پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
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فراواني ضايعات پوستي در بيماران مبتال به ديابت در شهر اراک2931 :

 3گروه پوست ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
 0مرکز تحقيقات اختالالت تيروييد ،گروه داخلي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
(دريافت مقاله -31/5/03 :پذيرش مقاله)31/7/30 :

چكيده
زمينه :ديابت شايعترين بيماری اندوکرين است که با هيپرگليسمي مشخص ميشود .درگيری چشمي ،کليوی ،عروقي و عصبي از
عوارض اين بيماری محسوب ميشود .عاليم پوستي نيز در حدود دو سوم بيماران ديده شده و از آنجا که اين ضايعات ميتواند بر
کيفيت زندگي فردی و اجتماعي بيماران اثرات منفي بهجا گذارد هم برای بيمار و هم پزشک بسيار مسئله ساز است .پاتوژنژ دقيق آن
هنوز مشخص نشده است .هدف از انجام اين مطالعه تعيين فراواني ضايعات پوستي در اين بيماران ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي  733بيمار ديابتي پس از کسب رضايتنامه کتبي توسط متخصص غدد به متخصص پوست ارجاع
داده شدند .تمام بيماران مورد معاينه کامل پوستي قرار گرفته و در موارد مورد نياز از ضايعات ،بيوپسي پوست وکشت و آزمايش باکتری
شناسي ،قارچ شناسي انجام شد و پس از جمعآوری اطالعات دادهها با استفاده از آزمون  tو کای دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافتهها :در اين مطالعه  733بيمار ( 71درصد زن و  07درصد مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند .در مجموع  31/5درصد بيماران دارای يک
يا چند ضايعه پوستي بودند .شايعترين ضايعات پوستي انژيوم گيالسي ( 17درصد) ،تكمه پوستي ( 10درصد) و اگزما ( 10/8درصد)
بود .بين درگيری پوستي با طول مدت ديابت ( )P=3/35و سن بيمار ( )P=3/31ارتباط آماری معنادار وجود داشت اما بين درگيری
پوستي با ميزان  HbA1cارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
نتيجهگيری :مطالعه حاضر نشان داد که ضايعات پوستي در بيماران ديابتي شايع بوده و شيوع آن با طول مدت بيماری و سن بيماران
افزايش مييابد .لذا آشنايي و توجه ويژه پرسنل گروه پزشكي و آموزش بيماران در مورد عالئم شايع پوستي بايد مد نظر گرفته شده و
تشخيص زودهنگام و درمان اين ضايعات ضروری بهنظر ميرسد.
واژگان کليدی :ديابت ،مدت بيماری ،ضايعات پوستي ،اگزما ،تكمه پوستي
* اراک ،بیمارستان امیرالمومنین
Email :afsanehtalaeii@yahoo.com
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مينا ميرنظامي  ،3افسانه طاليي
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ميرنظامي و همكاران

رابطه با ديابت  -2عفونتهاي پوستي  -3ضايعات

مقدمه
در پزشکي جمله معروفي وجود دارد که ميگويد:

