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غربالگری و درمان هیپرآندروژنیک در نوجوانان

دکتر صدیقه حسینی 1

افزایــش آنــدروژن مــی توانــد تظاهــرات مختلفــی داشــته باشــد ولــی شــایع تریــن و قابــل تشــخیص تریــن 
عالیــم آن آکنــه و هیرسوتیســم اســت. در مــورد گــزارش آکنــه و هیرسوتیســم بایــد توجــه ویــژه داشــت 
چــون ایــن دو عالمــت مــی تواننــد بــا بیمــاری هــای داخلــی همــراه باشــند و از طرفــی اثــرات محسوســی 

بــر اعتمــاد بــه نفــس و کیفیــت زندگــی داشــته و باعــث موربیدیتــی ســایکولوژیکال هــم شــوند.
ــم  ــامل: هیپرآندروژنیس ــا ش ــی ه ــخیص افتراق ــد تش ــم را دارن ــم هیپرآندروژنیس ــه عالی ــی ک در بیماران
فیزیولوژیــک مربــوط بــه دوران بلــوغ، هیپرآندروژنیســم ایدیوپاتیــک و ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک 
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــانی وج ــال همپوش ــوغ نرم ــتیک و بل ــی کیس ــدان پل ــندرم تخم ــم س ــن عالی ــت. بی هس
ــه و  ــان آکن ــد. درم ــی کن ــکل م ــان مش ــتیک را در نوجوان ــی کیس ــدان پل ــندرم تخم ــخیص س ــاله تش مس

ــد.  ــق افت ــه تعوی ــی کــه بررســی هــای تشــخیصی انجــام مــی شــود ب ــد در طــی مدت هیرسوتیســم نبای
در معاینــه فیزیکــی BMI، فشــارخون، عالیــم هیپرآندروژنیســم شــامل آکنــه و هیرسوتیســم بایــد بررســی 
شــود.گایدالین هــا در مــورد درخواســت تســت هــای آزمایشــگاهی متفــاوت هســتند، کــه ایــن آزمایشــات 
شــامل تستوســترون توتــال، تستوســترون آزاد و یــا هــر دو و بررســی 17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون از 
جهــت بررســی هیپرپــالزی مــادرزادی آدرنــال غیرکالســیک اســت. بــاال بــودن ســطح تستوســترون توتــال 

وآزاد باالتــر ازمیــزان نرمــال بــه نفــع هیپرآندروژنیســم بیوشــیمی اســت .
چــون درمــان زمانــی اندیکاســیون دارد کــه عالیــم باعــث دیســترس در فــرد شــده باشــد، درجــه ای کــه 
آکنــه و هیرسوتیســم باعــث آزار فــرد مــی شــود بایــد ارزیابــی شــود. قبــل از شــروع هــر درمــان دارویــی 
در مــورد انتظــارات درمانــی بایــد بــا بیمــاران صحبــت شــود. زمــان بــه پاســخ درمانــی بایــد تعییــن شــود.

1. جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ نازائــی 

و IVF،  اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی



37

توصیه ها و نتیجه گیری
کالــج زنــان و زایمــان آمریکایــی توصیــه هــا و نتیجه گیری های 

زیــر را ارائــه مــی دهد:
گزارشــات مربــوط بــه هیرسوتیســم و آکنــه بــه دلیــل   •
ــل  ــر قاب ــکی، تأثی ــالالت پزش ــا اخت ــا ب ــی آنه ــاط احتمال ارتب
مالحظــه آنهــا بــر عــزت نفــس و کیفیــت زندگــی و همچنیــن 
پتانســیل عــوارض روانــی- اجتماعــی بایــد جــدی گرفتــه شــود.

ــر  ــی ب ــد مبتن ــی توان ــم م ــخیص هیپرآندروژنیس تش  •
عالئــم بالینــی یــا انــدازه گیــری آندروژنهــای ســرم باشــد

درمــورد معیارهــای تشــخیصی ســندرم تخمــدان   •
ــران نوجــوان طــی 2 ســال از  پلــی کیســتیک )PCOS( در دخت
ــن،  ــدارد. بنابرای ــچ دســتورالعمل کاملــی وجــود ن ــارک، هی من

ــخیص  ــن تش ــن زودرس ای ــان در تعیی ــان و زایم ــص زن متخص
ــد. ــاط کنن ــد احتی بای

درمــان آکنــه و هیرسوتیســم نبایــد در طــول ارزیابــی   •
شــود. متوقــف  احتمالــی   PCOS بــرای  مــداوم  طولــی 

ــیون  ــول اندیکاس ــور معم ــه ط ــن ب ــونوگرافی لگ س  •
میــزان  یــا  ســرم  آنــدروژن  ســطح  اینکــه  مگــر  نــدارد 
ویرالیزاســیون نگرانــی در مــورد تومــور تخمــدان ایجــاد کنــد.

پلــی کیســتیک در  یافتــه مورفولــوژی تخمــدان   •
ــد  ــا 40 درص ــیوع 30 ت ــوان  ش ــران نوج ــونوگرافی در دخت س
ــده  ــرفت آین ــا پیش ــور ی ــی حض ــش بین ــی پی ــه تنهای دارد و ب

نیســت.  PCOS

بــرای  موثرتریــن روش  مدالیتــی  مولتــی  درمــان   •
درمــان هیرسوتیســم اســت. ایــن شــامل تغییــرات شــیوه زندگی، 
ــا  ــن و ی ــد و ساپرش ــوی زائ ــتن م ــی برداش ــای فیزیک روش ه
بــالک آنــدروژن بــا داروهــای کاهــش دهنــده یــا جلوگیــری 

