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چکیده
مقدمــه :از آنجایــی کــه نقــش وضعیــت تستوســترون و دی هیــدرو تستوســترون ســرم در افــراد ســبوریک مــورد
بحــث اســت ،لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ســطح تستوســترون و ِدی هیدروتستوســترون ( )DHTســرم در
افــراد مبتــا بــه ســبوره ( )Seborrheaانجــام گرفــت.
روش کار :در ایــن مطالعــه مورد-شــاهدی ،تعــداد  36فــرد مبتــا بــه ســبوره و  36نفــر ســالم زیــر  40ســال ســن
کــه بــه بخــش پوســت بیمارســتان فرشــچیان شــهر همــدان مراجعــه نمــوده بودنــد ،ا نتخــاب شــدند .ســطح ایــن
هورمونهــا در هــر نمونــه ســرمی برحســب  ng/mLبــرآورد شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSویرایــش
 16و آزمــون  tو کای اســکوئیر آنالیــز آمــاری شــد (.)α = 0/05
یافتههــا :تعــداد زنــان و مــردان شــرکت کننــده بــه ترتیــب برابــر بــا  49نفــر ( )%68و  23نفــر ( )%32بــود.
توزیــع ســنی آنهــا بیــن  19تــا  39بــا میانگیــن  28/66 ± 5/71ســال بــود .در گــروه کنتــرل و مــورد ،میانگیــن
میــزان تستوســترون بترتیــب  350 /99 ± 228/1،2/21 ± 1/09بــود .همچنیــن ،میــزان دی هیدروتستوســترون
در گــروه کنتــرل و مــورد بترتیــب  2 /83 ± 2/75و  ng/mL 500/38 ± 373/82بــود .نتایــج نشــان داد تفــاوت
معنــی دار آمــاری بیــن میانگیــن میــزان تستوســترون ( ) P= 0/001و دی هیدروتستوســترون ( )P = 0/044در
گــروه کنتــرل و مــورد وجــود دارد.
نتیجهگیــری :ارتبــاط مثبتــی بیــن ســطح ســرمی هورمونهــای تستوســترون و دی هیدروتستوســترون و ســبوره
وجــود دارد.

مقدمه
غــدد سباســه در بــدن مســئول ترشــح ســبوم میباشــند [ .]1غــدد
سباســه بطــور گســتردهای در تمــام نواحــی بــدن بجــز پشــت پــا و
کــف دســت و پــا منتشــر شــدهاند [ .]2ســبوم رطوبــت پوســت را
کنتــرل نمــوده و آن را از عفونتهــای میکروبــی محافظــت میکنــد.
ترشــح طبیعــی ســبوم پوســت عامــل مهمــی بــرای مراقبــت پوســت
صــورت میباشــد .عمومـاً پوسـتها بــه ســه نــوع بــر اســاس ترشــح
ســبوم تقســیم بنــدی میشــوند :پوســت چــرب ( )Oilyطبیعــی
( Normalو خشــک ( .)Dryســبوره یــا پوســت چــرب یــک حالــت
خیلــی شــایع مخصوصــاً در افــراد جــوان میباشــد کــه بــر اثــر
افزایــش میــزان ترشــح ســبوم توســط غــدد سباســه در پوســت
ایجــاد میشــود .بســیاری از افــراد دارای چنیــن پوســتی ،احســاس
ناخوشــایندی داشــته و لــزوم اســتحمام و شستشــوی مکــرر را بیــان
میکننــد .وجــود ایــن حالــت اثــرات ســایکولوژیک غیــر قابــل

