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دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س) ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سلولی بنیادی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س) ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
دانشجوی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت1332/6/1 :

تاریخ پذیرش1332/12/11 :

مقدمه :سندرم تخمدان پلی کیستیک ( )PCOSیکی از بیماری های شایع سیستم اندوکرین زنان در سنین باروری
می باشد .در مطالعات دیگر  PCOSیک عامل خطر برای افزایش شیوع عوارض بارداری مانند پره اکالمپسی و دیابت
می باشد .مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری در زنان باردار با یا بدون  PCOSانجام شد.
روشکار :این مطالعه مورد -شاهدی در سال های  1333-31بر روی  121زن باردار با یا بدون  PCOSمراجعه
کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) و بیمارستان آیت اهلل روحانی شهر بابل انجام شد .مشخصات فردی و
پیامدهای مادری و نوزادی دو گروه از پرونده بیماران استخراج و در پرسشنامه ثبت شد .داده ها پس از گردآوری با
استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )13و آزمون های کای دو و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
میزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :از  121نفر  61زن مبتال به  PCOSو  61زن بدون سندرم  PCOSبودند  .میانگین سن افراد در گروه
 26/4±3/42 ،PCOSسال و در گروه کنترل  26/13±1/43سال بود که دو گروه از نظر سن یکسان بودند (.)p=1/31
از بین پیامدهای بارداری ،میزان مرگ جنین در داخل رحم ( ،)p=1/13رشد کمتر از حد طبیعی جنین در داخل رحم
( )p=1/13و وزن نوزادان متولد شده ( )p=1/1در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت 16 .نفر ( )%32از زنان مبتال
به  PCOSو  7نفر ( )%11/7از گروه کنترل ،زایمان زودرس کمتر از هفته  37بارداری داشتند که از نظر آماری تفاوت
معنی داری داشت ( .)p=1/113همچنین  11مورد ( )%16/7سقط در گروه  PCOSو  2مورد ( )%3/3در گروه کنترل
اتفاق افتاد که از نظر آماری معنی دار بود (.)p=1/111
نتیجهگیری :برخی از عوارض بارداری مثل سقط و زایمان زودرس در زنان باردار مبتال به  PCOSبیشتر دیده می شود
که نیاز به توجه بیشتر در طی مراقبت های بارداری دارند .
کلمات کلیدی :پیامد بارداری  ،سندرم تخمدان پلی کیستیک ،نوزاد

*

نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر زینت السادات بوذری؛ مرکز تحقیقات سلولی بنیادی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران .تلفن:
13111131223؛ پست الكترونیکZ_b412003@yahoo.com :
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حاضر با هدف بررسی نتایج بارداری در زنان PCOS
مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) و
درمانگاه پره ناتال بیمارستان آیت اهلل روحانی شهر بابل
انجام شد.