از رشــد موهــای جدیــد اســت.
هورمــون درمانــی نبایــد قبــل از منــارک آغــاز   •
ــود  ــاوره داده ش ــاران مش ــه بیم ــد ب ــروع ، بای ــس از ش ــود. پ ش
کــه ممکــن اســت 6 مــاه قبــل از دیــدن مزایــای درمــان طــول 

بکشــد.
ــد در کاهــش  ــه داروی حــاوی اســتروژن بای هرگون  •
ــی  ــارداری خوراک ــای ضدب ــرص ه ــد ، و ق ــر باش ــه موث آکن
)OCPs( بــه ویــژه بــرای نوجوانانــی کــه تشــدید آکنــه قبــل از 

قاعدگــی دارنــد  موثــر اســت.
ــاه(  ــر 6-3 م ــن )ه ــل روتی ــد در فواص ــاران بای بیم  •
ــه  ــی ک ــا زمان ــان ت ــه درم ــخ ب ــی و پاس ــوارض جانب ــرای ع ب
وضعیــت آنهــا پایــدار باشــد ، ارزیابــی شــوند. ســپس آنهــا بایــد 

ســاالنه کنتــرل شــوند.
نظارت بر آندروژن های سرم توصیه نمی شود.  •

مقدمه

هرچنــد کــه افزایــش آنــدروژن مــی توانــد از جهــات مختلفــی 
ــم  ــن عالئ ــل تشــخیص تری ــن و قاب ــا شــایع تری ــد، ام ــروز کن ب
ــم  ــه اســت.) طاســی هــم یکــی از عالی آن هیرسوتیســم و آکن
ــن  ــان دارای س ــم 10-5 ٪ از زن ــد(. هیرسوتیس ــد باش ــی توان م
ــد  ــوان رش ــه عن ــد و ب ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی ــاروری را تح ب
بیــش از حــد مــوی ترمینــال در نواحــی کــه معمــوالً در مــردان 
بالــغ دیــده مــی شــود تعریــف شــده اســت)صورت، اســترنوم، 
پاییــن شــکم، کمــر و ران()1(. آکنــه ولگاریــس یــک وضعیت 
پوســتی چنــد عاملــی اســت کــه شــدت آن متفــاوت اســت و تــا 

90٪ از کل نوجوانــان را درگیــر مــی کنــد)2(. بســیار مهم اســت 
کــه مشــترک بــودن ایــن شــرایط باعــث نمــی شــود متخصــص 
زنــان و زایمــان و ســایر ارائــه دهنــدگان مراقبت هــای بهداشــتی 
آنهــا را بــه عنــوان چیزهــای بــی اهمیــت رهــا کننــد. گزارشــات 
مربــوط بــه هیرسوتیســم و آکنــه بــه دلیــل ارتبــاط احتمالــی آنها 
ــر عــزت  ــا ب ــل مالحظــه آنه ــر قاب ــالالت پزشــکی، تأثی ــا اخت ب
نفــس و کیفیــت زندگــی و همچنیــن پتانســیل عــوارض روانی- 
ــه  ــال ب ــه شــود)3(. در بیمــاران مبت اجتماعــی بایــد جــدی گرفت
عالئــم بیــش از حــد آنــدروژن ، تشــخیص افتراقــی بایــد شــامل 
هیپرآندروژنیســم  بلــوغ،  فیزیولوژیکــی  هیپرآندروژنیســم 
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ــایع   ــر ش ــی کمت ــل احتمال ــایر عل ــد. س ــک و PCOS باش ایدیوپاتی
شــامل هایپرپــالزی مــادرزادی غیــر کالســیک آدرنــال، تومورهای 
ترشــح کننــده آنــدروژن، کــم کاری تیروئیــد، بیمــاری کوشــینگ 

و هیپرپروالکتینمــی شــدید اســت.
تشــخیص هیپرآندروژنیســم مــی توانــد مبتنــی بــر عالئــم بالینــی یــا 
ــان ، آنــدروژن هــا  انــدازه گیــری آندروژنهــای ســرم باشــد. در زن
ــدان   ــکای تخم ــد: )1( ت ــی گیرن ــمه م ــی سرچش ــع اصل ــه منب از س
)2( قشــر آدرنــال )3( تبدیــل محیطــی در ارگان هــای انتهایــی. 
آندروژنهــای اصلــی شــامل دهیدرواپــی آندرســتیون، دهیدرواپــی 
آندروســترون ســولفات )DHEAS(، آندروســتندیون تستوســترون و 
ــل  ــن می ــر باالتری ــورد آخ ــه دو م ــت ک ــترون اس دی هیدروتستوس
ــان  ــد. در زن ــدرت را دارن ــترین ق ــدروژن و بیش ــده آن ــه گیرن را ب

ــا حــد زیــادی توســط گلوبولیــن و آلبومیــن  ســالم، تستوســترون ت
متصــل بــه هورمــون جنســی محــدود شــده اســت و تنهــا حــدود ٪1 
آزادانــه بــه عنــوان »تستوســترون آزاد« فعــال مــی شــوند)4(. واحــد 
pilosebaceous  5آلفــا ردوکتــاز را بیــان مــی کنــد کــه تستوســترون 

ــان  ــد. بی ــل مــی کن ــوی تبدی ــه دی هیدروتستوســترون بســیار ق را ب
متغیــر فعالیــت آنزیــم در واحــد پیلوسباســه منجــر بــه عــدم وجــود 
ارتبــاط واضــح بیــن آندروژنهــای ســرم و وجــود یــا شــدت آکنــه 
ــی و  ــوع قوم ــن ممکــن اســت تن ــی شــود. همچنی و هیرسوتیســم م

