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Abstract
Introduction: Acne is the most common skin disorder that affects nearly 80% of people
in periods of life. Patients with acne often experience depression and anxiety and low selfesteem and generally experience lower quality of life. Therefore, the aim of this study was
to evaluate and compare the quality of life in patients with acne vulgaris before and after
treatment.
Materials and Methods: In this clinical trial, patients with acne referred to the skin
clinic were examined. Patients were examined by a clinician and information was
collected using a standard questionnaire for determining the severity of acne. After
confirming the incidence of acne based on the severity of the disease, they were divided
into three groups: mild, moderate and severe. Then, quality of life and self-esteem of
patients were assessed using standard questionnaires and then each group received
standard pharmaceutical treatment. After the end of the treatment period, the quality of
life and self-esteem of patients were re-evaluated. Finally, statistical analysis was
performed using SPSS software via t-test and chi square methods.
Results: A total of 90 patients were enrolled (30 males and 60 females) with an average
age of 26.9 ± 6.1. The results of the study showed that the level of quality of life in the
mild, moderate and severe acne group after treatment was significantly higher than the
pre-treatment. Also, the level of self-esteem in the mild, moderate and severe groups of
the treatment group was significantly higher than the pre-treatment.
Conclusion: The results suggest that treatments have significantly improved the clinical
symptoms of acne and increased quality of life and self-esteem in patients. This indicates
the importance of acne treatment to improve quality of life and increase self-esteem.
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مقایسه کیفیت زندگی و عزتنفس در بیماران مبتال به آکنه ولگاریس قبل و بعد از

تلفن -72131213117 :ایمیلhamidehmolaei@yahoo.com :

