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 با آکنه ییمورد ارتباط مواد غذا در یباور عموم یبررس
 

 2مقدم ی، سارا شکر*1یزاده اردکان می، محمد ابراه1یکفائ چهریپر
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 مقدمه:
آكنه ولگاريس يا جوش جواني بيماري شايع 

دوران جواني )بلوغ( مي باشد. اين عارضه شايع ترين 

  و (Pilosebaceous unit) بيماري واحد پيلوسباسه

عامل  4 .يك بيماري مزمن التهابي غدد سباسه است

بيماري شامل افزايش توليد  اصلي دخيل درپاتوژنز

(، وميباكتر يوني)پروپ سبوم، اختالل در فلورميكروبي

انواع  التهاب و شاخي شدن مجراي پيلوسباسه هستند.

شكل باليني آكنه هستند. شيوع  2التهابي  التهابي و غير

اما شدت آن در  ؛آكنه در زنان و مردان تقريباً برابر است

آكنه معموالً در سنين  .(1-4مردان غالباً بيشتر است )

 اغلب در ميانه دهه سوم بهبود  بلوغ شروع شده و

است و  %40مي يابد. بيشترين شيوع گزارش شده آن 

سالگي و در  14-17بيشترين شدت در زنان بين سنين 

هر چند  (.1) سالگي مي باشد 16-19 نيسن نيمردان ب

كه آكنه بيماري خطرناك و مسري نيست ولي به دليل 

ري كه بر كيفيت زندگي، وضعيت روحي و تأثي

(. 5حائز اهميت است ) ،گذارد ياجتماعي بيماران م

 طور رايج جهت ه تاكنون درمان هاي مختلفي ب

درمان آكنه استفاده مي شود كه بر حسب شدت 

 داروها  نيتر جياز را يك. يضايعات متفاوت است

 باشند. يم يو خوراك يموضع يها كيوتيب ينتآ

داروها  نيموارد مقاومت به ا رياخ يدر سال هاسفانه أمت

 چکیده:
در  یمتعدد یباورهااعتقادات و  ليدل نيدر اقشار جوان دارد و به هم ییباال وعيآكنه ولگاریس ش زمينه و هدف:

 یبا آكنه و بررس ییدر مورد ارتباط مواد غذا یمطالعه سنجش باور عموم نیعلل بروز آن وجود دارد. هدف ا نهيزم
 باشد. یدر بروز آن م هینقش تغذ

و  یدرمان یدر سطح مراكز بهداشت 1394است كه در سال  یليتحل -یفياین مطالعه یک مطالعه توص :یبررس روش
داده های مورد نياز مطالعه با استفاده  .زن و مرد انجام گرفت 400با حجم نمونه  زدیشهر  یبهداشت شهر یها گاهیپا

 ییدر مورد ارتباط آكنه با مواد غذا رددر مورد نگرش و دانش و عملک یو نظرسنج یپرسشنامه اطالعات عموم 3از 
شدند و با استفاده از  SPSSوارد نرم افزار  ها،و مدیریت داده  شیرایدست آمده پس از وه دست آمد. اطالعات به ب

 .قرار گرفتند ليو تحل هیمورد تجز ریاسکو یطرفه و آزمون كا کی انسیوار زيو آنال t-test یآزمون ها
شامل   بيبه ترت ،شوند یكه باعث بروز آكنه م ییمردم مواد غذا دگاهیمطالعه، از د نیا جیبر اساس نتا ها: افتهی

 یو محصوالت لبن ريگازدار و ش یجات، نوشابه ها هیو دانه ها، ادو ليتنقالت، آج ،ینیريباال، ش یچرببا  ییمواد غذا
استفاده از  جات،یها و سبز وهيشوند شامل م یم كنهكه از نظر مردم باعث بهبود آ یموارد نيهمچن؛ باشند یچرب م

 .باشند یفراوان م عاتیو ما یدنيصورت و مصرف آب آشام یماسک ها
 ،ینیريپر چرب، ش یاز مصرف غذاها یاز جمله خوددار یموارد تیمطالعه ما رعا جیبر طبق نتا :یريگ جهينت

