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بررسی نقش میزان کربوهیدرات و انرژی دریافتی از رژیم
غذایی در ابتالء به کیست های عملکردی تخمدان
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دانشجوي دکتراي تخصصی بیولوژي تولید مثل ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان ،مرکز تحقیقات اختالالت تخمک گذاري ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد،
ایران.
دانشجوي کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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تاریخ پذیرش1314/4/1 :

تاریخ دریافت1314/2/7 :

مقدمه :کیست هاي تخمدانی از بیماري هاي شایع و مهم در زنان محسوب می شوند .میزان کربوهیدرات ها بر روي
سطح گلوکز و انسولین خون اثر می گذارند و انسولین ممکن است از طریق تغییر سطح خونی هورمون هاي جنسی و
هورمون رشد شبه انسولینی ( )IGFبر روي عملکرد تخمدان تأثیرگذار باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط
کیست هاي عملکردي تخمدان با میزان کربوهیدرات و انرژي دریافتی از رژیم غذایی در زنان سنین باروري انجام شد.
روش کار :این مطالعه مورد-شاهدي در سال  1313بر روي  264نفر ( 132نفر داراي کیست فولیکوالر  3-8سانتی
متري و  132نفر در گروه شاهد) از زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ،امام رضا (ع) و امالبنین (س)
شهرستان مشهد انجام گرفت .جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردي و طبی و مامایی انجام
گرفت و میزان کربوهیدرات و انرژي دریافتی از رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی اندازه
گیري شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )16و آزمون هاي ضریب همبستگی
پیرسون ،اسپیرمن ،تی تست و کاي دو انجام شد .میزان  pکمتر از  5/50معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در این مطالعه میانگین میزان مصرف کربوهیدرات و کالري در زنان داراي کیست هاي عملکردي تخمدان
بیشتر بود اما این تفاوت از نظر آماري معنی دار نبود ( .)p<5/50اما در گروه داراي کیست تخمدان میزان مصرفی
کربوهیدرات و انرژي دریافتی باالتر بود.
نتیجه گیری :با توجه به باالتر بودن میزان کربوهیدرات و انرژي دریافتی از رژیم غذایی در زنان داراي کیست هاي
عملکردي تخمدان ،الزم است آموزش هاي الزم در این زمینه به زنان سنین باروري داده شود ،همچنین پیشنهاد می
شود که این مطالعه به صورت آینده نگر انجام شود.
کلمات کلیدی :انرژي ،رژیم غذایی ،کالري ،کربوهیدرات ،کیست تخمدان ،مطالعه مورد -شاهدي
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غذایی ،خطر سرطان هاي اپی تلیالی تخمدان را افزایش
می دهد ( .)8کربوهیدرات ها بر روي سطح گلوکز و
انسولین خون اثر می گذارند ( .)1پیشنهاد شده است
که انسولین ممکن است مستقیماً یا به طور غیر
مستقیم و از طریق تغییر سطح خونی هورمون ها از
جمله هورمون هاي جنسی و هورمون رشد شبه
انسولینی ( )IGFکارسینوژنز را میانجی گري کند (.)15
رژیم غذایی همچنین تعادل انرژي را در بدن تحت
تأثیر قرار می دهد ( )11و این تعادل انرژي ممکن است
بر روي تکامل فولیکول و تخمک گذاري اثر داشته باشد
( .)4نتایج برخی مطالعات نشان داده اند که وضعیت
انرژي بر روي سطح  LHاز طریق تأثیر بر  GnRHو
یا استرادیول اثر می گذارد ( )12و فرکانس ضربان
هورمون  LHرا کاهش می دهد ( .)11همچنین قابلیت
استروژنیک فولیکول غالب که مرتبط با تخمک گذاري
است ،وابسته به متابولیسم انرژي است ( .)13در این
راستا برخی مطالعات گزارش کرده اند که تعادل منفی
انرژي در دوره پست پارتوم هم بر روي تکامل فولیکول
و هم تخمک گذاري اثر دارد ( .)14در حیوانات نیز
مطالعات نشان داده اند که تعادل منفی انرژي و
فاکتورهاي هورمونی و متابولیکی ممکن است با تشکیل
فولیکول کیستی ارتباط داشته باشند ( )4و منفی بودن
شدید تعادل انرژي ممکن است تخمک گذاري را به
تأخیر بیاندازد ( )11و منجر به شکست تخمک گذاري
در اولین فاز تخمک گذاري شود (.)13
مقایسه نتایج مطالعات موجود نشان می دهد که دانش
بیشتر در زمینه ارزیابی الگوهاي غذایی به منظور
شناخت افراد در معرض خطر بیماري هاي غیر واگیر
مورد نیاز است تا ارتباط میان رژیم غذایی و سطح
سالمت مشخص شود ( .)10به عالوه بسیاري از
اطالعات موجود در زمینه ارتباط بیماري و رژیم غذایی
بر پایه مطالعات غربی است و داده هاي محدودي از
سایر کشورها به خصوص خاورمیانه در این زمینه در

