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 تقدیر و تشکر

 نامه را به پایان برسانم .شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان 

بدین وسیله از جناب آقاي دکتر حسن عدالتخواه استاد راهنماي گرانقدر اینجانب که در کلیه 

مراحل انجام این پایان نامه همواره از راهنمایی ها و نظرات ارزنده خود مرا بهره مند نمود تشکر و 

 قدردانی می نمایم.

، که زحمت مشاوره این رساله را متقبل صادقیه اهرياز استاد گرامی جناب آقاي دکتر سعید 

 تشکر و قدردانی می نمایم.شدند 

جعفر محمدشاهی از اساتید فرزانه و دلسوز، جناب آقاي دکتر مجید رستمی، جناب آقاي دکتر 

که زحمت داوري این پایان نامه را کشیدند تشکر و قدردانی می   سرکار خانم دکتر افشان شرقیو 

 نمایم.

هاي زندگی همواره یاوري دلسوز و  ي ها و دشوار عزیز و مهربانم که در سختیپدر و مادر از 

تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم  اند فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده

 تقدیر و تشکر می نمایم.

که  موسوي لیال دکتر و موسوي سعیددکتر  ،موسوي  سپیده دکتر از برادر و خواهران عزیزم،

همواره مایه شادي و دلگرمی ام بوده اند و هستند و یاریگر من در این امر مهم بوده اند تشکر و 

 قدردانی می نمایم.

 وتمامی سوسن براري دکتر ناهیده صادقی ودکتر  ،دکتر دانیال جعفرلو از دوستان عزیزم، 

حظات به یادماندنی را در کنار هم و در دفتر دوستانی که طی این سالیان دراز خاطرات و ل

 خاطراتمان ثبت کردیم و هموراه یاریگر من بوده اند تقدیر و تشکر می نمایم.

با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهمیاري و 

 .نموده اند
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 چکیده:

 

مقایسه تاثیرات ترکیب درمانی اریتروما یسین و ایزوترتینوئین با دوز پایین با اریتروما یسین و 

 فلوتامید با دوز پایین در آکنه شدید خانم ها 

: آکنه التهاب مزمن واحدهاي پیلوسباسه است. آکنه در درصد قابل توجهی از بیماران منجر به اسکار و عوارض شدید مقدمه

روحی و روانی می شود. تاثیرات درمانی با آنتی بیوتیک هاي خوراکی متفاوت است. در افراد جوان با تولید چربی زیاد در 

ن مطالعه مقایسه تاثیرات توام اریترومایسین و ایزوترتینوئین با دوز پائین پوست، کارائی آنتی بیوتیک ها کم است. هدف ای

 خوراکی با اریترومایسین و فلوتامید با دوز پائین درخانم هاي با آکنه نوع شدید است. 

د مطالعه نفر خانم با آکنه نوع شدید در دو گروه وار 80در یک مطالعه کارآزمایی بالینی و تصادفی شده تعداد مواد وروشها:

میلی گرم دو روز  20میلی گرم اریترومایسین در دو دوز منقسم توام با ایزوترتینوئین خوراکی  800شدند. گروه اول روزانه 

میلی گرم اریترومایسین در دو دوز منقسم توام  800در میان (یک روز برداشت دارو و دو روز استراحت) و گروه دوم روزانه 

میلی گرم دریافت کردند. طول دوره مطالعه دو ماه بود. بیماران قبل از شروع درمان وانتهاي  5/62ه با فلوتامید خوراکی روزان

درمان تحت آزمایش تست هاي کبدي در هر دو گروه و آزمایشات چربی خون در گروه ایزوترتینوئین قرار گرفتند. ارزیابی 

 درمان با سرشماري ضایعات، محاسبه اندکس شدت آکنه بود.

نفر و در گروه  29نفر در هر گروه وارد مطالعه شدند .در گروه فلوتامید تعداد  40در مطالعه حاضر تعداد ها: یافته

نفر مطالعه را به اتمام رساندند. میانگین درجه آکنه در گروه فلوتامید در شروع مطالعه بر اساس  32ایزوترتینوئین تعداد 

کاهش یافت. این میزان در گروه ایزوترتینوئین در شروع مطالعه  5/17±5/1و در انتهاي درمان به  GAGS8/0±1/35سیستم 

 ).                             p=43/0کاهش یافت. این تفاوت از نظر آماري معنی دار نبود ( 3/19±7/1ودر انتهاي مطالعه   8/0±6/34

کاهش یافت و   8/52±8/5در انتهاي درمان به  و 9/195±15میانگین اندیکس شدت آکنه در شروع درمان در گروه فلوتامید 

