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  Skin tagفراوانی دیابت در بیماران مبتال به 
  1، دکتر سهیال نصیری1، دکتر محمد شهیدی دادرس2، دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی1دکتر لیال نبئی

   مرکز تحقیقات پوست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستیار، گروه پوست-2استادیار، -1
  

   نیــز ضــایعه ای Skin tag.  بــا عــوارض فــراوان و هزینــه هــای ســنگین بــرای فــرد و جامعــه اســت دیابــت بیمــاری متابولیــک   :زمینــه و هــدف
ایـن مطالعـه بـا هـدف     . طـرح شـده اسـت   م روی پوست است که به طور شایع به خصوص در خانم ها مشاهده و احتمال همراهی آن با دیابت     پایه دار 

  . گرفتصورت Skin tagتعیین فراوانی دیابت در مبتالیان به 
ابت آزمایش قند خون  ناشـتا و تـست    تشخیص دیبرای. صورت پذیرفت Skin tag بیمار مبتال به 100مطالعه به روش توصیفی روی  : روش اجرا

  .  گرفتصورتحمل گلوکز  ت
 و دو نفـر    ل در تـست تحمـل گلـوکز        نفر مبتال به اخـتال     5 نفر مبتال به دیابت،      27ناشتا نرمال،     نفر دارای قند خون    66 بیمار،   100از مجموع    : یافته ها 

 نفر از آن ها از وجود اختالل متابولیسم گلـوکز           7 نفر مبتال به اختالل متابولیسم گلوکز بودند، که          34در مجموع   . مبتال به اختالل  قندخون ناشتا بودند      
مـوارد  % 3/23 بیمار سـرپایی ایـن اخـتالل در    60 در اختالل متابولیسم گلوکز دیده شد در حالی که       % 50 بیمار بستری    40در  . در خود بی اطالع بودند    

  . متابولیسم گلوکز ارتباطی دیده نشد ، محل، تعداد ضایعه ها، جنس و چاقی با وضعیت اختالل Body mass indexبین ). >01/0P(وجود داشت
  . ابت تحت غربال گری قرار گیرند کشف زود هنگام بیماری دیبرای  Skin tagتوصیه می شود تمام بیماران مبتال به  : نتیجه گیری

   ، دیابت، اختالل متابولیسم گلوکز Skin tag : واژه های کلیدی
  36-32): 1(10دوره ؛ 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار                             1/5/85:     پذیرش17/3/85: وصول مقاله 

  
  مقدمه

Skin tag یا  Acrochordonبافت  ضایعه ای است که از 
 پایـه دار روزی شل تشکیل شده است و به صـورت برجـستگی       بفی

روی گــردن، زیربغــل و کــشاله ران و گــاهی روی قفــسه ســینه ،  
این ضایعه ها شایع هستند و بـه        . پلک دیده می شود    صورت و لبه  

خصوص در زنان در حوالی دوره یائسگی و حـاملگی دیـده مـی              
م رنگ پوسـت و گـاهی       ، ه  میلی متر  1-6اندازه آن ها بین     . دنشو

  ). 1(تیره تر است
  بیماری متابولیکی است که بـا بـاال بـودن قنـد     ،دیابت ملیتوس 

ــشخص     خــون در ــذا م ــد از غ ــون بع ــد خ ــین قن ــم چن ــتا و ه    ناش
این بیماری به عـوارض زیـاد و نـاگواری در رگ هـای             . می شود 

با . می شود منجر   خونی، چشم، کلیه، سیستم عصبی و سایر اعضا         
یع دیابت و درمان های مناسب و بـه موقـع مـی تـوان     تشخیص سر 

عوارض ناشی از دیابت را به تأخیر انداخت یا حتی پـیش گیـری              
  ). 2و3(کرد

ــین  ــاط ب و پولیــپ هــای ) 4( و آکرومگــالیSkin tagارتب
  و دیابـت  Skin tagشرح داده شده است و همراهی ) 5(کولون

وان یـک    بـه عنـ  Skin tag و توصـیف  1976اولین بار در سـال  
  ). 6(شدمارکر پوستی دیابت مطرح 

این تحقیق با هدف تعیین فراوانی دیابت در بیمـاران مبـتال بـه              
Skin tag  گرفتصورت  .  