انــکاری داشــته و اعتمــاد بــه نفــس و کیفیــت زندگــی افــراد مبتــا
را کاهــش میدهــد [.]3
بدیهــی اســت درک عمیقتــر ایــن نــوع پوســت فرصــت بهتــری را
بــرای راهنمایــی ایــن افــراد در مــورد مراقبــت از پوستشــان ایجــاد
نمــوده و همچنیــن در جهــت ســاخت و عرضــه عوامــل مهــار کننــده
فعالیــت غیــر طبیعــی غــدد سباســه یــاری کننــده اســت [.]2
معمــوالً مــردان ماننــد زنــان در گیــر ایــن حالــت بــوده و ایــن
وضعیــت مشــخصاً قبــل از بلــوغ شــروع میشــود .افزایــش فعالیــت
غیــر طبیعــی غــدد سباســه باعــث بــروز پوســتی بــا منفذهــای
بــزرگ میشــود .ایــن حالــت بــه بــروز آکنــه کمــک کــرده و ممکــن
اســت اثــرات مخــرب روانی-اجتماعــی ایجــاد نمایــد [.]3
عوامــل بســیاری بــر ترشــح ســبوم تأثیــر دارد .عملکــرد اندوکریــن
پوســت شــامل محــوری شــبیه هپیوتاالموس-هیپوفیز-آدرنــال در
پوســت همچنیــن ایمنــی ذاتــی وتولیــد نوروپپتیدهــا ،ســایتوکین هــا
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و پپتیدهــای آنتــی میکروبیــال در بــروز برخــی تظاهــرات پوســتی
ماننــد آکنــه مؤثــر هســتند [.]1
عملکــرد فولیکولهــای سباســه از فاکتورهــای ژنتیکــی وســطح
خونــی هورمونهــا تأثیــر میپذیــرد [ .]4در مــردان  DHTاساســاً
از تستوســترون مشــتق میشــود در حالــی کــه در زنــان پیــش ســاز
اصلــی آن اندروســتندیون اســت .تبدیــل تستوســترون بــه DHT
درپوســت آکنـهای نســبت بــه پوســت نرمــال  30برابــر بیشــتر اســت
و افزایــش ســبوم درآکنــه ولگاریــس شــایع اســت .بــا ایــن حــال،
بــرای ایجــاد آن کافــی نیســت .گــواه آن بیمــاران پارکینســون هســتند
کــه ســبوره قابــل توجــه دارنــد ولــی آکنــه ندارنــد [ .]1مطالعاتــی
در مــورد آکنــه ولگاریــس و ســندروم پلــی سیســتیک تخمــدان و
بررســی ســطوح هورمونهــای اندروژنیــک مبتالیــان نیــز انجــام شــده
اســت و نتایــج ضــدو نقیضــی گــزارش گردیــده اســت [ .]8-5بــه هــر
حــال ،ســبوره بــه عنــوان یکــی از تظاهــرات درماتولوژیــک تغییــرات
آندروژنیــک افــراد میتوانــد مطــرح باشــد [.]9
بــا توجــه بــه اینکــه ترشــح ســبوم در مقاطعــی از زندگــی شــیوع
بیشــتری دارد و ترشــح هورمونهــای جنســی نیــز در مقاطعــی افزایش
مییابــد ،ممکــن اســت بیــن ترشــح ســبوم و میــزان ایــن هورمونهــا
رابطــهای وجــود داشــته باشــد .انــدازه گیــری تستوســترون و دی
هیــدرو تستوســترون ســرم یکــی از مارکرهایــی میباشــد کــه
میتوانــد نقــش آنــدروژن هــا در بــروز ســبوره را مشــخص نمایــد.
از آنجایــی کــه اطالعــات کافــی در زمینــه وضعیــت تستوســترون
و دی هیــدرو تستوســترون در افــراد ســبوریک وجــود نــدارد،
لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ســطح تستوســترون ِو دی
هیدروتستوســترون ســرم در افــراد مبتــا بــه ســبوره طراحــی و
اجــرا شــد.
روش کار
ابتــدا ،تعــداد  36فــرد مبتــا بــه ســبوره و  36نفــر ســالم زیــر
 40ســال کــه درنیمســال دوم ســال  1393بــه بخــش پوســت
بیمارســتان فرشــچیان شــهر همــدان مراجعــه نمــوده بودنــد ،پــس
از تکمیــل فــرم رضایــت نامــه بــه عنــوان جمعیــت مــورد مطالعــه
ا نتخــاب شــدند .بیمــاران بــا ســبوره بــه صــورت کلینیکــی بــا
ظاهــر چــرب ( )greasy appearanceتوســط یــک درماتولوژیســت
انتخــاب شــدند .آنــان نبایــد از هیــچ تمیزکننــده و یــا شــویندهای تــا
 4ســاعت قبــل اســتفاده کــرده باشــند .بیمــاران بــا اســتفاده از روش
 ]4 ,1[ Strauss and Pochiبــه صــورت زیــر انتخــاب میشــدند:
بــرای حــذف چربــی قبلــی پوســت ،دو تــا ســه کاغــذ جــاذب چربــی
بــا انــدازه  2/5 × 2ســانتی متــر بــا مــدت انتظــار  15-10دقیقــه ،در
تمــاس بــا پوســت پیشــانی بیمــار قــرار داده شــد و کاغــذ تعویــض
گردیــد .ســپس یــک کاغــذی کــه قبـ ً
ا توســط اتــر شســته شــده و
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خشــک شــده بــود ،توســط یــک تــرازوی دیجیتــال (2245 ,Satura
 )Model, Germanyموجــود در آزمایشــگاه شــیمی دانشــکده
داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــا دقــت  0/1میلــی
گــرم بــرای یکبــار وزن شــد و در ناحیــه پیشــانی فــرد مــورد مطالعــه
بــا اســتفاده از بانــداژ فیکــس شــد .پــس از مــدت  3ســاعت کاغــذ
اســتفاده شــده مجــددا ً وزن شــد و میــزان ترشــح ســبوم از تفریــق
وزن کاغــذ مــورد اســتفاده از وزن اولیــه کاغــذ بدســت آمــد.