پوستي ناشي از عوارض ديابت  -4واکنشهاي پوستي

"پوست آيینه بدن است" .اين بدان معناست که هر

به درمانهاي ديابت ( 6و .)7

گونه بیماري يا حالت جسماني و رواني غیر طبیعي

بعضي از ضايعات پوستي مثل الوپسي اره آتا و ويتیلیگو

موجب تغییر در پوست ميشود .يکي از بیماريهايي

که ناشي از تغییر در سیستم ايمني هستند ،بیشتر در

که تأثیرات ان بر روي پوست به وضوح ديده ميشود،

ديابت نوع يک ديده ميشوند .اين در حالي است که

ديابت است .ديابت شايعترين بیماري متابولیک است

عفونتهاي پوستي عمدتاً در ديابت نوع دو ديده

پوست ميگردد .دو سوم بیماران مبتال به ديابت دچار

روي بیماران ديابتي دريافتند که تظاهرات پوستي در

عوارض و واکنشهاي پوستي ميشوند و برخي از اين

زنان شايعتر از مردان بوده اما شیوع ان در سنین مختلف

عالئم ممکن است به عنوان کلید تشخیصي و ظن

تفاوتي نميکند ( .)4در مطالعه خوهارو ( )Khoharoو

بالیني ديابت يا عوارض آن باشند و تشخیص به موقع

همکاران بر روي  128بیمار ديابتي ضايعاتي از قبیل

آنها ميتواند از صدمات شديدتر به بیمار جلوگیري

نکروبیوزيس لیپوئیديکا ،تاول ديابتي ،ويتیلیگو و لیکن

کند .خوشبختانه بیشتر عوارض پوستي اگر تحت

پالن دهاني در ديابت نوع يک و پوست ضخیم ديابتي،

رسیدگي و پیگیري زودرس قرار گیرند ،به راحتي قابل

درموپاتي ديابتي ،آکانتوزيس نیگريکانس ،درماتوز

درمان هستند .در غیر اين صورت يک مشکل پوستي

سوراخ شونده اکتسابي ،گزانتوم منتشر ،گرانولوم آنوالر

بسیار خفیف ممکن است به پیامدهاي جدي منجر

و عفونتهاي پوستي عمدتاً در ديابت نوع دو ديده

شود .تظاهرات پوستي ديابت اغلب پس از شروع

شدند (.)5

بیماري زمینهاي ايجاد ميشوند ،ولي ممکن است

در مطالعه چاترجي ( )Chatterjeeو همکاران بر روي

سالها قبل از تشخیص ديابت نیز ظاهر گردند (.)1

 608بیمار ديابتي ( 64/0درصد مرد و  35/1درصد زن)

مطالعات نشان دادهاند که افراد مبتال به ديابت يافتههاي

 73/9درصد بیماران ضايعه پوستي داشتند که خشکي

پوستي مرتبط با بیماري را بروز ميدهند ( 2و .)3

پوست ،عفونتهاي پوستي ،ضايعات دست ديابتي در

شیوع يافتههاي پوستي از  11/4درصد تا  66درصد و

ديابت نوع يک و عفونت ،ريزش موي ساق پا و

در بعضي از مطالعات  08درصد ذکر شده است ( 4و

درموپاتي ديابتي در ديابت نوع دو شايعترين ضايعات

 .)5اگر چه مکانیسمهايي از قبیل متابولیسم غیرطبیعي

بودند .در اين مطالعه بین ضايعات پوستي و طول مدت

کربوهیدراتها،

اترواسکلروز،

میکروآنژيوپاتي،

دژنراسیون عصبي و اختالل در سیستم ايمني را در
ايجاد عاليم پوستي همراه ديابت دخیل دانستهاند اما

ديابت و بین عفونت پوستي و سطح  HbA1cارتباط
آماري معنادار يافت شد (.)9
در مطالعه تیمشینا ( )Timshinaو همکاران بر روي

پاتوژنز دقیق ان بدرستي مشخص نشده است (.)2

 224بیمار ديابتي  00/3درصد داراي ضايعه پوستي

بهطور خالصه تظاهرات پوستي ديابت را ميتوان به 4

بودند که شايعترين آنها عفونتهاي پوستي،

گروه عمده طبقهبندي کرد -1 :ضايعات پوستي در
http://bpums.ac.ir

آکانتوزيس نیگريکانس و خشکي پوست بود ( .)18در
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که موجب ايجاد عوارض مهمي در تمام بدن از جمله

ميشود ( .)0نیگام ( )Nigamو همکاران در بررسي بر
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عمدتاً ديابت نوع دو ( 90/0درصد) داشتند تکمه

عفونتهاي پوستي شايعترين تظاهر بود ( .)15گويال

پوستي ( 26/2( )skin tagدرصد) و عفونتهاي

( )Goyalو همکاران با مطالعه بر روي  188بیمار

پوستي قارچي ( 13/0درصد) شايعترين ضايعات بودند

ديابتي ،نشان دادند که  08درصد بیماران داراي ضايعه

( .)11در مطالعه واهورا ( )Vahoraو همکاران بر روي

پوستي بودند که خشکي پوست ( 44درصد) ،درموپاتي

 388بیمار ديابتي باالي  48سال با نسبت مساوي مرد و

ديابتي ( 36درصد) ،تکمه پوستي ( 32درصد) و

زن تظاهرات پوستي در  21/67درصد مقدم بر تظاهرات

عفونتهاي پوستي با  31درصد شايعترين ضايعات

بیماري ديابت بود که عفونتهاي پوستي (39/66

پوستي بودند (.)6

درصد) و اکانتوزيس نیگريکانس ( 15/33درصد)