ــان ژن وجــود داشــته باشــد)5(. خانوادگــی در بی

ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک شــایعترین علــت هیپرآندروژنیســم 
ــت و  ــال اس ــای بزرگس ــران و خانمه ــوغ در دخت ــن بل ــداردر س پای
ــد  ــن تولی ــان در س ــد از زن ــا 15 درص ــود 6 ت ــی ش ــن زده م تخمی
مثــل را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد)6(. در ایــن ســندرم، افزایــش 
مزمــن  ســطح هورمــون LH و هورمــون انســولین بــه افزایــش تولیــد 
آنــدروژن در داخــل تــکا تخمــدان منجــر مــی شــود. بعــالوه، 
هایپرانســولینمی تولیــد کبــدی گلوبولیــن متصــل شــده بــه هورمــون 
جنســی را کاهــش مــی دهــد کــه باعــث افزایش ســطح تستوســترون 
آزاد مــی شــود)4(.بین عالیــم بلــوغ و ســندرم تخمــدان پلــی 
ــم،  ــای نامنظ ــس ه ــود دارد) من ــادی وج ــانی زی ــتیک همپوش کیس

آکنــه، ظاهــر تخمــدان پلــی کیســتیک در ســونوگرافی(، کــه 
تشــخیص ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک را در نوجوانــان مشــکل 

مــی کنــد.
ــی  ــوان ط ــران نوج ــخیصی PCOS در دخت ــای تش ــورد معیاره درم
2 ســال از منــارک، هیــچ دســتورالعمل کاملــی وجــود نــدارد. 
ــخیص زودرس  ــان در تش ــان و زایم ــای زن ــص ه ــن، متخص بنابرای
ایــن تشــخیص بایــد احتیــاط کننــد. اکثــر متخصصــان موافــق 
ــم و  ــه، هیرسوتیس ــد آکن ــم مانن ــی عالئ ــی طول ــه ارزیاب ــتند ک هس
ــارک  ــس از من ــال اول پ ــول دوره 2-1 س ــد در ط ــوره بای الیگومن
ــان  ــای زن ــن تشــخیص PCOS رخ دهــد. متخصــص ه ــل از تعیی قب
و زایمــان نیــز بایــد تشــخیص دهنــد کــه PCOS یــک طیــف 
ــد و در بیــن  ــا گذشــت زمــان تکامــل یاب دارد کــه ممکــن اســت ب

قومیــت هــای مختلــف مــی توانــد متفــاوت باشــد. درمــان آکنــه و 
 PCOS ــرای ــداوم ب ــی م ــی طول ــی ارزیاب ــد در ط ــم نبای هیرسوتیس
احتمالــی متوقــف شــود. عــالوه بــر ایــن، اگرچــه چاقــی و مقاومــت 
ــب در  ــا اغل ــتند ، ام ــخیصی PCOS نیس ــای تش ــولین معیاره ــه انس ب
ایــن جمعیــت وجــود دارنــد و مشــاوره اولیــه راجــع بــه وزن ســالم، 
ــی  ــت را مجازم ــردن دیاب ــرای رد ک ــی ب ــه و ورزش و ارزیاب تغذی

ــد. کنن
ارزیابی نوجوانان هایپرآندروژنیک

ارزیابــی اولیــه بایــد روی شناســایی عالئــم بالینــی یــا عالئــم اضافــی 

ــی  ــا ارزیاب ــه آی ــد ک ــن کن ــد و تعیی ــته باش ــز داش ــدروژن تمرک آن
بیشــترالزم اســت یــا نه)شــکل 1(. تاریخچــه پزشــکی بایــد مــوارد 
زیــر را شــامل شــود: ســن تــالرک، آدرنــارک و منــارک؛ ســابقه 
ــتفاده از برچســب اســتروئیدهای  ــد، اصــالح، اس ــای زائ ــزر موه لی
آنابولیــک یــا تستوســترون بــدون نســخه، تاریخچــه قاعدگــی، 
از جملــه تعــداد دفعــات و مــدت زمــان خونریــزی، از دیگــر 
جنبه هــای مهــم شــرح حــال شــامل  آدرنــارک زودرس و وزن 
ــم  ــه و هیرسوتیس ــرفت آکن ــدی و پیش ــان بن ــت. زم ــد اس ــم تول ک
بــه همــراه ســابقه درمــان هــای قبلــی بــرای مدیریــت درمــان مفیــد 
اســت. تاریخچــه شــروع ســریع ویریلیزاســیون )کلفــت شــدن صــدا 
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ــدروژن  ــده آن ــح کنن ــاي ترش ــراي توموره ــال( ب ــی فرونت ــا طاس ی
نگــران کننــده اســت. اگــر چاقــی وجــود داشــته باشــد، بایــد زمــان 
ــابقه  ــد س ــن بای ــود. همچنی ــی ش ــش وزن ارزیاب ــرفت افزای و پیش
ــت  ــی ثب ــا چاق ــدید ، PCOS ی ــه ش ــم، آکن ــی هیرسوتیس خانوادگ
ــم  ــان از عالئ ــی از نوجوان ــه برخ ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــود. نکت ش
هیپرآندروژنیســم ناراحــت نیســتند. از آنجــا کــه درمــان فقــط زمانی  
داده مــی شــود کــه عالئــم بــرای بیمــار ناراحــت کننــده باشــد، بایــد 
میــزان آکنــه یــا هیرسوتیســم کــه بیمــار را آزار مــی دهــد مشــخص 
ــورت  ــان در ص ــان و زایم ــص زن ــه، متخص ــورد آکن ــود. در م ش
ــی مــدت پوســت  ــد در مــورد اســکارهای طوالن ــان، بای عــدم درم

ــد. مشــاوره کنن
در معاینــه جســمی بایــد شــاخص تــوده بدنــی، فشــار خــون و 
عالئــم هیپرآندروژنیســم ماننــد آکنــه و هیرسوتیســم ارزیابــی 
شــود. همچنیــن ارزیابــی عالئــم مقاومــت بــه انســولین ماننــد فشــار 