 یمواد حت نیاز ا زي. پرهشوند یكاهش بروز آكنه م ایگازدار و فست فود باعث بهبود  یو تنقالت، نوشابه ها ليآج
 ذار هستند.گريثأافراد ت یدر سالمت عموم ،كمک نکنند زياگر به بهبود آكنه ن

 
 .نظرات ،دیعقا ،ییغذا میآكنه ولگاریس، رژ های كليدی: اژهو
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 يباورها نيتر عياز شا يكي(. 6) تاس شيرو به افزا

مصرف مواد  ريثأآكنه، ت جاديدر مورد علل ا يعموم

زه توسط رواست كه ام دراتيپر چرب و كربوه ييغذا

 .(7گردد ) يم هيتوص مارانيبه ب زيپزشكان مختلف ن

تا  ييغذا يك هااگرچه تصورات غلط در مورد محر

  ننشا رياخ يها يبررس يرد شده اند، ول ياديحد ز

قند باال و  زانيم يدارا ييغذا ميدهد كه آكنه با رژ يم

 يكي. (8-10) باال ارتباط دارد اتيلبن زانيبا م يها ميرژ

كه به اعتقاد اكثر فرهنگ ها در  يعوامل نيتر از مهم

 يمصرف ييبروز و شدت آكنه موثر است، نوع مواد غذا

باشد كه  يپر چرب م يجات و غذاها ينيريش ژهيوه ب

  ديجد ياعتقادات، با متون علم نياز ا ياريالبته بس

آكنه در اقشار  يباال وعيلذا نظر به ش ؛دارد يخوان هم

و وجود اعتقادات مختلف در فرهنگ  سو كيجوان از 

نقش  نيو همچن يريشگيپ يدر مورد روش ها يعموم

مطالعه سنجش باور  نيهدف ا ،يماريوز بدر بر هيمهم تغذ

 .باشد يبا آكنه م ييادر مورد ارتباط مواد غذ يعموم

 

 روش بررسی:
است  يليتحل -يفيمطالعه يك مطالعه توص اين

و  يدرمان يدر سطح مراكز بهداشت 1394كه در سال 

. ديبه انجام رس زديشهر  يبهداشت شهر يها گاهيپا

 يبه واحدها نيمراجع جامعه آماري مورد مطالعه شامل

 نيا ازيبودند. حجم نمونه مورد ن 1394مذكور در سال 

حجم نمونه جهت  رآوردمطالعه با استفاده از فرمول ب

آورده شده و با در نظر  ريكه در ز وعيمطالعات ش

 يعموم يباورها وعي%، ش95 نانيگرفتن سطح اطم

و آكنه كه به علت نبود  ييمواد غذا نيدرباره ارتباط ب

 رشيدر نظر گرفته شد و پذ 5/0 زانيطالعه مشابه به مم

 ديبر آورد گرد نفر 384به تعداد  05/0 يخطا زانيم

مرد و زن مورد مطالعه  400 شتر،يب نانيكه جهت اطم

  يريسپس با استفاده از روش نمونه گ ؛قرار گرفتند

و  يدرمان يمراكز بهداشت ستياز ل يچند مرحله ا

صورت ه مركز ب 10 زد،ي شهر يبهداشت يها گاهيپا

مرد و زن با  40انتخاب شده و از هر مركز يتصادف

 نيمراجع نياز ب ياستفاده از جدول اعداد تصادف

داده هاي مورد نياز مطالعه با استفاده از  .انتخاب شد

در مورد  يو نظرسنج يپرسشنامه اطالعات عموم

پرسش شوندگان در مورد ارتباط  يباورها اعتقادات و

پرسشنامه  نيا ييايپا دست آمد.ه ب ييا مواد غذاآكنه ب

قرار گرفته بود.  يابيتوسط محقق مورد ارز قبالً

و مديريت  شيرايآمده پس از و تدسه اطالعات ب

شده و با استفاده از  SPSSداده ها، وارد نرم افزار 

طرفه و  كي انسيوار زيو آنال t-test يآزمون ها

 قرار گرفت. ليحلو ت هيمورد تجز رياسكو يآزمون كا

 

