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سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به 

 .روزیمان ساخت همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را

v  به پدر و مادر عزیزمتقدیم 

خداي را بسی شاکرم که از روي کرم پدر و مادري فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار 

وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم ودانش 

بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چراکه این تالش نمایموالدینی که بودنشان تاجافتخاري است 

دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده انددستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادي زندگی 

 ....آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودنوانسان بودن را معنا کردند.پر از فراز و نشیب آموختند

 

v افشین، تقدیم به همسرمهربانم 

ایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکالت مسیر را که س

 برایم تسهیلنمود...

v رقیه و منیره، تقدیم به خواهران نازنینم 

 .....که وجودشان شادي بخش و مایه آرامش من است

v امیرعباس،تقدیم به برادر بزرگوارم 

 ....د و وجودش مایه دلگرمی من می باشدکه همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بو

 و تقدیم به همه عزیزانی که همواره از کودکی تاکنون مشوق و یاریگرم بودند......

 

v هاي  وقفه و راهنمایی بی هاي دریغ،تالش اززحماتبی داند تا بدینوسیله نگارنده بر خود می

تشکر و قدردانی ر امانیدکتو دکتر صادقیه اهريو  عدالت خواهدکتر،گرامی اناستادارزشمند

 نماید.
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 چکیده

هاي ناحیه ي صورت است که به آهستگی و با شکلی مالسما افزایش اکتسابی رنگ دانهزمینه و هدف :

باشد که با عالیمی نظیر پاپول، هاي سباسه میشود. آکنه بیماري مزمن التهابیفولیکولمتقارن ایجاد می

ت. با توجه به شیوع باالي مالسما در جمعیت زنان اردبیل و بعلت هم زمانی آن پوسچول و ندول همراه اس

باهیرسوتیسم و آکنه در برخی مطالعات ، این مطالعه جهت بررسی میزان شیوع آکنه در خانم هاي 

 مالسمایی و غیر مالسماییطراحی شد.

خانم مالسمایی  141بر روي باشد که می  يمورد ـ شاهد يحاضر یک مطالعه يمطالعهها:مواد و روش

خانم غیر مالسمایی (بعنوان گروه شاهد که خود در دو گروه  282سال (بعنوان گروه مورد) و  27باالي 

انتخاب شد، گروه شاهد اول بدون مالسما و مبتال به هیرسوتیسم و گروه شاهد دوم بدون  ينفر 141

سوال جمع آوري  22ب پرسشنامه اي مشتمل بر مالسما و بدون هیرسوتیسم) انجام گرفت. اطالعات در قال

 GAGSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براي تشخیص آکنه از معیار   spssشده و توسط نرم افزار 

)Global Acne Grading System. استفاده شد ( 

ا سال و در گروه شاهد اول(بدون مالسما و ب 34.8+ - 5.2میانگین سنی افراد در گروه مورد :نتایج

 سال بود. 32.4+ - 5.5سال و در گروه شاهد دوم  31.6+ - 5.1هیرسوتیسم)

% افراد و درگروه شاهد اول ( غیر مالسمایی و مبتال به 75.88در گروه مورد ( مبتالیان به مالسما ) 

% افراد 64.53% و در گروه شاهد دوم ( غیر مالسمایی و غیر مبتال به هیرسوتیسم ) 70.20هیرسوتیسم ) 

 تال به آکنه بودند.مب



2 

 

 

سالگی پایدار  25% موارد تا بعد از 7-17سالگی فروکش میکند و فقط در  25آکنه معموال تا  گیري:نتیجه

می ماند. باال بودن شیوع آکنه در گروه مورد یافته هاي مطالعات قبلی را تایید کرده و مطرح کننده عامل 

ه یک هورمون آندروژنیک و یا حساسیت بیشتر پوست ایجاد کننده مشترك است که این عامل می تواند ب

 این افراد به یک گیرنده خاص مربوط باشد.

 

 مالسما ـ آکنه ـ هیرسوتیسم ـ آندروژنهاي کلیدي:واژه
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 مقدمه و اهمیت موضوع

صورت است که به آهستگی و با شکلی متقارن ایجاد می يهاي ناحیهـ مالسما افزایش اکتسابی رنگدانه

 )1ها را گرفتار میکند. (شود و غالباً خانم

) ولی مطالعات مختلف علل 2و3به طورکلی ماهیت دقیق اتیولوژیک مالسما هنوز ناشناخته مانده است.(

گوناگونی را در ایجاد آن دخیل دانسته اند که از آن جمله می توان به مصرف قرص هاي ضد 

)، فاکتورهاي ژنتیک، دیس فانکشن تیروئید، مواد 1تاب()، نور آف6)، دیس فانکشن تخمدان (4و5بارداري(

) اشاره کرد.در یک بررسی در مورد علل ایجاد آکنه ولگاریس به همزمانی 7آرایشی و داروهاي ضد صرع (

درصد از زنان مبتال به آکنه ولگاریس ، مالسما نیز  1/6این آکنه با مالسما اشاره شده به طوري که در  

) اما طبق مطالعه اي که در 9سالگی شایع است ( 30-55در سنین  "مالسما عمدتا) 8وجود داشته است(

) چنین نتیجه گرفته شده است که 2بر روي جمعیت نمونه اي از زنان اردبیل انجام شده است ( 1381سال 

ه تا حدي پایینتر است و همچنین این مطالعه نشان داد "سن مالسما در جامعه ي زنان شهر اردبیل احتماال

% بوده و مشکالت فراوانی از نظر زیبایی براي 39.5است که شیوعمالسما در جامعه ي زنان اردبیل 

 .انانبوجود می اورد

) چنیننتیجه گرفته 1همچنینطی مطالعه اي در مورد ارتباط مالسما با کیستهایتخمدانی و هورمونهایجنسی (

داشته باشند و از آنجاییکهکیستهایتخمدانی و  شده که احتماال هورمونهایآندروژنیک در ایجادمالسما نقش

هورمونهایجنسی از عوامل ایجادکنندهآکنهنیز به شمار می روند لذا تصور می شود کهمیانآکنه و 

مالسمانیزممکن است ارتباط معنیداري بر قرار باشد لذا ضروري به نظر می رسد کهتحقیقاتی جهت یافتناین 

 نندهمالسما و در نتیجه نحوه پیشگیري و درمان آن روشن تر گردد.ارتباط انجام شود تا عوامل ایجادک