ــی مرکــزی، تــگ هــای پوســتی،  ــع چرب ــاال، چاقــی، توزی خــون ب
و آکانتــوز نیگریکانــس مفیــد اســت. بررســی نواحــی پوســتی 
حســاس بــه آنــدروژن ماننــد صــورت، قفســه ســینه، شــکم و پشــت، 
ارزیابــی میــزان هیرسوتیســم را نشــان مــی دهــد و مــی تــوان از آن 
بــرای ترســیم پیشــرفت بیمــاری بــه مــرور زمــان اســتفاده کــرد. در 
صــورت دلخــواه مــی تــوان از سیســتم نمــره دهــی فریمــن گالــوی 
اســتفاده کــرد. نمــره دهــی فریمــن گالــوی تعدیــل شــده )شــکل 2( 
نــه ناحیــه از بــدن را ارزیابــی مــی کنــد کــه نمــره باالتــر از هشــت 
ــدی  ــای درجــه بن ــده هیرسوتیســم اســت)3(. سیســتم ه نشــان دهن
بــرای آکنــه شــامل مقــدار )خفیــف ، متوســط یــا شــدید( ، محــل 
ــا  ــی ی ــدول التهاب ــچول و ن ــول و پوس ــال ، پاپ ــت )کومدون و کیفی
ــی  ــق جهان ــا تواف ــدی ب ــه بن ــاس درج ــچ مقی ــت. هی ــوط( اس مخل

ــدارد)8( وجــود ن
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رد  بــرای  اســت  ممکــن  تناســلی  دســتگاه  خارجــی  معاینــه 
ــدرت  ــه ن ــی ب ــه واژن داخل ــا معاین ــد، ام ــد باش ــی مفی کلیتورومگال
ــان  ــرای نوجوان ــی وجــود دارد، ب ــاوت های الزم اســت. اگرچــه تف
ــخیص داده  ــی تش ــی وقت ــال، کلیتورومگال ــا 16 س ــنین 13 ت در س
می شــود کــه عــرض مقطــع غــده هــا از 8 میلــی متــر و طــول کاپوت 

ــت  ــن اس ــتر ممک ــرض بیش ــد)9(. ع ــر باش ــی مت ــتر از 27/4 میل بیش
ــی ســریع  ــد ارزیاب ــده باشــد و بای ــرای ویریلیزاســیون  نگــران کنن ب
آنــدروژن آزمایشــگاهی انجــام شــود. ســونوگرافی لگــن بــه طــور 
معمــول اندیکاســیون نــدارد مگــر اینکــه ســطح آنــدروژن ســرم یــا 
ــکل1(.  ــدان باشد)ش ــور تخم ــه توم ــک  ب ــیون ش ــزان ویریلیزاس می
یافتــه مورفولــوژی تخمــدان پلــی کیســتیک در ســونوگرافی شــیوع 
ــش  ــی پی ــه تنهای ــوان دارد و ب ــران نوج ــد در دخت ــا 40 درص 30 ت
ــده PCOS نیســت)10(. اگــر  ــروز آین ــا ب ــده  حضــور ی ــی کنن گوی
ســونوگرافی انجــام شــود، بایــد بــه بیمــاران اطمینــان حاصــل شــود 
کــه الگــوی مولتــی فولیکوالرمربــوط بــه تومــور نیســت و تشــخیص 

ــد. ــد نمــی کن PCOS را تأیی

شــده  توصیــه  آزمایشــگاهی  مطالعــات  دســتورالعمل  اگرچــه 
ــترون کل،  ــری تستوس ــدازه گی ــامل ان ــتر ش ــت، بیش ــاوت اس متف
تستوســترون آزاد، یــا هــر دو و غربالگــری هایپرپــالزی مــادرزادی 
ــا آزمایــش 17 هیدروکســی پروژســترون  ــال ب غیرکالســیک آدرن

اســت.)11،12(. تستوســترون توتــال مــی توانــد تحــت تأثیــر ریتــم 
ــه  ــل ب ــن متص ــت گلوبولی ــی و غلظ ــه قاعدگ ــاز چرخ ــه، ف روزان
هورمون جنســی باشــد. اســتفاده آزمایشــگاهی از رادیو ایمونواســی 
ــک  ــی تحری ــای ایمن ــنجش ه ــای س ــه ج ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــای ب ه
کننــده یــا شــیمیایی  مرتبــط بــا آنزیــم، کــه دارای حساســیت 
کمتــری هســتند توصیــه مــی شــود)13(. افزایش ســطح تستوســترون 
ــغ از ویژگــی هــای  ــان بال ــال  زن ــر نرم ــر از مقادی ــا کل باالت آزاد ی
ســطح  اســت.  بیوشــیمیایی  هیپرآندروژنیســم  تشــخیصی  مهــم 
تستوســترون کل بیــش از 200 نانوگــرم در دســی لیتــر نشــان دهنــده 
تومــور ویریلیــزان اســت و بایــد ســونوگرافی لگــن را ســریع انجــام 
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دهــد)12(. در حالــت ایــده آل،  آزمایــش ســرمی 17-هیدروکســی 
پروژســترون بایــد در اول صبــح انجــام شــود)14( ســطح باالتــر از 
200 نانوگــرم در دســی لیتــر نشــان دهنــده هایپرپــالزی مــادرزادی 
ــک  ــامل ی ــی ش ــش تکمیل ــت. آزمای ــال اس ــیک آدرن ــر کالس غی
تســت تحریــک کورتیکوتروپیــن )ACTH( بــرای تأییــد هیپرپالزی 
مــادرزادی غیــر کالســیک آدرنــال و DHEAS بــرای رد نئوپالســم 
آدرنــال اســت. ایــن مــوارد ممکــن اســت در مــوارد شــروع ســریع 
ویریلیزاســیون مناســب باشــد)15(. اســکن توموگرافــی کامپیوتــری 
ــاال  ــطح ب ــا س ــاران ب ــرای بیم ــد ب ــال بای ــدد آدرن ــی غ ــرای ارزیاب ب
ــدد  ــت غ ــورت روی ــر در ص ــرف دیگ ــود. از ط ــام ش DHEAS انج