 :ها افتهی
مورد  زدينفر از مردم شهر  400مطالعه  نيا در

سن افراد مطالعه  نيانگيقرار گرفتند. م يمطالعه و بررس

% 5/12. بود سال 10-75 دامنه با سال 8/33±6/13شده 

 20-29% در سن 32سال،  20 رزي سن در مذكور افراد از

 40-49 % در سن3/13سال،  30-39% در سن 27سال، 

 .سال و باالتر قرار داشتند 50% در سن 3/15سال و 

% زن 5/59% از افراد مطالعه شده مرد و 5/40

 3/34±4/15 بيسن مردان و زنان به ترت نيانگيبودند. م

اختالف  ،t-test آزمون طبق و بود سال 5/33±3/12 و

سن مردان و زنان وجود نداشت  نيب يدار يمعن

(58/0=P) .90% ساكن 10و  يكن مناطق شهرافراد، سا %

 ي% دارا13 الت،يسطح تحص رروستا بودند. از نظ

 التيتحص ي% دارا27 ،ييو راهنما ييابتدا التيتحص

 .بودند يدانشگاه التيتحص ي% دارا60متوسطه و 

نظرات مطالعه شوندگان در مورد  يبررس در

% از افراد 8/17آكنه  جاديعوامل موثر در ا نيتر مهم

 % معتقد به سن، 15 ،ييغذا ميرژ ريثأمعتقد به ت

% نوع پوست، 2/13 ك،ي% ارث و ژنت5/8، % استرس14

 ني% اكثر ا5/11% بهداشت پوست، 5/6، تي% جنس5

 جاديدر ا ليعوامل فوق را دخ يتمام زي% ن5/8عوامل و 

 .آكنه دانستند
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% معتقد بودند كه مواد 90فرد مطالعه شده،  400 از

% 8/84 نيهمچن؛ شود يه مآكن ديچرب باعث تشد ييغذا

 ريثأ% معتقد به ت5/76و شكالت،  ينيريش ريثأمعتقد به ت

و  ليآج ريثأ% معتقد به ت5/74و پفك(،  پسي)چ تنقالت

 ه% معتقد ب5/60فست فود،  ريثأ% معتقد به ت8/72تخمه، 

گازدار  ينوشابه ها ريثأ% معتقد به ت5/45جات،  هيادو ريثأت

 ديپر چرب در تشد اتيو لبن ريش ريثأ% معتقد به ت8/43و 

جات و  وهيم ريثأ% معتقد به ت83آكنه بوده و متقابالً 

% 8/73صورت،  يماسك ها يبرخ ريثأ% ت8/78، جاتيسبز

 ريثأ% معتقد به ت69و  اديز عاتيمصرف آب و ما ريثأت

 .و بهبود آكنه بودند يريشگيو آبغوره در پ مويآبل

افراد  نظرات يفراوان عيتوز 1 شماره جدول در

آكنه بر حسب  جاديتحت مطالعه در مورد عوامل موثر در ا

 نشان داده شده است. بر حسب آزمون  يگروه سن

نظرات افراد مورد مطالعه در  يفراوان عيتوز ر،ياسكو يكا

 يجات، تنقالت، فست فود، نوشابه ها هيادو ريثأخصوص ت

 اديز عاتيو مصرف آب و ما اتيپر چرب و لبن ريگازدار، ش

  .(P<05/0)دار داشت  ياختالف معن ير حسب گروه سنب

 ييمواد غذا ،افراد با سن باالتر معتقد بودند كه يبه طور

نظرات  يول، دارند آكنه ديدر تشد يشتريب ريثأذكر شده ت

تفاوت  يعوامل بر حسب گروه سن ريسا ريثأمورد ت افراد در

 .دار نداشت يمعن

 

ثير عوامل مختلف در تشدید یا تخفيف آكنه بر حسب گروه أت افراد در مورد تتوزیع فراوانی نظرا :1 شماره جدول