چکیده
مقدمه :آكنه شایعترین بیماری پوستی است كه نزدیك به  %37از افراد را در دورههایی از زندگی درگیر میكند .بیماران
مبتال به آكنه اغلب افسردگی و اضطراب و اعتمادبهنفس پایین و بهطوركلی كیفیت زندگی پایینتر را تجربه میكنند؛
بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه كیفیت زندگی در بیماران مبتال به آكنه ولگاریس قبل و بعد از درمان است.
مواد و روشها :در این مطالعه بیماران دچار آكنه مراجعهكننده به درمانگاه پوست بقیهاهلل در سال  1391تحت بررسی
قرار گرفتند .بیماران توسط پژوهشگر تحت معاینه بالینی قرار گرفتند و اطالعات الزم از طریق پرسشنامه استاندارد
تعیین شدت آكنه جمعآوری شد .پس از تائید تشخیص آكنه بر اساس شدت بیماری ،به سه دسته خفیف ،متوسط و
شدید تقسیم شدند .سپس كیفیت زندگی و میزان عزتنفس بیماران با استفاده از پرسشنامههای كیفیت زندگی برای
بیماران دچار آكنه (AQOLكه توسط سازمان بهداشت جهانی در سال  1993ایجادشده) و نیز پرسشنامه عزتنفس
روزنبرگ كه توسط روزنبرگ در سال  1911طراحیشده ارزیابی شد و پسازآن هر گروه تحت درمان دارویی استاندارد
قرار گرفتند .پس از پایان دوره درمان مجدداً سطح كیفی زندگی و میزان عزتنفس بیماران ارزیابی شد .درنهایت
تجزیهوتحلیل دادههای آماری به كمك نرمافزار  Spssو آزمونهای تی تست و كای اسکوئر انجام گرفت.
یافتهها :درمجموع  97بیمار وارد مطالعه شدند ( 37نفر مذكر و  17نفر مؤنث) كه میانگین سنی آنها  21/9±1/1بود.
نتایج تحقیق نشان داد كه سطح كیفیت زندگی در گروه آكنه خفیف و متوسط و شدید بعد از درمان نسبت به قبل
درمان افزایش معناداری یافت .همچنین سطح عزتنفس گروه خفیف و متوسط و شدید بعد درمان نسبت به قبل درمان
افزایش معنادار یافت.
نتیجهگیری :نتایج به دست آمده حاكی از این است درمانهای به كارگرفته شده باعث بهبود قابلتوجه عالئم بالینی
آكنه و افزایش سطح كیفیت زندگی و عزتنفس در بیماران شده است .این نشانگر اهمیت درمان آكنه در بهبود كیفیت
زندگی و افزایش اعتمادبهنفس است.
کلمات کلیدی :آكنه ولگاریس ،كیفیت زندگی ،عزتنفس ،بیماریهای پوستی.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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آكنه یکی از شایع ترین اختالالت پوستی است [ .]1بامبری و
همکاران در سال  2779آكنه را یك بیماری شایع در دوران نوجوانی
معرفی میكنند كه می تواند خود را به صورت پاپول و پوسچول و
كیست در نواحی صورت ،قفسه سینه و پشت نشان دهد و حتی
گاهی تا دوران بزرگسالی نیز با شدت ادامه یابد [ .]6شیوع آن به
حدی است كه برخی افراد آن را نوعی حالت فیزیولوژیك در دوران
نوجوانی و بلوغ نامیده اند [ .]3آكنه در  93%موارد در صورت دیده
میشود ولی می تواند بر روی گردن ،تنه ،پشت ،شانه ها و قسمت
فوقانی بازوها نیز ظاهر شود ،همچنین شیوع آن در آقایان كمتر
ولی شدیدتر است؛ اما در خانم ها باای نکه شیوع كمتری دارد نسبت
به درمان مقاوم تر است .به طوركلی در  17%از آقایان و  1%از خانم ها
تا سن  47سالگی آكنه ادامه دارد [ .]4این بیمار ی احتماالً به دلیل
پایین تر بودن سن بلوغ در دخترها زودتر از پسرها بروز می كند.
آكنه در  ٪ 47دختران  17ساله و  ٪21پسران  13ساله دیده
میشود .پس ازاین سن ،درصد شیوع آن كاهشیافته ،بیماری
به طرف بهبود پیش میرود .به طوركلی آكنه حدود  31درصد از
افراد بین  12تا  24سال را گرفتار میكند .ولی تعداد افرادی كه
آكنه پایدار یا آكنه دیررس دارند ،در حال افزایش است [ .]4در
سال  2711تعریف جدیدی از آكنه معرفیشده و آكنه را یك
بیماری التهابی مزمن واحدهای پیلوسباسه در سنین بلوغ میشمارد
كه شیوع آن در افراد بالغ  47الی  91درصد با ارجحیت ابتال در
مردان گزارش شده است [.]3
به طوركلی التهاب غدد چربی بدن با پاپول ،كومدون ،كیست،
پوستول و تشکیل ندول شناخته میشود .این عارضه در دوره بلوغ
شایع است ،چون فعالیت غدد چربی به دلیل افزایش گونادوتروپیسم
زیاد می شود .هورمون اندروژن موجب افزایش عوارض آكنه میشود
و برعکس استروژنها بروز آكنه را كنترل می كنند .اختالالت معده
ای-روده ای ،هی پووی تامی نوز یا آوی تامینوز و آنمی در به وجود آمدن
این عارضه نقش دارند  .همچنین موارد شدید آكنه می توانند اسکار
به جا بگذارند [.]4
كو مدون ها نقطه شروع تمام انواع آكنه میباشند .آن ها در ابتدا
به صورت انسدادهای كوچکی در منفذهای پوست ایجاد میشوند.
در این مرحله به آن ها می کروكومدون گفته میشود و اندازه آن ها
به قدری كوچك است كه قابل مشاهده نی ستند .می کروكومدون ها
می توانند بزرگ شده و به كومدون های بزرگ تر ی تبدیل شوند و یا
ای نکه پاره شده (در زیر پوست) و باعث ایجاد جوش های التهابی
شوند .این پاره شدن كومدون ها به علت افزایش فشار و آسیب هایی
است كه فرآی ند التهاب در دیواره مجاری ایجاد میكند [.]5
به طوركلی كو مدون ها بر دو نوع سربسته (سرسفید) و سرباز
(سرسیاه) هستند [ . ]5تصور میشود كه جوش های سرسفید نوعی
جوش چركی باشند ،درحالی كه چنین نیست .وقتی
می کروكومدونها بزرگ میشوند ،ازآنجاییكه تورم در قسمت پشت
انسداد افزایش می یابد ،این كو مدون ها قابل مشاهده میگردند .اگر
این انسداد اول یه كامالً در عمق منفذ پوستی قرار داشته باشد ،دهانه
منفذ كه به پوست باز میشود همچنان بسته باقی خواهد ماند .این