فــوق کلیــوی، ســونوگرافی آدرنــال قابــل ارائــه اســت. شــکل 1 را 
ــد بیمــاران  ــد. مانن ــرای آزمایشــات آزمایشــگاهی پیشــنهادی ببینی ب
بزرگســال، نوجوانــان مبتــال بــه PCOS مشــکوک بایــد از نظــر 

ــوند)7(. ــی ش ــی بررس ــت و هایپرلیپیدم دیاب

مدیریت درمان
پرمویی

درمــان مولتــی مدالیتــی موثرتریــن روش بــرای درمــان هیرسوتیســم 
اســت. ایــن شــامل تغییــرات شــیوه زندگــی، روش هــای فیزیکــی 
برداشــتن مــوی زائــد و ساپرشــن و یــا بــالک آنــدروژن بــا 
ــد  ــری از رشــد موهــای جدی ــا جلوگی ــده ی داروهــای کاهــش دهن
ــه  ــا توجــه ب ــه مــی شــود کــه ب ــه بیمــاران توصی ــن ب اســت. همچنی
طــول عمــر موهــای ترمینــال، 6 مــاه درمــان الزم اســت تــا بعــد ازآن 

ــده شــود)15(. ــر موهــا دی ــر و ظریــف ت رشــد کندت
 کلیــه بیمارانــی کــه مبتــال بــه هیپرآندروژنیســم بالینــی هســتند بایــد 
ــش وزن در  ــوند. کاه ــاوره ش ــالم مش ــی س ــبک زندگ ــک س از ی
بیمــاران چــاق مبتــال بــه هیپرآندروژنیســم بــا یــا بــدون PCOS نشــان 
ــش  ــدروژن، افزای ــطح آن ــش س ــث کاه ــه باع ــت ک ــده اس داده ش
گلوبولیــن اتصــال دهنــده هورمــون جنســی و کاهــش هیرسوتیســم 
ــرل  ــت وزن و کنت ــود، مدیری ــه خ ــه نوب ــود)16(. ب ــی ش ــی م بالین
گلیســمی مــی توانــد مداخــالت مفیــدی بــرای رفــع عالئــم اضافــی 

ــدروژن باشــد. آن
ــذا  ــازمان غ ــط س ــم توس ــان هیرسوتیس ــرای درم ــی ب ــچ داروی هی
ــد  ــای ض ــت. داروه ــده اس ــب نش ــده تصوی ــاالت متح و داروی ای
بــارداری هورمونــی کــه ســرکوب ســنتز آنــدروژن تخمــدان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــد، م ــی دهن ــام م ــون را انج ــطه هورم ــا واس ب
تــک درمانــی اســتفاده شــود. اتینیــل اســترادیول منجــر بــه افزایــش 
کاهــش  و  جنســی  هورمــون  بــه  شــونده  متصــل  گلوبولیــن 
ــتر  ــه بیش ــود. اگرچ ــی ش ــی( م ــال بیولوژیک ــترون آزاد )فع تستوس
داده هــا در مــورد درمــان هیپرآندروژنیســم مربــوط بــه OCP اســت، 
ــچ پوســتی  ــال و پ ــه واژین ــول هــای حلق ــا فرم ــرات مشــابه ب ــا اث ام

نشــان داده شــده اســت)17،18(.
ــای  ــتین ه ــاوی پروژس ــه ح ــی ک ــیونها، OCPهای ــن فرموالس در بی
نســل ســوم ، ماننــد desogestrel ، gestodene و norgestimate هســتند 
در مقایســه بــا پروژســتین هــای نســل دوم )levororgestrel( فعالیــت 
پروژســتین مشــتق   ،Drospirenone دارنــد.  آندروژنــی کمتــری 
شــده از اســپیرونوالکتون، دارای خاصیــت کورتیکواســتروئیدهای 
ضدمینــرال  و ضــد آندروژنیــک اســت و اغلــب بــرای درمــان 
ــدار دروســپیرنون موجــود در  ــی شــود. مق هیرسوتیســم اســتفاده م
OCP معــادل 25 میلــی گــرم اســپیرونوالکتون اســت)15(. همچنیــن 

اگرچــه ایــن روش هــا بــرای کنــد کــردن رشــد کار مــی کننــد امــا 
ــد. موهــای موجــود را از بیــن نمــی برن

هورمــون درمانــی نبایــد قبــل از منــارک آغــاز شــود. پــس از 
ــت  ــن اس ــه ممک ــود ک ــاوره داده ش ــاران مش ــه بیم ــد ب ــروع، بای ش
6مــاه قبــل از دیــدن مزایــای درمــان طــول بکشــد. اگــر پاســخ پــس 
از 6 مــاه کمتــر از حــد مطلــوب باشــد، مــی تــوان ســایر درمان هــای 
ــرد.  ــتفاده ک ــدروژن اس ــی آن ــا آنت ــو ی ــده م ــرف کنن ــی برط اضاف
بــرای هیرسوتیســم متوســط تــا شــدید ، هورمــون درمانــی و آنتــی 