 سنی مصاحبه شوندگان

 P گروه سنی عامل

 50باالی و  50 40-49 30-39 20-29 20 زیر

 25/0 55(%2/90) 49(%5/92) 94(%87) 120(%8/93) 42(%84) كلی-غذا

 *002/0 49(%3/80) 37(%8/69) 62 (%4/57) 66(%6/51) 28(%56) ادویه جات

 49/0 53(%9/86) 47(%7/88) 86(%6/79) 111(%7/86) 42(%84) شيرینی

 *001/0 53(%9/86) 39(%6/73) 70(%8/64) 98(%6/76) 46(%92) تنقالت

 93/0 47(%77) 39(%6/73) 78(%2/72) 95(%2/74) 39(%78) آجيل

 *<001/0 49(%3/80) 43(%1/81) 64(%3/59) 90(%4/71) 45(%90) فست فود

 *<001/0 41(%2/67) 34(%9/50) 34(%5/31) 50(%1/39) 30(%60) نوشابه گازدار

 11/0 41(%2/67) 39(%6/73) 84(%8/77) 80(%5/62) 32(%64) آبليمو و ابغوره

 58/0 53(%9/86) 45(%9/84) 88(%5/81) 102(%7/79) 44(%88) ميوه و سبزی

 *<001/0 41(%2/67) 29(%7/54) 36(%3/33) 48(%5/37) 21(%42) شير و لبنيات

 *<001/0 57(%4/93) 45(%9/84) 74(%5/68) 84(%6/65) 35(%70) آب و مایعات زیاد

 .>05/0Pدار در سطح اختالف معنی  :*

 
، نظرات زنان و مردان مورد 2 شماره جدول در

 ايو  ديعوامل مختلف در تشد ريثأمطالعه در خصوص ت

 يست. بر حسب آزمون كاآكنه نشان داده شده ا فيتخف

جات،  هيادو ريثأنظرات زنان و مردان در مورد ت ر،ياسكو

اختالف  جاتيو سبز وهيتنقالت، فست فود و مصرف م

 دهيد شتريباور ب نيا ناندر ز(. P<05/0)دار داشت  يمعن

 در مردان و زنان متفاوت نبود. دگاهيعوامل از د ريشد. سا

طالعه در ، نظرات افراد مورد م3 شماره جدول

 فيتخف ايو  ديعوامل مختلف در تشد ريثأخصوص ت

افراد نشان داده شده  التيآكنه بر حسب سطح تحص

نظرات افراد در  ر،ياسكو ياست. بر حسب آزمون كا

و  وهيو آبغوره، م مويآب ل ل،يتنقالت، آج ريثأت نهيزم
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 التيتحصبر حسب سطح  اتيو لبن ريو ش جاتيسبز

. افراد با (P<05/0)دار داشت  ياختالف معن

نسبت به  يباور و اعتقاد باالتر يكمتر دارا التيتحص

، اكنه بودند ديذكر شده در مورد تشد ييمواد غذا

دار  يعوامل ذكر شده اختالف معن ريدر سا يول

 مشاهده نشد.
 

بر حسب  ثير عوامل مختلف در تشدید یا تخفيف آكنهأتوزیع فراوانی نظرات افراد در مورد ت: 2شماره جدول 

 جنس مصاحبه شوندگان

 P جنس عامل

 زن مرد

 95/0 214(%9/89) 146(%1/90) غذا

 037/0 154(%7/64) 88(%3/54) ادویه جات

 13/0 207(%87) 132(%5/81) شيرینی

 *001/0 196(%4/82) 110(%9/67) تنقالت

 44/0 174(%1/73) 124(%5/76) آجيل

 *003/0 161(%6/67) 130(%3/81) فست فود

 64/0 106(%5/44) 76(%9/46) نوشابه گازدار

 09/0 172(%3/72) 104(%2/64) آبليمو و ابغوره

 *02/0 206(%6/86) 126(%8/77) ميوه و سبزی

 32/0 109(%8/45) 66(%7/40) شير و لبنيات

 42/0 179(%2/75) 116(%6/71) آب و مایعات زیاد

 92/0 187(%6/78) 128(%79) ماسک صورت

 .>05/0Pدار در سطح اختالف معنی  :*                                    

 