مقدمه :
1

 دکتر شهال یزدانی و همكاران

سندرم تخمدان پلی کیستیک ( ،)PCOSیکی از بیماری
های شایع سیستم اندوکرین زنان در سنین باروری می
باشد که میزان شیوع آن در مطالعات مختلف بین %1-11
گزارش شده است ( .)1-4حدود  %71زنان با گنادوتروپین
نرمال از این سندرم رنج می برند ( )2و  %11افراد
 ،PCOSدارای افزایش تودۀ بدنی یا چاق می باشند (.)1
عالئم بالینی و آزمایشگاهی  PCOSشامل الیگومنوره
یا آمنوره ،افزایش سطح آندروژن و وجود تصاویر
تخمدان پلی کیستیک در اولتراسونوگرافی میباشد (.)3
در مورد علت و درمان زنان ناباروری که از این سندرم
رنج می برند ،اختالف نظر وجود دارد ( .)6-7مطالعات
گذشته نگر و آینده نگر PCOS ،را به عنوان یک عامل
خطر برای افزایش شیوع عوارض بارداری گزارش کردند
( .)11-3مطالعه متاآنالیز کارلسین و همکاران افزایش
خطر دیابت بارداری ،پره اکالمپسی ،فشار خون بارداری،
زایمان زودتر از موعد ،مورتالیتی و افزایش خطر بستری
در بخش مراقبت های ویژه را برای نوزادان ،در بیماران
باردار  PCOSگزارش کردند ( .)12گزارشاتی وجود دارد
که نشان دهندۀ افزایش میزان سقط خود به خودی در
زنان مبتال به  PCOSمی باشد (.)13-14
عوارض سه ماهۀ اول بارداری در زنان مبتال به PCOS
شامل سقط و ناهنجاری مادرزادی جنین می باشد (-16
 .)11بارداری ،یکی از عوامل مستعد کننده افزایش
مقاومت به انسولین است که حدود  %21-71زنان مبتال
به  ،PCOSدچار افزایش مقاومت به انسولین و افزایش
عوارض حین بارداری به خصوص دیابت بارداری می
شوند .مقاومت به انسولین و افزایش وزن بدن با PCOS
در ارتباط می باشد و مطالعات اخیر ،نشان دهندۀ شیوع
سقط در زنان مقاوم به انسولین است ( .)17-13عوارض
سه ماهۀ دوم و سوم بارداری در زنان مبتال به PCOS
شامل :اختالل تست تحمل گلوکز ،دیابت بارداری،
فشارخون و پره اکالمپسی می باشد (.)13-21
با توجه به شیوع  PCOSو نداشتن اطالعات کافی بر
روی پیامد بارداری مادران با سابقۀ  ،PCOSمطالعه

روش کار :
این مطالعه مورد -شاهدی بین سال های 1333-1331
بر روی  61زن با سابقۀ  PCOSکه بر اساس معیار
روتردام تشخیص داده شده بودند و در مرکز تحقیقات
بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س) تحت
درمان نازایی قرار گرفته و باردار شده بودند و یا به
درمانگاه پره ناتال بیمارستان روحانی مراجعه کرده
بودند و  61زن بارداری که بر اساس سابقه شرح حال و
معاینه بالینی عالئمی از  PCOSنداشتند و به درمانگاه
پره ناتال بیمارستان آموزشی درمانی آیت اهلل روحانی
بابل مراجعه کرده بودند ،انجام شد .دو گروه از نظر سن
مادر ،شاخص توده بدنی ،پاریتی ،سابقه سقط و زایمان
زودرس همسان بودند .تشخیص  PCOSبر اساس
معیار روتردام  2113بود که شامل  2مورد از  3مورد :
 -1وجود سیکل قاعدگی نامنظم ( الیگومنوره :کمتر از 6
دوره قاعدگی در طی یک سال) و آمنوره (فقدان قاعدگی
پس از  6ماه) -2 ،عالئم بالینی و بیوشیمیایی
هیپرآندروژنیسم و هیرسوتیسم  -3 ،وجود تخمدان های
پلی کیستیک در اولتراسونوگرافی شامل  12عدد یا
بیشتر فولیکول در هر تخمدان با دیامتر  2-3میلی متر
با یا بدون افزایش حجم تخمدان (بیش از  11میلی متر)
و  -4رد سایر علل نامنظمی قاعدگی و هیپرآندروژنیسم
مانند هیپرپالزی مادرزادی آدرنال ،تومورهای ترشح
کننده آندروژن و هیپرپروالکتینمی قطعی بود .بیماران با
سابقه سقط های مکرر ،ناهنجاری رحمی ،پاریتی باال،
سن باالی  41سال و سابقه بیماری های مزمن مانند
لوپوس و نارسایی کلیه از مطالعه خارج شدند.
نمونه گیری به روش در دسترس و آسان انجام شد.
حجم نمونه بر اساس میزان شیوع عوارض مانند پره
اکالمپسی ،زایمان زودرس و فشار خون باال در بیماران
پره اکالمپسی که تا حد  %31گزارش شده است در
مقابل گروه کنترل که این عوارض حدود  %3-1میباشد