مقدمه
 الهام فاضلی و همکاران

رژیم غذایی و نحوه تغذیه ،نقش بسیار مهمی در زندگی
و سالمتی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ دارد .انسان با
نحوه انتخاب غذا می تواند سالمتی خود را در معرض
خطر قرار داده یا باعث ارتقاء آن شود ( .)1کیست هاي
تخمدانی از بیماري هاي شایع و در عین حال مهم
تخمدان در زنان محسوب می شوند .در مطالعه جعفري
و همکاران ( )2515در تبریز  %38افراد مبتال به
ضایعات تخمدانی داراي کیست هاي عملکردي تخمدان
بودند ( .)2از مهم ترین عوارض حاد کیست تخمدان،
پارگی کیست و ایجاد پریتونیت است .عارضه دیگر ،پیچ
خوردگی در کیست هاي بزرگ تر از  4سانتی متر می
باشد (.)3 ،2
فولیکول کیستی در تخمدان ،یکی از اختالالت عملکرد
تخمدان است و یک فولیکول زمانی کیستیک می شود
که تخمک گذاري ناموفق باشد و این فولیکول در
تخمدان باقی بماند .با وجود انجام مطالعات بسیار ،باز
هم پاتوژنز دقیق فولیکول کیستی در تخمدان
نامشخص است ،اما این فرضیه کلی پذیرفته شده است
که اختالل در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -تخمدان
توسط فاکتورهاي اگزوژن و اندوژن منجر به ایجاد
فولیکول کیستی در تخمدان می شود .این فاکتورها
باعث می شوند که در ترشح  GnRHو  LHاز
هیپوتاالموس و هیپوفیز اختالل ایجاد شود که در
نتیجه منجر می شود تا فیدبک مثبت در ترشح
استروژن ایجاد شود .در سطح تخمدانی نیز تغییرات
مولکولی و سلولی در فولیکول در حال رشد ممکن است
منجر به سیکل هاي عدم تخمک گذاري و تشکیل
کیست شود ( .)4گزارش شده که رژیم غذایی ممکن
است یک پتانسیل بر روي کارسینوژنز تخمدان داشته
باشد و نتایج چندین مطالعه مورد-شاهدي نشان داد که
رژیم غذایی غنی از سبزیجات ،اثر محافظت کننده در
ارتباط با سرطان تخمدان دارد ( )6 ،0و برخی دیگر
پیشنهاد کرده اند که یک ارتباط مثبت بین پروتئین،
چربی و کل کالري دریافتی از رژیم غذایی با سرطان
تخمدان وجود دارد ( .)7همچنین در برخی مطالعات
نشان داده شده که افزایش میزان کربوهیدرات در رژیم