وضع یت باعث بروز جوش های سرسفیدی خواهد شد كه می توان
آن ها را بر روی پوست مشاهده نمود [ .]5در جوش های سرسیاه،
انسداد در قسمت باالتری در مجرا رخ میدهد و بنابراین دهانه
منفذی كه به پوست باز میشود ،وس یع تر شده و محتویات آن
قابل مشاهده میگردند .آن چیزی كه باعث انسداد مجرا میشود،
مخلوطی از سبوم كه به صورت جامد درآمده و سلول های مرده
دیواره مجرا میباشد  .ازآنجاییكه این سلول های مرده شبیه
سلول های پوست هستند ،حاوی رنگ دانه ای به نام مالنین میباشند
(مالن ین باعث ایجاد رنگ افراد میشود) .این رنگ دانه كه در
سلول های مرده مجاری موجود میباشد در هنگامیكه در معرض
هوا قرار میگیرد دچار تغییر رنگ شده و سیاه میگردد و جوش های
سرس یاه را درست میكند [ .]5به طوركلی انواع مختلف آكنه
ولگاریس به شرح ذیل میباشد [ :]5الف) كمدون بسته (سرسفید):
حفره فولیکولی غیر ملتهب (غیر قرمز) حاوی سبوم با یك غشاء
اپیدرمی پوشاننده .ب) كمدون باز (سرسیاه) :حفره فولیکولی غیر
ملتهب (غیرقرمز) حاوی سبوم كه سیاه به نظر می رسد .ج) پاپول:
برآمدگی كوچك گرد تا بیضیشکل پوست كه اندازه آن  1الی 1
میلی متر است .د) پوسچول :این ضایعه مشابه پاپول است با این
تفاوت كه درون آن چرک وجود دارد .ه) ندول/كیست :توده  2تا 3
سانت یمتری سفت شده با حاشیه نامشخص كه قرمز ،حساس و گاهی
سرباز میباشد.
ارزیابی شدت آكنه مهم ترین وسیله جهت تعیین تدبیر درمانی آن
میباشد .برای سهولت ،آكنه ازنظر شدت به سه گروه تقسیم
میشود :خفیف ،متوسط و شدید .این طبقه بندی برای ضایعات
صورت در نظر گرفته شده است ،ولی برا ی طبقه بندی آكنه روی تنه
نیز قابل اجرا است [.]5 ,4
ارزیابی آثار روانی -اجتماعی آكنه اهمیت بسیاری دارد .آكنه
می تواند بر كیفیت زندگی فرد تأثیر مستقیم بگذارد و باعث
اضطراب ،افسردگی ،كاهش اعتمادبه نفس و احساس عدم پذیرش
در جامعه شود [ .]2باید دانست كه شدت بالینی آكنه همیشه شدت
آثار روانی اجتماعی آن را تعیین نمی كند؛ اما بهر حال درمان مؤثر
آكنه باعث كاهش این اثرهای منفی می شود [ .]7اگر آثار روانی
اجتماعی واضحی وجود داشته باشد درمان شدیدتری برای بیمار در
نظر گرفته می شود [ .]7گفته می شود كه برداشت بیمار از بهبود،
بهترین سنجش برای درمان موفق است[ .]8هرچند آكنه یك
بیماری خود محدود شونده است ولی با توجه به اینکه عمدتاً پوست
صورت را درگیر میكند و اثرات این ضایعات پوستی گاهی تا
مهروموم ها و حتی تا تمام عمر می تواند در پوست باقی بماند ،در
زندگی انسان اهمیت زیادی دارد و می تواند نقش به سزایی بر
كیفیت زندگی فرد بگذارد .طی بررسیهای انجام شده در مطالعهی
جونز و همکاران در سال 2777به این نتیجه رسیدند كه در بین
بیماریهای پوستی مشاهده شده اثرات روانی و اجتماعی آكنه از
پسوریازیس و اگزما نیز مخرب تر است [ . ]9نیمیر و همکاران نیز در
سال  2771درجات مشکالت روانی و اجتماعی و احساسی آكنه را
برابر با بیماری ناتوان كننده ای مثل آسم ،تشنج و دیابت و كمردرد
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در این مطالعه شبه تجربی قبل و بعد ،بیماران مبتال به آكنه ولگاریس
مراجعهكننده به درمانگاه پوست بیمارستان بقیهاهلل تهران در سال 1394
تحت بررسی قرار گرفتند .از بین این افراد  97بیمار كه بین  11تا  31سال
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و آرتریت بیان كردند [ .]11همچنین بیان نمودند كه این مشکالت
روانی و تغییرات احساسی بستگی به شدت آكنه ندارد و حتی آكنه
خفیف و متوسط می تواند با افسردگی شدید و حتی افکار خودكشی
همراه باشد [ .]11درجات شدید اضطراب به خاطر عدم توانایی
برقراری ارتباط در محیط اجتماعی دیده شده است .نتایج مطالعه
نیمیر و همکارانش نشان داده كه پس از درمان كاهش قابل توجهی
در اضطراب این بیماران ایجاد میشود [ . ]11رپ و همکاران در
سال 2774بیان كردند كه بیماران با درجات آكنه شدیدتر زودتر از
بقیه افراد عصبانی میشوند كه می تواند از یك سو بر كیفیت زندگی
و از سوی دیگر بر رضایت از درمان تأثیر به سزایی داشته باشد.
همچنین در افرادی كه در كودكی نتوانند اعتمادبه نفس باال و ت صویر
ذهنی خوبی از خود داشته باشند ،آكنه در دوره آسیب پذیر بلوغ
می تواند ضربه شدیدی برای فرد ایجاد كند [.]8
اندازه گیری كیفیت زندگی و درک بیماران از خود به وسیلهی ابزار
مناسب می تواند پزشك را به استرس روانی بیمار در ارتباط با آكنه
آگاه كند كه تأثیر به سزایی در رابطه پزشك و بیمار در جهت
دستیابی به اطالعات موردنیاز دارد .در مطالعه موسام و همکاران در
سال  2771كه تأثیر آكنه را بر روی كیفیت زندگی جوانان آفریقایی
موردبررسی قرار داده اند ،به این نتیجه رسیدند كه بیماران با آكنه
ولگاریس به طور قابل توجهی از فشارهای روانی حاصل از آن رنج
میبرند [ . ]11در مطالعه گورل و همکاران در سال  2771تأثیرات
بیماریهای پوستی روی كیفیت زندگی موردبررسی قرارگرفته و
ارتباط معنیداری بین اضطراب و افسردگی و ابتال به آكنه در افراد
موردمطالعه به دست آمده است .در این مطالعه كهیر و آكنه از
بیماریهایی بودند كه بیشترین درصد عوارض روانی حاصله را به
خود اختصاص داده بودند [ .]16محققان در مطالعه ای در نیوزلند
به این نتیجه رسیدند كه آكنه ،اضطراب ،افسردگی و افکار خودكشی
را در افراد تقویت خواهد كرد [ .]13همچنین خان و همکاران در
سال  2711در مطالعه خود با پرسیدن یك سؤال از بیماران آكنهای
كه اعتقاد شما در مورد تأثیر منفی آكنه در ارتباط با فامیل و
دوستان وجود دارد یا نه؟ به ای ن نتیجه رسیدند افرادی كه جواب
مثبت می دهند ك ه تصویر ذهنی مناسب داشته باشند [.]14
با توجه به موارد ذكرشده در باال و عوارض روان شناختی كه افراد
مبتال به آكنه را درگیر میكند و لزوم درمان هر چه سریع تر این
بیماران ،تصم یم گرفتیم تا اثر درمان آكنه ولگاریس را بر كیفیت
زندگی و عزت نفس بیماران آكنه ای مراجعه كننده را بررسی كنیم.
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر وجود آكنه بر سالمت روان
بیماران و تأثیر احتمالی درمان بر شاخص ها ی سالمت روان بیماران
دچار آكنه ولگاریس بود .الزم به ذكر است كه طرح حاضر در جلسه
كمیته اخالق دانشگاه مطرح شده و با كد شماره
 ir.BMSU.REC.1396.179مجوز كمیته اخالق دانشگاه را
كسب نموده است.

