسچول ،التهابي با ضايعات پلي مورف شامل پاپولشايع يك بيماري  ولگاريسآكنه : مقدمه

پاتوژنز و گسترش آكنه با اختالالت گوارشي و  .كندمياست كه صورت، قفسه سينه و پشت تنه را درگير 

نشان مي دهد كه اختالالت گوارشي  مطالعات .هاي باكتريال و نيز عوامل رواني در ارتباط استعفونت

بيماران مبتال به آكنه در خطر بيشتري براي ابتال به اختالالت گوارشي  .دهندترشحات غدد سباسه را افزايش مي

  .هستند

  .با افراد سالمهاي گوارشي در بيماران مبتال به آكنه و مقايسه آن تعيين فراواني نشانه :هدف

در بيماران مبتال هاي گوارشي شاهدي است، فراواني نشانه-يك مطالعه موردي كه مطالعه حاضر در :روش كار

نفر  109بيمار مبتال به آكنه و 112نفر شامل  221در نهايت . بررسي شده است به آكنه و مقايسه آن با افراد سالم

نندگان به كمراجعههمراهان سالم از نظر هرگونه بيماري پوستي و آكنه، كه همگي به صورت تصادفي از 

 .مطالعه شدند بودند،انتخاب شده 94-93سيناي شهرستان قزوين در سال درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي

اختالل عملكرد معده، التهاب دستگاه گوارش، اختالل روده كوچك و (فراواني اختالالت گوارشي شامل 

چنين در گروه هم .شدم با هم مقايسههاي مختلف در دو گروه بيمار وسالبا شدت) پانكراس و اختالل كولون

بيمار ارتباط بين شدت بيماري آكنه با شدت اختالالت گوارشي و نيز عواملي نظير جنس، سن، تحصيالت و 

  .تحليل شد 0.05با سطح معني داري كمتر از دو و فيشر  خيها با آزمون يافته. شدوضعيت تأهل بررسي

-P = 0.03(»اختالل عملكرد معده«انواع اختالالت دستگاه گوارش شامل  در افراد مبتال به آكنه شدت: هايافته

value( ،»التهاب دستگاه گوارش«)0.02 = P-value(، »اختالل روده كوچك و پانكراس«)0.01 = P-value( 

 چنين بين شدت بيماري آكنه باهم. بودتر مقايسه با افراد سالم بيش در )P-value = 0.04(»اختالل كولون«و 

» اختالل كولون«و » التهاب دستگاه گوارش«، »اختالل عملكرد معده«شدت اختالالت دستگاه گوارش شامل 

عالوه بر اين بيماري  .)0.03و  0.01، 0.02از به ترتيب عبارتند P-valueمقادير (شترابطه مستقيم وجود دا

» اختالل كولون«و » التهاب دستگاه گوارش«چنين ؛ هم)P-value = 0.03( بودآكنه در زنان شديدتر از مردان 

). 0.007و  0.001از به ترتيب عبارتند P-valueمقادير ( بوددر زنان مبتال به آكنه شديدتر از مردان مبتال به آكنه 

   ).P-value =0.009( يابدميسن افزايشپانكراس نيز با افزايشكوچك و شدت اختالل رودهبتاليان به آكنهدر م

  .گوارشي و بروز آكنه بر اساس يافته هاي اين مطالعه رابطه معني دار وجود دارد هاينشانهبين : يجه گيرينت

اختالل عملكرد معده، التهاب دستگاه گوارش، اختالل روده  ،گوارشي اختالالتآكنه ولگاريس،: كلمات كليدي

   .كوچك و پانكراس و اختالل كولون
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  بيان مسئله 1- 1

است كه صورت، پلي مورف شامل پاپول و پوسچول و ندول وكيست يك بيماري التهابي با ضايعات  آكنه

تواند تا دوران بزرگسالي نيز سنين نوجواني شايع است ولي ميآكنه در . كندقفسه سينه و پشت تنه را درگير مي

  . شوداز كساني كه دچار آكنه مي شوند فرم شديد آكنه را دارند كه منجر به ايجاد اسكار مي% 20.باقي بماند

 پروپيوني باكتريوممنافذواحد هاي پيلو سباسه، التهاب وفلور ميكروبي مانند افزايش توليد سبوم، مسدود شدن 

. شوندضايعات آكنه به دو گروه التهابي و غيرالتهابي تقسيم مي. آكنس از عوامل ايجاد كننده آكنه هستند

ضايعات . هستند) سرسفيد(هاي بستهو كومدون) جوش سرسياه(هاي بازضايعات غيرالتهابي شامل كومدون

- هاي اپيها سينوسيم كيستپارگي و ترم. كنندبروز مي) كيست(التهابي به صورت پاپول پوسچول يا ندول

  .دهنده همراه خواهد بودكنند كه اغلب با اسكارهاي تغييرشكلاي را ايجاد ميتلياليزه شده

مصرف لبنيات و قندهاي ساده در بعضي  تأثير نقش تغذيه در پاتوژنز آكنه هنوز مشخص نيست اگر چه

   ].1[مطالعات مورد توجه قرار گرفته است

هاي غدد سباسه ناشناخته مانده است اما به هر حال اين واقعيت ثابت شده است بيماري در حال حاضر پاتوژنز

  ].2- 4[ باشند گذارتأثير كنهبروز و گسترش آتوانند در ميعوامل متعددي كه 

  ].5[براي مثال درماتيت سبوره به طور مشخصي با از بين رفتن فلور نرمال گوارشي در ارتباط است

  ].6[بعضي بيماران مبتال به آكنه روزاسه به عفونت هليكوباكترپيلوري مبتال هستندمشخص شده است كه 

هاي باكتريال و نيز عوامل رواني در با اختالالت گوارشي و عفونتتواند ميبنابراين پاتوژنز و گسترش آكنه 

  ].7-9[باشدارتباط 

  ].10[دهنده را افزايش ميگزارشات قبلي حاكي از آن است كه اختالالت گوارشي ترشحات غدد سباس
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به طور مثال يك مطالعه شامل  .بيماران مبتال به آكنه در خطر بيشتري براي ابتال به اختالالت گوارشي هستند

هاي گوارشي مثل يبوست،بوي بد دهان نوجوان نشان داد كه افراد مبتال به آكنه به احتمال بيشتري نشانه13000

  ].11[با آكنه در ارتباط است%37تمال به خصوص نفخ شكم كه به اح.كنندو رفالكس معدوي را تجربه مي

كه آكنه در نوجوانان سال آكنه دارند و در حالي  24تا  12از نوجوانان سنين % 85دهد كه مطالعات نشان مي

مبتال سال به آكنه  44تا  35افراد در سنين % 3سال و  34تا  25افراد بزرگسال در سنين % 8، تر استبسيار شايع

  ].12[هستند

شديد يا آكنه چنين هم.ها بيشتر استشيوع آكنه در دوران نوجواني در آقايان و در دوران جواني در خانم

  ].13[تر استندولوسيستيك در سفيدپوستان نسبت به سياه پوستان شايع

. شوندي بر جامعه مينيز شيوع بسيار بااليي دارند و موجب تاثيرات اقتصادي و اجتماعاختالالت گوارشي      

هاي از موارد بستري شده به علت بيماري% 13در مقايسه با (هاي كانادا از موارد بستري شده در بيمارستان% 12

) به غير از كنسر(هاي گوارشي بيماريرا  )هاي گردش خوناز موارد بستري شده به علت بيماري% 9تنفسي و 

  ].14[دهدتشكيل مي

سال و  65برند كه شيوع آن در افراد از جمعيت از بيماري گوارشي مزمن رنج مي% 11تقريبا در اياالت متحده 

  ].15[رسدمي% 35باالتر به ميزان 

-مرگ% 5بيش از چنين يكي از علل دخيل در هم .هاي گوارشي استميرها بيماريومرگ% 8.8عامل اصلي در 

  .]16[باشدهاي گوارشي مي، بيماريهاومير

اختالالت يافتن ارتباط احتمالي بين و نيز اهميت فراوان هردو بيماري در جامعه بنابراين با توجه به شيوع 

به بر آن شديم تا در قدم ابتدايي جهت تالش براي پيشگيري و نيز درماني مفيدتر گوارشي با بيماري آكنه 

الزم به ذكر است كه  .ن قزوين بپردازيمبررسي فراواني عالئم گوارشي در بيماران مبتال به آكنه در شهرستا
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وجود مطالعات متعدد اما ناكافي در اين زمينه كه همگي در خارج از كشور عزيزمان انجام شده است مشوق 

  . جهت انجام اين مطالعه بوده استما اصلي 

  اهداف وفرضيات  2- 1

  :هدف اصلي طرح - الف

ست مراجعه كننده به درمانگاه پوو افراد سالم هاي گوارشي در بيماران مبتال به آكنه نشانه تعيين فراواني

  .بيمارستان بوعلي سيناي قزوين

  :اهداف فرعي -ب

  برحسب سنو افراد سالم هاي گوارشي در بيماران مبتال به آكنه فراواني نشانه مقايسه .1

  برحسب جنس و افراد سالم كنههاي گوارشي در بيماران مبتال به آفراواني نشانه مقايسه .2

  برحسب سطح تحصيالت و افراد سالم هاي گوارشي در بيماران مبتال به آكنهفراواني نشانه مقايسه .3

حسب سن و بري معده در بيماران مبتال به آكنه و افراد سالم كردهاي اختالل عملفراواني نشانه مقايسه .4

  جنس و سطح تحصيالت

حسب بر و افراد سالم هاي دستگاه گوارش در بيماران مبتال به آكنهعفونت  هايفراواني نشانهمقايسه  .5

  سن و جنس و سطح تحصيالت

-برو افراد سالم هاي اختالالت روده كوچك و پانكراس در بيماران مبتال به آكنه فراواني نشانه مقايسه .6

  حسب سن و جنس و سطح تحصيالت

حسب سن و بر و افراد سالم بزرگ در بيماران مبتال به آكنههاي اختالالت روده فراواني نشانهمقايسه  .7

 جنس و سطح تحصيالت 
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  : اهداف كاربردي- ج

