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ي  یکیىیدر عًاقب کل هیمتفًرمفعبل ي  D هیتبمیاثز ي سٍیمقب

 کیستیک یمبتال بٍ سىذريم تخمذان پل مبرانیب کیمتببًل
 

 4یشبکز یدکتز محمذ تق، 3یدکتز بُزيس دياچ، 2یدکتز سَزا مظلًم خزاسبو ،*1دکتز شکًفٍ بىکذاران

 .هؾْذ، ایزاى ،داًؾکذُ پشؽکي، داًؾگبُ ػلَم پشؽکي هؾْذ ،غذد قبتهزکش تحقی ،غنیغذد ٍ هتبثَل بریاعتبد .1

 .داًؾکذُ پشؽکي، داًؾگبُ ػلَم پشؽکي هؾْذ، هؾْذ، ایزاى ،غذد قبتیهزکش تحق ،غذد يفَق تخقق یفلَ  .2

 .داًؾکذُ پشؽکي، داًؾگبُ ػلَم پشؽکي هؾْذ، هؾْذ، ایزاى ی،َلَصیراد بریاعتبد .3

 .ایزاى ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکي هؾْذ، هؾْذ، داًؾکذُ پشؽکي، آهبر سیغتيگزٍُ  بریداًؾ .4

 29/6/1390  :تبریخ پذیزش مقبلٍ         15/1/1390 :تبریخ دریبفت
1
 

 

در کل  Dکوجَد ٍیتبهیي . درفذ سًبى را تحت تأثیز قزار هي دّذ 10ثیوبری تخوذاى پلي کیغتیک حذٍد  :مقذمٍ

در افشایؼ تزؽح اًغَلیي ٍ کبّؼ هقبٍهت ثِ اًغَلیي ٍ اثزات  Dثب تَجِ ثِ ًقؼ ٍیتبهیي . جَاهغ ؽبیغ اعت

 PCOSدر ثیوبراى هجتال ثِ  Dیتبهیي ّیپزاًغَلیٌوي ثز افشایؼ آًذرٍصى ّب، هيبلؼِ حبمز ثب ّذف تؼییي اثزات ٍ

 .اًجبم ؽذ

کِ هؼیبرّبی سى  51ثز رٍی ( ػج)در ثیوبرعتبى قبئن  1389در عبل ایي هيبلؼِ کبرآسهبیي ثبلیٌي  :کبرريش

افزاد ثِ فَرت تقبدفي ثِ عِ گزٍُ تقغین ؽذُ ٍ تحت درهبى ثب کلغیتزیَل . اًجبم ؽذ را داؽتٌذ PCOSتؾخیقي 

پظ اس عِ هبُ ثیوبراى اس لحبً . ٍ پالعجَ قزار گزفتٌذ( هیلي گزم رٍساًِ 1000)، هتفَرهیي (هیکزٍگزم در رٍس 5/0)

 .ثْجَد تخوک گذاری ٍ هتبثَلیک هَرد ثزرعي قزار گزفتٌذ

 25دارای عيح %( 9/22)ًفز اس ثیوبراى  11تٌْب . ثیوبر هيبلؼِ را اداهِ ًذادًذ 3ر هَرد هيبلؼِ، ثیوب 51اس  :َبیبفتٍ

عيح اًغَلیي  ،(=027/0p)هتفَرهیي عجت ثْجَد هؼٌي داری در ٍسى . کبفي ثَدًذ Dّیذرٍکغي ٍیتبهیي 

(043/0p=)،  ؽبخـ تَدُ ثذًي(019/0p= ) هقبٍهت ثِ اًغَلیي ٍ(048/0p= )زیَل عجت ثْجَد قبثل کلغیت. ؽذ

درهبى ثب کلغیتزیَل ثِ هیشاى  .ؽذ (=009/0p) َّرهَى پبراتَرهَى ٍ( =029/0p)تَجْي در فؾبر خَى عیغتَلي 

ًفز اس ثیوبراًي کِ قجل اس درهبى، تخوک گذاری ًذاؽتٌذ ثؼذ  7قبثل تَجْي عجت ثْجَد اٍٍالعیَى در ثیوبراى ؽذ ٍ 