داشتند و با بررسی سوابق آنها و جمعآوری اطالعات مشخص شد كه سابقه
بیماریهای شناختهشده كبدی ،گوارشی ،كلیوی ،هایپرلیپیدمی و بیماری
روانی همچنین سابقه حساسیت دارویی و غذایی و آرایشی را نداشتند وارد
مطالعه شدند .همچنین بیمارانی كه سوابق ذكرشده در آنها مثبت بود و
نیز بیمارانی كه در دوره شیردهی و بارداری هستند یا بیمارانی كه قصد
بارداری دارند از مطالعه خارج شدند .بیماران با روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب میشدند .اطالعات الزم از طریق پرسشنامه استاندارد GAGS
(پرسشنامه تعیین شدت آكنه) جمعآوری شد [ .]15كلیه بیماران توسط
پژوهشگر تحت معاینه بالینی قرارگرفته و پس از تأیید تشخیص آكنه بر
اساس شدت بیماری به  3دسته خفیف ،متوسط و شدید تقسیم شدند
(برحسب نمونه در دسترس برای هر گروه  37بیمار).
پس از تعیین شدت آكنه و دسته بند ی بیماران در سه گروه ،بیماران
پرسشنامه كیفیت زندگ ی برای بیماران دچار آكنه ( Acne
 )Quality Of Life = AQOLو پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
را پر كردند .پرسشنامه كیفیت زندگی جهت سنجش كیفیت زندگی
مورداستفاده قرارگرفته و سازنده آن سازمان بهداشت جهانی با
همکاری  11مركز بین المللی در سال  1993است  .این ابزار برای
چهار فاكتور خود ادراک ،نقش اجتماعی ،عالئم عاطفی و عالئم آكنه
در بیماران دچار آكنه استانداردشده است [ .]12نحوهی تفسیر این
پرسشنامه بدین صورت است كه برای هر سؤال از  1تا  4طبق
توضیح باال امتیاز تعلق میگیرد ،بدین گونه كه پاسخ هیچ  4امتیاز
و پاسخ شدید  1امتیاز میگیرد و سپس جمع كل امتیازها محاسبه
میشود .محدودهی  27-17امتیاز كیف یت پایین و  37-27كیفیت
متوسط و  47-37كیفیت باالی زندگی در نظر گرفته می شود [.]12
روایی و پایایی این ابزار در مطالعات بسیاری بررسیشده است [.]17
پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ نیز یك مقیاس استانداردشده است كه
دربرگیرنده  17جمله یا اظهارنظر است كه احساس واقعی افراد درباره هر
یك از جمالت دریکی از دو گزینه موافقم یا مخالفم ،با عالمت ضربدر
مشخصشده و نمره كل از مجموع نمرات دادهشده  17سؤال به دست
میآید [ .]18آزمودنی با پاسخ موافق خود به هر یك از گویه های  1تا ،1
نمرة  +1دریافت كرده و به پاسخهای مخالف به هر یك از گویه های  1تا
 ،1نمره  – 1داده میشود .همچنین آزمودنی به پاسخهای موافق به هر یك
از گویه ها  1تا  ،17نمره  -1و به پاسخهای مخالف به هر یك از گویه های
 1تا  17نمره  +1دریافت میكند .نمره باالتر از صفر نشاندهنده عزتنفس
باال و نمره كمتر از صفر نشاندهنده عزتنفس پایین میباشد .مطالعات
متعددی بهمنظور بررسی پایایی و روایی مقیاس عزتنفس روزنبرگ
انجامشده است .رابینسون و همکاران در سال  2771طی یك مطالعه بر
روی چهار گروه مجزای بیماران ضریب آلفای كرونباخ  7/73برای نسخهی
انگلیسی و  7/77را برای نسخه اسپانیایی این پرسشنامه گزارش كردهاند
[.]19
سپس برحسب شدت آكنه كلیه بیماران تحت درمان استاندارد قرار
گرفتند :شدت خفیف :درمان موضعی با داروی كومدولیتیك
آدوپاالن یك شب در میان؛ شدت متوسط :درمان خوراكی با داكسی
سیکل ین  177میلیگرم روزانه و گروه شدید :درمان با ترتینویین
 7/1-1میلیگرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن [ . ]61بعد از حدود
 4-1ماه درمان بیماران مجدداً پرسشنامه كیفیت زندگی و
عزت نفس را پركرده و با پرسشنامه های قبل از درمان مقایسه شدند.
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مالحظات اخالقی