ها و عالئم گوارشي در بيماران هنگام نشانهكاهش شيوع و بروز بيماري آكنه به كمك تشخيص زود

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

  ري  و درمان آكنهكمك به پيشگي-

  : فرضيه ها- د

حسب سن و جنس و سطح هاي گوارشي در بيماران مبتال به آكنه برفراواني انواع نشانه: 1فرضيه

  .تحصيالت متفاوت است

حسب سن و جنس و سطح هاي گوارشي در بيماران مبتال به آكنه برفراواني انواع نشانه:  2فرضيه

  .متفاوت است تحصيالت در مقايسه با افراد سالم

حسب سن كردي معده در بيماران مبتال به آكنه و افراد سالم برهاي اختالل عملفراواني نشانه:  3فرضيه

  .و جنس و سطح تحصيالت متفاوت است

حسب هاي دستگاه گوارش در بيماران مبتال به آكنه و افراد سالم برهاي عفونت فراواني نشانه:  4فرضيه

  .تحصيالت متفاوت استسن و جنس و سطح 

در بيماران مبتال به آكنه و افراد سالم اختالالت روده كوچك و پانكراس هاي فراواني نشانه:  5فرضيه

  .حسب سن و جنس و سطح تحصيالت متفاوت استبر

حسب سن و در بيماران مبتال به آكنه و افراد سالم براختالالت روده بزرگ هاي فراواني نشانه:  6فرضيه

  .و سطح تحصيالت متفاوت استجنس 
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  متغيرها 1-1جدول 

 وابسته مستقل عنوان متغير

 كيفي كمي

 مقياس تعريف علمي
 اسمي گسسته پيوسته

رتبه 

 اي

× سن   ×     
مدت زماني كه از تاريخ تولد فرد تا 

گذردنامه ميزمان پر كردن پرسش  
 سال

× جنس     ×   
دارا بودن صفات ظاهري مونث: مونث  

دارا بودن صفات ظاهري مذكر: مذكر  
مذكر/مونث  

× سطح تحصيالت      ×  

مقاطع كمتر از ديپلم:پايين  

مقطع ديپلم:متوسط  

مقاطع باالتر از ديپلم:باال  

باال/ متوسط/پايين  

× تأهل  
   ×   

بدون همسر: مجرد  

داراي همسر: متأهل  
متأهل/ مجرد  

 شدت بيماري آكنه

 

 

 ×     ×  

.همه ضايعات كومدوني باشند: كم  

بعضي ضايعات كومدوني و : متوسط

.ندولوسيستيك باشندبعضي   

همه ضايعات ندولوسيستيك : زياد

.باشند  

زياد/متوسط/كم  

-شدت اختالل عمل

 كردي معده
     ×  

در قسمت اول  4تا  0كسب نمره : كم

نامهپرسش  

در قسمت  8تا  5كسب نمره : متوسط

نامهاول پرسش  

در قسمت اول  56تا  9كسب نمره : زياد

نامهپرسش  

زياد/متوسط/كم  

شدت عفونت دستگاه 

 گوارش
     ×  

در قسمت دوم  4تا  0كسب نمره : كم

نامهپرسش  

در قسمت  8تا  5كسب نمره : متوسط

نامهدوم پرسش  

در قسمت دوم  72تا  9كسب نمره : زياد

نامهپرسش  

زياد/متوسط/كم  

شدت اختالل روده 

 كوچك و پانكراس
     ×  

در قسمت سوم  8تا  0كسب نمره : كم

نامهپرسش  

در قسمت  16تا  9كسب نمره : متوسط

نامهسوم پرسش  

در قسمت  80تا  17كسب نمره : زياد

نامهسوم پرسش  

زياد/متوسط/كم  

×      شدت اختالل كولون  

در قسمت چهارم  8تا  0كسب نمره : كم

نامهپرسش  

در قسمت  16تا  9كسب نمره : متوسط

نامهچهارم پرسش  

در قسمت  72تا  17كسب نمره : زياد

نامهچهارم پرسش  

زياد/متوسط/كم  
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   پيشينه تحقيق:  فصل دوم
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ها و پروبيوتيك آكنه ولگاريس،«تحت عنوان  Alan C Loganو  Whitney P Boweاي كه در مطالعه

- انجام دادند يك مكانيسم گوارشي براي هم 2011در سال در اياالت متحده امريكا » پوست - مغز -محور روده

بيماري پوستي مثل آكنه ارائه كردند كه اين مكانيسم به اين صورت است كه  استرس و پوشاني بين افسردگي،

كند و در التهاب مي پذيري روده را بيشترنرمال روده نفوذميكروبي وضعيت هاي روحي مختلف با تغيير فلور 

ها در اين است كه آن هاييهاي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس از جمله درمانكشت .كندسيستميك شركت مي

هاي هاي دستگاه گوارش و پروبيوتيكها به اين نتيجه رسيدند كه ميكروبآن.اندمطالعه از آن دفاع كرده

توانند تيو، كنترل قند، غلظت ليپيد بافتي و حتي خلق ميخوراكي با تاثير بر التهاب سيستميك، استرس اكسيدا

تواند ارتباطي بين رژيم غذايي اي ميرودهميكروبي چنين دريافتند فلور ها همآن. تاثير مهمي بر آكنه داشته باشند

زي، نگر بين گوارش و اثرات باليني گوارش، سيستم عصبي مركها با اين مطالعه گذشتهآن. و آكنه برقرار كند

  ].17[پوست بر آكنه ارتباط قابل اهميتي يافتند

عوامل خطرساز بيماري غدد سباسه و ارتباط «و همكارانش تحت عنوان  Hong Zhangدر مطالعه ديگري كه 

در  در چهار ناحيه ماكائو، گوانگجو در چين، مالزي و اندونزي »آن با اختالل عملكرد دستگاه گوارش در بالغين

ها با هاي خاصي از غدد سباسه و ارتباط آنفاكتورهاي بيماريانجام دادند، ميزان شيوع و ريسك  2008سال 

ها بر اساس اين مطالعه دريافتند عواملي همچون سن، تنفس آن. اختالالت گوارشي در بالغين را بررسي كردند

فاميلي آكنه، دير خوابيدن در  بدبو، رفالكس معده به مري، نفخ شكم، يبوست، غذاي شيرين، غذاي تند، سابقه

شب، رشد موي بيش از حد در ناحيه آگزيال و تنه و صورت، رشد موي بيش از حد اطراف آرئول و استرس 

چنين دريافتند تفاوت آماري مشخصي ها همآن. شوندهاي غدد سباسه محسوب ميعوامل خطري براي بيماري

ميان بيماران با بيماري غدد سباسه و  در) مري، يبوستتنفس بدبو، رفالكس معده به ( بين عالئم گوارشي

  ].18[ بيماران بدون بيماري غدد سباسه وجود دارد
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اي عوامل تغذيه: آكنه ولگاريس«تحت عنوان  Alan C.Logan , Martin kdtzmanاي كه در مطالعه

اي مشخصي همانند امل تغذيهدريافتند عو ،انجام دادند 2007 در كانادا در سال »محتمل موثر بر عوارض رواني

اكسيدان ضعيف و و نيز يك سيستم دفاعي آنتي 3زينك، فوليك اسيد، سلنيوم، كروميوم و اسيدهاي چرب امگا

توانند متقابالً باعث افزايش خطر عواقب سايكولوژيكال در آكنه ولگاريس اي تغيير يافته ميميكروفلور روده

  ].19[ شوند

در  »روزاسه و يلوريپ كوباكتريهل با عفونت نيب ارتباط«تحت عنوان  A Szlachcicي ديگر كه در يك مطالعه

است كه روزاسه اختاللي است كه با يافته است به اين نتيجه دست  داده انجام 2002سال  دركراكوف لهستان 

آنتروم دارد و ي مخاط عالئم گوارشي متغيري همراه است كه ارتباط نزديكي با گاستريت به خصوص در ناحيه

رفتن عالئم پوستي روزاسه و نيز عالئم گوارشي مربوط به بين  موجب از يلوريپ كوباكتريهلكن كردن نيز ريشه

 كوباكتريهلكني ماندن عالئم پوستي روزاسه پس از ريشهباقيكه چنين دريافت هم  Szlachcic .شودآن مي

دارد و نيز روزاسه يكي از ي دهاني ارتباط ها در حفرهباكترياز مخاط معده احتماالً به وجود برخي  يلوريپ

 كوباكتريهلهاي ي سيتوتوكسين و سيتوكيناست كه به واسطه يلوريپ كوباكتريهل اي عفونتعالئم خارج معده

 ].20[ شودايجاد مي يلوريپ
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   روش كار:  فصل سوم
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  بيماران و مطالعه طراحي 1- 3

كننده به بيماران مبتال به آكنه مراجعهشاهدي است، جامعه مورد مطالعه -اين مطالعه كه يك مطالعه موردي

باشد كه بيماري آكنه در آنها توسط متخصص درماتولوژي درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سيناي قزوين مي

ع بيماري هاي پوستي فعال نداشته اند و در بررسي و تأييد گرديده و از همراهان بيماران كه بيماري آكنه يا انوا

  .طيف سني و جنسي و سطح تحصيالت مشابه بودند به عنوان گروه شاهد استفاده گرديد

  معيارهاي ورود به مطالعه 

  :افراد بيمار

اري آكنه توسط مراجعه به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سيناي قزوين با شكايت آكنه كه بيم

 .تأييد شود درماتولوژيست

  :افراد شاهد

همراهان سالم مراجعه كنندگان به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سيناي قزوين كه هيچ بيماري پوستي 

 .نداشته باشند و توسط درماتولوژيست تأييد گردد

  معيارهاي حذف از مطالعه

 .ابتالء افراد شاهد به هر گونه بيماري پوستي يا درگيركننده پوست .1

 .راد مبتال به آكنه به هرگونه بيماري پوستي يا درگيركننده پوست به غير از آكنهابتالء اف .2

 .استفاده از داروهايي كه آكنه از عوارض آن باشد .3

 .استفاده از داروهايي كه نشانه هاي گوارشي از عوارض آن باشد .4

 بارداري .5
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  مكان و زمان انجام مطالعه

شاهد سالم مراجه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي  117و بيمار مبتال به آكنه  117اين مطالعه بر روي 

  .انجام شده است 1/2/94لغايت  1/2/93سيناي شهرستان قزوين در بازه زماني 

  گيريروش نمونه 2- 3

كننده به درمانگاه پوست گيري به صورت تصادفي ساده از بين بيماران مبتال به آكنه مراجعهروش نمونه

  .باشديناي قزوين ميبيمارستان بوعلي س

با استفاده از فرمول
2

21

2

)(

)1()(2

pp

ppzz
n

−

−×+
=

βα    2كه=αz  ،281=βz 3701و =p ، 1102 =p

117و  n=597بنابراين 
1

≅
−

=
l

u
n باشدنفر مي 117گروه بنابراين حجم نمونه در هر  .باشدمي.  