 % ) عدد کاهش داشت.04/73(  1/143میانگین در انتهاي درمان به میزان 

کاهش  3/76±5/12و در انتهاي درمان به  8/247±7/19میانگین اندیکس شدت آکنه در شروع درمان در گروه ایزوترتینوئین 

درصد ) عدد کاهش داشت. این اختالف کاهش در دو گروه از نظر 2/69( 5/171یافت و میانگین در انتهاي درمان به میزان 

 ).p=15/0اماري معنی دار نبود (

تاثیرات درمانی در هر دو گروه (توام ایزوترتینوئین خوراکی با اریترومایسین و فلوتامید خوراکی با نتیجه گیري:

توان این روش توام درمانی را جایگزین بهتري نسبت به درمان اریترومایسین) در آکنه نوع شدید بسیار قابل قبول بوده و می 

 هاي دوزهاي باالي تک درمانی ایزوترتینو ئین خوراکی و فلوتامید خوراکی مطرح کرد.

 کلمات کلیدي: آکنه، ایزوتره تینوئین خوراکی ، فلوتامید خوراکی ، اریترومایسین خوراکی ، درمان توام
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 فهرست عالئم اختصاري

GAGS: Global Acne Grading Score 

ASI: Acne Severity Index 

ACTH: Adrenocorticotropic Hormone 

DHEA-S: DehydroepiandrosteroneSulfate 

DHT:Dehydrotestosterone 

SHBG: Sex Hormone Binding Globulin 

FFA: Free Fatty Acid 

OCP: Oral Contraceptive Pill 

CPA: Cyproteron Acetate 

FDA: Food and Drug Administration  

UV: Ultra Violet 

ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate 

IL: Interleukin 

CBC: Complete Blood Count 

LFT: Liver Function Test 

ICP: Intra Cranial Pressure 

G6PD: Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Deficiency 

PCO: Polycystic Ovary 
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 مسئلهمقدمه و بیان  1-1

آکنه ولگاریس التهاب مزمن واحدهاي پیلوسباسه بوده و مناطقی مثل صورت، گردن، پشت، سینه و بازوهـا  

) این بیماري به عنوان شایعترین بیماري پوستی 3-1(سه فراوانی هستند، درگیر می کند.را که داراي غدد سبا

درصد تخمـین   90ش از تا بی 35نوجوانی در سنین نوجوانی و جوانی شناخته می شود. شیوع آکنه در سنین 

سـاله   16تـا   14هاي % دختر45% پسرها و در 56) در یک مطالعه جامعه محور، آکنه در 4،5(زده شده است.

) آکنه تمایل به بهبودي در دهه سوم زندگی دارد با این حال طبق مطالعات این بیماري در 6(مشاهده گردید.

% زنـان و در  26% مـردان و  12سال در  49تا  40% زنان، در سنین 35 % مردان و20سال در  39تا  30سنین 

 )5(% زنان مشاهده شده است.15ردان و % م7سال در  50سنین باالي 

آکنه با عواملی همچون رژیم غذایی، سیکل قاعدگی، تعریـق، نـور آفتـاب، شـغل، اسـترس هـاي روحـی،        

) عدم درمان به موقع این بیماري 11-7، 1تباط است.(وازم آرایشی در اررادیاسیون، ژنتیک، مواد شوینده و ل

می تواند منجر به برجاي گذاشتن اسکارهاي دایمی و پوست نازیبایی براي فرد شود. همینطور این بیمـاري  

% مـوارد بـه پرخاشـگري،    70منحر به عوارض روانی مهمی می گردد. مطالعات بیانگر این است که آکنه در 

% موارد به دوري از اجتماع و انزوا منجر 57% به از دست دادن اعتماد به نفس و 67% موارد به اضطراب، 63

 )16-12یتی ناشی از خودکشی می گردد.(می شود و در موارد نادر منجر به مورتال

در بخش هاي درمانی، طبقه بنـدي آکنـه از نظـر شـدت، بـراي تصـمیمات درمـانی بسـیار مفیـد اسـت و           

ماري، پاسخ به درمان، استعداد به ایجاد اسکار، اریتم هاي بعـد از التهـاب،   فاکتورهایی شامل، طول مدت بی

 خفیف آکنه با بیماران در) 18و17پیگمانتاسیون، هزینه درمان و ترجیح درمانی بیمار در نظر گرفته می شود.(

 شـود. می  استفاده موضعی فراوردههاي با همراه خوراکی داروهاي متوسط آکنه موضعی، فراوردههاي فقط

          باشـد.             مـدنظر  بایـد  خـوراکی  ایزوترتینـوئین  نیـاز  صـورت  در و بیوتیـک  آنتـی  شـدید  آکنـه  با بیماران رد