ثير عوامل مختلف در تشدید یا تخفيف آكنه بر حسب أتوزیع فراوانی نظرات افراد در مورد ت :3شماره جدول

 تحصيالت مصاحبه شوندگان

 P تحصيالت عامل

 دانشگاهی متوسطه ابتدایی، راهنمایی

 4/0 212(%3/88) 100(%6/92) 48(%3/92) غذا

 7/0 142(%2/59) 66(%1/61) 34(%4/65) ادویه جات

 2/0 203(%6/84) 88(%5/81) 48(%3/92) شيرینی

 *045/0 176(%3/73) 92(%2/85) 38(%1/73) تنقالت

 *046/0 173(%1/72) 79(%1/73) 46(%5/88) آجيل

 18/0 166(%7/69) 85(%7/78) 40(%9/76) فست فود

 13/0 102(%5/42) 58(%7/53) 22(%3/42) نوشابه گازدار

 *<001/0 160(%7/69) 92(%2/85) 24(%2/46) آبليمو و ابغوره

 *001/0 186(%5/78) 100(%6/92) 46(%5/88) ميوه و سبزی

 *001/0 94(%2/39) 63(%3/58) 18(%6/34) شير و لبنيات

 1/0 168(%70) 87(%6/80) 40(%9/76) آب و مایعات زیاد

 18/0 194(%8/80) 85(%7/78) 36(%2/69) ماسک صورت

 .>05/0Pدار در سطح اختالف معنی  :*                    
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 :بحث
در انسان است و  يپوست يماريب نيتر عيشا آكنه