  .چك ليست مطالعه كه در انتها ضميمه شده است از بيماران و گروه شاهد پرسش و تكميل شده است

  روش اجراي طرح 3- 3

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

درمانگاه پوست در اختيار افراد بيمار و سالمي كه آمادگي خود را جهت شركت نامه در اين پرسش). شده است

افراد الزامي  ،گوييجهت ارتقاي صداقت در پاسخ .شدنمودند، قرار گرفته و تكميل ميدر اين بررسي اعالم مي

درماتولوژيست  جزييات مربوط به شدت آكنه در هر بيمار توسط .خانوادگي خود نداشتندكردن نام و نامدر وارد

نامه اطالعات كافي در مورد اهداف و روند مطالعه در اختيار گويي به پرسشقبل از پاسخ .شدميبررسي و ثبت 

  .شد ها اخذنامه از آنگويي به پرسشنامه اقدام به پاسخگرفت و رضايتكننده قرارافراد شركت

ن و جنس، سطح تحصيالت، وضعيت تأهل، ابتال پرسش از قبيل اطالعات عمومي مثل س 42نامه شامل پرسش

هاي گوارشي شامل عالئم مربوط به اختالل عملكرد هايي در رابطه با نشانهبه بيماري، مصرف دارو و نيز پرسش



20 

 

شدن يا حد، زود سيرازهاضمه، احساس ناراحتي يا پري همراه با فشار در شكم، آروغ زدن بيشمعده مثل سوء

چپ شكم، تهوع، درد دل يا درد ربع فوقانيمربوط به التهاب دستگاه گوارش مثل سوزش سراشتهايي، عالئم بي

عالئم مربوط به اختالل عملكرد روده كوچك و پانكراس مثل احساس ناراحتي يا  هنگام بلعيدن يا نوشيدن،

هاي مدفوع، گيپري تأخيري همراه با فشار در شكم، رفع ناراحتي شكم پس از دفع گاز، تغييرات متناوب ويژ

نشده در مدفوع، اسهال، اجابت مزاج سه بار يا بيشتر در روز ويا در مدت كوتاهي پس بوي زننده يا غذاي هضم

از خوردن غذا، عالئم مربوط به اختالل عملكرد روده بزرگ مثل احساس ناراحتي در قسمت پاييني شكم يا 

مواد غذايي حاوي فيبر،يبوست مكرر، يبوست و  پيچه پس از خوردناحساس دفع ناكامل مدفوع، نفخ يا دل

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

  روش تجزيه وتحليل داده ها 4- 3

 spssاطالعات حاصله از پرسش نامه هاي جمع آوري شده تحت بررسي وآناليز آماري با استفاده از نرم افزار 

آنووا  هاي كاي دو،تي تست،نتايج توصيفي استخراج و روابط آماري با استفاده از تست گرفت ورارق 19 نسخه

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

  متغيرها 5- 3

-نامه ميمتغير مستقل پيوسته ايست كه به مدت زماني كه از تاريخ تولد فرد تا زمان پر كردن پرسش: سن  .1

 .شودگيري ميهبا مقياس سال اندازشود و گذرد اطالق مي

گيري هاي ظاهري به صورت مؤنث يا مذكر تعريف و اندازهاست كه با ويژگيمتغير مستقل اسمي:  جنس .2

 .شودمي

مقاطع (صورت پايين اي است كه در مقايسه با سطح تحصيلي ديپلم بهمتغير مستقل رتبه:  سطح تحصيالت .3

 .شودتعريف مي) مقاطع باالتر از ديپلم(و باال ) مقطع ديپلم(، متوسط )كمتر از ديپلم
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تعريف و قياس ) داراي همسر( و متأهل ) بدون همسر(متغير مستقل اسمي است كه به صورت مجرد :  تأهل .4

 .شودمي

، )همه ضايعات كومدوني باشند( كم اي است كه به صورت رتبه وابستهمتغير :  شدت بيماري آكنه .5

) همه ضايعات ندولوسيستيك باشند( و زياد) كومدوني و بعضي ندولوسيستيك باشندبعضي ضايعات (متوسط

 .شودتعريف و قياس مي

هاضمه، سوء اي از اختالالت شاملاي است كه به مجموعهمتغير مستقل رتبه:  شدت اختالل عملكرد معده .6

-اشتهايي اطالق ميشدن يا بيحد، زود سيرازاحساس ناراحتي يا پري همراه با فشار در شكم، آروغ زدن بيش

در قسمت اول  8تا  5كسب نمره ( ، متوسط)نامهدر قسمت اول پرسش 4تا  0كسب نمره ( كمشود و با مقياس 

 .شودگيري مياندازه) نامهدر قسمت اول پرسش 56تا  9كسب نمره ( زياد ،)نامهپرسش

-اي از اختالالت شامل سوزش سرمجموعهاي است كه به متغير مستقل رتبه:  شدت التهاب دستگاه گوارش .7

كسب نمره ( كمشود و با مقياس اطالق مي چپ شكم، تهوع، درد هنگام بلعيدن يا نوشيدندل يا درد ربع فوقاني

تا  9كسب نمره (، زياد )نامهپرسش دومدر قسمت  8تا  5كسب نمره (، متوسط)نامهپرسش دومدر قسمت  4تا  0

 .شودگيري مياندازه )نامهپرسش دومدر قسمت  72

اي از اختالالت اي است كه به مجموعهمتغير مستقل رتبه:  شدت اختالل عملكرد روده باريك و پانكراس .8

هاضمه، احساس ناراحتي يا پري تأخيري همراه با فشار در شكم، رفع ناراحتي شكم پس از دفع گاز، شامل سوء

نشده در مدفوع، اسهال، اجابت مزاج سه بار يا غذاي هضمهاي مدفوع، بوي زننده يا تغييرات متناوب ويژگي

در  8تا  0كسب نمره (كم شود و با مقياس بيشتر در روز ويا در مدت كوتاهي پس از خوردن غذا اطالق مي

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

 .شودگيري مياندازه) نامهقسمت سوم پرسش
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احساس ناراحتي در  اي از اختالالت شاملاي است كه به مجموعهمتغير مستقل رتبه:  شدت اختالل كولون .9

پيچه پس از خوردن مواد غذايي حاوي قسمت پاييني شكم يا احساس دفع ناكامل مدفوع، نفخ يا دل

 شود و با مقياساطالق مي به اجابت مزاجفوري از احساس ني عدم فيبر،يبوست مكرر، يبوست و اسهال متناوب،

و ) نامهدر قسمت چهارم پرسش 16تا  9كسب نمره ( متوسط، )نامهدر قسمت چهارم پرسش 8تا  0كسب نمره ( كم

  .شودگيري مياندازه) نامهدر قسمت چهارم پرسش 72تا  17كسب نمره (زياد

  هامشكالت و محدوديت 6- 3

و خارجي در زمينه ارتباط عاليم گوارشي و بيماري آكنه موجب صرف وقت  ناكافي بودن مطالعات داخلي �

  .نياز در حوزه موضوع مورد پژوهش شديابي به حداقل اطالعات موردزياد و دست

 هاي گوارشيو شيوع عالئم و نشانه عدم وجود اطالعات دقيق و درستي از آمار واقعي شيوع بيماري آكنه �

نياز پژوهش در اين زمينه از مقاالت و م پژوهش موجب شد اطالعات مورددر كشور و شهرستان محل انجا

 .گزارشات متعدد خارجي تهيه شود

شد كه اين تري ميتر و واقعينتايج دقيق منجر به تحصيل عاًداشتن جامعه مورد مطالعه با جمعيت بزرگتر قط �

 .شدن پذيرامر به دليل محدوديت در زمان و هزينه انجام پژوهش امكان
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  هانتايج و يافته:  فصل چهارم
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در  .نمودندنامه را تكميلنفر به گروه شاهد وارد شده و پرسش 117نفر به گروه بيمار و  117به طور كلي 

از مطالعه خارج عدم همكاري نفر از گروه شاهد به دليل 8نفر از گروه بيمار و  5ها مرحله جمع آوري داده

  .شدند

هايشان نامهنفر در گروه شاهد باقي مانده و اطالعات حاصل از پرسش 109نفر در گروه بيمار و  112نتيجه در 

  .آمده است 1-4پراكندگي اطالعات دموگرافيك افراد مورد مطالعه در جدول  .شد تحليلجمع آوري و 

  لهاي بيمار و شاهد بر حسب سن، جنس، ميزان تحصيالت و تأهتوزيع فراواني گروه 1-4 جدول

  

  شاهد  بيمار

P-value 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  سن
  79.8  87  83  93  سال 25كمتر از 

0.60  
  20.2  22  17  19  سال وبيشتر25

  جنس
  31.2  34  26.8  30  مذكر

0.55  
  68.8  75  73.2  82  مونث

  ميزان تحصيالت

  8.3  9  15.2  17  پايين تر از ديپلم

  5.5  6  11.6  13  ديپلم  0.055

  86.2  94  73.2  82  از ديپلمباالتر 

  تاهل
  70.6  77  80.4  90  مجرد

0.11  
  29.4  32  19.6  22  متأهل

  .شدند تقسيم و مقايسه "ترسال و بيش 25 "و "سال 25تر از كم"كننده از نظر سني به دو طيف افراد شركت