دسترس است .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط
کیست هاي عملکردي تخمدان با میزان کربوهیدرات و
انرژي دریافتی از رژیم غذایی در زنان سنین باروري
انجام شد.
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روش کار
این مطالعه مورد -شاهدي در سال  1313بر روي 285
نفر ( 145نفر داراي کیست هاي عملکردي تخمدان و
 145نفر در گروه شاهد) از زنان مراجعه کننده به
بیمارستان قائم (عج) ،امام رضا (ع) و امالبنین (س)
شهرستان مشهد انجام گرفت .حجم نمونه با استفاده از
فرمول تعیین حجم نمونه براي مقایسه نسبت ها در دو
گروه مستقل و با استفاده از نتایج مقاله چافارینو و
همکاران ( )2553و با در نظر گرفتن  α=5/50و
 ،β=5/2در هر گروه  145نفر محاسبه شد (.)16
معیارهاي ورود به مطالعه شامل :ایرانی بودن ،داشتن
حداقل سواد خواندن و نوشتن ،قادر به پاسخ گویی و
تکلم به زبان فارسی بودن ،در سن باروري بودن (دامنه
سنی  10-41سال) و داشتن برگه سونوگرافی رحم و
ضمائم بود .در این مطالعه زنان با موقعیت هاي حاد
ژنیکولوژیک ،هورمونی و نئوپالستی (از جمله خونریزي
واژینال شدید ،درد حاد شکم ،سندرم تخمدان پلی
کیستیک) ،کیست هاي بزرگ تر از  8سانتی متر ،داراي
جدار ضخیم ،حاوي دیواره و جزء سالید و زنان باردار،
داراي سابقه ناباروري و زنان یائسه از مطالعه خارج
شدند .بدین ترتیب  285نفر از تمام زنانی که داوطلب
شرکت در مطالعه بودند ،پس از تکمیل فرم رضایت نامه
آگاهانه کتبی وارد مطالعه شدند .همچنین به افراد
اطمینان داده شد که شرکت در مطالعه هیچ گونه
اختاللی در روند درمانی زنان شرکت کننده در مطالعه
ایجاد نخواهد کرد.
نمونه گیري به روش غیر احتمالی آسان در دسترس و
بر اساس معیارهاي نمونه گیري از زنان مراجعه کننده
به درمانگاه زنان و بخش رادیولوژي و سونوگرافی
بیمارستان امام رضا (ع) ،قائم (عج) و ام البنین (س)
شهرستان مشهد از بهمن ماه  1312تا آبان ماه 1313
انجام شد.
در گروه مورد زنان با تشخیص کیست هاي عملکردي
تخمدان (کیست هاي تخمدانی تک حجره اي ،فاقد
سپتوم و با اندازه کمتر از  8سانتی متر) و در گروه
شاهد زنان فاقد کیست هاي عملکردي که به دلیل
مشکالت دیگر زنان به درمانگاه ها مراجعه کردند

شامل "کم"" ،متوسط" و"زیاد" تعیین می شود .میزان
آیتم هاي موجود در پرسشنامه با استفاده از جداول
درشت مغزي ها و ریز مغزي هاي موجود در کتاب
Food Frequency Questionnaire

00
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 ارتباط کیست های عملکردی تخمدان با میزان کربوهیدرات و انرژی رژیم غذایی