گز چِ ایي تغییز در دٍ گزٍُ دیگز ًیش هؾبّذُ ؽذ ٍلي تفبٍت . اس عِ هبُ درهبى، ؽَاّذ تخوک گذاری را پیذا کزدًذ

 .(p;02/0)َل در ثْجَد اٍٍالعیَى ثب دٍ رٍػ دیگز کبهالً هؼٌي دار ثَد درهبًي ثب کلغیتزی

در ثیوبراى هجتال ثِ عٌذرٍم تخوذاى پلي کیغتیک در هقبیغهِ ثهب    Dثِ ًظز هي رعذ درهبى ثب ٍیتبهیي  :گیزیوتیجٍ

  .ثبؽذ ارجح هيهتفَرهیي در ایجبد تخوک گذاری 
 

 غنیزعَتیّ ي،یهتفَره َل،یتزیکلغ ک،یغتیک يعٌذرٍم تخوذاى پل ،یگذار تخوک :کلمبت کلیذی

 
 

 

                                                 
 0511-8012976: تلفه .غذد، داًؾکذُ پشؽکي، داًؾگبُ ػلَم پشؽکي هؾْذ، هؾْذ، ایزاى قبتیهزکش تحق؛ ؽکَفِ ثٌکذاراىدکتز  :ًل مکبتببتئوًیسىذٌ مس *
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 مقذمٍ

در جَاهغ  (PCOS) 2عٌذرٍم تخوذاى پلي کیغتیک

احتوبالً ؽبیغ % 5-10هختلف ثب هیشاى ؽیَع حذٍد 

تزیي ثیوبری اًذٍکزیي در سًبى عي ثبرٍری هي ثبؽذ 

ایي عٌذرٍم در فَرت ٍجَد دٍ هؼیبر اس عِ (. 1)

ٍالعیَى، ؽَاّذ ػذم تخوک گذاری یب الیگَاٍ: ؽبخـ

ثبلیٌي یب آسهبیؾگبّي افشایؼ عيَح آًذرٍصى ّب ٍ 

ًوبی تخوذاى پلي کیغتیک در عًََگزافي تؾخیـ 

هقبٍهت ثِ اًغَلیي ٍ افشایؼ عيَح (. 2)دادُ هي ؽَد 

اًغَلیي ًبؽي اس هقبٍهت ثِ آى ٍ ّوچٌیي عبیز اجشای 

عٌذرٍم هتبثَلیک ؽبهل اختالل تحول قٌذ، اختالالت 

ؽبیغ  PCOSافشایؼ فؾبر خَى در ثیوبراى  لیپیذی ٍ

هيبلؼبت جذیذ هؤیذ ًقؼ احتوبلي ٍیتبهیي (. 3)اعت 

D  در تزؽح اًغَلیي ٍ ثْجَد هقبٍهت ثِ اًغَلیي اعت

یک  Dٍ حتي ثِ ًظز هي رعذ کوجَد ٍیتبهیي ( 4)