گرچه تاکنون مطالعات چندي در مورد عوارض

شايعترين تظاهر پوستي بودند (.)12

پوستي ديابت در ايران انجام شده است ولي با توجه

در مطالعه دمیرسرن ( )Demirserenو همکاران بر

يه گذشت سالها ،تغییر ترکیب جمعیتي و ورود

روي  758بیمار ديابتي 79/2،درصد داراي ضايعه

بسیاري از داروهاي جديد در درمان ديابت ،الزم است

پوستي بودند که عفونتهاي پوستي ( 47/5درصد)،

بازنگري مجدد در مورد شیوع عوارض پوستي ديابت

خشکي پوست ( 26/4درصد) و بیماريهاي التهابي

انجام شود .لذا هدف اين مطالعه بررسي شیوع

پوست ( 28/7درصد) شايعترين اين ضايعات بودند.

عوارض پوستي ديابت و ارتباط آنها با عوارض

در اين مطالعه عفونتهاي قارچي ،پاي ديابتي ،قرمزي

مختلف ديابت ميباشد.

صورت و درماتیت پورپوريک پیگمانته در بیماران با

در اين مطالعه توصیفي -تحلیلي ،بیماران ديابتي مراجعه

نفروپاتي شايعتر از بیماران فاقد اين عارضه ديده شد.

کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امیرالمؤمنین اراک به

همچنین عفونتهاي قارچي ،پاي ديابتي ،قرمزي

روش نمونهگیري آسان انتخاب و پس از کسب

صورت و درموپاتي ديابتي در بیماران با عارضه

رضايتنامه

به

نوروپاتي شايعتر بود .در اين مطالعه عفونتهاي

درماتولوژيست ارجاع داده شدند .پرسشنامه حاوي

قارچي ،پاي ديابتي ،قرمزي صورت ،درموپاتي ديابتي،

اطالعات دموگرافیک ،نوع ديابت ،مدت ابتالء ،نحوه

درماتیت پورپوريک پیگمانته در بیماران با عارضه

درمان و عوارض ديابت براي بیماران تکمیل گرديد.

رتینوپاتي شايعتر از بیماران فاقد رتینوپاتي ديده

تمامي بیماران از نظر وجود عالئم پوستي مورد معاينه

شد (.)13

قرار گرفته و در موارد مورد نیازاز المپ وود ()wood

در مطالعهاي در عربستان بر روي  328بیمار ديابتي

و میکروسکوپ ،بیوپسي از ضايعات پوستي و

( 90/2درصد ديابت نوع  )2شیوع ضايعات پوستي

آزمايشات باکتريولوژي شامل اسمیر و کشت گرم و

 91/2درصد بود .ضايعات پوستي با طول مدت ديابت

آزمايشهاي قارچشناسي شامل محیط کشت قارچ انجام

ارتباط آماري معناداري داشتند و اين ضايعات شامل

شد .اطالعات جمعآوري شده مورد تجزيه و تحلیل

درموپاتي ديابتي ،پاي ديابتي ،تاول ديابتي و عفونتهاي

قرار گرفتند .در آنالیز توصیفي از شاخصهاي میانگین

قارچي بودند ( .)14در مطالعهاي در ايران بر روي 155

انحراف معیار و درصد فراواني و براي تحلیل ارتباط

http://bpums.ac.ir
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متخصص

غدد
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مطالعه راگوناتا و همکاران بر روي  588بیمار ديابتي که

بیمار ديابتي ،شیوع ضايعات پوستي  71درصد بود که
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پوستي با متغیرهاي کیفي از ازمون مجذور کاي اسکوئر

شايعترين ضايعه پوستي مرتبط با ديابت تکمه پوستي

و براي مقايسه متغیرهاي کمي در گروههاي مختلف

بود ( 0/32درصد) که بین اين ضايعه و جنس مؤنث

کیفي از ازمون من -ويتني يا تي تست استفاده شد.