ــان اســتفاده شــوند. ــد همزم ــدروژن هــا مــی توانن آن
ــا  ــدروژن ه ــایر آن ــترون و س ــان تستوس ــا از بی ــدروژن ه ــی آن آنت
ــوان  ــی ت ــد و م ــی کنن ــری م ــه جلوگی ــد پیلوسباس ــطح واح در س
ــتفاده  ــی اس ــی هورمون ــان ترکیب ــر درم ــت تأثی ــرای تقوی ــا ب از آنه
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کــرد)15(. اســپیرونوالکتون بــرای درمــان هیرسوتیســم تأییــد شــده 
و بــه عنــوان یــک مهــار کننــده رقابتــی گیرنــده آنــدروژن و مهــار 
کننــده 5  آلفاردوکتــاز کار مــی کنــد. همچنیــن یــک آنتاگونیســت 
ــرای درمــان هیرسوتیســم  آلدوســترون اســت. دوزهــای معمولــی ب
ــا  ــا 200 میلــی گــرم در روز اســت)19(. اســپیرونوالکتون ب از 50 ت
بــی نظمــی قاعدگــی همــراه بــوده اســت. اســپیرونوالکتون ممکــن 
ــذارد.  ــر بگ ــن مذکرتأثی ــلی جنی ــتگاه تناس ــد دس ــت روی رش اس
بنابرایــن، بایــد در بیمارانــی کــه فعالیــت جنســی انجــام مــی دهنــد و 
ممکــن اســت منجــر بــه بــارداری شــود، ازروش هــای جلوگیــری از 
بــارداری اســتفاده شــود. عــوارض جانبــی بــرای بزرگســالی شــامل 
دیــورز ، افــت فشــار خــون و خطــر ابتــال بــه هایپرکالمــی اســت کــه 

ــا عملکــرد کلیــوی طبیعــی نــادر اســت. در بیمــاران ب

ــی  ــد، اثربخش ــد فلوتامی ــدروژن، مانن ــد آن ــای ض ــی ژنه ــایر آنت س
مشــابهی بــا اســپیرونوالکتون نشــان داده انــد، امــا بــه دلیــل پتانســیل 
هپاتوتوکسیســتی کمتــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد) 3(. 
ــان  داده هــای محــدودی در مــورد کارآیــی فیناســتراید در نوجوان
وجــود دارد)20(. متفورمیــن یــک حســاس کننــده انســولین اســت 
کــه ممکــن اســت آنــدروژن هــای ســرمی را کاهــش دهــد و 
  PCOS ــا ــان ب ــه انســولین در نوجوان ــم مقاومــت ب ــد در تنظی می توان
ــه  ــه ب ــان ک ــن نوجوان ــرد)11،21(. در بی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــیم   ــپیرونوالکتون تقس ــا اس ــن ی ــروه متفورمی ــه گ ــی ب ــور تصادف ط

ــا  ــد، ام ــیده ان ــود بخش ــم را بهب ــر دو دارو هیرسوتیس ــد، ه ــده ان ش
ــز  اســپیرونوالکتون ســود بیشــتری را نشــان داد )22(.یــک  متاآنالی
 OCPs ــه ــان داد ک ــوان نش ــان نوج ــرای زن ــی ب ــار کارآزمای ــا چه ب
ــتند)23 (.  ــابه هس ــم مش ــر هیرسوتیس ــر ب ــر تأثی ــن از نظ و متفورمی
ــد مــدت عوامــل  ــد بلن ــرای روشــن کــردن فوای مطالعــات دیگــر ب
حســاس کننــده  بــه انســولین بــرای دختــران و زنــان نوجــوان مــورد 

ــاز اســت)7(. نی
روشــهای فیزیکــی رفــع موهــای زائــد ماننــد ســفید کــردن، اصالح، 
ــی  ــزر درمان ــز و لی ــیمیایی ، الکترولی ــای ش ــیون ، دپیالتوره اپیالس
ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــد م ــر مــی توان ــال راحــت و مؤث ــا خی ب

ــر  ــم ب ــه طــور دائ ــی ب ــان ، فقــط الکترولیــز و لیــزر درمان از ایــن می
روی فولیکــول مــو تأثیــر مــی گــذارد)3(. لیــزر درمانــی بــا اســتفاده 
ــه  ــب آن رنگدان ــه موج ــود و ب ــی ش ــام م ــی انج ــز انتخاب از ترمولی
مالنیــن در فولیکــول طــول مــوج انتخابــی را جــذب مــی کنــد، کــه 
ــا لیــزر  منجــر بــه از بیــن رفتــن فولیکــول مــی شــود. کاهــش مــو ب
ــای  ــد و موه ــری دارن ــه پوســت روشــن ت ــی ک ــی در بیماران درمان
تیــره تــری دارنــد بیشــتر اســت )24(. در بیمــاران بــا انــواع پوســت 
ــا اســتفاده از  ــی ب ــزر درمان ــا اســتفاده از لی ــو ب ــر، کاهــش م ــره ت تی
طــول مــوج هــای طوالنــی تــر و تنظیمــات انــرژی مناســب نیــز قابــل 

دســتیابی اســت)25(.
ــد شــده  ــان هیرسوتیســم صــورت تأیی ــرای درم ــن ب کــرم افلورنیتی
ــی L-ornithine decarbboxylase اســت،  ــده موضع ــک مهارکنن و ی

آنزیمــی کــه بــرای رشــد ســلول و تمایــز درون فولیکــول مــو بســیار 
ــورت را  ــای ص ــد موه ــداوم رش ــی م ــز موضع ــت. تجوی ــم اس مه
کنــد مــی کنــد، امــا در مناطــق کوچــک اســتفاده مــی شــود و بعــد 

از قطــع رشــد مــو ادامــه مــی یابــد)26(.