نفر از گروه  19نيز  و" سال 25كمتر از "نفر از گروه شاهد در طيف سني  87نفر از گروه بيمار و  93تعداد 

بنابراين در  .)= P-value 0.60(قرار گرفتند "ترسال و بيش25"نفر از گروه شاهد در طيف سني  22 بيمار و

و دو داري ندارد معنيت فراواني افراد در دو گروه طيف سني تفاو نسبت به گروه شاهد گروه مبتال به آكنه

  . )1- 4جدول ( باشندميو قابل مقايسه گروه بيمار و شاهد از نظر طيف سني مشابه 
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نفر از  75از گروه بيمار و  82نفر از گروه شاهد را افراد مذكر و  34نفر از گروه بيمار و  30از نظر جنسيت 

كه از نظر آماري تفاوت جنسيت بين دو گروه  )= P-value 0.55(دهندمي گروه شاهد را افراد مونث تشكيل

  ).1-4جدول ( ستني توجهو قابل بيمار و شاهد معني دار

 P-valueمقادير ( دنداري نداردو گروه بيمار و شاهد تفاوت معني نيزوضعيت تأهل و از نظر سطح تحصيالت 

- در سطح مشابه و همگوني مي اطالعات دموگرافيكپس دو گروه از نظر . )باشديم 0.11و  0.055به ترتيب 

  ).1-4جدول ( باشند

 ،"شدت التهاب دستگاه گوارش"،"شدت اختالل عملكرد معده"نامه عالئم گوارشي شامل چهار بخش پرسش

باشد كه اطالعات حاصله از آن نيز به مي "شدت اختالل كولون"و "شدت اختالل روده كوچك و پانكراس"

  .اندگزارش شده تفكيك در چهار بخش با همين عناوين

-فراواني دوگروه بيمار و شاهد از نظر شدت اختالل عملكرد معده توسط آزمون خي دو مقايسه شدند كه همان

فراواني اختالل عملكرد معده با شدت متوسط و زياد در مبتاليان به آكنه  ،شودميديده 2-4طور كه در جدول 

  .تر استداري بيشطور معنياز افراد سالم به

واني دوگروه بيمار و شاهد از نظر شدت التهاب دستگاه گوارش توسط آزمون خي دو مقايسه شدند كه فرا

فراواني التهاب دستگاه گوارش با شدت متوسط و زياد در مبتاليان به  ،شودميديده 2-4طور كه در جدول همان

  .تر استآكنه از افراد سالم بيش

ت اختالل روده كوچك و پانكراس توسط آزمون خي دو مقايسه فراواني دوگروه بيمار و شاهد از نظر شد

با شدت متوسط در  روده كوچك و پانكراسنسبت اختالل شود ميديده 2-4طور كه در جدول شدند كه همان

  .باشدتر از افراد سالم ميداري بيشطور معنيمبتاليان به آكنه به
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طور كه كولون توسط آزمون خي دو مقايسه شدند كه همانفراواني دوگروه بيمار و شاهد از نظر شدت اختالل 

تر از داري در مبتاليان به آكنه بيشطور معنينسبت اختالل كولون با شدت متوسط و زياد به 2- 4در جدول 

  .افراد سالم است

  .استخالصه شده 2-4در جدول  عالئم گوارشي فراواني دوگروه بيمار و شاهد از نظر شدت

  عالئم گوارشيهاي بيمار و شاهد بر حسب شدت گروهتوزيع فراواني  2-4 جدول

  
  شاهد  مورد

P-value  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  شدت اختالل عملكرد معده

  67  73  50  56  كم

  18.3  20  27.7  31  متوسط  0.03

  14.7  16  22.3  25  زياد

  شدت التهاب دستگاه گوارش

  67  73  50.9  57  كم

  15.6  17  17  19  متوسط  0.02

  17.4  19  32.1  36  زياد

  شدت اختالل روده كوچك و پانكراس

  74.3  81  59.8  67  كم

  14.7  16  31.3  35  متوسط  0.01

  11  12  8.9  10  زياد

  شدت اختالل كولون

  73.4  80  58  65  كم

  14.7  16  25.9  29  متوسط  0.04

  11.9  13  16.1  18  زياد

ي كه در عاليم گوارشي به تفكيكشدت آكنه و فراواني متغيرهاي مختلف شامل هم چنين در گروه بيمار 

بررسي و توسط آزمون خي دو  و تأهل بر حسب سن و جنس و سطح تحصيالت ،استنامه طراحي شدهپرسش

  .مقايسه شدند

 19ت متوسط و نفر داراي آكنه با شد 38نفر داراي آكنه با شدت كم و  36سال  25از ميان افراد بيمار كمتر از 

نفر  8نفر آكنه با شدت كم و  7تر سال و بيش 25نفر داراي آكنه با شدت زياد بودند،و نيز از ميان افراد بيمار 
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بينيم فراواني آكنه با شدت كم و طور كه ميهمان. نفر آكنه با شدت زياد داشتند 24آكنه با شدت متوسط و 

باشد اما طبق مقايسه آماري توسط آزمون سال و بيشتر مي 25راد سال بيشتر از اف 25متوسط در افراد كمتر از 

  . )3-4جدول ( داري نداردخي دو توزيع فراواني شدت آكنه بين دو گروه سني تفاوت معني

نفر زن داراي آكنه با شدت  34نفر مرد و  12نفر زن داراي آكنه با شدت كم ، 27نفر مرد و  16در گروه بيمار

دار ها معنينفر زن داراي آكنه با شدت زياد بودند، كه در مقايسه آماري تفاوت آن 21نفر مرد و  2متوسط و نيز 

زنان بيش از مردان بوده وتوزيع آكنه با شدت متوسط و زياد در فراواني نسبت تر به عبارت ساده .باشدمي

  .)3-4جدول( باشددار ميحسب جنس داراي تفاوت معنيهاي مختلف آكنه برفراواني شدت

ترين نسبت فراواني را داراست ولي در مقاطع تحصيلي تر از ديپلم آكنه با شدت كم بيشدر مقاطع تحصيلي كم

آزمون خي دو  ، اما مقايسه آماري توسطتري داردديپلم و باالتر از آن آكنه با شدت متوسط فراواني نسبي بيش

  . )3-4جدول ( داري نداردمعنيارتباطتحصيالت نيز سطح با داد كه توزيع فراواني شدت آكنهبيمار نشاندر گروه

باشد مي 20و  44.4، 35.6در ميان افراد مجرد مبتال به آكنه فراواني آكنه با شدت كم، متوسط و زياد به ترتيب 

اساس بررسي با تست خي دو بر .باشدمي 22.7و  27.3، 50كه اين ارقام در افراد متأهل به ترتيب در حالي

  . )3 -4جدول ( داري بين دو گروه مجرد و متأهل در شدت آكنه وجود نداردفاوت معنيت

  

  

  

  

  

  



28 

 

 بيماردر گروه  تاهلو  ميزان تحصيالت، جنسسن، توزيع فراواني شدت آكنه بر حسب  3-4 جدول

  زياد  متوسط  كم  
P-value  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  20.4  19  40.9  38  38.7  36  سال 25كمتر از 

1.00 
  21.1  24  42.1  8  36.8  7  سال وبيشتر25

  جنس
  6.7  2  40  12  53.3  16  مذكر

0.03 
  25.6  21  41.5  34  32.9  27  مونث

  ميزان تحصيالت

  17.6  3  35.3  6  47.1  8  پايين تر از ديپلم

  38.5  5  46.2  6  15.4  2  ديپلم 0.31

  18.3  15  41.5  34  40.2  33  باالتر از ديپلم

  تاهل
  20  18  44.4  40  35.6  32  مجرد

0.30 
  22.7  5  27.3  6  50  11  متأهل

شدت اختالل عملكرد معده در مبتاليان به  هم چنين آناليزي كه توسط آزمون خي دو انجام شد نشان داد كه

 به ترتيب P-valueكه مقادير ندارد به طوريو تأهل سطح تحصيالت با جنسيت، سن، داري آكنه ارتباط معني

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

  فراواني شدت اختالل عملكرد معده بر حسب سن، جنس، ميزان تحصيالت و تاهل در گروه بيمارتوزيع  4-4 جدول

  زياد  متوسط  كم  
P-value  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  21.5  20  29  27  49.5  46  سال 25كمتر از 

0.80 
  26.3  5  21.1  4  52.6  10  سال وبيشتر25

  جنس
  10  3  23.3  7  66.7  20  مذكر

0.06 
  26.8  22  29.3  24  43.9  36  مونث

  ميزان تحصيالت

  5.9  1  52.9  9  41.2  7  پايين تر از ديپلم

  23.1  3  30.8  4  46.2  6  ديپلم 0.11

  25.6  21  22  18  52.4  43  باالتر از ديپلم

  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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كه بر اساس محاسبات  باشدميدر زنان بيش از مردان  التهاب دستگاه گوارش با شدت زياد در گروه بيمار،

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

  ).5- 4جدول (با جنسيت ارتباط معنادار دارد به آكنه 

داري تفاوت معنيو تأهل سطح تحصيالت  ،اما توزيع فراواني شدت التهاب دستگاه گوارش بر حسب سن

  ).5-4جدول(باشند مي 0.56و  0.91،  0.14به ترتيب  P-valueندارد و مقادير 

  ميزان تحصيالت و تاهل در گروه بيماربر حسب سن، جنس،  فراواني شدت التهاب دستگاه گوارشتوزيع  5-4 جدول

  زياد  متوسط  كم  
P-value  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  29  27  16.1  15  54.8  51  سال 25كمتر از 

0.14 
  47.4  9  21.1  4  31.6  6  سال وبيشتر25

  جنس
  10  3  23.3  7  66.7  20  مذكر

0.007 
  40.2  33  14.6  12  45.1  37  مونث

  تحصيالتميزان 

  29.4  5  17.6  3  52.9  9  پايين تر از ديپلم

  23.1  3  23.1  3  53.8  7  ديپلم 0.91

  34.1  28  15.9  13  50  41  باالتر از ديپلم

  تاهل
  32.2  29  18.9  17  48.9  44  مجرد

0.56 
  31.8  7  9.1  2  59.1  13  متأهل

توزيع فراواني شدت اختالل روده كوچك و پانكراس  نشان داده شده است، 6-4طور كه در جدول همان