در صــورت اختــاف وزن بیــش از  1/5 mg/ 10 cm2بیمــار بــه
عنــوان فــرد بــا تشــخیص کلینیکــی ســبوره در مطالعــه داخــل
گردیــد .جمعیــت شــاهد مطالعــه کــه از نظــر ســن و جنــس
بــا گــروه مــورد تطابــق داشــتند ،از بیــن افــراد غیــر ســبوریک
انتخــاب شــدند .مــاک انتخــاب افــراد شــاهد ،وجــود مقــدار
ســبوم  1 mg/ 10 cm2در  3ســاعت مطابــق روش Strauss
 and Pochiدر نظــر گرفتــه شــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه
در گــروه بیمــار شــامل ایــن مــوارد بــود-1 :بــا تشــخیص
کلینیکــی ســبوره (مطابــق شــرایط ذکــر شــده) -2زیــر 40
ســال -3بــدون آکنــه -4عالقــه منــد بــه شــرکت در مطالعــه.
معیارهای خروج شامل موارد زیر بودند:
-1افــراد حاملــه و یــا در دوران شــیر دهــی -2افــرادی کــه
از داروهــای آندروژنیــک اســتفاده میکننــد -3افــرادی کــه
ازمــواد کنتــرل کننــده چربــی پوســت ماننــد صابونهــا و انتــی
بیوتیکهــا در یــک مــاه اخیــر اســتفاده کــرده باشــند - 4غیــر
عالقــه منــد بــه همــکاری در ایــن مطالعــه - 5افــراد مبتــا بــه
حــاالت هاپیــر آندروژنیــک -6افــراد مبتــا بــه -7 PCOsافــراد
مبتــا بــه بیماریهــای تخمــدان و غــدد مترشــحه آنــدروژن
-8افــراد دارای پروالکتیــن بــاال -9افــراد مبتــا بــه صــرع کــه
دارو مصــرف میکننــد.
پــس از انتخــاب گــروه مــورد و شــاهد ،انــدازه گیــری توتــال
تستوســترون و دی هیــدرو تستوســترون ســرم افــراد انجــام
شــد.
در ایــن مطالعــه از روش نمونــه گیــری آســان اســتفاده گردیــد
و پــس از بیــان اهــداف مطالعــه بــرای هــر داوطلــب ،در شــرایط
ناشــتا ،دو میلــی لیتــر از خــون وریــدی دســت او توســط یــک
پرســتار ماهــر در آزمایشــگاه رفرانــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بــا رعایــت اصــول کنتــرل عفونــت گرفتــه شــد و ســر ســوزن
از ســرنگ جــدا شــده و خــون بــه یــک لولــه آزمایــش تمیــز
و اســتریل انتقــال یافــت .نمونــه خونــی بــه بخــش جــدا
ســازی ســرم انتقــال یافــت و بمــدت  5دقیقــه بــا  3500دور
ســانتریفوژ گردیــد تــا ســرم از بخــش گلبولــی خــون مجــزا
شــود و در دمــای  20درجــه ســانتیگراد نگهــداری گردیــد.
ســپس ســرم حاصلــه در بخــش هورمــون شناســی منتقــل
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شــد .جهــت انــدازه گیــری هورمونهــای جنســی از تســت االیــزا آزمــون کای اســکویر بــرای دادههــای کیفــی و  t-testبــرای
( )Elisaاســتفاده شــد .کیــت مــورد اســتفاده  Mono Binelمقایســه میانگیــن گروههــای مــورد و شــاهد مــورد اســتفاده
 )USA ,37K4H4-(loT ElAبــود و بــه شــرح زیــر میــزان قــرار گرفــت .ســطح معنــی داری کمتــر از  0/0 5لحــاظ شــد.