   تهران، بیمارستان شهدا تجریش –دکتر لیال نبئی :  مسوول مؤلف
 dermsrc@yahoo.com: پست الکترونیک 
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  ش اجرارو
بیمارسـتان هـای     این مطالعه توصیفی در درمانگاه های پوست        

 ی تجریش، وابسته به مرکز تحقیقات     لقمان حکیم، بوعلی و شهدا    
 بخش هـای    همه ی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و        پوست

 Skin گرفت و طی آن مبتالیان به  صورت مزبوربیمارستان های 

tag       انتخـاب شـدند    سرشـماری    بـا روش   نفـر    100  تا رسیدن بـه .
بیماران با مصرف منظم داروهای ضد دیابت به عنوان مبتالیان بـه            

  ناشـــتا خـــون در بیمـــاران قنـــد . ایـــن بیمـــاری شـــناخته شـــدند
 میلـی   100 زیـر    خون ناشـتا   قند   ی که   در صورت . اندازه گیری شد  

در . شـد مـی     فـرد غیردیابتیـک محـسوب       بـود،  گرم در دسی لیتر   
 و  شـد    آزمـایش مجـدداً تکـرار        د خون ناشتا  صورت باال بودن قن   

اگر در آزمایش مجـدد قنـد       . گرفت صورتتست تحمل گلوکز    
 میلی گرم در دسی لیتر گـزارش مـی شـد            200 بیش از    خون ناشتا 

در صورتی کـه قنـد خـون        . می آمد  فرد مبتال به دیابت به حساب     
دسـی    میلـی گـرم در     199 تا   140فرد در تست تحمل گلوکز بین       

می شد فرد مبتال به اختالل در تـست تحمـل گلـوکز             ارشلیتر گز 
(Impaired Glucose Tolerance Test=IGTT) در  

 در تست تحمل گلوکز کم      خون ناشتا اگر قند   . نظر گرفته می شد   
 خون بیمار در ناشتا بود ولی قند     دسی لیتر   میلی گرم در   140تر از   

ن بیمـار   می شـد فـرد بـه عنـوا         میلی گرم گزارش   125 تا   110بین  
 Impaired Fasting)  خــون ناشـتا دارای سـطح مختــل قنـد  

Glucose=IFG)می شد   شناخته.  
  

  یافته ها
 بیمار Skin tag  60مبتال به )  زن57 مرد و 43( بیمار 100از 

ــای پوســت و   ــاه ه ــف  40از درمانگ ــای مختل ــار از بخــش ه  بیم
ده میانگین سن، وزن، قـد و نمایـه تـو         . بیمارستان ها انتخاب شدند   

 و 16حــداقل ( ســال 2/50×15  آنــان بــه ترتیــب (BMI)بــدنی 
 و حـداکثر    52حداقل  ( کیلوگرم   4/78×2/14،  ) سال 77حداکثر  

 185 و حـداکثر     150حداقل  ( سانتی متر    165×8،  ) کیلوگرم 120
 و  18حـداقل   ( کیلـوگرم بـر متـر مربـع            7/27×2/5و  ) سانتی متر 

  BMI(فر به چـاقی      ن 35. بود)  کیلوگرم برمتر مربع   2/45حداکثر  
  .بودندمبتال )  کیلوگرم بر مترمربع بدن30برابر یا بیش از 

 نفـر زیربغـل،   37 نفر گردن، 95  در Skin tagناحیه مبتال به 
 نفـر در منـاطق      11ابـتالی   .  نفر پلک بود   9 نفر قفسه سینه و در       14

 بیمـار   52ضـایعه هـا در      . دیگر بدن، مثل کشاله ران و شکم، بـود        
 نفـر در سـه      12 نفر در دو محـل، در        33ک ناحیه، در    محدود به ی  
 نفـر   38تعـداد ضـایعه هـا در        .  نفر در چهار محل بود     3محل و در    

 7 نفـر بـین      12، در   مورد 6 تا   4 نفر بین    28، در   موردکم تر از سه     
 نفـر از بیمـاران      26.  بـود  مـورد  10 نفر بـیش از      22 و در    مورد 9تا