Polycystic ovarian syndrome
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یافته ها :
مطالعه حاضر بر روی  61زن مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک و  61زن سالم انجام شد که محدودۀ
سنی افراد بین  16-33سال بود .میانگین سن افراد
مبتال به  26/41±32/4 PCOSسال و افراد گروه
کنترل  26/13±1/43سال بود که دو گروه از این نظر
تفاوت آماری معنی داری نداشتند (.)p=1/31
مشخصات فردی مادران شامل :سن بارداری ،شاخص
توده بدنی ،پاریتی ،سابقۀ سقط و زایمان زودرس دو
گروه مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است.
میانگین سن بارداری در گروه مبتال به ،PCOS
 32/41±11/36هفته و در گروه کنترل 33/73±1/74
بود که دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری
داشتند (.) p>1/111

جدول  -1میانگین مشخصات مادری در زنان باردار مبتال به  PCOSو گروه کنترل
گروه
متغیر

کنترل

PCOS

سطح معنی داری

سن مادر

26/4±3/42

26/13±1/43

1/31

سن حاملگی در زمان ختم بارداری

32/41±11/36

33/73±1/74

>1/111

(1 )%3/3
(11)%31/6

(11 )%13/3
(43 )%31/7

1/1

نولی پار

(43 )%31

(43)%71/7

1/23

مولتی پار

(12 )%21

( 17 )%23/3

شاخص توده بدنی

کمتر از 21
بیشتر از 21

*
*

**
**

*

سابقه زایمان زودرس

(3)%1

(1 )%1/7

1/61

سابقه سقط مثبت

(13 )%31/7

(11 )%21

()1/41

*

*آزمون تی** ،آزمون کای اسکوئر

در این مطالعه از  61زن باردار مبتال به 11 ،PCOS
مورد بارداری منجر به سقط شده بود ( )%16/7و در
مقابل در گروه کنترل  2مورد ( )%3/3منجر به سقط

شده بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود
(.)p =1/111
مقایسه میزان پیامدهای بارداری دو گروه مورد مطالعه
در جدول  2نشان داده شده است.
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و با در نظر گرفتن  β=1/2 α= %1و قدرت  ،%31حدود
 61نفر محاسبه شد.
افراد مورد مطالعه در ابتدای دوره پره ناتال تا زمان
زایمان پیگیری شدند .اطالعات اولیه مادری مانند :سن،
پاریتی ،گراویدیتی ،شاخص توده بدنی (ابتدای بارداری)،
سابقه سقط ،سطح تحصیالت ،شغل ،سابقه نازایی ،میزان
درآمد ،مصرف سیگار و مواد مخدر ،سن بارداری ،سابقه و
یا وجود بیماری ها (دیابت فشار خون تیروئید و روانی)،
سابقه جراحی ،آنمی (هموگلوبین کمتر از  ،)11عفونت
ادراری ،اولیگوهیدروآمینوس ،رشد کم داخل رحمی
جنین ،ناهنجاری جنین ،پارگی زودرس پرده ،خونریزی
واژینال ،نحوه زایمان ،علت زایمان سزارین و اطالعات
نوزادی شامل :وزن نوزاد ،نیاز به احیاء نوزاد ،نیاز به
بستری ،علت بستری و مرگ و میر نوزاد در پرسشنامه
ثبت شد .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه  )13و جداول فراوانی و نمودارهای
مربوطه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .جهت
مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون کای دو و جهت تعیین
ارتباط بین متغیرهای کمی در صورت داشتن توزیع

نرمال از آزمون تی تست استفاده شد .میزان  pکمتر از
 1/11معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -2مقایسه عوارض مادری در گروه بیماران PCOSو گروه کنترل
گروه

 دکتر شهال یزدانی و همكاران

PCOS

کنترل

دیابت

(11 )%21

(11 )%13/3

متغیر

سطح معنی داری
1/32

*

فشار خون بارداری

(6 )%12

(4)%6/7

1/11

**

پره اکالمپسی

(1 )%11

(2 )%3/3

1/24

**

1/113

زایمان زودرس

(16 )%32

(7 )%11/7

اولیگوهیدروآمنیوس

(2 )%4

(4 )%6/7

1/63

خونریزی حین بارداری

(1 )%11

(2 )%3/3

1/24

پارگی زودرس کیسه آب

(3 )%6

(11 )%16/7

1/134

سزارین

(43)%71/7

(36)%61

*

**

1/17

**
*

**

*آزمون کای اسکوئر ** ،تست دقیق فیشر

آمنیوتیک ( ،)p =1/63خونریزی در حین بارداری
( )p =1/24و پارگی زودرس پرده ( )p =1/134تفاوت
آماری معنی داری نداشتند.
پیامدهای نوزادی در زنان باردار مبتال به  PCOSو
گروه کنترل در جدول  3نشان داده شده است.