تستوســترون توتــال تیتــر شــد:
 10 λاســتاندارد کنتــرل و نمونــه ســرم داخــل پلیــت ریختــه یافته ها
شــد و  λ50بیوتیــن و  50 λکونژوکــه بــه آنهــا اضافــه شــد و در ایــن مطالعــه  72نفــر شــرکت داشــتند ،کــه تعــداد زنــان و
بــه مــدت یــک ســاعت در دمــای اتــاق انکوبــه شــد و ســپس مــردان شــرکت کننــده بــه ترتیــب برابــر بــا  49نفــر ()%68
بــا یــک دســتگاه شستشــو دهنــده  (Chrom, Asrs Atlantisو  23نفــر ( )%32بــود .توزیــع ســنی آنهــا بیــن  19تــا  39بــا
) ,Washerپلیــت را شســته و بــه آن  100 λسوبســترا یــا متوســط  28/66 ± 5/71ســال بــود .جــدول  1توزیــع جنســی
محلــول رنگــزا اضافــه شــد و بــرای تعییــن غلظــت نمونههــا ،شــرکت کننــدگان را در دو گــروه شــاهد و بیمــار نشــان
در داخــل دســتگاه  Elisa readerقــرار داده شــد .بــا توجــه بــه میدهــد .نتایــج بدســت آمــده توســط آزمــون آمــاری نشــان
 ODاســتانداردها ،نمــودار رســم شــده و غلظــت نمونههــا بــر داد کــه دو گــروه مــورد بررســی از نظــر توزیــع جنســیتی
حســب  ng/mlبــا توجــه بــه نمــودار تعییــن شــد .بــرای کنترل یکســان و تفــاوت آمــاری معنــی داری ندارنــد ،بطــوری کــه 36
کیفــی کیــت از ســرم کنتــرل اســتفاده شــد و جهــت اطمینــان نفــر ســالم ( )%100و  36نفربیمــار ( )%100بودنــد.
از صحــت و دقــت پاســخ آزمایــش ،غلظــت ســرم کنتــرل در آزمــون آمــاری جهــت نرمالیتــی مقادیــر تستوســترون ودی
محــدودهای کــه کیــت تعریــف کــرده بــود ،در نظــر گرفتــه شــد .هیدروتستوســترون انجــام شــد و بــا توجــه بــه ســطح معنــی
با اســتفاده از کیت االیزا ( )Test DHT, Germany,96 LDNداری  ،0/05نتایــج نشــان داد کــه دادههــا از توزیــع نرمــال
و بــا روش مشــابهی کــه بــرای انــدازه گیــری تستوســترون ذکــر برخوردارنــد (جــدول .)2
شــد ،غلظــت هورمــون دی هیــدرو تستوســترون بــر حســب همانطــور کــه جــدول  3نشــان میدهــد توزیــع ســنی افــراد
 ng/mLدر نمونههــا انــدازه گیــری شــد .دادههــا پــس از شــاهد و بیمــار همســان و از نظــر آمــاری تفــاوت معنــی
جمــع آوری وارد نــرم افــزار  SPSSویرایــش شــانزدهم شــد داری بــا یکدیگــر نداشــتند ( .) P= 0/967لیکــن بیــن مقــدار
و شــاخصهای توصیفــی همچــون میانگیــن ،انحــراف معیــار ،تستوســترون ( ) P= 0/001ودی هیدروتستوســترون (0/044
جــداول توزیــع فراونــی بــرای توصیــف دادههــا اســتخراج شــد ) P= .در دو گــروه مــورد مطالعــه تفــاوت معنــی دار آمــاری
آزمــون اســمیرنف-کولموگروف جهــت نرمالیتــی دادههــا و وجــود داشــت.
جدول  :1توزیع افراد مورد بررسی بر حسب جنسیت در دو گروه شاهد و بیمار