( )P=8/84و ديابت نوع دو ( )P=8/88ارتباط معنيدار
وجود داشت.
در مردان ،پاي ديابتي ،نکروبیوزيس لیپوئیديکا ،تاول

يافتهها
در اين مطالعه  788بیمار ديابتي مورد بررسي قرار
گرفتند .از میان افراد مورد مطالعه  73درصد زن و 27
بود.حداقل سن  13و حداکثر سن  04سال بود .میانگین
مدت ابتالء به ديابت  18±7سال بود 95 .درصد بیماران
مبتال به ديابت نوع  2و تنها  5درصد مبتال به ديابت نوع
 1بودند .از میان بیماران مورد بررسي  94/5درصد مبتال
به يک يا چند ضايعه پوستي بودند .شیوع ضايعات
پوستي مرتبط با ديابت در بیماران مورد مطالعه در
جدول  1آمده است که در میان آنها تکمه پوستي
شايعترين تظاهر پوستي بود.
جدول  )3درصد فراواني ضايعات پوستي در
بيماران ديابتي
عالئم پوستي

فراواني بر حسب ()%

اکانتوزيس نیگريکانس شايعتر بود .بین سن و ضايعات
لیکن پالن ( ،)P=8/881ويتیلیگو ( )P=8/82و
عفونتهاي پوستي ارتباط آماري معنادار ديده شد.
در بیماران ديابتي نوع  ،2تکمه پوستي ،اکانتوزيس
نیگريکانس ،لیکن پالن ،درموپاتي ديابتي و قرمزي
صورت به طور معناداري شايعتر ديده شد.
در بیماران با عارضه رتینوپاتي ،عفونتهاي پوستي،
لیکن پالن ،نکروبیوزيس لیپوئیديکا ،اکانتوزيس
نیگريکانس شايعتر بود در بیماران با عارضه نفروپاتي،
پاي ديابتي ،سندرم دست ديابتي ،لیکن پالن و
عفونتهاي پوستي شايعتر بود .در بیماران با عارضه
نوروپاتي ،پاي ديابتي ،سندرم دست ديابتي و
لیپوديستروفي شايعتر بود که در تمامي موارد فوق اين

تکمه پوستي

32/0

خارش

21/2

اختالف از نظر آماري معنادار بود.

درموپاتي ديابتي

16/4

بین سطح  HbA1cو خشکي پوست ،عفونت پوستي،

ويتیلیگو

4/5

قرمزي صورت

3/5

لیپوديستروفي ،ارتباط آماري معنادار ديده شد25/6 .

نکروبیوزيس لیپوئیديکا

2/3

درصد بیماران داراي عفونت پوستي بودند که شیوع آن

آلوپسي آره اتا

1/9

لیکن پالن

1/6

اکانتوزيس نیگريکانس

1/6

سندرم دست ديابتي

1/2

تاول ديابتي

جدول  )0درصد فراواني عفونتهای
پوستي در بيماران ديابتي

1

در مطالعه حاضر بین تظاهرات پوستي و طول مدت
ديابت ارتباط آماري معنادار ديده شد ()P=8/85
بهطوري که میانگین مدت ديابت در افراد مبتال به
ضايعات پوستي  11/9±12سال و در افراد بدون
ضايعات پوستي  6/4±0/0سال بود.
http://bpums.ac.ir

در جدول  2امده است.

عفونتهای پوستي

فراواني بر حسب
()%

فرونکل

7

فولیکولیت

1/2

عفونتهاي قارچي

14

زونا

2/5
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درصد مرد بودند .میانگین سني بیماران  15±53سال

ديابتي و فولیکولیت و در زنان تکمه پوستي و
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در میان آنها عفونتهاي باکتريايي از همه شايعتر بود.

پسوريازيس در  1/3درصد ،پمفیگوس ولگاريس در 8/3

شايعترين عفونتهاي باکتريايي شامل استرپتوکوک و

درصد ،کلوئید در  2/3درصد ،ريزش مو در ساق پا در

استافیلوکوک وکورينه باکتريوم بودند .از میان عفونتهاي

 12/3درصد و پورپوراي شامبرگ در  4/2درصد ديده

قارچي نیز کانديدا شايعترين بود.

شد .در مطالعه حاضر ضايعاتي از قبیل گرانولوم انوالر،

تريکوفیتون روبروم و اپیدرموفیتون فلوکوسوم نیز از

گزانتوم ،درماتوزهاي سوراخ شونده اکتسابي و اسکلرادم

عفونتهاي قارچي درماتوفیت شايع بودند .در مطالعه

ديابتي ديده نشد.