 16نفر ( )%32از زنان مبتال به  PCOSو  7نفر
( )%11/7از گروه کنترل ،زایمان زودرس کمتر از هفته
 37بارداری داشتند که از نظر آماری تفاوت معنی داری
داشت ( ،)p=1/113اما دو گروه از نظر سایر پیامدهای
بارداری شامل :دیابت بارداری )p =1/32( ،پره اکالمپسی
( ،)p =1/24فشار خون بارداری ( ،)p =1/1کاهش مایع

جدول  -3مقایسه پیامد و وزن نوزادی در زنان باردار  PCOSو گروه کنترل
گروه
متغیر

PCOS

کنترل

سطح معنی داری

رشد کم داخل رحمی جنین

(2 )%4

(1 )%1/7

1/13

*

مرگ جنین داخل رحم

(3 )%6

(1 )%1

1/13

*

بستری به دلیل زردی

(2)%4/4

(4)%6/7

وزن نوزادان

3164/7±712/7

3362/3±432/1

1/63
1/1

*

**

* تست دقیق فیشر ** ،آزمون تی

وراکیت و همکاران ( ،)2114زایمان زودرس در زنان
باردار مبتال به  PCOSبیشتر از گروه کنترل بود (-23
 .)22ولی در مطالعه هاکووا و همکاران ( )2113که به
مقایسه نتایج بارداری در زنان مبتال به  PCOSبر اساس
سن و وزن با گروه کنترل پرداخت ،بین دو گروه ارتباط
آماری معنی داری از نظر شیوع زایمان زودرس وجود
نداشت (.)3
در این مطالعه دو گروه  PCOSو کنترل از نظر میزان
زایمان منجر به سقط تفاوت آماری معنی داری داشتند.
در مطالعه جاکوبوویز و همکاران افزایش سقط خود به
خودی در زنان مبتال به  PCOSگزارش شد (.)13
برخالف مطالعات فوق ،مطالعه قازری و همکاران

دو گروه مورد مطالعه از نظر پیامدهای نوزادی از جمله
کاهش رشد داخل رحمی ( )p =1/13و مرگ داخل
رحمی ( )p =1/13تفاوت معنی داری نداشتند .

بحث :
در مطالعۀ حاضر زایمان زودرس در زنان مبتال به
 PCOSنسبت به گروه کنترل بیشتر بود که این
اختالف از نظر آماری معنی داری بود .در مطالعۀ کیرلوف
و همکاران ( )2111که بر روی زنان باردار مبتال به
 PCOSانجام شد ،زایمان زودرس در گروه PCOS
بیشتر از گروه کنترل بود ( )21که با مطالعه حاضر
همخوانی داشت .در مطالعه الوازو و همکار ( )2111و
4