گروه

زن ،تعداد ()%
(25 )69/4

شاهد

بیمار
* .Chi-square test

(24 )66/7

جدول  :2نتایج آزمون نرمالیتی دادهها

متغیرها

تستوسترون

جنسیت

سطح معنی داری *

مرد ،تعداد ()%
(11 )30/6

P =0/8

(12 )33/3

P =0/8

بیمار

شاهد

آماره آزمون کلموگروف-اسمیرنوف سطح معنی داری آماره آزمون کلموگروف-اسمیرنوف سطح معنی داری
0/229
1/041
0/15
1/568

دی هیدروتستوسترون

0/712

1/26

0/691

جدول  :3شاخصهای توصیفی و مقایسه سن ،تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون در دو گروه شاهدو بیمار
متغیرها

سن ،سال

تستوسترونng/mL ،

دی هیدرو تستوسترونng/mL ،

.* t-test

شاهد
28/69 ± 5/72
1/21 ± 1/09

350/99 ± 228/2

بیمار
28/64 ± 5/78
2/83 ± 2/75

500/38 ± 373/82

0/084
سطح معنی داری*
P = 0/967
P = 0/001
P = 0/044
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بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن ســطح دو هورمــون جنســی
تستوســترون و دی هیــدرو تستوســترون در افــراد بــا ســبوره انجــام
شــد.
در ایــن مطالعــه دوســوم جامعــه آمــاری در دو گــروه مــورد مطالعــه
را زنــان تشــکیل میدادنــد درگــروه شــاهد ( 25زن در مقابــل 11
مــرد) و در گــروه بیمــار ( 24زن در مقابــل  12مــرد) کــه دلیــل آن
را میتــوان بــه اهمیــت ایــن موضــوع بــرای زنــان نســبت بــه مــردان
ذکــر کــرد و اینکــه معمــوالً زنــان مراجعــات بیشــتری بــرای درمــان
ســبوره دارنــد.
نتایــج نشــان داد کــه توزیــع جنســیت در دو گــروه بیمــار وشــاهد
باهــم تفــاوت معنــی داری آمــاری نداشــت کــه ایــن بــرای دســتیابی
بــه نتایــج دقیقتــر بایــد صــورت میگرفــت.
میانگیــن ســن افــراد شــرکت کننــده در دو گــروه تفــاوت معنــی دار
آمــاری نداشــت و ایــن امــر بــرای حــذف اثــر عامــل مخــدوش کننــده
ســن و انطبــاق بیشــتر خصوصیــات دو گــروه مــورد مطالعــه الزم
بنظــر میرســید .همچنیــن افــراد زیــر  40ســال انتخــاب شــدند
زیــرا باالتــر از ایــن ســن ترشــح ســبوم کاهــش مییابــد.
مطالعــات قبلــی نشــان دادهانــد کــه مصــرف کورتیکواســتروئیدها
باعــث افزایــش عملکــرد غــدد سباســه و تولیــد ســبوم میشــود [,9
 ]10بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه افــرادی کــه از کورتیکواســتروئیدها
اســتفاده میکردنــد حــذف شــدند.
از آنجائیکــه پاتوژنــز ایجــاد آکنــه پیچیدهتــر از افزایــش عملکــرد
غــدد سباســه و ترشــح ســبوم میباشــد و معمــوالً عواملــی
باکتریایــی چــون کلونیزاســیون پروپیونــی باکتریــوم و یــا آزادســازی
ســایتوکینها دخیــل هســتند [ ]12 ,11 ,2افــراد دارای آکنــه در
ایــن مطالعــه شــرکت داده نشــدند.
اســتفاده از مــواد شــوینده (دترجنــت) و صابونهــای کنتــرل کننــده
چربــی میتوانســت یکــی از عوامــل مخــدوش کننــده نتایــج مطالعــه
باشــد زیــرا میــزان واقعــی ترشــح ســبوم را تحــت تأثیــر قــرار داده
و شــاید انتخــاب مناســب جامعــه آمــاری را دشــوار مینمــود.
همچنیــن چــون میــزان فعالیــت غــدد سباســه و ترشــح ســبوم بــه
صــورت کلینیکــی انجــام میشــد ،حالــت طبیعــی پوســت بســیار
حائــز اهمیــت بــود.
نتایج نشــان داد که میزان تستوســترون کل ()Total testosterone
در گــروه بیمــار تفــاوت معنــی دار آمــاری نســبت بــه گــروه شــاهد