(. 5)فبکتَر احتوبلي در پبتَصًش عٌذرٍم هتبثَلیک ثبؽذ 

کِ درهبى ثب  در ثزخي هيبلؼبت هؾخـ ؽذُ اعت

اثزات هؤثزی در کبّؼ هقبٍهت ثِ  Dٍیتبهیي 

، لیپیذّب ٍ فؾبر خَى ٍ حتي ، ثْجَد قٌذ خَىاًغَلیي

کبّؼ ٍسى ثذى در افزاد هجتال ثِ دیبثت ٍ یب عٌذرٍم 

هيبلؼبت هحذٍد هؾبثْي در (. 7، 6)هتبثَلیک دارد 

ٍجَد  PCOSّویي راثيِ در هَرد ثیوبراى هجتال ثِ 

ثب تَجِ ثِ تأثیز هقبٍهت ثِ اًغَلیي در (. 9، 8)دارد 

اس ثیي رفتي افشایؼ عيَح آًذرٍصى ّب ٍ در ًتیجِ 

 ،PCOSفَلیکَل ّبی در حبل رؽذ در ثیوبراى 

هي تَاًذ در ثْجَد  Dدرهبى ثب ٍیتبهیي  احتوبالً

هتبثَلیک، کبّؼ عيَح آًذرٍصًي ٍ حتي ثْجَد 

ًقؼ . هؤثز ثبؽذ PCOSاٍٍالعیَى در افزاد هجتال ثِ 

 هتفَرهیي ًیش ثِ ػٌَاى یکي اس درهبى ّبی هتذاٍل، در

ثْجَد هتبثَلیک ٍ حتي ثْجَد اٍٍالعیَى در ثیوبراى 

هجتال ثِ عٌذرٍم تخوذاى پلي کیغتیک ثبثت ؽذُ 

ّذف اس ایي هيبلؼِ هقبیغِ ثیي اثزات (. 11،10)اعت 

در ( فؼبل Dٍیتبهیي )درهبًي هتفَرهیي ٍ کلغیتزیَل 

بی هتبثَلیک، ؽَاّذ ثبلیٌي ٍ تغییزات ثْجَد فبکتَرّ

عًََگزافي هؤیذ تخوک گذاری در ثیوبراى هجتال ثِ 

 . عٌذرٍم تخوذاى پلي کیغتیک اعت

                                                 
2 Polycystic Ovary Syndrome 

 ريش کبر 
ایي هيبلؼِ کبرآسهبیي ثبلیٌي ثب اعتفبدُ ّوشهبى اس گزٍُ 

سى کِ  51. ؽبّذ تحت درهبى ثب پالعجَ ىزاحي ؽذ

را داؽتٌذ، اس ثیي  PCOSهؼیبرّبی تؾخیقي 

ثیوبراًي کِ ثب ؽکبیبت ؽبیغ ایي عٌذرٍم ثِ کلیٌیک 

هؾْذ ثِ ؽکل عزپبیي  (ػج) ّبی غذد ثیوبرعتبى قبئن

هؼیبر تؾخیقي ایي . هزاجؼِ داؽتٌذ اًتخبة ؽذًذ

ثیوبراى ثز اعبط هؼیبرّبی تؾخیقي رٍتزدام ثزای 

ٍجَد دٍ هؼیبر اس . در ًظز گزفتِ ؽذ PCOSتؾخیـ 

 : سیز ثزای تؾخیـ مزٍری ثَد عِ هؼیبر

 6یب کوتز اس )ػذم تخوک گذاری یب الیگَاٍٍالعیَى  -1

 (هبُ 12عیکل هبّیبًِ در ىي 

ػالئن کلیٌیکي یب ثیَؽیویبیي افشایؼ آًذرٍصى ّب،  -2

ؽبهل ٍجَد آکٌِ، ّیزعَتیغن، آلَپغي ٍ یب افشایؼ 

 عيَح عزهي آًذرٍصى ّب

فَلیکَل یب ثیؾتز  12ًوبی پلي کیغتیک ثب ٍجَد  -3

هیلي هتز ٍ یب افشایؼ  2-9در ّز تخوذاى ثب قيز ثیي 

 عبًتیوتز هکؼت 10حجن تخوذاًي ثیؾتز اس 

ثبیغتي عبیز ػلل ّیپز  PCOSثزای تؾخیـ 

آًذرٍصًیغن ًظیز ّیپزپالسی آدرًبل ارثي، کَؽیٌگ، 

ّیپزپزٍالکتیٌوي ٍ ّیپَتیزٍئیذی ٍ یب تَهَرّبی هتزؽحِ 

لذا اس تغت ّبی اختقبفي ؽبهل . ؽذ آًذرٍصى ّب رد هي

تغت پزٍصعتزٍى،  آلفب ّیذرٍکغي 17ثزرعي عيح 

در هَارد هؾکَک، اًذاسُ گیزی عيح  کَسیٌتزٍپیي

پزٍالکتیي، کَرتیشٍل، تغت ّبی تیزٍئیذی اعتفبدُ ؽذ 

ٍ ثیوبراى هجتال ثِ ّز یک اس عبیز ػلل ّیپزآًذرٍصًي اس 

 Dيح ٍیتبهیي ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ع. هيبلؼِ رد ؽذًذ