 نفر سابقه   37.  از دیابت داشتند    نفر سابقه فامیلی   45سابقه دیابت و    
 نفـر بـه     3 و   ند نفـر سـابقه فـشار خـون بـاال داشـت            34هیپرلیپیدمی،  
  . بودندمبتال گریکنس یآکانتوزیس ن

 نفـر مبـتال بـه       27. ناشتا طبیعـی بـود    خون   نفر سطح قند     66در  
دیابت بودند که یک نفر از آنان مورد جدید بود و قبًال از ابـتالی               

 نفر تست تحمل گلـوکز مختـل بـود و          5در  . خود آگاهی نداشت  
این . ناشتا دیده شدخون آزمایش شده در  نفر اختالل در قند 2در 

 نفـر دچـار     37مجموعـاً   .  نفر نیز از بیماری خود آگاهی نداشتند       7
  . اختالل در متابولیسم گلوکز بودند

 ناشتا طبیعـی     خون در   نفر سطح قند   46 بیمار سرپایی در     60از  
 در یک نفر اختالل تست تحمـل        ه،مبتال به دیابت بود    نفر   11. بود

  و  داشـتند  خـون ناشـتا    نفـر نیـز اخـتالل قنـد          2گلوکز دیده شد و     
 بیمـار   40از  .  نفـر اخـتالل متابولیـسم گلـوکز داشـتند          14مجموعًا  

 خون در ناشـتا    نفر سطح قند     20بستری در بخش های مختلف در       
نفـر اخـتالل در تـست        4 نفر مبتال به دیابـت بـوده،         16. طبیعی بود 

 نفـر اخـتالل متابولیـسم       20 مجموعـًا در      و تحمل گلـوکز داشـتند    
اختالف مشاهده شده به لحاظ آمـاری       . گلوکز تشخیص داده شد   

  ).، آزمون مربع کای>01/0P(معنی دار بود 
میانگین سنی بیماران با قند طبیعی خون، مبتالیـان بـه دیابـت،             

خون کز و اختالل در قند      افراد دارای اختالل در تست تحمل گلو      
 و 8/60×8/9، 8/57×3/9 ، 9/45×7/15ناشــــتا بــــه ترتیــــب 
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اختالف مـشاهده شـده بـین افـراد بـا قنـد             .  سال بود  5/58×3/16
 طبیعی خون و مبتالیان به دیابت و نیز بین افراد با قند طبیعی خون             

گلوکز به لحاظ آماری معنی اختالل در تست تحمل  مبتالیان به  و
 LSD و   ANOVA ، آزمـون     >001/0Pر دو مـورد     ه(دار بود   

ــدن  .) ــوده ب ــه ت ــب   (BMI) نمای ــه ترتی ــاال ب ــروه ب ــار گ  در چه
ــر 6/31×1 و 30×9/3، 3/29×6/5، 3/28×2/5 ــوگرم بـ   کیلـ

  . اختالف مشاهده شده معنی دار نبود. مترمربع بود
بین جنس و ابتال به دیابت و بین چاقی، محل درگیری، سـابقه    

  بـا وضـعیت   Skin tagو تعداد ضایعه هـای  خانوادگی از دیابت 
بین . اختالل متابولیسم گلوکز اختالف معنی دار آماری دیده نشد        

همبستگی مثبـت    Skin tagنمایه توده بدن و تعداد ضایعه های 
کـه بـه    )  ، ضـریب همبـستگی پیرسـون       r=3/0(دیده شـد    ضعیف  

   ).>002/0P(لحاظ آماری معنی دار بود 
  
  بحث

ابت و عوارض و هزینه های این بیماری برای به علت شیوع دی
فـرد و جامعـه تــشخیص دیابـت در اوایـل بیمــاری، از اهمیـت بــه      

  . سزایی برخوردار است
-2001ای در مطالعــه عزیــزی و همکــارانش در طــی ســال هــ

% 8/9ن شـهر تهـران شـیوع دیابـت           نفر سـاکنا   15005 روی   1999
 از مجمـوع  .شدتعیین % 3/11-2/13  نیز  IGTشیوع  . گزارش شد 

از بیمـاری دیابـت درخـود آگـاهی داشـتند و            % 1/4این افراد تنها    
این بیماران برای اولین بار متوجه وجود دیابـت در خـود            از  % 7/5