روش تحلیل دادهها

یافته ها
درمجموع  97بیمار وارد مطالعه شدند كه از این تعداد  37نفر مرد
و  17نفر زن بودند .حداقل و حداكثر سن بیماران به ترتیب  27و
 33سال و میانگین آن نیز  21 /9سال بود ( جدول  .)1همچنین
 11/1درصد مردان و  22/2درصد زنان آكنه خفیف 11/1 ،درصد

شدید قبل از درمان
با امتیازبندی و بررسی امتیازها طبق پرسشنامه كیفیت زندگی و قرار دادن
آنها در  3سطح ،فراوانی كیفیت زندگی در بیماران قبل از درمان به دست
آمد .بر این اساس  1/7درصد از بیماران كیفیت پایین 77،درصد كیفیت
متوسط و  23/3درصد از بیماران كیفیت باالی زندگی داشتند.
در گروه آكنه با شدت متوسط 27،درصد بیماران كیفیت زندگی
پایین 41/7 ،درصد كیفیت زندگی متوسط و  33/3درصد كیفیت
زندگی باال داشتند .همچنین در گروه آكنه با شدت باال  27درصد
از بیماران كیفیت پایین زندگی 13/3 ،درصد كیفیت متوسط زندگی
و  21/7درصد از بیماران كیفیت باالی زندگی داشتند (جدول .)2

کیفیت زندگی در سه گروه آکنه خفیف ،متوسط و
شدید بعد از درمان
نتایج ما نشان دادند كه در گروه آكنه خفیف بعد از درمان ،صفر درصد از
بیماران كیفیت پایین زندگی 11/7 ،درصد از بیماران كیفیت متوسط زندگی
و  73/7درصد از بیماران كیفیت باالی زندگی داشتند .در بیماران آكنهای
با شدت متوسط بعد از درمان  3/3درصد از بیماران كیفیت پایین زندگی،
 21/7درصد كیفیت زندگی متوسط و  77نیز كیفیت زندگی باال داشتند.
همچنین در بیماران آكنهای با شدت شدید صفر درصد از بیماران كیفیت
زندگی پایین 37 ،درصد كیفیت زندگی متوسط و  77درصد نیز كیفیت
زندگی باال داشتند (جدول .)2

