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منتخب  هاي ینیککلبررسی ارتباط بیماري پسوریازیس با شاخص توده بدنی در بیماران مراجعه کننده به 
  دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

  
  2ن. اربابی ،*وحیدزاده فرهود نویسندگان:

  دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، گروه پوست و مو، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمآدرس: 
farhoudvahidzadeh@gmail.com  

براي بیماري پسوریازیس مطرح است. این مطالعه به منظور بررسی شیوع چاقی در چاقی به عنوان یک عامل خطر هدف: مقدمه و 
   بیماران مبتال به پسوریازیس در جهت کاهش ریسک ابتال به بیماري انجام گرفته است.

ی، در کلینیک پوست بیمارستان امیرالمؤمنین، بوعل 1392-93در این مطالعه مورد شاهدي مقطعی که طی سال  :ها روشمواد و 
سال مورد بررسی 40تا20نفر اختصاص یافتند. بیماران در فاصله سنی  70مورد و شاهد  يها گروهجواهري انجام گرفت، در هر یک از 

عدم  شهرداري مراجعه داشتند و غیرمبتال به پسوریازیس و هاي ینیککلقرار گرفتند، افراد گروه شاهد کارمندان شهرداري بودندکه به 
پس از ثبت اطالعات دموگرافیک، قد و وزن  نقص ایمنی و یا مصرف داروهاي سرکوب کننده ایمنی بودند. هاي یماريبسابقه ابتال به 

  محاسبه گردید. بیماران اندازه گیري و شاخص توده بدنی
ال بود که س 3/33% زن و در گروه کنترل 6/28% مرد و 4/71سال که 5/34میانگین سنی در بیماران مبتال به پسوریازیس  :ها یافته

%مجرد و در 3/14% متأهل و 7/85در گروه مورد % زن بودند که اختالف معنی داري بین دو گروه وجود نداشت. 9/32% مرد و 1/67
% بیماران سابقه خانوادگی وجود داشت. 9/22سال بود و در  2/4میانگین مدت زمان ابتال %مجرد بودند. 10% متأهل و 90گروه کنترل 

و  I% مبتال به چاقی درجه 9/12% افزایش وزن و 3/64% وزن نرمال، 9/22ه بدنی در بیماران مبتال به پسوریازیس، براساس شاخص تود
بودند. براساس آزمون آماري کااسکوئر، اختالف  I% مبتال به چاقی درجه 4/1% اضافه وزن و 3/34% وزن نرمال، 3/64در گروه کنترل، 

). براین اساس در بیماران مبتال به p>01/0درگروه هاي مورد مطالعه وجود داشت ( آماري معنی داري بین شاخص توده بدنی
) در مقایسه با گروه کنترل بیشتر 9/34-30( I) و چاقی درجه 25-9/29پسوریازیس، فراوانی بیماران با اضافه وزن (شاخص توده بدنی 

بود  1/24و در گروه کنترل  98/29پسوریازیس  به بیماران مبتال در بدنی توده میانگین شاخص ها یافتهبوده است.همچنین با توجه به 
براساس آزمون آماري تی اختالف آماري معنی داري بین میانگین شاخص توده بدنی در گروه بیماران مبتال به پسوریازیس باگروه که 

  ).p >01/0کنترل نشان داد (
بعنوان عامل خطر  براي  بیماري  تواند یمافزایش وزن  رسد یماین مطالعه، به نظر  هاي یافتهبراساس  نتیجه گیري:بحث و 

با تعدیل این عامل   وابسته به سندرم متابولیک را افزایش دهد و هاي یماريبریسک ابتال به  تواند یمپسوریازیس مطرح باشد که خود 
  ناشی از آن شد. هاي ینههزباعث کاهش ریسک ابتال به بیماري و  توان یمخطر 
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