  يول ،ستين اتيكننده ح ديتهد يماريب نيهر چند كه ا

  يكه بر پوست صورت بر جا ييبايبه علت ظاهر ناز

 يرا برا يفراوان يو اجتماع يگذارد، طبعات روانشناخت يم

دختران جوان به همراه دارد و لذا تالش در  ژهيوه ب ماران،يب

مورد  ربازياز د يماريب نيو درمان ا يريشگيخصوص پ

 .آحاد جامعه بوده است يتوجه پزشكان و حت

كه باورها و نگرش عموم جامعه  يينجاآ از

و فرهنگ  اتيدر تجرب شهيها، ر يماريب ينسبت به برخ

 يعموم يشد تا باورها يمطالعه سع نيذشته دارد، در اگ

گذار در بروز ريثأدر خصوص عوامل ت زديمردم شهر 

 .رديقرار گ يآكنه مورد بررس

و باور و اعتقادات  يمطالعه، سطح آگاه نيا در

كننده و  جاديدسته عوامل ا 2در خصوص  زديمردم 

قرار  يابيو ارز يكننده مورد بررس يريشگيعوامل پ

موثر در بروز آكنه، به  يياذمواد غ نيفت كه از بگر

جات،  ينيريپر چرب، ش يمصرف غذا وع،يش بيترت

جات، نوشابه و  هيادوو تخمه، فست فود،  ليتنقالت، آج

در بروز  زدياز نظر مردم  اتيپرچرب و لبن ريمصرف ش

كننده از  يريشگيعوامل پ نيآكنه دخالت دارند. از ب

و  وهيمصرف م وع،يش بيتبه تر زد،يمردم  دگاهيد

صورت و  يفراوان، استفاده از ماسك ها جاتيسبز

 يريشگيدر پ ريثأت يفراوان، دارا عاتيمصرف آب و ما

 .آكنه بودند ودو بهب

  يهفته با بررس 7به مدت  يمطالعه ا در

 چينو ه نهيدر گ تاوانيك نانينش رهينفر از جز 1200

نفر  300 يدر بررس ي)حت از آكنه گزارش نشد يمورد

سال  25تا  15 يكه در گروه پرخطر سن تيجمع نياز ا

به فرهنگ  رهيجز نيمردم ا ييقرار داشتند(. فرهنگ غذا

از محصوالت  شتريشباهت ندارد و ب يغرب ييغذا

 (.11كنند ) يم هيتغذ يكشاورز

كه در اردن انجام شده  يمشابه يمطالعه  در

العه در مورد مط تيجمع دهيكه به عق ييمواد غذا ،است

 و شكالت %2/89 ليشامل آج ،بروز آكنه موثر بودند

 يو غذا %53 چرب يغذا %2/57 نيريمواد ش 9/84%

مردم اعتقاد  %3/19 نيهمچن ؛بود %8/51سرخ شده 

جات باعث بهبود  وهيو م جاتيداشتند كه خوردن سبز

در بروز  ينقش مهم كيژنت نيهمچن ؛شود يآكنه م

كه آكنه داشتند در  يافراد %3/69 آكنه داشت و

 (.12) را داشته اند يماريب نيخانواده خود هم سابقه ا

 دارد. يمطالعه با مطالعه ما هم خوان نيا جينتا

كه در سال  يمطالعه داخل كي مقابل، در در

 تهران انجام شد،  يدر دانشگاه علوم پزشك 1393

دختر نوجوان  135و  سيمبتال به آكنه ولگار ماريب 135

 چيقرار گرفتند كه ه سهيو مقا يه مورد بررسبدون آكن

با بهبودي روند  ييتنوع غذا ازيامت نيب يداري ارتباط معن

 مشاهده  يآكنه در دختران نوجوان تهران مارييب

مطالعه در مورد باور مطالعه شوندگان  نيدر ا (.13) نشد

انجام نشده است و تنها در مورد نقش مواد  ياقدام

گروه  2در آكنه  جاديا اي ديشدمصرف شده در ت ييغذا

 انجام شده است. سهيذكر شده مقا

مشابه در مورد نگرش و باور مردم در  مطالعات

كمتر  آكنه ديتشد اي جاديدر ا ييمورد نقش مواد غذا

به صورت  مطالعات انجام شده اكثراً. انجام شده است

 نيدر ا يينقش مواد غذا نهيزم در يشاهد -يمورد

نقش  نيب يمطالعات ارتباط نياكثر ا باشد. يم يماريب

(. در مطالعات 7،9) اند هنكرد دايپ آكنهو  ييمواد غذا

 نيهمچن باال و يچرب يدارا و يغرب ييغذا ميرژ ديجد

و فست فودها ذكر شده  ياز حد مواد لبن شيمصرف ب

 .(8،11،13) شود آكنه ديتواند باعث تشد يكه م

عملكرد  نگرش و ،يمطالعه ما آگاه جينتا برابر

گذار در بروز آكنه ريثأدر خصوص عوامل ت زديمردم 

  .افراد متفاوت بود كيدموگراف يها يژگيو يبا برخ

 با سن باالتر در  افراد يباور ها كه نظرات و يطوره ب

 جات، تنقالت،  هيادو ريثأمطالعه در خصوص ت نيا

و  اتيپر چرب و لبن ريشگازدار،  يفست فود، نوشابه ها
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نظرات  نيهمچن ؛بود شتريب اديز عاتيما مصرف آب و

 جات، تنقالت،  هيادو ريثأزنان و مردان در مورد ت

دار  ياختالف معن جاتيو سبز وهيفست فود و مصرف م

افراد  يباورها. شد دهيد شتريباورها در زنان ب نياداشت. 

و  وهي، مآبغوره و مويآب ل ل،يتنقالت، آج ريثأت نهيدر زم

 التيدر افراد با سطح تحص اتينو لب ريو ش جاتيسبز

به  ،ينگرش كل كيدر  .بود شترينه بآك جاديدر ا كمتر

پر چرب و مصرف  يمصرف غذاها زد،ينظر مردم شهر 

 يگروه ها نيرا در بروز آكنه ب ريثأت نيشتريب ينيريش

 .مختلف داشت

مردم مواد  دگاهيمطالعه، از د نيا جياساس نتا بر

شامل  بيبه ترت ،شوند يكه باعث بروز آكنه م ييغذا

 و  ليتنقالت، آج ،ينيري، شباال يبا چرب ييمواد غذا

و  ريگازدار و ش ي، نوشابه هاجات هيدانه ها، ادو

كه  يموارد نيهمچن ؛باشند يچرب م يمحصوالت لبن

شامل  بيبه ترت، شوند يم كنهاز نظر مردم باعث بهبود آ

 صورت و ياستفاده از ماسك ها جات،يها و سبز وهيم

 .باشند يفراوان م عاتيو ما يدنيمصرف آب آشام

 