دارد .دلیــل ایــن یافتــه را میتــوان چنیــن توضیــح داد کــه
هورمونهــای آندروژنــی ماننــد تستوســترون و دی هیدروتستوســترون
باعــث افزایــش پرولیفراســیون و تمایــز سبوســیت هــا شــده و ســنتز
لیپیدهــا را تشــدید نمودهانــد.
آنــدروژن هــا از خــارج واحــد سباســه ،معمــوالً از غــدد آدرنــال
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وگنادهــا وهــم بصــورت لــوکال در داخــل غــدد سباســه از طریــق
عملکــرد آنزیمهــای متابولیــزه کننــده انــدروژن مثــل -3بتــا
هیدروکســی آســتروئید دهیدروژنــاز (-17 ،)HSDبتــا هیدروکســی
آســتروئید دهیدروژنــاز و -5آلفاردکتــاز تولیــد میشــوند .معمــوالً
آنزیم-17،بتــا هیدروکســی آســتروئید دهیدروژنــاز ،آندروســتندیون
را بــه تستوســترون تبدیــل نمــوده و -5آلفاردکتــاز تستوســترون را
بــه دی هیــدرو تستوســترون تبدیــل مینمایــد [.]1
رســپتورهای انــدروژن در ســلولهای الیــه بــازال غــدد سباســه
و فولیکــول مــو یافــت شــده کــه بــه تستوســترون و -5آلفــا دی
هیدروتستوســترون ( )DHTکــه قویتریــن آندروژنها هســتند ،پاســخ
میدهنــد .مطالعــات خاطــر نشــان نمودهانــد کــه غــدد سباســه بــر
روی سطحشــان گیرندههــای ســلولی خاصــی بــرای آنــدروژن هــا
دارنــد کــه بــه آنهــا اصطالحـاً (  )AR،Androgen Receptorگفتــه
میشــود .از طریــق ایــن گیرندههــا ،آنــدروژن هــا میتواننــد بــر
فعالیــت سبوســیتها کــه فعالیــت غــدد سباســه را تحــت کنتــرل
دارنــد ،تأثیــر بگذارنــد [.]3
مطالعــه روزنفیلــد نقــش دی هیدروتستوســترون را در تمایــز
سبوســیتهای رت تأییــد نمــود و وجــود (Peroxisome
 )PPARs،polirefrator-activated receptorsرا عامــل تأثیــر
 DHTروی سبوســیت هــا گــزارش کــرد [.]13
باراولــت و همــکاران مدلــی را طراحــی کردنــد کــه در آن سبوســیت
هــای انســانی دارای گیرندههــای آندروژنــی در معــرض هورمــون دی
هیدروتستوســترون قــرار گیرنــد .نتایــج نشــان داد کــه لیپیدهــای
تــازه ســنتز شــدهای در محیــط کشــت بوجــود آمــد و تغییــرات
مورفولوژیکــی در ســلولها پدیــدار شــد بنحویکــه انــدازه ســلولها
افزایــش یافــت و بعــد از  7روز افزایــش مقــدار  DHTباعــث تبدیــل
سبوســیتهای نابالــغ بــه صــورت ســلولهای کامــ ً
ا تمایــز یافتــه
لیپوژنیــک گردیــد [.]14
دی هیدروتستوســترون یــک تمایــل  5-10برابــری نســبت بــه
تستوســترون بــرای رســپتور آنــدروژن دارد و بــه نظــر میرســد
آنــدروژن اصلــی تولیــد کننــده ســبوم باشــد .مطالعــات نشــان
دادهانــد اســتفاده از اســتروژن از طریــق رقابــت بــا آنــدروژن هــا
میتوانــد افزایــش تولیــد ســبوم را مهــار کنــد [ .]1نتایــج مطالعــه
حاضــر بــا نتایــج مطالعــات اخیــر هــم راســتا میباشــد و آنهــا را
تأییــد میکنــد .بــا ایــن حــال ،برخــی مطالعــات نتایــج مــا را تأییــد
نمیکننــد .پــازک و همــکاران گــزارش کردنــد هیــچ ارتباطــی
بیــن افزایــش شــدت فعالیــت سبوســیت هــا در غــدد سباســه و
افزایــش غلظــت آندروژنهــا وجــود نــدارد [ .]15همچنیــن ،لیــول
و همــکاران نیــز رابطــه مثبتــی بیــن میــزان تستوســترون و دی
هیدروتستوســترون بــا میــزان ترشــح ســبوم در مــردان پیــدا نکردنــد
[.]16