جدول  :1توزیع سنی بیماران
تعداد افراد

گروههای سنی
22-22

22

22-92

92
12

 92به باال

21/3±1/1

(انحراف معیار±میانگین)

جدول  :2فراوانی نسبی ( )%كیفیت زندگی در گروههای مختلف قبل و بعد از درمان
گروههای درمانی

کیفیت زندگی

قبل درمان ()%

بعد درمان ()%

پایین

1/7

11/7

متوسط

77

33/3

باال

23/3

3/3

پایین

27

3/3

متوسط

41/7

21/7

باال

33/3

77

P
7/77

آکنه خفیف

7/774

آکنه متوسط

7/777

آکنه شدید
پایین

27

7

متوسط

13/3

37

باال

21/7

77
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داده های جمع آوریشده توسط نرم افزار  SPSS18مورد آنالیز قرار
گرفت .برای توصیف متغییر های كیفی از درصد و متغییر های كمی
از میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در بررسی متغیر های كمی
توزیع نرمال متغیرها با استفاده از تست كولموگوروف  -اسمیرنوف
بررسی گردید و P Value ≤ 7/71به عنوان توزیع نرمال محسوب
شد .با توجه به نوع توزیع متغیرها از آزمون ها ی پارامتریك و غیر
پارامتریك برای مقایسه میانگین های هر گروه استفاده گردید .برای
بررسی متغییر های كیفی از تست آماری  Chi – squareاستفاده
شد .همچنین از آزمون  t testبرای مقایسه استفاده شد.

کیفیت زندگی در سه گروه آکنه خفیف ،متوسط و

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.4.1.55

به تمام بیماران توضیحاتی در مورد اهداف طرح داده شد و از كلیه
بیماران رضایت نامه آگاهانه اخذ گردید .اطالعات كلیه افراد
موردمطالعه محرمانه باقی ماند  .كلیه مفاد بیانیه و معاهده اخالقی
هلسینک ی در این مطالعه رعایت گردید .الزم به ذكر است كه این
طرح كار آزمایی با كد  ir.BMSU.REC.1396.179در كمیته
اخالق دانشگاه ثبت شده است.

مردان و  22/2درصد زنان آكنه متوسط و  17درصد مردان و 23/3
درصد زنان آكنه شدید داشتند.

موالیی و همکاران
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متوسط و شدید قبل از درمان

نتایج ارزیابی عزت نفس در سه گروه آکنه خفیف،
متوسط و شدید بعد از درمان
نتایج مطالعه نشان دادند كه در گروه آكنه خفیف بعد از درمان،
صفر درصد از بیماران عزت نفس پایین 1/7 ،درصد عزت نفس
متوسط و  93/3درصد نیز عزت نفس باالرمان داشته اند .در گروه
آكنه متوسط  3/3درصد از بیماران عزت نفس پایین 27 ،درصد
عزت نفس متوسط و  71/7درصد نیز عزت نفس باال داشتند .در گروه
آكنه شدید نیز  3/3درصد بیماران عزت نفس پایین 23/3 ،درصد
عزت نفس متوسط و  73/3درصد عزت نفس باال داشتند (جدول .)3

مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد از درمان در
گروه های مختلف
بعد از اطمینان از نرمال بودن میانگین كیفیت زندگی در هر مرحله
توسط تست كولوموگروف-اسمیرنوف ،برای مقایسه نتایج آزمون
قبل با بعد از اعمال مداخله از تست Paired Samples Test
استفاده شد .بر این اساس ،میانگین كیفیت زندگی قبل و بعد از
اعمال مداخ له در گروه های خفیف ( ، )P=7/77متوسط ()P=7/774
و شدید ( )P=7/777اخت الف معناداری داشت ( جدول .)2

مقایسه عزت نفس قبل و بعد از درمان در گروه های
مختلف
بعد از اطمینان از نرمال بودن میانگین نمرات عزت نفس در هر
مرحله توسط تست كولوموگروف-اسمیرنوف ،برای مقایسه نتایج
قبل با بعد از اعمال مداخله از تست Paired Samples Test
استفاده شد .بر این اساس ،میانگین عزت نفس قبل و بعد از اعمال
مداخ له در گروه های خفیف ( ، )P=7/77متوسط ( )P=7/772و
شدید ( )P=7/712اخت الف معناداری داشت ( جدول .)3
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با امتیازبندی و بررسی امتیازها طبق پرسشنامه عزت نفس روزن برگ
و قرار دادن آن ها در  4سطح مختلف ،فراوانی میانگین نمرات
عزت نفس در بیماران به دست آمد  .بر این اساس در گروه آكنه
خفیف 1/7 ،درصد از بیماران عزت نفس پایین 47 ،درصد عزت نفس
متوسط و  13/3درصد نیز عزت نفس باال قبل از درمان داشتند .در
بیماران آكنه ای با شدت متوسط 17 ،درصد از بیماران عزت نفس
پایین 47،درصد عزت نفس متوسط و  17درصد نیز عزت نفس باال
قبل از درمان داشتند .در بیماران آكنه ای با درجه شدید قبل درمان
نیز  23/4درصد از بیماران عزت نفس پایین 23/3 ،درصد از بیماران
عزت نفس متوسط و  13/3درصد از بیماران نیز عزت نفس باال قبل
درمان آكنه داشتند.