آکنه
ــه در  ــان آکن ــرای درم ــد ب ــی توان ــی م ــف درمان ــهای مختل روش
ــان  ــم، درم ــد هیرسوتیس ــود)جدول 1 (همانن ــتفاده ش ــان اس نوجوان
ــه درمــان ممکــن  چنــد مدلــی مــی توانــد مؤثرتــر باشــد و پاســخ ب

اســت چندیــن مــاه طــول بکشــد. کار بــا پزشــک متخصص پوســت 
ــدید  ــا ش ــط ت ــای متوس ــه ه ــه آکن ــی ک ــرای بیماران ــد ب ــی توان م
ــوارد  ــرای م ــد باشــد. ب ــه نیســتند ، مفی ــه آکن ــاوم ب ــا مق ــد و ی دارن
پیچیــده بایــد بــه متخصــص پوســت بایــد مراجعــه شــود. الگوریتــم 
هــای درمــان آکنــه اغلــب درمــان موضعــی را بــه عنــوان خــط اول 
نشــان مــی دهنــد. بســیاری از بیمــاران قبــل از مراجعــه بــه متخصــص 
زنــان و زایمــان ، چندیــن رژیــم موضعــی بــدون نســخه را امتحــان 
ــی کــه از داروهــای  ــی در بیماران ــن وجــود ، حت ــا ای ــد. ب کــرده ان
ــب  ــد ترکی ــی مانن ــان هورمون ــد ، درم ــرده ان ــتفاده نک ــری اس دیگ
OCP مــی توانــد یــک روش خــط اول قابــل قبــول بــرای بیمارانــی 
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ــه ایــن روش دارنــد. باشــد کــه تمایــل ب
درمــان موضعــی شــامل داروهایــی اســت کــه بــدون نســخه یــا بــه 
ــی  ــی م ــان موضع ــوع درم ــتند. ن ــترس هس ــخه در دس ــورت نس ص
توانــد تحــت تأثیــر محــل آســیب دیــده، شــدت بیمــاری یــا ترجیح 
ــا ســایر  ــه تنهایــی، ب بیمــار باشــد. از عوامــل موضعــی مــی تــوان ب
ــای خوراکــی  ــا داروه ــراه ب ــا هم ــی و ی ــی موضع روشــهای درمان
اســتفاده کــرد)8(. بنزوئیــل پراکســید در محصــوالت بــدون نســخه 
یافــت مــی شــود و بــه بیمــاران توضیــح داده می شــود کــه ممکــن 
ــن  ــاران همچنی ــد. بیم ــفید کنن ــان را س ــا لباسهایش ــا ی ــت موه اس
ممکــن اســت در مــورد حساســیت هــای پوســتی نســبت بــه عوامــل 
موضعــی مختلــف نگرانــی داشــته باشــند و اغلــب رژیــم محــدود 
بــرای تحمــل پذیــری اســتفاده مــی شــود)به عنــوان مثــال، اســتفاده 
از دارو یــک  شــب در میــان  بــه مــدت 2-1 هفتــه قبــل از پیشــرفت 
بــه هــر شــب(. همچنیــن نــوع مــاده و نــوع پوســت بیمــار بایــد در 
ــا پوســت روغنــی  ــه عنــوان مثــال ، بیمــاران ب نظــر گرفتــه شــود. ب
ــه  ــی ک ــد ، در حال ــح دهن ــول را ترجی ــا محل ــت ژل ی ــن اس ممک
افــرادی کــه پوســت خشــک دارنــد ممکــن اســت کــرم را ترجیــح 

دهنــد)27(
درمــان هورمونــی یــک روش خــط اول قابــل قبــول بــرای مدیریت 
آکنــه در نوجوانــان اســت. ایــن روش ممکــن اســت بــه ویــژه برای 
نوجوانانــی کــه بــه کنتــرل چرخــه قاعدگی، پیشــگیری از بــارداری 

یــا هــر دو نیــز عالقــه منــد هســتند جــذاب باشــد. هــر درمانــی کــه 
 OCP حــاوی اســتروژن باشــد بایــد در کاهــش آکنــه مؤثــر باشــد و
بــه ویــژه بــرای نوجوانانــی کــه آکنــه قبــل از قاعدگــی دارندمؤثــر 
اســت)28(. اگرچــه پروژســتئین هــا در پتانســیل آندروژنــی خــود 
متفــاوت هســتند ، هنگامــی کــه بــا اثــرات اتینیــل اســترادیول 
ترکیــب مــی شــوند، اثــر خالــص همــه OCP هــا ضــد آندروژنیــک 
ــرای بیمارانــی کــه در پروژســتین هــای  ــا ایــن حــال ب اســت)8(. ب
ــن  ــد، ممک ــی دهن ــان نم ــود نش ــودی از خ ــا دوم بهب ــل اول ی نس

اســت پروژســتین نســل ســوم یــا چهــارم مفیــد باشــد.
بــرای درمــان آکنــه مــی تــوان از اســپیرونوالکتون اســتفاده کــرد. 

ــه  ــرم روزان ــی گ ــای 25 میل ــت. دوزه ــه دوز اس ــته ب ــخ وابس پاس
ــر دوز        ــا حداکث ــد ت ــی توان ــت و م ــر اس ــاران مؤث ــی بیم در برخ

ــد)19(. ــش یاب ــرم در روز  افزای ــی گ 200-100 میل
آنتــی بیوتیــک هــای خوراکــی بــه طــور معمــول بــرای آکنــه هــای 
متوســط تــا شــدید، آکنــه در قفســه ســینه و پشــت و بــا ضایعــات 
ــتفاده  ــد، اس ــوده ان ــد نب ــی مفی ــل موضع ــه در آن عوام ــی ک التهاب
ــی  ــات التهاب ــه ضایع ــض اینک ــه مح ــود ب ــی ش ــه م ــود. توصی ش
جدیــد متوقــف شــود، آنتــی بیوتیــک هــای خوراکــی را متوقــف 
کــرده و ســایر روش هــای درمانــی نیــز ممکــن اســت بــرای ادامــه 
ــه  ــی توصی ــای فعل ــک ه ــی بیوتی ــود)8(. آنت ــتفاده ش ــان اس درم
ــل  ــی تداخ ــارداری هورمون ــگیری از ب ــا پیش ــه ب ــرای آکن ــده ب ش
نــدارد)29(. بیمــاران مبتــال بــه آکنــه شــدید کــه بــه ایزوترتینوئیــن 
ــاالت  ــذا و داروی ای ــازمان غ ــط س ــد، توس ــاز دارن ــی نی خوراک
ــام و رعایــت برنامــه iPLEDGE و اســتراتژی  ــرای ثبــت ن متحــده ب
ــوط  ــی و کاهــش ریســک آن الزم هســتند. )اطالعــات مرب ارزیاب
https://www.ipledgeprogram.com/ در   iPLEDGE برنامــه  بــه 