دخیل در عيح ایي  احتوبليدر ثیوبراى، کلیِ ػَاهل 

ٍیتبهیي هبًٌذ ثیوبری ّبی کلیَی، ثیوبری ّبی کجذی، 

ؽیزدّي، حبهلگي ٍ هقزف کلیِ دارٍّبیي کِ ، عَء جذة

هؤثز ثَدًذ ًظیز دارٍّبی مذ تؾٌج،  Dدر عيح ٍیتبهیي 

گلَکَکَرتیکَئیذّب اس  ٍ هکول ّبی کلغین ٍ ٍیتبهیٌي

پظ اس اًتخبة ثیوبراى پزعؾٌبهِ . هيبلؼِ حذف ؽذًذ

ای در اختیبر آًبى قزار گزفت ٍ هؾخقبت فزدی آًبى 

ًظیز قذ، ٍسى ثب ؽزایو اعتبًذارد، فؾبر خَى ٍ ثزرعي 

هیشاى اعکَر ّیزعَتیغن، ٍمؼیت عیکل هبّیبًِ، ٍجَد 

تَدُ ؽبخـ  .ٍ یب ػذم ٍجَد ًبثبرٍری در آى ثجت ؽذ
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ثذًي ثب اعتفبدُ اس فزهَل تقغین ٍسى ثز حغت کیلَگزم 

فؾبر خَى افزاد پظ اس  .ثز هجذٍر قذ ثِ هتز هحبعجِ ؽذ

دقیقِ اعتزاحت در حبلت ًؾغتِ ٍ ثب اعتفبدُ اس  15

فؾبرعٌج جیَُ ای اًذاسُ گیزی ٍ هتَعو دٍثبر اًذاسُ 

اعکَر ّیزعَتیغن ثز اعبط ىجقِ ثٌذی . گیزی ثجت ؽذ

ثزرعي آسهبیؾگبّي ثیوبراى در . اًجبم ؽذ بلَیفزیوي گ

فَرت ٍجَد عیکل هبّیبًِ در فبس فَلیکَالر ٍ در غیز 

عیکل هبّیبًِ پظ اس هقزف  2-6ایٌقَرت در رٍس 

اس توبم . عبػتِ اًجبم ؽذ 8اس ًبؽتبیي  پزٍصعتزٍى ٍ ثؼذ

عي عي خَى ٍریذی ثزای ثزرعي قٌذ خَى  5ثیوبراى 

 -لغین ٍ فغفز، عيح اًغَلیيًبؽتب، پزٍفیل لیپیذی، ک

دّیذرٍاپي ، َّرهَى پبراتَرهَىتغتَعتزٍى تَتبل، 

ّیذرٍکغي ٍیتبهیي  25ٍ  (DHEAS) آًذرٍعتي دیَى

D قٌذ ثب رٍػ گلَکش اکغیذاس، لیپیذّب ٍ . گزفتِ ؽذ

کلغین ٍ فغفز ثب رٍػ ّبی آًشیوبتیک چک ؽذًذ ٍ 

اًغَلیي ثب رٍػ ایوًََ رادیَهتزیک ثب کیت ایوًََتک 

ٍ % 4/3عبخت کوپبًي ثک هي ثب دقت ثزٍى آسهَى 

، تغتَعتزٍى ثب رٍػ رادیَایًََاعي ثب %3/4درٍى آسهَى 

 دّیذرٍٍ % 8/14 ٍ درٍى آسهَى% 15دقت ثزٍى آسهَى 

ثب رٍػ رادیَایوًََاعي ثب دقت ثزٍى اپي آًذرٍعتي دیَى 

ثب رٍػ  Dٍ ٍیتبهیي % 4/7ٍ درٍى آسهَى % 8/10آسهَى 

ثب دقت درٍى آسهَى  ثیَعَرط ثب کیترادیَایًََاعي 

عپظ توبم . ثزرعي ؽذ% 5/7ٍ ثزٍى آسهَى % 2/5

ثیوبراى تحت تغت دٍ عبػتِ تحول گلَکش ثب اعتفبدُ اس 

گزم گلَکش قزار گزفتٌذ ٍ هیشاى قٌذ آًبى دٍ عبػت  75

هیشاى هقبٍهت ثِ . ثؼذ اس هقزف گلَکش هجذداً چک ؽذ

اس فزهَل هقبٍهت ثِ اًغَلیي رٍػ اًغَلیي ثب اعتفبدُ 

HOMA هحبعجِ ؽذ. 