نتایج مطالعه حاضر مؤید تأثیر مثبت درمان آكنه بر میزان
اعتمادبه نفس و كیفیت زندگی افراد دچار آكنه ولگاریس است.
آكنه تأثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی از قبیل روابط
شخصی ،عاطفی ،ورزشی و حتی استخدام افراد می گذارد و
مشکالت روانی اجتماعی قابل مالحظه ای نظیر افسردگی و اضطراب
و انزوای اجتماعی در افراد بیمار ایجاد میكند [ .]2درواقع مشکالت
روانی به صورت مخفی در پشت بیماری آكنه هستند و زمانی آشکار
میشوند كه ابزارهای مناسب بررسی كیفیت زندگی و درک بیماران
از خود در مشاوره توسط پزشك به كار گرفته شوند .یکی از
مهم ترین مواردی كه در این مطالعه به عنوان جنبه كیفیت زندگی
بیماران دارای آكنه بررسی شد ،درک از خود در بین بیماران بود.
در مطالعه صورت گرفته در آفریقای جنوبی درک بیماران از خود
به طور معناداری متفاوت از درجه بندی و كلینیکی شدت آكنه در
آن ها بود [ .]11در مطالعه جونز و همکاران نیز نشان داده شده است
كه درمان بیماری می تواند در بیش از نیمی از بیماران بیان خود
فرد درباره بیماری را بهبود بخشد [ . ]9در یك مطالعه دیگر نیز
نشان داده شده كه درک بیماران از خود مهم تر از تعیین كلینیکی
آكنه در بیان مشکل روانی اجتماعی آن ها می باشد [ .]13بااین حال
مطالعه صورت گرفته در عربستان نشان داده است كه آكنه در بیش
از نیمی از بیماران تأث یری بر درک بیماران از خود نداشته است
[ . ]61با توجه به نتایج این مطالعات می توان گفت كه درک از خود
در بیماران دارای آكنه یا به ب یان دیگر نازیبا شدن و تصویر ذهنی
از خود در این بیماران ،در بین افراد مؤنث نسبت به مذكر بیشتر
است .درک از خود متفاوت از معیارهای درجه بندی كلینیکی آكنه
است و برای ارزیابی میزان اضطراب و پریشانی و میزان
اعتمادبه نفس ،اندازه گ یری آن ضروری است تا پزشك متوجه
استرس روانی در فرد شود و اقدامات بعدی برای درمان تهاجمی تر
و بیشتر صورت گیرد [ .]2بروز آكنه در افراد باعث افسردگی و
اضطراب می شود و از عواملی كه به طور ثانویه به علت آكنه
تشدیدكننده افسردگی و اضطراب هستند ،دوری كردن از اجتماع
و مشکالت تصویر ذهنی از خود و كاهش اعتمادبه نفس ب یان شده
است [ .]66 ,13مشکل در فعالیت های روزانه و ارتباط برقرار كردن
با دیگران می تواند محدودیت بیشتری برای بیمار ایجاد كند و
شدت بیماری را نیز افزایش دهد [ .]63نتایج به دست آمده در
مطالعه ما نشان می دهند سطح كیفیت زندگی در گروه آكنه خفیف
و متوسط و شدید بعد از درمان نسبت به قبل درمان افزایش
معناداری داشته است .در كل با توجه به نتایج به دست آمده در
مطالعات ،گرچه نقش اجتماع مثل مالقات با افراد جدید و رفتن به
مکان های عمومی ،ارتباطی با جنس افراد ندارد و نیز تأثیر نقش
اجتماع در مطالعات كمتر از زمینه های دیگر مرتبط باك یفیت
زندگی بیماران دارای آكنه است ،اما به علت اینکه به صورت ثانویه
تشدیدكننده افسردگی و اضطراب در بیماران مبتال به آكنه است
بررسی آن قبل از درمان اهمیت دارد.
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جدول  :9فراوانی ( )%كیفیت عزتنفس در گروههای مختلف قبل و بعد از درمان
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گروههای درمانی