حاضر بین عفونتهاي پوستي و نفروپاتي و رتینوپاتي
قند خون و نیز کانديديازيس و زونا با سن نیز ارتباط
آماري معناداري داشتد (.)P=8/84
پاي ديابتي در  1درصد بیماران مشاهده گرديد که در يک
مورد منجر به قطع عضو شد .بین اين عارضه و جنس
مذکر و نوروپاتي ارتباط آماري معنادار مشاهده گرديد
( .)P=8/886در گروهي که تحت درمان با رژيم گلي
بنکالمید و مت فورمین بودند نیز اين ضايعه بیشتر بود.
همچنین بین پاي ديابتي و وجود تاول ديابتي ,عفونت
پوستي ( )P=8/84و مصرف سیگار ( )P=8/82نیز ارتباط
آماري معنادار ديده شد .عوارض ناشي از داروهاي
مصرفي در کنترل قند خون در جدول  3آمده است.
جدول  )1درصد فراواني واکنشهای پوستي به
انسولين
عالئم پوستي

فراواني بر حسب
()%

فراواني ديابت در مطالعه ما در زنان بیشتر از مردان بود
که با مطالعه تیمشینا و فرشچیان مطابقت داشت
( 18و .)15
ديابت نوع دو در اين مطالعه شايعتر از ديابت نوع يک
بود .بر اساس مطالعات مختلف ،ديابت نوع دو بیش از
 98درصد موارد ديابت را تشکیل ميدهد ( 15و .)16
 94/5درصد از بیماران در مطالعه ما داراي يک يا چند
ضايعه پوستي بودند .شیوع عاليم پوستي در ديابت در
مطالعات مختلف متفاوت از  71درصد تا  91/2درصد
ذکر شده است ( 14و .)15
شايعترين ضايعه پوستي مرتبط با ديابت در بیماران مورد
مطالعه ما تکمه پوستي بود ( 32/0درصد) .در مطالعات
مختلف شیوع آن از  10/3درصد ( 25/0 ،)5درصد
( 32،)17درصد ( )6تا  91/9درصد متفاوت است .از

اکیموز در محل تزريق انسولین

4/5

آنجا که اين ضايعه با چاقي مرتبط است اختالف در

پیگمانتاسیون در محل تزريق انسولین

1/3

لیپوديستروفي در محل تزريق انسولین

1

شیوع ميتواند مربوط به سن و تفاوتهاي نژادي –

سفتي در محل تزريق انسولین

1

ضايعات مخاطي شامل زبان باردار سیاه و زبان جغرافیايي
در  8/9درصد و ضايعات ناخني شامل کالبینگ،
اونیکوشیزيا ،اونیکولیز ،اونیکوديستروفي و ناخن زرد
رنگ در  3/1درصد بیماران ديده شد.

http://bpums.ac.ir

ژنتیکي افراد مورد مطالعه باشد.
عفونتهاي پوستي در مطالعه ما در  25/6درصد بیماران
ديده شد که با مطالعات انجام شده در گیالن و همدان و
پاکستان مطابقت دارد ( 17 ،15و  .)10اگر چه در مطالعه
نیگام عفونتهاي باکتريايي شايعتر بود اما در مطالعه ما
عفونتهاي قارچي شايعتر بود (.)4
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بود ( 21/2درصد) .در مطالعات مختلف شیوع آن از 4