به ترتيب  P-valueمقادير ( داري ندارنددر گروه بيمار تفاوت معنيو تأهل سطح تحصيالت  ،برحسب جنس

  .) P-value= 0.009(باشددار ميولي توزيع آن بر حسب سن داراي تفاوت معني ،)است 0.81و  0.12 ،0.31

  

  

  



30 

 

  هل در گروه بيمارأتحصيالت و تس، ميزانحسب سن، جنبر كوچك و پانكراساختالل رودهشدت فراواني توزيع 6-4 جدول

  زياد  متوسط  كم  
P-value  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  5.4  5  30.1  28  64.5  60  سال 25كمتر از 

0.009 
  26.3  5  36.8  7  36.8  7  سال وبيشتر25

  جنس
  3.3  1  40  12  56.7  17  مذكر

0.31 
  11  9  28  23  61  50  مونث

  ميزان تحصيالت

  0  0  17.6  3  82.4  14  پايين تر از ديپلم

  15.4  2  15.4  2  69.2  9  ديپلم 0.12

  9.8  8  36.6  30  53.7  44  باالتر از ديپلم

  تاهل
  8.9  8  30  27  61.1  55  مجرد

0.81 
  9.1  2  36.4  8  54.5  12  متأهل

توزيع فراواني شدت اختالل  شود،مشاهده مي 7-4طور كه در جدول آزمون خي دو و همان تحليل درطبق 

 ،اما توزيع آن بر حسب سن )P-value = 0.00(باشدميدار كولون برحسب جنس داراي تفاوت آماري معني

 و 0.11 ،0.78 به ترتيب P-valueمقادير (است  دارمعنياز لحاظ آماري بدون تفاوت و تأهل سطح تحصيالت 

  .)است 0.34

  هل در گروه بيمارأبر حسب سن، جنس، ميزان تحصيالت و ت كولونشدت اختالل فراواني توزيع  7-4 جدول

  زياد  متوسط  كم  
P-value  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  سن
  15.1  14  25.8  24  59.1  55  سال 25كمتر از 

0.78 
  21.1  4  26.3  5  52.6  10  سال وبيشتر25

  جنس
  0  0  16.7  5  83.3  25  مذكر

0.001 
  22  18  29.3  24  48.8  40  مونث

  ميزان تحصيالت

  5.9  1  52.9  9  41.2  7  پايين تر از ديپلم

  15.4  2  23.1  3  61.5  8  ديپلم 0.11

  18.3  15  20.7  17  61  50  باالتر از ديپلم

  تاهل
  15.6  14  28.9  26  55.6  50  مجرد

0.34 
  18.2  4  13.6  3  68.2  15  متأهل
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، "التهاب دستگاه گوارش"، "اختالل عملكرد معده"هاي براي بررسي توزيع فراواني شدتآزمون كاي دو را 

انجام داديم كه با  در گروه بيمار بر حسب شدت آكنه، "اختالل كولون"، "روده كوچك و پانكراساختالل "

غير بهآمده مشخص شد توزيع فراواني شدت انواع اختالالت دستگاه گوارش دستبه P-valueتوجه به مقادير 

  .)8-4جدول (داري دارد با شدت آكنه ارتباط معني "اختالل روده كوچك و پانكراس"از

  در گروه بيمار شدت آكنهاختالالت دستگاه گوارش بر حسب شدت توزيع فراواني  8-4 جدول

    
  زياد  متوسط  كم

P-value 
  تعداد  درصد  تعداد  تعداد  درصد  تعداد

  شدت اختالل عملكرد معده

  43.5  10  39.1  18  65.1  28  كم

  17.4  4  41.3  19  18.6  8  متوسط  0.02

  39.1  9  19.6  9  16.3  7  زياد

  شدت التهاب دستگاه گوارش

  43.5  10  37  17  69.8  30  كم

  8.7  2  26.1  12  11.6  5  متوسط  0.01

  47.8  11  37  17  18.6  8  زياد

  شدت اختالل روده كوچك و پانكراس

  65.2  15  45.7  21  72.1  31  مك

  21.7  5  43.5  20  23.3  10  متوسط  0.08

  23  3  21.7  5  4.7  2  زياد

  دت اختالل كولونش

  56.5  13  43.5  20  74.4  32  كم

  21.7  5  39.1  18  14  6  متوسط  0.03

  21.7  5  17.4  8  11.6  5  زياد

ر مبتاليان به آكنه با شدت كم فراواني نسبي اختالل عملكرد معده با شدت كم بيشتر از مبتاليان به آكنه د

تر از مبتاليان به آكنه متوسط و شديد است و در مبتاليان به آكنه شديد اختالل عملكرد معده با شدت زياد بيش

  .)8-4جدول (كرد معده در ارتباط استختالل عملبه عبارتي شدت آكنه با شدت ا.با شدت كم ومتوسط است

در مبتاليان به آكنه با شدت كم التهاب دستگاه گوارش با شدت كم و در مبتاليان به آكنه شديد التهاب دستگاه 

تهاب دستگاه دهد شدت آكنه با شدت الترين فراواني نسبي را دارند كه نشان ميگوارش با شدت زياد بيش

  .)8-4جدول ( گوارش در ارتباط است
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با شدت كم بيشتر از مبتاليان به اختالل روده كوچك و پانكراس در مبتاليان به آكنه با شدت كم فراواني نسبي 

تر از با شدت زياد بيشاختالل روده كوچك و پانكراس آكنه متوسط و شديد است و در مبتاليان به آكنه شديد 

ارتباط اختالل روده كوچك و پانكراس نه با شدت شدت آك وليكنان به آكنه با شدت كم ومتوسط است؛ مبتالي

  ).8-4جدول ( داري نداردمعني

با شدت اختالل كولون با شدت كم و در مبتاليان به آكنه شديد، اختالل كولون در مبتاليان به آكنه با شدت كم، 

آكنه با شدت  دهد شدتترين فراواني نسبي را نسبت به بقيه انواع شدت آكنه دارند كه نشان ميزياد بيش

  .)8- 4جدول ( در ارتباط استاختالل كولون 

بر حسب  "اختالل كولون"و  "التهاب دستگاه گوارش"هاي در نهايت با توجه به اينكه توزيع فراواني شدت

دار بتال به آكنه داراي تفاوت معنيحسب سن در گروه مبر "اختالل روده كوچك و پانكراس"جنس و شدت 

  .بررسي همين موارد در گروه شاهد ديديمشدند، الزم به 

         داري نداردتوزيع فراواني شدت التهاب دستگاه گوارش در گروه شاهد در زنان با مردان تفاوت معني

)0.58 P-value= (باشددار ميكه در گروه مبتال به آكنه داراي تفاوت معنيدر حالي )0.007P-value =( ،

  ).9-4جدول (

  حسب جنسشدت التهاب دستگاه گوارش در گروه شاهد بر توزيع فراواني 9-4 جدول

    زياد  متوسط  كم  

 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 معنيتوزيع فراواني شدت اختالل كولون نيز در گروه شاهد در زنان با مردان تفاوت 

)0.84 P-value = (باشددار ميكه اين تفاوت در گروه مبتال به آكنه معنيدر حالي)0.001P-value = ( ،

   .)10-4جدول (

  

  حسب جنستوزيع فراواني شدت اختالل كولون در گروه شاهد بر 10-4 جدول

    زياد  متوسط  كم  

 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 معنيچنين توزيع فراواني شدت اختالل روده كوچك و پانكراس بر حسب سن در گروه شاهد تفاوت هم

است دار ي تفاوت معنيبه آكنه دارااين در حالي است كه در گروه مبتال  .)= 0.22P-value(آماري ندارد

)0.009P-value =(، ) 11-4جدول.(  

  توزيع فراواني شدت اختالل روده كوچك و پانكراس در گروه شاهد بر حسب طيف سني 11-4 جدول

    زياد  متوسط  كم  

 جمع

  

P-value 

 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0.22  87  11.5  10  11.5  10  77  67  سال25تر از كم

  22  9.1  2  27.3  6  63.6  14  ترسال و بيش25
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گيريبحث و نتيجه:  فصل پنجم  
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  بحث 1- 5

مقايسه با افراد انواع اختالالت دستگاه گوارش در شدتفراواني و كه در افراد مبتال به آكنه نشان داد  هابررسي

مبتاليان به آكنه هاي متوسط و باالي اختالالت گوارشي در تر است؛ به عبارت ديگر فراواني شدتبيش سالم

در اين بررسي فراواني عاليم گوارشي در چهار بخش مجزا از قبيل  .تر از افراد سالم استداري بيشطور معنيبه

در  "اختالل كولون"و  "اختالل روده كوچك و پانكراس"، "التهاب دستگاه گوارش"، "هاختالل عملكرد معد"

افراد سالم يا فاقد بيماري آكنه مقايسه شد كه در هر چهار قسمت بيماران مبتال به آكنه با هاي مختلف در شدت

  ).2- 4جدول(، ) 0.04و  0.01، 0.02، 0.03از ترتيب عبارتندبه P-valueمقادير ( آمد دستداري بهتفاوت معني

ها و آكنه ولگاريس،پروبيوتيك«تحت عنوان  Alan C Loganو  Whitney P Boweاي كه در مطالعه

شد اين بود كه آكنه يكي از تظاهرات يكي از نتايجي كه از آن گرفتهانجام دادند،   »پوست - مغز - رودهمحور 

كه مكانيسمي براي اثبات وجود ارتباط معنادار بين نتايج اين مطالعه . ]17[هاي دستگاه گوارش است بيماري

در مطالعه  .كندهاي ما را تأييد مييافته صحتكند اختالالت دستگاه گوارش با بيماري آكنه ولگاريس ارائه مي

پيش رو نيز ما دريافتيم ارتباط معناداري بين شدت اختالالت دستگاه گوارش با بيماري آكنه ولگاريس وجود 

   .دارد

Gut- Brain- Skin دستگاه دهد كه سالمتپوست مكانيسمي را ارائه مي -مغز -محور روده نيا هما 