ــه  ــاران توصی ــن بیم ــه ای ــت. ب ــترس اس iPledgeUI/home.u در دس
ــه  ــارداری )ب ــگیری از ب ــه پیش ــهای دوگان ــه از روش ــود ک ــی ش م
ــل  ــر قاب ــرا خط ــد( زی ــتفاده کنن ــدوم و OCP اس ــال کان ــوان مث عن

ــود دارد. ــیتی وج ــی از تراتوژنیس توجه

پیگیری
ــه  ــوط ب ــارات مرب ــکی، انتظ ــان پزش ــه درم ــروع هرگون ــل از ش قب
ــم  ــت عالئ ــان گذاشــته شــود. مدیری ــا بیمــار در می ــد ب ــان بای درم
هایپرآندروژنیســم ممکــن اســت یــک فراینــد مــادام العمــر باشــد. 
ــرای عــوارض  ــد در فواصــل روتیــن )هــر 6-3 مــاه( ب بیمــاران بای
ــدار  ــی کــه وضعیــت آنهــا پای ــا زمان ــه درمــان ت جانبــی و پاســخ ب
باشــد، ارزیابــی شــوند. ســپس آنهــا بایــد ســاالنه کنتــرل شــوند. بــا 
اســتفاده از درمــان ترکیبــی، اغلــب آنتــی آنــدروژن هــا را می تــوان 
ــگیری از  ــات پیش ــرد، ترکیب ــن ب ــا از بی ــع ی ــان قط ــت زم ــا گذش ب
ــد.  ــه یاب ــد ادام ــی بای ــک درمان ــوان ت ــه عن ــی ب ــارداری خوراک ب
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ــه  ــود. اگرچ ــی ش ــه نم ــرم توصی ــای س ــدروژن ه ــر آن ــارت ب نظ
ــپیرونوالکتون  ــه اس ــی ک ــر بیماران ــت، اگ ــخص اس ــا نامش داده ه
مصــرف مــی کننــد دارای عــوارض پزشــکی هســتند کــه بــر 
ــر ســطح پتاســیم را  ــر مــی گــذارد، نظــارت ب ــه تأثی عملکــرد کلی
در نظــر بگیریــد. مدیریــت بایــد بــر اســاس دوز اســپیرونوالکتون و 

ــرد انجــام شــود. ــی ف ســایر موربیدیت

نتایج
عالئــم بیــش از حــد آنــدروژن در بیــن نوجوانــان بســیار متــداول 
ــر  ــی تأثی ــتی عاطف ــس و بهزیس ــزت نف ــر ع ــد ب ــی توان ــت و م اس
ــم،  ــن عالئ ــه ای ــال ب ــان مبت ــن نوجوان ــد. در بی ــته باش ــزایی داش بس
ــش  ــک چال ــوغ از PCOS ی ــی بل ــرات فیزیولوژیک ــخیص تغیی تش

اســت. اغلــب، قبــل از اینکــه یــک ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی 
ــی  ــی طول ــد، ارزیاب ــز کن ــن را از PCOS متمای ــرات س ــد تغیی بتوان
از عالئــم، یافتــه هــای معاینــه و مقادیــر آزمایشــگاهی مــورد نیــاز 
ــن  ــل از تعیی ــه قب ــا آکن ــه هیرسوتیســم ی ــال ب ــان مبت اســت. نوجوان
ــان  ــم درم ــرل عالئ ــا هــدف کنت ــد ب ــی توانن ــی ، م تشــخیص نهای
ــدول  ــاران در درک ج ــه بیم ــک ب ــرای کم ــی ب ــوند. راهنمای ش
ــان بســیار مهــم اســت. ــه درم ــی پاســخ هــای مــورد انتظــار ب زمان
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Although androgen excess can manifest in many ways, the most common and recognizable symptoms are 

hirsutism and acne. Reports of hirsutism and acne should be taken seriously because of their possible association 

with medical disorders, their substantial effect on self-esteem and quality of life, and the potential for psychosocial 

morbidity. In patients with symptoms of androgen excess, the differential diagnosis should include physiologic 

hyperandrogenism of puberty, idiopathic hyperandrogenism, and polycystic ovary syndrome (PCOS). There is a 

great deal of overlap between the symptoms of PCOS and those of normal puberty, which makes the diagnosis 

of PCOS in the adolescent difficult. Treatment of acne and hirsutism should not be withheld during the ongoing 

longitudinal evaluation for possible PCOS. On physical examination, body mass index, blood pressure, and 

signs of hyperandrogenism, such as acne and hirsutism, should be evaluated. Although guidelines differ on 

recommended laboratory studies, most include measurement of total testosterone, free testosterone, or both, and 

screening for nonclassic congenital adrenal hyperplasia with a 17hydroxyprogesterone test. Elevation of the free 

or total testosterone level higher than the adult female normative values is a key diagnostic feature of biochemical 

hyperandrogenism. Because treatment is indicated only when symptoms are distressing to the patient, the degree 

to which acne or hirsutism bothers the patient should be assessed. Before initiation of any medical therapy, 

expectations of treatment should be discussed with the patient. Anticipatory guidance is critical to help patients 

understand the timeline for expected responses to therapy.