اس توبم ثیوبراى در فَرت ٍجَد عیکل هبّیبًِ در ٍعو 

عیکل ٍ در غیز ایٌقَرت ثؼذ اس ایجبد عیکل تَعو 

پزٍصعتزٍى در ٍعو عیکل هبّیبًِ عًََگزافي تخوذاى 

ثِ ػول آهذ ٍ ؽَاّذ تخوک گذاری، ٍجَد ٍ یب ػذم 

 . هیلي هتز ثزرعي ؽذ 12ٍجَد فَلیکَل غبلت ثیؾتز اس 

ًفزُ تقغین ؽذًذ کِ ایي تقغین  17ثیوبراى ثِ عِ گزٍُ 

ثٌذی کبهالً تقبدفي ٍ ثز اعبط رٍسّبی هزاجؼِ ثیوبراى 

ثزای ٍیشیت  ثیوبراًي کِ اٍلیي ثبر)ثِ درهبًگبُ اًجبم ؽذ 

یک، یکؾٌجِ هزاجؼِ کزدًذ در گزٍُ  - در رٍسّبی ؽٌجِ

ثیوبراًي کِ رٍسّبی دٍؽٌجِ ٍ عِ ؽٌجِ هزاجؼِ هي 

اى رٍسّبی چْبرؽٌجِ ٍ کزدًذ در گزٍُ دٍ ٍ ثیوبر

 (. پٌجؾٌجِ در گزٍُ عِ قزار گزفتٌذ

ثیوبراًي کِ تحت درهبى ثب هتفَرهیي ثِ هیشاى : گزٍُ یک

هیلي  1000یک ػذد قزؿ )هیلي گزم در رٍس  1000

ثِ هذت ( گزهي هتفَرهیي ّگشال عبخت ؽزکت ّگشال

 . عِ هبُ قزار گزفتٌذ

لغیتزیَل ثیوبراًي کِ تحت درهبى ثب دارٍی ک: گزٍُ دٍ

( عبخت ؽزکت سّزاٍی)هیکزٍگزم در رٍس  5/0ثِ هیشاى 

دلیل اًتخبة ایي فزم ثِ . ثِ هذت عِ هبُ قزار گزفتٌذ

ػلت ًیوِ ػوز کَتبُ ایي دارٍ ٍ ّوچٌیي اىویٌبى اس 

اثزات درهبًي ثزای افزادی ثَد کِ ثِ دلیلي کبّؼ 

 .را در ثذى دارًذ Dفؼبلغبسی ٍیتبهیي 

کِ در ىَل عِ هبُ، درهبى ثب پالعجَ ثیوبراًي : گزٍُ عَم

را ثِ ؽکل دارٍی عٌتتیک هؾبثِ هتفَرهیي دریبفت 

ثیوبراى در ىَل ایي هذت در فَرت ثزٍس  .ًوَدًذ

ثب گذؽت عِ هبُ، . ػَارك دارٍیي هزاجؼِ هي کزدًذ

توبم ثیوبراى هزاجؼِ ًوَدُ ٍ هجذداً تحت ثزرعي 

ٍ  خَىفؾبر  ،تغییزات ٍسى .آسهبیؾگبّي قزار گزفتٌذ

در پزعؾٌبهِ ای دیگز هجذداً عیکل هبّیبًِ ثیوبراى 

عًََگزافي تخوذاى ّب ًیش هجذداً ثزای . ؽذ تکویل

ثیوبراى اًجبم ؽذ ٍ تغییزات ثِ ًفغ اٍٍالعیَى ثزرعي 

  .گزدیذ

ایي ىزح ثِ تقَیت کویتِ اخالقي داًؾگبُ ػلَم پشؽکي 

هؾْذ رعیذُ ٍ توبم ثیوبراى ثزای دریبفت دارٍ رمبیت 

 . آگبّبًِ داؽتٌذ

ًغخِ ) SPSSثزرعي ّبی آهبری ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار 