دستگاه گوارش كه بيشترين تعداد  .]22[ دسازمرتبط ميبه هم ها گوارش و پوست را از طريق پروبيوتيك

ها با تعديل سيستم ايمني و شود؛ پروبيوتيكترين سد دفاع ايمني بدن محسوب ميست، بزرگاها را دارباكتري

ها در بهبود پروبيوتيك بنابراين .]24 ،23[ شوندايجاد شرايط ضد التهابي موجب تقويت اين سد دفاعي مي

آكنه،  هاي هوايي،دهنده راههاي واكنشهاي التهابي روده، بيماريهاي التهابي مزمن از قبيل بيماريبيماري

مجاري واحدهاي عواملي نظير هايپركراتينيزه شدن از طرفي  .]25[ باشندؤثر ميروزاسه و درماتيت آتوپيك م
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در پاتوژنز آكنه مؤثرند كه  ،سبوم، كلونيزاسيون پروپيوني باكتريوم آكنس و التهاب، افزايش توليد پيلوسباسه

تميك و تأثير باكتريال عليه پروپيوني باكتريوم آكنس، كاهش التهاب سيسهاي آنتيها با توليد پروتئينپروبيوتيك

  .]26 ،23[ شوندباعث بهبود آكنه مي ،بر نفوذپذيري پوست

موجب افزايش رشد   IGF-1فيبر و لبنيات با افزايشهاي كمغذاها مانند كربوهيدراتهم چنين مصرف برخي 

  ].29 ،28 ،27[كنند اين روند را متوقف مي IGF-1ها با تعديل غلظت كه پروبيوتيكشود؛ در حاليآكنه مي

بر سالمت  سازد، تأثير برخي مواد غذايي خاصعامل ديگري كه دستگاه گوارش و پوست را به هم مرتبط مي

دهد كه بهبود حساسيت به انسولين و بهبود آكنه پس از شده نشان ميچندين مطالعه انجام. باشدپوست مي

اند كه تقابل محققان نشان داده]. 30[باشد گر نقش تغذيه در پاتوژنز آكنه ميكالري بياندريافت رژيم غذايي كم

كالري در بهبود دهنده نقش مؤثر رژيم غذايي كمآكنه نشانهاي هورموني و بين حساسيت به انسولين، واسطه

هاي موجود در آن با افزايش خطر ايجاد آكنه و افزايش مصرف شير به دليل هورمون. باشدضايعات آكنه مي

غذاهايي كه پركالري هستند با افزايش ميزان انسولين سرم همراهند كه خود موجب . شدت آن همراه است

شونده به ها  و نيز كاهش غلظت گلوبولين متصلباسه و افزايش توليد سبوم و آندروژنهاي ستكثير سلول

بديهي است نقش ]. 31[ باشندشود كه همگي اين عوامل در پاتوژنز آكنه دخيل ميهاي جنسي ميهورمون

شي نيز هاي گوارتغذيه ناسالم از جمله غذاهاي پركالري و كم فيبر در ايجاد انواع اختالالت و بيماري

  .انكارناپذير است

" روزاسه و يلوريپ كوباكتريهل با عفونت نيب ارتباط"تحت عنوان  A Szlachcicي ديگر كه در يك مطالعه

است كه روزاسه اختاللي است كه ارتباط نزديكي يافته است به اين نتيجه دست  داده انجام كراكوف لهستان در

-بين  ي موجب ازلوريپ كوباكتريهلكن كردن آنتروم دارد و نيز ريشهي مخاط با گاستريت به خصوص در ناحيه

كه روزاسه يكي از عالئم خارج و نيز اين شودالئم گوارشي مربوط به آن ميرفتن عالئم پوستي روزاسه و ع
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د ي ايجالوريپ كوباكتريهلهاي ي سيتوتوكسين و سيتوكيني است كه به واسطهلوريپ كوباكتريهل اي عفونتمعده

ها موجب تغييراتي در تواند با توليد اين سيتوكيناز آنجا كه عفونت با هليكوباكترپيلوري مي. ]20[ شودمي

هاي كولون به بخش ديستال روده باريك موجب دنبال آن با مهاجرت باكتريبهو ، ]20[ترشح اسيد معده شود 

. ]17[باشد شده بيماري آكنه مياز علل مطرحشود كه خود يكي تغيير در فلور ميكروبي نرمال روده باريك مي

اي بين گاستريت ناشي از هليكوباكترپيلوري و بيماري آكنه توان از اين مطالعه احتمال وجود رابطهپس مي

اگرچه در اين مطالعه باشد را مطرح كرد؛ ولگاريس كه همانند آكنه روزاسه يك اختالل از غدد سباسه مي

د كه ميزان ارتباط هليكو باكتر انجام نشد ولي پيشنهاد مي شو پيلوري به هليكو باكتراز نظر ميزان ابتالبررسي 

  .طور جداگانه مورد بررسي قرار گيردهب يلوري و آكنهپ

عوامل خطرساز بيماري غدد سباسه و ارتباط "و همكارانش تحت عنوان  Hong Zhangدر مطالعه ديگري كه 

 در چهار ناحيه ماكائو، گوانگجو در چين، مالزي و اندونزي "ر بالغينآن با اختالل عملكرد دستگاه گوارش د

ها با اختالالت هاي خاصي از غدد سباسه و ارتباط آنفاكتورهاي بيماريانجام دادند، ميزان شيوع و ريسك 

تنفس (عالئم گوارشيشيوع ها دريافتند تفاوت آماري مشخصي بين آن. در بالغين را بررسي كردندگوارشي 

ميان بيماران با بيماري غدد سباسه و بيماران بدون بيماري غدد سباسه  در) بدبو، رفالكس معده به مري، يبوست

عاليم گوارشي در افراد شدت  فراواني و داري بيننيز نشان داد تفاوت آماري معني ما بررسي. ]18[وجود دارد

و   Hong Zhang .شود با افراد سالم وجود داردهاي غدد سباسه محسوب ميمبتال به آكنه كه يكي از بيماري

 و بر اساس اين مطالعه دريافتند عواملي همچون تنفس بدبو، رفالكس معده به مري، نفخ شكم همكارانش

 ازترتوان گفت وجود بيشكه مي ،]18[ شوندهاي غدد سباسه محسوب مييبوست عوامل خطري براي بيماري

صورت به    نيز  حاضراي كه در بررسي بود، نكتهيكي از اين عوامل خطر با افزايش شدت آكنه همراه خواهد

  .داده شده استنشانوجود ارتباط مستقيم بين شدت عاليم گوارشي با شدت آكنه 
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در اياالت  2007در سال » كمبود ويتامين د در اختالالت گوارشي«تحت عنوان   Daniel D Bike در مطالعه

، روده هاي كبدبيماري. استهاي گوارشي اشاره شدهمتحده امريكا به كمبود ويتامين د در بسياري از بيماري

ي گسستگهمچنين ازهم. شوندكوچك و پانكراس موجب نقص در جذب ويتامين د و كمبود آن در بدن مي

افزايش . ]32[ شودهاي ويتامين د در ادرار و مدفوع ميسيكل انتروهپاتيك موجب دفع بيش ازحد متابوليت

  . ]33[ شوداسيدهاي چرب نيز موجب كاهش ويتامين د مي

ارتباط پيچيده ويتامين د «تحت عنوان  Rehab A.Hegazyو  Wedad Z.Mostafaكه در مطالعه ديگري 

- است به كمبود ويتامين د به عنوان عامل بسياري از بيماريانجام دادهدر كشور مصر  2014در سال » و پوست

پروپيوني باكتريوم آكنس باعث ايجاد پاسخ التهابي سيستم  .استشده هاي پوستي از جمله آكنه ولگاريس اشاره

پروپيوني باكتريوم آكنس عامل محرك سلول . شودالتهاب موجب بروز آكنه مي شود كه اينايمني پوست مي

Th17 1,25باشد و مي(OH) D  مانع تغيير سلول Th17 پروپيوني باكتريوم آكنس شده و التهاب در پاسخ به

الت اختاللذا احتمال دارد كه ، ]34[ كنددر نتيجه كمبود ويتامين د عالئم آكنه را تشديد مي.كندرا مهار مي

اي و تشديد به تشديد التهاب در ضايعات آكنه گوارشي از طريق اشكال در جذب ويتامين د شايد بتواند منجر

  .شدت آكنه شود

در سال » در دختران جوان  مصرف شير و آكنه«و همكارانش به نام  Clement A Adebamowoدر مطالعه 

-ها و تأثير آن در بروز آكنه اشاره شدهاز تكثير كراتينوستبه نقش ويتامين د در جلوگيري در كاليفرنيا  2015

  .]35[ است

توان در واقع مي. توان به رابطه وجود عالئم گوارشي در بيماران مبتال به آكنه رسيدفوق مي از مجموع مطالعات

  .باشدميو تشديد آن گفت نقص يا كمبود ويتامين د عامل همراهي اختالالت گوارشي با بروز آكنه 
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اي عوامل تغذيه: آكنه ولگاريس"تحت عنوان  Martin kdtzman  و  Alan C.Loganاي كه در مطالعه

تري از كند كه بيماران مبتال به آكنه مصرف بيشعنوان ميانجام دادند  در كانادا" محتمل موثر بر عوارض رواني

كه مصرف مكرر از آنجايي .]19[هاي شيرين دارند ها، فست فودها و نوشيدنيبرخي غذاها مانند كربوهيدرات

گر وجود ارتباط بين اختالالت دارد، اين مسئله خود بياندنبالاين نوع مواد غذايي اختالالت گوارشي نيز را به

  .استآمدهدستباشد كه در مطالعه حاضر بهسيستم گوارشي و بيماري آكنه مي

افسردگي در برخي از مطالعات به عنوان يكي از عوامل پاتوژنز  شرايط سايكولوژيك خاص از جمله اضطراب و

استرس موجب تغيير در فلور ميكروبي . استنيز مطرح شده Gut- Brian- Skinآكنه معرفي و در تئوري 