 ی:ریگ جهینت
كه در مورد  ييحاصله، باورها جياساس نتا بر

شامل  شتريوجود دارد، ب زديمردم شهر  نيآكنه در ب

كننده در مورد آكنه است و هر چند كه در  جاديعوامل ا

 ،وجود دارد ياديعوامل تناقضات ز نيا ريثأارتباط با ت

از مصرف  يموارد، از جمله خوددار نيا تيرعا يول

گازدار،  ينوشابه ها تنقالت، ،ينيريپر چرب، ش يغذاها

كمك  زياگر به بهبود آكنه ن يحت رهيفست فود و غ

لذا  ؛گذار هستندريثأافراد ت يدر سالمت عموم ،نكنند

موارد در افراد مبتال به آكنه  نيا تيبه رعا هيتوص

 نيدر ا جيرا يورهاتوان با يسودمند خواهد بود و م

به حساب آورد. از طرف  حيصح يجزء باورهارا  نهيزم

و  وهيمانند مصرف م ييغذامواد  يمصرف برخ گريد

مانند  يفراوان و مصرف مواد عاتيآب و ما ،يسبز

گذار ريثأافراد ت يدر سالمت عموم زيو آبغوره ن مويآبل

 نيمخالف مواز زيمواد ن نيبه مصرف ا هيهستند و توص

 حيصح زيباورها را ن ليقب نيتوان ا يو م ستين يشتبهدا

از  كه نيشود كه با توجه به ا يم شنهادي. پنمود يتلق

 ييبا موادغذا مردم بروز آكنه كامالً تياكثر دگاهيد

 ،با انجام مطالعات شاهد يارتباط دارد، در مطالعات بعد

 ارتباط اثبات شود. نيا يكنترل درست

 

 :و قدردانی تشکر
 و 3800نامه به شماره  انيله ماحصل پامقا نيا

 يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك 7/10/1394مورخه 

پرسنل  هياز كل باشد. يم پزشكي دانشكده -زدي

محراب به خصوص سركار  يسوانح شهدا مارستانيب

 ياريرا  طرح ما نيكه در اتمام ا انپوريرآزاده آخانم 

 د.شو يم يتشكر و قدردان ،دادند
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Background and aims: Acne vulgaris is a high prevalence skin disease in young people, and for 

this reason, there are many beliefs in the context of its causes and development. The aim of this 

study was to assess public opinion about the relationship between food and acne. It investigates 

the role of nutrition in the incidence of acne vulgaris. 

Methods: This study is a cross-sectional study that was conducted in 2015 at the health centers 

in Yazd city. The study population consisted of 400 patients admitted to these health centers in 

2015. The required data was obtained by using a questionnaire about basic information and 

knowledge, attitudes and behavior about the relationship between acne and foods. The data 

obtained after editing and data management by SPSS software were analyzed using the t-test and 

ANOVA test and Chi square test. 

Results: Due to results of this study, among the factors that may be contributed to acne are such 

as high-fat foods, sweets, snacks, nuts and seeds, food, spices, carbonated drinks and high-fat 

milk and dairy products, respectively. Among people the preventing factors like, fruits and 

vegetables, use of face masks and drinking water and much liquids have the effect to prevent or 

improve the acne vulgaris (P<0.05). 

Conclusion: According to the results of the current study, avoiding overusing of fatty foods, 

high glycemic foods, snacks, carbonated drinks, spices, fast food, causes improving public health 

or decreasing the acne vulgaris.  Even if they do not improve acne, they affect on the public 

health. 
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