انتخاب شدند .معیار تشخیص در هر دو گروه ،داشتن
برگه انجام سونوگرافی رحم و ضمائم حداکثر تا فاصله
یک ماه قبل بود .افراد در دو گروه بر اساس سن (±3
سال) با هم جور شدند.
به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد
که شامل پرسشنامه اطالعات فردي (شامل سن ،سطح
تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،سطح درآمد ،روش
پیشگیري از بارداري ،مصرف مکمل هاي غذایی و
اطالعات طبی و مامایی) و پرسشنامه بسامد خوراک
نیمه کمی ( )FFQ1بود که با استفاده از آن میزان
کربوهیدرات بر حسب گرم و میزان انرژي دریافتی از
رژیم غذایی برحسب کالري اندازه گیري شد.
به منظور فهم بهتر ارتباط بیماري هاي مزمن و رژیم
غذایی توصیه می شود از پرسشنامه بسامد خوراکی
 FFQاستفاده شود ،زیرا  FFQدریافت غذایی طوالنی
مدت را ارزیابی می کند ( .)16پرسشنامه بسامد غذایی
( )FFQابزاري است براي ارزیابی رژیم غذایی که در
آن اطالعات بر حسب چگونگی و مقدار مصرف (به
عنوان مثال سهم در هفته ،ماه یا سال) جمعآوري
میشود و در واقع مطالعه گذشته نگر تکرر دریافت
غذایی میباشد و متناسب با دریافت مواد غذایی
ایرانیان می باشد .در این مطالعه با استفاده از این
پرسشنامه ،دریافت هاي غذایی معمول افراد در طی ماه
گذشته با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک نیمه
کمی با مصاحبه حضوري به دست آمد .این پرسشنامه
شامل  151ماده یا ترکیب غذایی که ممکن است فرد
در ماه گذشته آن ها را استفاده کرده باشد و با مقیاس
لیکرت  1درجهاي شامل "هیچوقت یا کمتر از یک بار
در ماه"  1-3"،بار در ماه" 1" ،بار در هفته" 2-4" ،بار
در هفته" 0-6" ،بار در هفته" 1" ،بار در روز"2-3" ،
بار در روز" 4-0" ،بار در روز" و " 6بار یا بیشتر در هر
روز" اندازه گیري می شود .سهم متوسط هر بار مصرف
از هر ماده غذایی نیز با مقیاس لیکرت سه درجه اي
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ترکیبات غذایی )18( 1محاسبه شد و در هر فرد ،معادل
مصرفی فیبر برحسب گرم و ریزمغزي هاي فوالت،
ویتامین  Aو  Eو کلسیم رژیم غذایی برحسب
میکروگرم محاسبه شد.
پرسشنامه بسامد خوراک روا و پایا به همراه یک واحد
اندازه استاندارد براي هر ماده غذایی بوده و اعتبار و
پایایی آن توسط نعمتی و همکاران ( )1311تأیید شده
است ( .)11در این مطالعه ضریب پایایی آن با روش آلفا
کرونباخ  α=5/75تعیین شد.
در این مطالعه  15نفر از افراد شرکت کننده در مطالعه
به دلیل اینکه تکمیل پرسشنامه با روند درمانی آن ها
تداخل داشت و  6نفر به دلیل تکمیل ناکامل پرسشنامه
از مطالعه خارج شدند و در نتیجه  264نفر وارد مطالعه
شدند.
دادهها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،جهت محاسبه ارتباط خطی متغیرها از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و جهت
مقایسه دو به دوي متغیرها از روش آنالیز واریانس و
روش تی تست و در مورد متغیرهاي کیفی از روش کی
دو استفاده شد .میزان  pکمتر از  5/50معنی دار در
نظر گرفته شد.

جدول  :1مقایسه میانگین وانحراف معیار سن ،تعداد زایمان
و شاخص توده بدنی زنان شرکت کننده در دو گروه مورد و شاهد

سن

31/80±1/01

28/07± 1/11

5/48

تعداد زایمان

1/61± 1/74

1/61± 1/45

5/41

شاخص
توده بدنی

1/71±21/22

5/18± 28/62

5/21

بیش ترین تعداد کیست هاي عملکردي تخمدان در
زنان  35-31سال ( )%34/1بود (جدول  )2و میانگین
اندازه کیست هاي عملکردي تخمدان نیز در زنان -31
 35سال بیشتر بود (جدول .)3
جدول  :2توزیع فروانی کیست های عملکردی تخمدان در
زنان شرکت کننده در مطالعه بر حسب سن
گروه هاي عمده سنی