عشقی و همکاران
در تشــکیل آکنــه ،لــی و همکارانــش خاطــر نشــان کردنــد هایپــر
کراتینیزاســیون کراتینوســیتها و افزایــش ترشــح ســبوم از
سبوســیتها بــا دخالــت دو عامــل مهــم ،تحریــک اندروژنــی و ترشــح
ســایتوکینهای التهابــی رخ میدهــد .کشــت ســلولی سبوســیتها
نشــان داد  DHTنــه تنهــا تولیــد ســبوم را افزایــش میدهــد بلکــه
در تولیــد ســایتوکین هــای التهابــی ماننــد اینتــر لوکیــن  1و  6و
همچنیــن( TNF-α، )tumor necrosis factor-alphaنقــش
اساســی دارد [.]17
گــوری و همکارانــش در  40بیمــار مبتــا بــه ســندروم پلــی
سیســتیک تخمــدان ،بــروز ســبوره را در  %52/5مــوارد گــزارش
کردنــد .آنهــا افزایــش غیــر طبیعــی هورمونهــا در ســبوره را بیشــتر
بــه میــزان انســولین ناشــتا مرتبــط دانســتند تــا افزایــش میــزان
تستوســترون .در حالیکــه ،میــزان آلوپســی آندروژنیــک بــا ســطوح
بــاالی تستوســترون رابطــه مســتقیمی داشــت [.]18
در راســتای نتایــج همیــن مطالعــه ،ســیبوال نشــان داد شــدت آکنــه
در زنــان بالــغ بوســیله تولیــد آنــدروژن تعییــن نمیشــود (.)6
همچنیــن ،هلــد و همــکاران ،دارلــی و همــکاران همیــن یافتــه را
گــزارش کردنــد [ .]20 ,19زوبولیــس خاطــر نشــان کــرد کــه تعــداد
زیــادی از بیمــاران مبتــا بــه افزایــش فعالیــت غــدد سباســه و آکنــه،
آندروژنهــای ســرمی بــا دامنــه طبیعــی دارنــد [ .]21گینزبــرگ ،در
یــک مطالعــه جداگانــه گــزارش کــرد آکنــه بــا ســطح غیــر طبیعــی
آندروژنهــای ســرم از جملــه تستوســترون مرتبــط نیســت [ .]22وان
دریافــت هورمونهــای تستوســترون DHEAS, SHBG ،درمــردان
آکنــهای افزایشــی نداشــت [ .]12بهــر حــال ،یافتههــای مطالعــه
حاضــر مخالــف نتایــج مطالعــات مذکــور اســت و نشــان میدهــد