  ).7(شدند
ــار در ســال نخــستین ــا دیابــت Skin tagارتبــاط  1976 ب   ب

  شـرح داده شـد  Margolis and Margolisتوسـط  ملیتـوس  
 به عنوان یک Skin tagای متعدد از بعد از آن در مطالعه ه). 6(

 و همراهـی اخـتالل متابولیـسم        یادشـده مارکر پوستی برای دیابت     
  ).8-11(گزارش شد % 81 تا 26 بین Skin tagگلوکز با 
 Skin tag مطالعه فراوانـی دیابـت در افـراد مبـتال بـه       ایندر

و قنـد   % 5  در    (IGTT)و اختالل تست تحمل گلوکز       بوده   % 27
. این بیماران مشاهده شـد    % 2  نیز در     (IFG)  در ناشتا  مختلخون  

از ایـن   . اختالل متابولیسم گلوکز داشتند    بیماران   % 34در مجموع   
  IFG و   IGTT یـک بیمـار دیـابتی و تمـام مبتالیـان بـه               ،بیماران

  . از وضعیت خود آگاهی نداشتند%) 7مجموعًا (
بـه   IFG و IGTT شـیوع دیابـت و    ، بیمار سرپایی  60در بین   

ــب  ــود% 3/3و % 6/1، % 3/18ترتی ــوع . ب ــتالل % 3/23در مجم اخ
  .متابولیسم گلوکز داشتند

ــین  ــتان  40در ب ــستری در بیمارس ــار ب ــت در ، بیم و % 40 دیاب
IGTT ایــن افــراد % 50در وجــود داشــت و در مجمــوع % 10 در

  . اختالل متابولیسم گلوکز دیده شد
  ر تفــاوت ایــن دو گــروه کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــی دا       

، می تواند به دلیل نیاز بیش تـر افـراد دیـابتی بـه               )>01/0P (است
این موضوع در   . ن در بیمارستان به دالیل مختلف باشد      دبستری ش 

بــاال بــودن اخــتالل . مطالعــه هــای قبلــی مــدنظر قــرار نگرفتــه بــود
ــزان    ــه میـ ــوکز بـ ــسم گلـ ــه % 7/81متابولیـ  و Demirدر مطالعـ

تری در بخش های داخلی و همکارانش در ترکیه روی بیماران بس 
علت دیگر باال بودن شیوع     ). 10(جراحی شاید به همین دلیل باشد     

دیابت در افراد مورد بررسی در مطالعـه فـوق بـاال بـودن متوسـط                
BMI) kg/m2 33 (     زیرا با افزایش وزن و      استدر آنان و چاقی 
BMI2و7(  و افزایش سن، شیوع دیابت افزایش می یابد .(  

 نیـز شـیوع دیابـت در         وی  و همکاران  Margolisدر مطالعه   
با توجه بـه  ). 6(گزارش شده است% Skin tag  72افراد مبتال به 

 1976متفــــاوت بــــودن معیــــار تشخیــــصی دیابــــت در ســــال 
(2hpp>150mg/dl,FBS>130mg/dl)  ــا ــسه بــ  در مقایــ

) 2وAmerican Diabetes Association) 10معیارهــای 
  . شیوع باالغیرواقعی باشددرحال حاضر، به نظر می رسد این 

ــه  ــیوع 1987 و همکــارانش در ســال Agrawalدر مطالع  ش
و شـیوع  % Skin tag ، 5/30دیابت در بیماران سـرپایی و دارای  

IGTT  ،1/10 %در مطالعه   ). 9(بودKahana   نیز شیوع   1986 در 
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). 8(ذکـر شـده اسـت   % Skin tag  ، 26دیابـت در افـراد دارای   
 شباهت بـیش    حاضرنتایج حاصله از مطالعه     نتایج این دو تحقیق با      

  . تری دارد
Norris   سطح ناشتای انسولین را در بیماران        وی   و همکاران 

آن ها متوجـه بـاالبودن سـطح    .  اندازه گرفتندSkin tagمبتال به 
  Insulin resistanceکـه مطـرح کننـده    شـدند  انسولین ناشـتا  