میزان عزتنفس

قبل درمان ()%

بعد درمان ()%

P
7/77

آکنه خفیف
پایین

1/7

7

متوسط

47

1/7

باال

13/3

93/3

پایین

17

3/3

2/222

آکنه متوسط

باال

17

پایین

23/4

3/3

متوسط

23/3

23/3

باال

13/3

73/3

2/212

آکنه شدید

ازجمله دیگر جنبههای كیفیت زندگی كه در مطالعه ما موردبررسی قرار
گرفت میزان عزتنفس بیماران دارای آكنه بود .در یك مطالعه در كشور
اسکاتلند نیمی از افراد شركتكننده ازنظر احساسی تحت تأثیر آكنه خود
قرارگرفته بودند [ .]64در مطالعه جونز و همکاران آن دسته از افرادی كه
اظهار كردند بعد از درمان آكنه تغییر نکرده یا بدتر شدهاند ،درزمینهی
احساسات ،امتیاز باالتر و درنتیجه كیفیت زندگی بدتر داشتند [ .]9درنهایت
با توجه به نتایج این مطالعات ،نقش احساسات از اهمیت زیادی در بین
بیماران دارای آكنه و كیفیت زندگی آنها مخصوصاً در بین زنان برخوردار
است و میتوان گفت كه احساس ناراحت و خوب نبودن به خاطر آكنه و
احساس نیاز به درمان همیشگی برای آكنه ازجمله مواردی است كه نقش
احساس در افراد دارای آكنه را مشخص میكند و با بررسی آنها در هنگام
مراجعه بیماران میتوان به بهبود كیفیت زندگی و كاهش مشکالت روانی
اجتماعی آنها كمك كرد [.]9
در بخش دیگری از این مطالعه عالئم بیماران مبتال ازنظر خود آنها بررسی
شد .با توجه به نتایج آن میتوان گفت كه بین مردان وزنان در بیان عالئم
آكنه خود تفاوت وجود دارد و علیرغم اینكه شدت كلینیکی آكنه در مردان
بیشتر است ولی فراوانی شدت آكنه در بین زنان بیشتر است و بیان مردان از
عالئم آكنه از شدت كمتری نسبت به زنان برخوردار است و میتوان گفت كه
زنان توجه بیشتری به عالئم آكنه خوددارند و احتماالً تأثیر عوارض روانی
اجتماعی آكنه بر كیفیت زندگی آنها بیشتر خواهد بود كه نیاز به بررسی
قبل از درمان و در نظر گرفتن بیان خود بیمار در مشاوره برای زمان انجام
اقدام درمانی خواهد بود .اختالالت روانی این بیماران جدای از شدت كلینیکی
آكنه گاهی به حدی شدید است كه افکار خودكشی و افسردگی و اضطراب
و حتی اقدام به خودكشی در این بیماران گزارششده است [.]61 ,9 ,2
همچنین قابلذكر است كه كیفیت زندگی قبل از درمان در هر  3گروه خفیف
و متوسط و شدید نسبت به بعد از درمان افزایش معناداری را نشان داد كه

حاكی از تأثیر مثبت درمان میباشد .همچنین عزتنفس بیماران در گروه
آكنهی خفیف و متوسط و شدید قبل از درمان نسبت به بعد از درمان افزایش
معناداری یافت .همچنین میانگین سنی افراد شركتكننده در مطالعه نشان
داد كه بیماری آكنه ،اكثراً افراد جوان و نوجوان را درگیر میكند و اهمیت
زیادی بر اعتمادبهنفس و توانایی اجتماعی آنها دارد.
با توجه به موارد ذكرشده در باال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع ،ما
پیشنهاد میكنیم ،آموزشهای الزم درزمینهی عوارض روانی اجتماعی آكنه
و آثار منفی بر كیفیت زندگی به كاركنان بهداشتی و پزشکان داده شود تا با
توجه به عوارض كاهش كیفیت زندگی و عزتنفس در بیماران مبتال به آكنه
در مورد شناسایی و پیگیری بیماران دارای آكنه اقدام نمایند .تشخیص
بهموقع و درمان آكنه توسط پزشکان و متخصصین پوست میتواند عامل
مهمی در كاهش اختالالت روانی و به دنبال آن بهتر شدن سطح كیفیت
زندگی در افراد مبتال به آكنه باشد .لذا توجه ویژه پزشکان به جنبههای روانی
این بیماری و كسب آگاهی در این زمینه میتواند كمك بزرگی به درمان مؤثر
این بیماران و بهبود كیفیت زندگی آنان داشته باشد .با توجه به محدود بودن
حجم نمونه كه از محدودیتهای این مطالعه بود پیشنهاد میشود در تحقیقات
آتی در حجم نمونه بزرگتری این موضوع بررسی شود.
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