( )2112نشان داد احتماالً میزان سقط در سندروم
 PCOSتفاوتی با گروه کنترل ندارند (.)24
در مطالعه حاضر تنها  3مورد مرگ داخل رحمی در گروه
 PCOSگزارش شد که با گروه کنترل تفاوت آماری
معنی داری نداشت .در مطالعه رز و همکاران ( )2111نیز
میزان مرگ داخل رحمی در دو گروه تفاوت آماری معنی
داری نداشت ( )21که با مطالعه حاضر همخوانی داشت.
در مطالعه حاضر میزان زایمان سزارین (الکتیو و
اورژانسی) در گروه  PCOSنسبت به گروه کنترل از نظر
تعداد بیشتر بود ولی تفاوت آماری معنی داری نداشت،
اما در مطالعه رز و همکاران ( )2111خطر زایمان
سزارین در زنان باردار مبتال به  PCOSبیشتر بود و از
نظر آماری معنی دار بود (.)21
در مطالعه حاضرزنان باردار مبتال به  PCOSو کنترل از
نظر افزایش فشار خون بارداری و پره اکالمپسی تفاوت
آماری معنی داری نداشتند .در مطالعه میکوال و همکاران
( )2111نیز هیچگونه ارتباط معنی داری بین  PCOSبا
پره اکالمپسی وجود نداشت ( .)26در مطالعه هاکووا و
همکاران ( )2113ارتباط آماری معنی داری بین افزایش
فشارخون بارداری و  PCOSوجود نداشت (.)3
برخالف مطالعات فوق ،در مطالعه کیرلوف و همکاران
( ،)2111رز و کین و همکاران ( )2113فشار خون باال و
پره اکالمپسی بین زنان باردار مبتال به  PCOSو کنترل
تفاوت آماری معنی داری داشت ( .)27 ،21 ،21در
مطالعۀ وراکیت و همکاران ( )2114شیوع فشار خون
بارداری از نظر تعداد در زنان باردار مبتال به PCOS
بیشتر از گروه کنترل بود ( .)23تفاوت در نتایج مطالعه
حاضر با مطالعات دیگر می تواند ناشی از مسن تر بودن
زنان باردار مبتال به  PCOSدر مطالعات قبلی نسبت به
گروه کنترل باشد ،زیرا سن باال نیز نقش مخربی در
زمینه افزایش عوارض بارداری دارد.
در مطالعه حاضر دو گروه از نظر دیابت بارداری تفاوت
آماری معنی داری نداشتند که با نتایج مطالعۀ هاکووا و
همکاران ( )2113همخوانی داشت ( .)3ولی در مطالعه
وراکیت و همکاران ( )2114و کین و همکاران (،)2113
شیوع دیابت بارداری در زنان باردار مبتال به PCOS
بیشتر از گروه کنترل بود ( .)21 ،23همچنین در مطالعه

نتیجه گیری :
بر اساس این مطالعه برخی از عوارض بارداری از جمله
زایمان زودرس و سقط در زنان باردار مبتال به PCOS
بیشتر دیده می شود که برای جلوگیری از عوارض جدی
برای مادر و نوزاد نیاز به توجه بیشتر در طی مراقبت
های بارداری دارند.

تشكر و قدردانی :
بدین وسیله از تمامی همکاران درمانگاه پره ناتال
بیمارستان آیت اهلل روحانی و درمانگاه PCOS
بیمارستان فاطمه الزهراء شهر بابل که ما را در جمع
آوری نمونه ها یاری کردند ،همچنین از بیماران مورد
مطالعه که حاضر به همکاری در انجام این طرح شدند،
تشکر و قدردانی می شود.
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بومسما و همکاران ( )2113که بر روی زنان مبتال به
 PCOSانجام شد %31 ،افراد مورد مطالعه به دیابت
بارداری مبتال بودند ( .)21گزارشات دیگر نیز  PCOSرا
یکی از عوامل مستعد کنندۀ دیابت بارداری در زنان
دانسته اند که علت آن می تواند ناشی از تعداد اندک
حجم نمونه در مطالعه حاضر باشد (.)21 ،21-22
در مطالعه حاضر بستری نوزادان به دلیل زردی در گروه
کنترل از لحاظ تعداد بیشتر از گروه  PCOSبوده اما دو
گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند که با نتایج
مطالعه هاکووا و همکاران ( )2113همخوانی داشت (.)3
در مطالعه حاضر وزن نوزادان متولد شده در گروه
 PCOSو کنترل برابر بود و تفاوت آماری معنی داری
نداشت .در مطالعه سیرپترمن و همکاران ( )2111در دو
گروه مورد مطالعه درصد نوزادان درشت یکسان گزارش
شده است ( )11که با مطالعه حاضر همخوانی داشت اما
در مطالعه کیرلوف و همکاران ( )2111و سیرپترمن و
همکاران ( )2111نوزادان کم وزن در مادران مبتال به
 %12/3 PCOSو در گروه کنترل  %2/3بود ،که دو گروه
از این لحاظ تفاوت آماری معنی داری داشتند ()21 ،11
پیشنهاد می شود که مطالعه با تعداد نمونه بیشتر و در
مراکز درمانی متعدد انجام شود .
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