طبيعي و در نتيجه تغيير نفوذپذيري ديواره روده كوچك شده و تشكيل التهاب سيستميك را به دنبال دارد، كه 

در مطالعه ديگري نشان داده شد كه بيماران مبتال به آكنه در مقايسه با فراد ]. 36[باشد بروز آكنه مييكي عوامل 

دهند؛ اين شرايط در اي اشرشيا كلي بروز ميسالم واكنش شديدتري نسبت به ليپوپلي ساكاريدهاي باكتري روده

دهد و مشابه آن در بيماران مبتال به رخ ميبسياري از مبتاليان به آكنه تحت تأثير تغيير در نفوذپذيري روده 

دهند كه استرس با مطالعات تجربي نشان مي]. 38 ،37[ شودپذير همراه با استرس ديده ميسندرم روده تحريك

ها در روده و اختالل در نفوذپذيري ازحد باكترياي موجب افزايش رشد بيشكاهش حركات تخليه كننده روده

هاي اضطرابي و افسردگي همراهي بيشتري دارند و درمان رشد بيش شرايط با بيماري اين. شودروده كوچك مي

  ].41 ،40 ،39[شود ها نيز ميها موجب بهبود اين بيمارياز حد باكتري

هاي التهابي هاي گوارشي از جمله نقائص عملكردي دستگاه گوارش، بيمارينقش اضطراب در انواع بيماري

با توجه به ]. 42[است پذير، رفالكس معده به مري و زخم پپتيك مشخص شدهروده، سندرم روده تحريك

رسد كه اضطراب و استرس عامل مشترك ديگري در همراهي بيماري آكنه با انواع نظر ميبديهي به مطالب فوق

  .رودشمار مياختالالت گوارشي به
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تظاهرات اختالالت گوارشي و «عنوان  در تبريز تحت 2014و همكارانش در سال اي كه اسماعيلي در مطالعه

انجام دادند نيز به ارتباط قوي بين » هاي مختلفالگوي ليپيدها در بيمارن مبتال به آكنه ولگاريس با شدت

تظاهرات گوارشي فراواني ها دريافتند كه آن. فراواني تظاهرات گوارشي و شدت آكنه ولگاريس دست يافتند

تر از افراد سالم داري بيشطور معنين مبتال به آكنه با شدت متوسط و باال بهفخ شكم و يبوست در بيمارشامل ن

  .]21[ باشدمي

بررسي ارتباط بين شدت بيماري آكنه با شدت انواع اختالل دستگاه گوارش در بيماران  از در مطالعه حاضر نيز

شدت فراواني و كه در افراد مبتال به آكنه شدت آكنه ارتباط معناداري با  بدست آمدمبتال به آكنه نتيجه 

 در واقع .داردشامل اختالل عملكرد معده، التهاب دستگاه گوارش و اختالل كولون اختالالت دستگاه گوارش 

د؛ كه ارتباط مستقيمي با شدت آكنه داراز اختالل روده كوچك و پانكراس شدت اين اختالالت گوارشي به غير

  ).8- 4جدول (باشد اسماعيلي و همكارانش ميها در راستاي نتايج مطالعه اين يافته

ضعف هضم غذا در معده و نيز ضعف هضم غذا در اندامها باعث بروز بيماريهاي از ديدگاه طب سنتي ايران؛ 

شد از غذا توليد زيرا خون مناسب كه مورد پذيرش طبيعت آدمي با ،زيادي از قبيل بيماريهاي پوستي مي شود

  .نمايدهاي اين مطالعه را تأييد مياين ديدگاه نيز يافته .]51، 50[ نمي شود

و مطالعه اسماعيلي  Hong Zhangاز ميان مطالعات انجام شده در راستاي موضوع مورد مطالعه ما، مطالعه 

و خاصي از عاليم  تعداد معدودمذكور تنها به بررسي دارند اما در هردو مطالعه  حاضرتشابه بيشتري با مطالعه 

در اين مطالعه كه گوارشي از قبيل يبوست، نفخ شكم،رفالكس معده به مري و تنفس بدبو پرداخته شده در حالي

التهاب «، »اختالل عملكرد معده«شامل به بررسي كليه عاليم گوارشي تحت چهار عنوان كلي اختالالت گوارشي 

چنين بررسي هم .شده است پرداخته» اختالل كولون«و » و پانكراساختالل روده كوچك «، »دستگاه گوارش

شدت اين اختالالت و نقش تأثير عواملي همانند جنسيت و سن و تحصيالت و تأهل بر شدت آكنه و شدت 
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شده  اختالالت گوارشي در مبتاليان به بيماري آكنه موضوعي است كه برخالف ساير مطالعات به آن پرداخته

  .است

در افراد مبتال به  ،شدت آكنه مورد بررسي قرار گرفت Hong Zhangكه برخالف مطالعه  حاضرعه در مطال

در زنان آكنه با شدت متوسط و زياد در ارتباط است و  "جنسيت"با داري طور معنيآكنه بهبيماري شدت  آكنه

داري ندارد رابطه معني و تأهل سطح تحصيالت ا سن،كه بدرحالي، )= 0.03P-value( تر از مردان استبيش

يك عامل خطر  Hong Zhangكه در مطالعه  " سن"در نتيجه ) = 0.30P-valueو  0.31 ،1.00به ترتيب (

 شناخته نشد بيماري اين به عنوان عامل موثر در شدت، در مطالعه ما ]19[ استشدهبراي بيماري آكنه معرفي

 ).3-4جدول (

برابر  1.25تا  1.1در نژاد آسيايي آكنه زنان را . ]43[ تر از مردان استشايعآكنه بيماري شايعي است كه در زنان 

  .هاي اين مطالعه داللت دارداين نكته بر صحت يافته .]45، 44[ كندمي تر از مردان درگيربيش

عصبي هاي تري براي ابتال به افسردگي، اضطراب و ناراحتيطور كلي در مقايسه با مردان، زنان در خطر بيشبه

به آكنه افزايش ميزان ابتال به  بزرگساالن مبتالدر . ]46[ شودها ميهستند كه باعث كاهش كيفيت كلي زندگي آن

با . بيماري آكنه با پيشرفت افسردگي ماژور و خودكشي همراه است]. 49، 48، 47[ شودميعالئم افسردگي ديده

آكنه  و با توجه به اينكهكند، تر درگير مي به آكنه را بيشتوجه به اينكه افسردگي و خودكشي، زنان و افراد مبتال

 .دهدسالمت رواني حيات را به خصوص در زنان تحت تأثير قرار ميدر زنان شايعتر از مردان است پس 

صورت مستقل در همراهي با افزايش خطر ابتال به افسردگي ماژور و خودكشي جنسيت مؤنث و ابتال به آكنه به

تر آكنه در زنان توژنز آكنه، مي توان شدت بيشدر پا با توجه به نقش اضطراب و استرس. ]43[ دقرار دارن

چنين از رابطه اضطراب با هم. تر اختالالت افسردگي و اضطراب مرتبط دانستنسبت به مردان را به شيوع بيش

  .توان شدت بيشتر اين اختالالت در زنان را توجيه نموداختالالت گوارشي نيز مي
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و  »التهاب دستگاه گوارش«ميان عاليم گوارشي فراواني دو عامل اين مطالعه نشان داد در مبتاليان به آكنه از

است كه اين در حالي . )= P-value 0.007و  0.001به ترتيب ( باشنددر ارتباط مي جنسيتبا  »اختالل كولون«

به ( گوارش و اختالل كولون با جنسيت وجود ندارد  در افراد سالم ارتباط معناداري بين فراواني التهاب دستگاه

با شدت زياد در زنان  التهاب دستگاه گوارش نسبت در مبتاليان به آكنه ).= P-value 0.27و  0.90ترتيب

در اختالل كولون با شدت متوسط و زياد  و نسبت ) 10در برابر  40.2( تر از مردان است برابر بيش 4تقريبا 

دربرابر  22و  16.7برابر در 29.3به ترتيب  درصد فراواني نسبي(  تر از مردان استبيشداري زنان به طور معني

تال به آكنه شديدتر از مردان است در زنان مب اختالل كولونو توان گفت التهاب دستگاه گوارش ميپس ؛ )0

جنسيت نقش مؤثري در شدت رسيم كه به اين نتيجه ميباال  از مجموع مطالب ذكرشده). 7 - 4و  5-4جدول (

  .آكنه و شدت عاليم گوارشي شامل التهاب دستگاه گوارش و اختالل كولون دارد

-شده، اختالل روده كوچك و پانكراس با سن در ارتباط ميدر مبتاليان به آكنه از ميان عاليم گوارشي بررسي

 25تر از از از افراد كمتر، شديدتر سال و بيش 25به عبارتي اختالل روده كوچك و پانكراس در افراد  .باشد

است كه در افراد سالم ارتباط معناداري بين شدت اختالل روده اين در حالي ؛) P-value= 0.009( سال است

  .)6-4جدول ( ،)= P-value  0.38( نشدكوچك با سن پيدا 

  گيرييجهنت 2- 5

-انواع اختالالت دستگاه گوارش درشدت در افراد مبتال به آكنه  كه حاصل شدهاي انجام شده نتيجه از بررسي 

 شامل دستگاه گوارش اختالالت چنين بين شدت بيماري آكنه با شدتهم .تر استبيشمقايسه با افراد سالم 

كه است در حالي اين د دارد؛وجو مستقيمرابطه اختالل عملكرد معده، التهاب دستگاه گوارش و اختالل كولون 

مبتال به آكنه التهاب دستگاه گوارش و اختالل  زنانچنين در هم؛ در زنان شديدتر از مردان است آكنه ريبيما
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 سنافزايش با نيز اختالل روده كوچك و پانكراس  در مبتاليان به آكنه شدت .شديدتر از مردان است كولون

  .يابدافزايش مي

 پيشنهادات 3- 5

اختالالت دستگاه گوارش در مبتاليان به آكنه در مقايسه با افراد تر با توجه به فراواني و شدت بيش �

در بيماران مبتال به اختالالت دستگاه گوارش و ها و عالئم گوارشي سالم، با تشخيص زودهنگام نشانه