تعداد

درصد

کمتر از 25

16

12/1

25 - 21

41

31/1

35 - 31

40

34/1

45 – 41

35

22/7

کل

132

155/5

جدول  :3مقایسه میانگین اندازه کیست های عملکردی
تخمدان(میلیمتر) به تفکیك سن در زنان شرکتکننده در پژوهش

یافته ها
میانگین سنی واحدهاي پژوهش در گروه مورد
 32/17±1/85با دامنه سنی  10-41و در گروه شاهد
 31/00±7/84با دامنه سنی  10-47سال بود
( .)p=5/56میانگین تعداد بارداري ها در گروه مورد
 1/60±1/68با دامنه  5-0فرزند و در گروه شاهد
 1/70±1/77با دامنه  5-6فرزند بود (.)p=5/71
میانگین شاخص توده بدنی در گروه مورد

گروه هاي
عمده سنی

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

کمتر از 25
25 - 21
35 - 31
45 – 41

44/87
44/43
48/56
36/73

13/14
14/24
13/53
6/83

35/55
35/55
35/55
35/55

78/55
78/55
75/55
63/55

میانگین مصرف کربوهیدرات در زنان مورد مطالعه
 353/17±146/23گرم با دامنه  60-1550بود.
مقایسه میانگین مصرف کربوهیدرات نشان داد که
میزان مصرف کربوهیدرات در زنان داراي کیست هاي
عملکردي تخمدان بیشتر از گروه کنترل بود ،اگرچه بر
اساس آزمون تی تست این تفاوت از نظر آماري معنی
دار نبود (( )p=5/17جدول .)4

 21/22±1/71و در گروه شاهد  28/62±5/18کیلوگرم
بر متر مربع بود (( )p=5/21جدول .)1

Food compositions

متغیر

گروه مورد
انحراف معیار
 ±میانگین

گروه شاهد
انحراف معیار ±
میانگین

سطح
معنی
داري

1
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شاخصهاي پراکندگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

مورد

86

1550

315/17

147/313

شاهد

60

821

210/12

140/178

مورد

688

1120

2627/00

1281/831

متغیرهاي تغذیهاي
کربوهیدرات
انرژي کل

آزمون بینگروهی
تیمستقل
t=1/57
P=5/47
t=5/88
P=5/06

* آزمون تی مستقل

میانگین انرژي کل دریافتی از رژیم غذایی در زنان مورد
مطالعه  201551±127555گرم با دامنه 688-1120
بود .مقایسه میانگین میانگین انرژي کل دریافتی نشان
داد که میزان انرژي کل دریافتی در زنان داراي کیست
هاي عملکردي تخمدان بیشتر از گروه کنترل بود،

است و در مطالعات حیوانی و انسانی به عنوان یک
پیشبرنده سرطان گزارش شده است ( .)24 ،23انسولین
همچنین یک تمایل براي گیرنده  IGFبه خصوص
گیرنده  IGF-1دارد که یک اثر میتوتیک قوي روي
سلول هاي نرمال و نئوپالستیک از جمله سلول هاي

اگرچه بر اساس آزمون تی تست این تفاوت از نظر
آماري معنی دار نبود (( )p=5/81جدول .)4

کارسینوماي سرطان تخمدان دارد که مطالعات نشان
داد که سطح این گیرنده در سلول هاي سرطانی نسبت
به غیر سرطانی باالتر می باشد ( .)20مطالعات
اپیدمیولوژیک فعالیت کارسینوژنز را در هیپرانسولینمی
و  IGF-1گزارش کردند ( .)24 ،23انسولین و IGF-1
همچنین یک اثر تنظیمی منفی شدید بر روي سنتز
گلوبولین متصل شونده به هورمون هاي جنسی
( )SHBGدر شرایط آزمایشگاهی دارند و ممکن است
پرولیفراسیون را از طریق مسیر هورمونی تحریک کند
( .)26این نتایج احتمال دارد به دلیل نقش