 از طریــق  و نتیجــه گرفتنــد کــه افــزایش انــسولین د رخــوناســت
ــپتور  ــب Insulin-like growth factor-Iرســ  موجــ

  ). 12(پرولیفراسیون اپیدرم و تحریـک فیبروبالسـت هـا مـی شـود            
Epidermal growth factor (EGF)  یا یک فاکتور رشـد 

  مطـرح شـده   Mathur توسـط  Skin tagدیگر نیز در پـاتوژنز  
  ).13(است

س نیگریکنس چاقی و آکانتوزیهایپرلیپیدمی، فشار خون باال، 
ــپ    ــا دیابــت تی    همراهــی داردInsulin resistance و IIب

مطالعه شیوع موارد فوق در بیمـاران       این  هم چنان که در     ). 2و10(
  . بود% 3و % 35و % 34و % 37  به ترتیب Skin tagمبتال به 

بـود،  % 45دیابت در ایـن مطالعـه       سابقه خانوادگی مثبت برای     
تمال ابتال به دیابت در سـال هـای         احی  می تواند مطرح کننده     که  

  و هم چنـین وجـود زمینـه ارثـی     Skin tagبعد در افراد مبتال به 
 پی گیری مرتب    یافتهاین  مقاومت به انسولین در این افراد باشد و         

. کنـد  کشف زودرس دیابت را الزامی می        برایو ساالنه این افراد     
  نیـز  Skin tagبا افـزایش سـن فراوانـی دیابـت در افـراد دارای      

در جامعه نیز با افـزایش سـن، احتمـال ابـتال بـه              . افزایش نشان داد  
  ).7(می یابد دیابت افزایش

 ریسک ایجـاد دیابـت را افـزایش مـی     BMIچاقی و افزایش    
 احتمـال وجـود     Demirدر بیماران ارزیابی شده توسط      ). 2(دهد

ولـی در مطالعـه     ). 10(  افزایش می یافـت     BMIدیابت با افزایش    
  و افزایش احتمال دیابت دیده       BMIرتباطی بین افزایش     ا حاضر
  در گـروه   BMIدلیل ایـن امـر شـاید پـایین بـودن متوسـط              . نشد

  .  نسبت به مطالعه قبلی باشدپیش روتحت مطالعه 
مطالعه ارتباطی بین جنس، محل درگیری، تعداد محل        این  در  

  بـا احتمـال وجـود    Skin tagها ی درگیر و تعداد ضایعه هـای  
ــشد  ا ــده نــــ ــوکز دیــــ ــسم گلــــ ــتالل متابولیــــ ــن . خــــ   ایــــ

  .یافته ها با مطالعه های قبلی مطابقت دارد
با توجه به کـشف مـوارد جدیـد دیابـت و اخـتالل متابولیـسم                

در % 30(و در سـایر مطالعـه هـا    %) 7 (پـیش رو  گلوکز در مطالعـه     
ــه  ــه % 61 و Margolisمطالع ــم ) 6وDemir) (10درمطالع و ه

ل متابولیـسم گلـوکز در افـراد مبـتال بـه            چنین تفاوت شیوع اخـتال    
Skin tag به نظر می )7%) (11در مقابل % 34(  نسبت به جامعه ،

  به عنوان یک مارکر پوسـتی  Skin tag در نظر گرفتن که رسد
 Skin tag و تمـام بیمـاران مبـتال بـه     ضروری باشد دیابت برای 
  . شوند دیابت غربالگری برای

 در ایجـاد    ILGF-1انـسولین و    با توجه به نفش مقاومـت بـه         
Skin tag   انـدازه گیـری     مطالعـه دیگـری بـا   شـود  پیـشنهاد مـی

ــتا و   ــرم ناش ــسولین س ــراد دارای ILGF-1ان  Skin tag  در اف
 و به منظـور افـزایش قابلیـت تعمـیم پـذیری نتـایج و             شودطراحی  

 و دیابت مطالعه دیگری بـا وجـود   Skin tagبررسی ارتباط بین 
  .  گیردصورت  Case-controlت گروه شاهد به صور

  
  تشکر و قدردانی 

از زحمــات جنــاب آقــای دکتــر لطیــف گچکــار کــه مــشاور 
  .آماری این طرح بودند صمیمانه قدردانی می شود
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