شايد با تغيير در برنامه  .توان از شيوع و بروز بيماري آكنه كاستميها موقع و مناسب آندرمان به

يز كاهش اضطراب در سنين نوجواني و جواني بتوان از بيماريهاي گوارشي و نيز آكنه جلو غذايي  و ن

  .گيري كرد

با درمان به موقع بيماران مبتال به اختالالت با توجه به تأثير شدت اختالالت گوارشي بر شدت آكنه  �

هاي فردي و توان از افزايش شدت بيماري آكنه و متحمل شدن زيانگوارشي در مراحل اوليه، مي

هاي اجتماعي متعاقب آن نظير عواقب سايكولوژيك بيماري آكنه مانند افسرگي و اضطراب و زيان

  .اقتصادي درمان آكنه در مراحل شديد، نيز جلوگيري نمود

توجه به اين نكته الزم است كه با توجه به نتايج اين مطالعه كه شدت آكنه و شدت اختالالت گوارشي  �

در زنان بسيار بيشتر از مردان است، رعايت اصول » اختالالت كولون«و » اه گوارشالتهاب دستگ«شامل 

  .يابدهاي درماني ذكرشده در بيماران زن اهميت بيشتري ميپيشگيري و مراقبت

تري به همراهي سال مبتال به آكنه نيز الزم است توجه بيش 25 چنين در نوجوانان و جوانان كمتر ازهم �

  .ها نمودجهت پيشگيري و درمان به موقع آن» ت روده كوچك و پانكراساختالال«احتمالي  
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  پيوست

  پرسش نامه عالئم گوارشي در بيماران مبتال به آكنه

 :كننده عزيزمراجعه

شناسند  مي غرور جواني هاي ناشي از كه مردم آن را با عنوان جوش جوش غرور جواني، يا جوش رخ يا آكنه

اين .است پوست ترين علت مراجعه بيماران به پزشكان متخصص ترين بيماريهاي پوستي و شايع يكي از شايع

 .شود شروع ميبلوغ  بيماري معموالً همزمان با

افزايش و  تر از حد معمول چربي توسط غدد چربي پوست توليد بيش: شودبيشتر به دو علت ايجاد مي آكنه

 .شاخي شدن پوست

با معاينه بيمار شاكي از عارضه پوستي و با مشاهده  پزشك يعني. تشخيص آكنه، يك تشخيص كلينيكي است

ريزي  درماني الزم را برنامه برنامهيدهد تا  نوع ضايعات، ضمن تشخيص بيماري، شدت آن را نيز تشخيص مي

 . كند

دستگاه گوارش . يكي از شايع ترين اختالالت در بسياري از جوامع ازجمله ايران است اختالالت گوارشي

كه به طور مستقيم با غذا در ارتباط است و بديهي است كه رژيم غذايي نامناسب نيز در وهله اولين جايي است 

اختالالت گوارشي از همان دوران كودكي با انواع گوناگون . اول سيستم گوارش را تحت تاثير قرار مي دهد

بيش با عاليمي مانند مانند قولنج، دل پيچه، نفخ و دل درد با ماست و سپس در دوران بزرگسالي همه ما كما

موقع به پزشك رو توجه به عالئم اوليه اختالالت گوارشي و مراجعه بهاز اين.روبه رو مي شويم... تهوع، نفخ و

  .بودها بسيار موثر خواهدهاي پيشرفته گوارشي وعوارض آندر پيشگيري از بروز بيماري

توجه به شيوع فراوان هردو بيماري در جامعه الزم به آن باتوجه به رابطه اختالالت گوارشي با بيماري آكنه و با 

 .ديديم كه به بررسي فراواني عالئم گوارشي در بيماران مبتال به آكنه در شهرستان قزوين بپردازيم
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  .مانداطالعات ثبت شده از جانب شما در اين پرسش نامه محرمانه باقي خواهد

از همياري شما   .رسيدن به اين هدف ياري مي كند همكاري شما در پركردن اين پرسش نامه ما را در

  .  صميمانه سپاس گذاريم

با اطالع از روند انجام اين مطالعه رضايت خود را از اقدام به ..........................................آقا /جانب خانماين 

  :اثر انگشت            :                      امضاء           .دارمنامه اعالم ميگويي به اين پرسشپاسخ
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  كنندهفرم اطالعات بيمار مراجعه

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

  : ......................................نام خانوادگي

  �مذكر            �مونث:      جنس

  13..........سال............ ماه .......... روز : تاريخ تولد

  : .......................................................سطح تحصيالت

  �متأهل           �مجرد:  وضعيت تأهل

  .آيا شما به بيماري خاصي دچار هستيد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا نام ببريد

  

  .ها را بنويسيدكنيد لطفا نام آنكه دارويي استفاده ميصورتيدر

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

  .اين بخش توسط پزشك تكميل مي شود

                           �sever  :   شدت بيماري آكنه 

                             moderate �  

                             mild�  
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  :راهنما 

اين اطالعات . شودايد از شما پرسيده مينامه جهت سنجش احساسي كه در چهار ماه گذشته داشتهاين پرسش

اجتماعي و هيجانات شما تحت تأثير تغييراتي كه در -كند تا دريابيد چگونه شرايط روانيبه شما كمك مي

هاي فيزيكي و زماني كه به سطح فعاليت هاي اوقات فراغت، زندگي شخصي و اجتماعي وعادات غذايي، الويت

زمان كافي . ماندتمامي اطالعات محرمانه خواهند . گيرنددهيد، قرار ميارتقاي شخصيت خود اختصاص مي

هاي شما را بهتر اي كه عالئم و نشانهبراي هر سوال گزينه. گويي به تمام سواالت در نظر بگيريدبراي پاسخ

  .كند انتخاب كنيدتوصيف مي

ايد يا اهميت عنوان كردن برايتان نداشته شما هرگز نشانه را نداشته(باشدبه معني اصالً يا خيلي كم مي  0عدد 

  ).است

عالمت گاهي ظاهر شده و گاهي نبوده است و به استرس، تغذيه، (باشدبه معني بعضي از اوقات مي  1عدد 

  ).هاي شخصي در شما بستگي داردخستگي و يا محرك

شود شود و يا به قدري ظاهر ميعالمت دو تا سه بار در هفته ظاهر مي(باشدبه معني اغلب اوقات مي  4عدد 

  ).كند و دوست داريد اقدامي براي رفع آن انجام دهيدكه شما را اذيت مي

هر روز شود و يا شما عالمت بيشتر از چهار بار در هفته ظاهر مي(باشدبه معني هميشه يا بسيار زياد مي  8عدد 

  ).شوداي تكرار مينگران ظاهر شدن آن هستيد يا هر ماه و دوره
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  :قسمت اول

  .شودسوء هاضمه كه با غذا خوردن بدتر مي -1

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .آروغ زدن بيش از حد -2

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .احساس سفتي يا ناراحتي شكم با خوردن غذا -3

� 0  � 1  � 4  � 8  

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

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .احساس طعم بد در دهان -5

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .كندمقدار كمي از غذا خيلي زود شما را سير مي -6

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .خوريد چون اشتها نداريدهاي غذايي روزانه را نامرتب ميشما وعده -7

� 0  � 1  � 4  � 8  

  :قسمت دوم

 .كندي شما را اذيت ميمعدهفكر يا بوي غذا  -1

� 0  � 1  � 4  � 8  
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 .احساس گرسنگي يك تا دو ساعت پس از خوردن وعده غذايي كامل -2

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .درد معده يا سوزش سر دل يك تا چهار ساعت پس از خوردن غذا -3

� 0  � 1  � 4  � 8  

ها بهبود اسيدهاي حاوي كربنات، بستني، شير يا ضددل با خوردن غذا، نوشيدنيدرد معده يا سوزش سر -4

 .يابدمي

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .خصوص هنگام دراز كشيدن يا به جلو خم شدناحساس سوزش در قسمت پايين قفسه سينه به-5

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .يابدسوءهاضمه با استراحت و آرامش بهبود مي -6

  )خير(8 �    )بله(0 �

قرمز باعث درد معده يا سوزش ها يا فلفل ،شكالت،قهوه، الكل، ميوه)شدهسرخ(دار و چرب غذاهاي ادويه -7

 .شونددل ميسر

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .غذااحساس حالت تهوع با خوردن -8

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .احساس سختي يا درد هنگام نوشيدن يا بلعيدن -9

� 0  � 1  � 4  � 8  
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  :قسمت سوم

 .سينهاحساس درد هنگام ماساژ دادن قسمت چپ بخش پايين قفسه -1

� 0  � 1  � 4  � 8  

-فشار در شكم با تأخير دو تا چهار ساعت پس از خوردن غذا اتفاق مي سوءهاضمه، احساس پري معده يا -2

 .افتد

� 0  � 1  � 4  � 8  

 .يابداحساس ناراحتي در قسمت پايين شكم با دفع گاز بهبود مي -3

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .كندهاي خاص سوءهاضمه را بدتر ميبعضي غذاها يا نوشيدني -4

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .كندقوام و شكل مدفوع هر چند روز تغيير مي -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 يا بيشتر اجابت مذاج در روز -8

� 0  � 1  � 4  � 8  
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  .اسهال داريد -9

� 0  � 1  � 4  � 8  

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

� 0  � 1  � 4  � 8  

  قسمت چهارم

  .احساس ناراحتي در قسمت پاييني شكم يا احساس دفع ناكامل مدفوع -1

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .شوندها و سبزيجات تازه باعث نفخ، درد يا پيچ خوردن شكم مييا ميوه/ هيجان و -2

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .يبوست مكرر داريد -3

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .هاي كوچك، سفت و خشك استمدفوع به صورت تكه -4

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .در مدفوع) مخاط(بلغموجود  -5

� 0  � 1  � 4  � 8  

  .گاهي يبوست و گاهي اسهال داريد -6

� 0  � 1  � 4  � 8  
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  .ترين قسمت روده بزرگ داريددرد، خارش يا پيچ خوردن در پايين -7

� 0  � 1  � 4  � 8  

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

  )خير(8 �    )بله(0 �

  ).دفع مدفوع(احساس مكرر نياز به اجابت مزاج -9

  )خير(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.  