بحث
در مطالعه حاضر میزان مصرف کربوهیدرات و میزان
انرژي دریافتی از رژیم غذایی در زنان داراي کیست
هاي عملکردي تخمدان بیشتر بود ،اگرچه این ارتباط از
نظر آماري معنی دار نبود.
در مطالعه مورد -شاهدي آگوستین و همکاران ()2553
که در ایتالیا انجام شد ،شاخص قند خون 1رژیم غذایی
زنان با خطر ابتالء به سرطان تخمدان ارتباط مستقیم
داشت ( .)25( )OR=1/7 ،%10 CI 1/3-2/1رژیم
غذایی با ایندکس گالیسمی باال داللت بر مصرف باالي
کربوهیدرات در رژیم غذایی دارد ( )21و این
کربوهیدرات مصرف شده به سرعت جذب شده و سطح
گلوکز و انسولین را در خون باال می برد ( .)22میزان
باالي انسولین می تواند منجر به افزایش خطر چندین
بیماري مزمن شود که این بیماري ها با میزان باالي
انرژي ،کمبود فعالیت بدنی و چاقی مرتبط هستند
( .)23در چندین مطالعه ،چاقی شکمی با خطر سرطان
تخمدان مرتبط بود و دیابت نیز که با میزان باالي
انسولین در مراحل اولیه خود مشخص می شود ،با
احتمال افزایش خطر سرطان تخمدان مرتبط بود (.)25
انسولین یک فاکتور رشد براي سلول هاي سرطانی
glycemic index

هیپرانسولینمی و مقاومت به انسولین در ایجاد سرطان
تخمدان باشد (.)25
در مطالعه دابسون و همکار ( )1112بین کیست هاي
تخمدانی با وضعیت انرژي در گاوها ارتباط مشاهده
نشد ( .)12در مطالعه بیم و همکار ( )1117بین تعادل
انرژي با تکامل و عملکرد فولیکول غالب در دوره پست
پارتوم در گاوهاي شیرده ارتباط وجود داشت (.)13
یکی از دالیل این تفاوت در نتایج می تواند این باشد
که این بررسی در حیوانات انجام شده و همچنین در آن
تعادل انرژي اندازه گیري شد ،در حالی که در مطالعه
حاضر میزان کل انرژي دریافتی از رژیم غذاي سنجیده
شد و اینکه در بررسی هاي انجام گرفته بر روي
حیوانات ،بیشتر تعادل منفی انرژي مورد بررسی قرار
گرفته است.
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جدول  :4میزان کربوهیدرات و انرژی رژیم غذای در دو گروه مورد و شاهد

از محدودیت هاي این مطالعه می توان به تفاوت میزان
 همچنین،دقت زنان در پاسخگویی سؤاالت اشاره کرد
،تشخیص کیست هاي عملکردي تخمدان در زنان
توسط سونوگرافیستهاي مختلف انجام می گرفت که
 پیشنهاد می.کنترل آن از دست پژوهشگر خارج بود
شود در مطالعات آینده تکامل فولیکول با اولتراسوند
کنترل شده و سطح پالسمایی هورمون هاي
 و همچنینFSH  وLH ، استرادیول،پروژسترون
سنجش ایندکس گالیسمی و بار گالیسمی
.( نیز کنترل شودGlycemic load)

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد طرح12/7/22
 می باشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی125071
 بدین وسیله از همکاري و.آن دانشگاه انجام شد
مساعدت آن معاونت محترم و همچنین درمانگاه زنان و
،)بخش رادیولوژي و سونوگرافی بیمارستان امام رضا (ع
قائم (عج) و ام البنین (س) شهرستان مشهد و زنان
.شرکت کننده در این مطالعه تشکر و قدردانی می شود

نتیجه گیری
میزان مصرف کربوهیدرات و انرژي دریافتی از رژیم
غذایی در زنان با کیست هاي عملکردي تخمدان بیشتر
بود؛ هرچند که این تفاوت از لحاظ آماري معنی دار
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