در بیماران مسن نسبت به افراد جوان شايعتر است ()21

درصد تا  71درصد متفاوت است که به نظر ميرسد اين

که با نتايج ما همخواني دارد که شايد به علت کاهش

اختالف ناشي از تفاوت در تعريف خارش باشد و در

مقاومت بدن و طوالنيتر بودن مدت ديابت در افراد

مطالعه حاضر خارش تنها از نظر بالیني و بدون ارتباط با

تحت مطالعه باشد اگر چه در مطالعه نیگام چنین نتیجهاي

ضايعات پوستي مثل کانديدا و درماتوفیت و غیره در نظر

بهدست نیامد (.)4

گرفته شده است ( 4و .)19

در مطالعه چاترجي همانند مطالعه ما بین عفونت پوستي

فراواني نکروبیوز لیپوئیديکا در مطالعه حاضر  2/3درصد

و سطح  AbH1cارتباط آماري معنادار يافت شد ( .)9در

است .شیوع ان بین  8/3درصد تا  1/6درصد ( )3و در

مطالعه ما برخالف مطالعات تیمشینا ( )18و نیگام ( )4و

بعضي از مطالعات تا  3درصد هم گزارش شده است

فرشچیان ( )15بین تکمه پوستي ،اکانتوزيس نیگريکانس،

( .)2اگر چه در مطالعه هاتم ( )3( )Hattemو کوربر

لیکن پالن ،درموپاتي ديابتي و قرمزي صورت با ديابت

( )28( )Korberدر ديابت نوع يک شايعتر بود ،اما در

نوع دو ارتباط آماري معنادار يافت شد .اين اختالف شايد

مطالعات انجام شده در ايران در ديابت نوع دو شايعتر

به دلیل مسنتر بودن جامعه تحت مطالعه ما و تعداد

ميباشد که ممکن است به علت حجم نمونه کم بیماران

بیشتر زنان مورد مطالعه ما نسبت به مطالعات آنها باشد

ديابتي نوع يک باشد ( 17 ،15و  .)19شیوع درموپاتي

( 73درصد زن در برابر  54/95درصد مرد).

ديابتي از  7درصد تا  78درصد در بیماران ديابتي گزارش

در مطالعه ديمرسرن ( )Demirserenهمانند مطالعه ما

شده است ( )3و در مطالعه ما در  16/4درصد بیماران

بین عفونتهاي پوستي ،پاي ديابتي با نفروپاتي و بین

ديده شد و همانند ساير مطالعات با شدت و طول مدت

پاي ديابتي با نوروپاتي و بین عفونتهاي پوستي با

بیماري ارتباطي نداشت ( .)9عوارض ناشي از داروهاي

رتینوپاتي ارتباط آماري معنادار ديده شد (.)13

خوراکي در درمان ديابت اغلب ناچیز اما عوارض ناشي
از انسولین قابل توجه بود .در اکثر مطالعات اين عوارض

نتيجهگيری

بین  5-15درصد ذکر شده است ( .)7در مطالعه ما

به نظر ميرسد با توجه به اينکه تقريباً همه بیماران ديابتي

عوارض ناشي از انسولین در  7/0درصد بیماران مشاهده

دچار عاليم پوستي ميشوند توجه و شناخت اين عاليم

شد که شامل اکیموز در محل تزريق ،سفتي در محل

بخصوص در مراحل اولیه اهمیت دارد و الزم است همه

تزريق ،لیپوديستروفي و پیگمانتاسیون بود .در مطالعه ما

بیماران ديابتي بهطور دورهاي تحت معاينات پوستي

بین تظاهرات پوستي و طول مدت ديابت ارتباط آماري

قرار گیرند.

معنادار ديده شد که با مطالعه انجام شده توسط درجاني
( ،)17حسیني ( ،)21چاترجي ( )9و شهزاد ()14
همخواني داشت .با توجه به اينکه ساير عوارض ديابت
نیز با مدت ديابت ارتباط مشخصي دارند ،اين نتیجه قابل
انتظار است.
http://bpums.ac.ir

سپاس و قدرداني
از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک
جهت حمايت از انجام اين طرح قدرداني ميکنیم.
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Abstract
Background: Diabetes mellitus (DM) is the most common of the endocrine disorders characterized by
hyperglycemia. Diabetes mellitus affects every organ of the body including the skin. Skin lesions have
negative impact on quality of life of diabetic patients and it is also very frustrating for both patients and
their physicians. The pathophysiologic mechanisms of skin lesions are mainly unknown.The aim of this
study was to evaluate the frequency of skin manifestations in this patients.
Materials & Methods: A cross sectional study was performed on 700 patients attending to the diabetes
clinic. The Institute ethical clearance was obtained before the start of the study.A complete cutaneous
examination was done in all cases. A detailed dermatological examination was carried out by a consultant
dermatologist and cutaneous findings were recorded. Relevant microbiologic and histopathological
investigations were done whenever they were necessary to diagnose the cutaneous disorders.Statistical
analysis was carried out by using t- test and Chi-square test.
Results:Seven hundred patients(73% women and 27% men )were enrolled in the study.Diabetic skin
manifestations were detected in 94.5% of diabetic patients.The most common skin lesions were cherry
angioma (37%),skin tag (32%) and eczema (32.8%).Our study showed a significant difference between
the involvement by skin lesions and duration of diabetes (P=0.05) and age of patients (P=0.03) but it didn,t
show any significant difference between the involvement of skin lesions and HbA1C
Conclusion: Our study showed that the skin lesions are common in DM patients and the duration of
diabetes and age are positively correlated with skin lesions. For these reasons, education and special
attention to medical staff and patients and searching approach to early diagnosis and treatment of skin
lesions seem to be necessary.
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