ارتبــاط عمــدهای بیــن ســطح ســرمی هورمونهــای تستوســترون و
دی هیدروتستوســترون و پوســت چــرب یــا ســبوره وجــود دارد.
در ایــن مطالعــه  72نفرشــرکت داشــتند ،بــه نظــر میرســد
طراحــی مطالعـهای بــا حجــم نمونــه بیشــتر ،نتایــج دقیقتــر و قابــل
تعمیمتــری را حاصــل نمایــد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه،
طراحــی مطالعــه مداخلــهای بــر پایــه تجویــز داروهــای آنتــی
اندروژنیــک پیشــنهاد میشــود .همچنیــن ،افــراد دارای ســبوره
ای کــه در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند از نظــر شــدت ســبوره
ســطح بنــدی نشــده بودنــد ،مطالعــه دیگــری بــا در نظــر گرفتــن
ایــن متغیــر توصیــه میشــود .در ایــن مطالعــه جنســیت افــراد بــه
طــور جداگانــه مــد نظــر قــرار نگرفــت ،پایــه ریــزی مطالع ـهای کــه
در آن مــردان و زنــان بــه صــورت مجــزا مــورد بررســی قــرار گیرنــد،
پیشــنهاد میشــود.
نتیجه گیری
تحــت محدودیتهــای ایــن مطالعــه ،نتایــج نشــان داد ارتبــاط
عمــدهای بیــن ســطح ســرمی هورمونهــای تستوســترون و دی
هیــدرو تستوســترون و پوســت چــرب یــا ســبوره وجــود دارد.
سپاسگزاری
مقالــه حاضــر منتــج از پایــان نامــه تخصصــی گــروه پوســت مصــوب
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان اســت .بدینوســیله نویســندگان از
مرکــز تحقیقــات پســوریازیس و معاونــت پژوهشــی دانشــگاه جهــت
تقبــل هزینههــای مربوطــه کمــال تشــکر را دارنــد .ضمنــاً نتایــج
ایــن مطالعــه بــا منافــع نویســندگان در تعــارض نمیباشــد.
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Abstract
Introduction: Seborrhea is a condition of sebaceous glands hyperactivity and increase
in the secretion of sebum on head and face surface. Sebaceous glands hyperfunction
causes oily and glassy appearance with large pores on the skin. The effect of androgens
on providing seborrhea is controversial. Since sufficient and definite information about
testosterone and dihydrotestosterone in seborrhic cases is not available, this study was
carried out to evaluate effect of serum testosterone and dihydrotestosterone levels in the
seborrheic patients.
Methods: In this case-control study, 36 patients with seborrhea and 36 control individuals,
under 40 years of age were selected. Serum testosterone and dihydrotestosterone levels
were measured in ng/mL. Data were analyzed using SPSS v.16, Chi-square and t-tests (α
= 0.05).
Results: Twenty-three males and 49 females, who referred to the dermatology department
of Farshchian Hospital of Hamadan, participated in this study. The age distribution of the
participants was between 19 and 39 years old with mean age of 5.71 ± 28.66. The mean
level and SD of serum testosterone in control and case groups was 2.75 ± 2.83 and ± 1.21
1.09, respectively, while dihydrotestosterone level was 373 ± 500.38 and 228.2 ± 350.99
ng/mL. Means and SDs values of serum testosterone were 2.75 ± 2.83 and 1.09 ± 1.21
and dihydrotestosterone was 373 ± 500.38 and 228.2 ± 350.99 ng/mL in case and control
groups, respectively. The findings showed that there were differences in serum testosterone
and dihydrotestosterone values between case and control groups (P< 0.05).
Conclusions: According to the results of this study there is a positive relationship between
serum testosterone and dihydrotestosterone values with seborrhea.