جْت ثزرعي هتغیزّبی کوي ثیي عِ . اًجبم ؽذ( 5/11

 در فَرت تَسیغ ًزهبل ٍ در ANOVAگزٍُ اس آسهَى 

فَرت تَسیغ غیز ًزهبل ثب کزٍعکبل ٍالیظ ثزرعي 

ثزای ثزرعي اثزات درهبًي در ّز گزٍُ جذاگبًِ . ؽذًذ

ٍ در هَارد تي سٍجي هتغیزّبی کوي ًزهبل ثب رٍػ 

قجل ٍ ثؼذ اس درهبى ثب  ٍیکبکغَىتَسیغ غیز ًزهبل اس 

جْت ثزرعي هتغیزّبی کیفي در . یکذیگز هقبیغِ ؽذًذ

راثيِ ثیي . اعتفبدُ ؽذ chi-squareسهَى آّب اس  گزٍُ

هتغیزّب در فَرت تَسیغ ًزهبل ثب رٍػ پیزعَى ٍ در 

در توبم . ذؽتَسیغ غیز ًزهبل ثب اعپیزهي ثزرعي 
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ثِ ػٌَاى عيح هؼٌي دار در ًظز  >05/0pهحبعجبت 

  .گزفتِ ؽذ
 

 یبفتٍ َب 
هيبلؼِ را %( 88/5)ًفز  3ثیوبر اًتخبة ؽذُ  51اس  

اداهِ ًذادًذ کِ یک ًفز اس آًبى در گزٍُ پالعجَ ٍ دٍ ًفز 

 . در گزٍُ درهبى ثب کلغیتزیَل ثَدًذ

کل  هؾخقبت فزدی ٍ آسهبیؾگبّي اثتذایي 1جذٍل 

 .ثیوبراى هَرد هيبلؼِ را ًؾبى هي دّذ

 
 

 مًرد مطبلعٍ  PCOSخصًصیبت ببلیىی ي آسمبیشگبَی ابتذایی بیمبران -1جذيل
 

 هیبًگیي  اًحزاف هؼیبر خقَفیت

 6/53/25 (عبل) عي

7/26 (کیلَگزم ثز هتز هزثغ) تَدُ ثذًي ؽبخـ    26/5  

3/6  (عبل) ىَل هذت دیبثت   6/3  

115  (هیلي هتز جیَُ)فؾبر خَى عیغتَلیک    48/11  

4/71  (هیلي هتز جیَُ)فؾبر خَى دیبعتَلیک    3/7  

7/88  (هیلي گزم در دعي لیتز)قٌذ ًبؽتب    2/18  

6/99  (هیلي گزم در دعي لیتز)قٌذ دٍ عبػت ثؼذ اس هقزف گلَکش    6/37  

5/18  (هیکزٍٍاحذ در لیتز)اًغَلیي    4/23  

97/4  ؽبخـ هقبٍهت ثِ اًغَلیي   07/8  

4/9  (هیلي گزم در دعي لیتز) کلغین    4/0  

9/3  (هیلي گزم در دعي لیتز)فغفز    8/0  

1/167  (هیلي گزم در دعي لیتز)کلغتزٍل تَتبل    8/28  

4/96  (هیلي گزم در دعي لیتز)لیپَپزٍتئیي ثب داًغیتِ کن    8/28  

5/45  (هیلي گزم در دعي لیتز)ثبال  لیپَپزٍتئیي ثب داًغیتِ   1/10  

6/122  (هیلي گزم در دعي لیتز)تزی گلیغیزیذ    6/108  

0/48  (پیکَگزم در هیلي لیتز)َّرهَى پبراتَرهَى    0/23  

8/2  (هیکزٍٍاحذ در لیتز)َّرهَى هحزک تیزٍئیذ     5/1  

93/11  (ًبًَگزم در هیلي لیتز) پزٍالکتیي   6/5  

8/90  (ًبًَگزم در دعي لیتز) تغتَعتزٍى   8/47  

8/2802  ( ًبًَگزم در هیلي لیتز)دّیذرٍاپي آًذرٍعتي دیَى    5/1242  

6/1  ضعتزٍى  پزٍّیذرٍکغي 17   1/1  

3/19  (ًبًَگزم در هیلي لیتز) Dّیذرٍکغي ٍیتبهیي  25   6/13  

 
 

ًفز  21ًفز اس ثیوبراى ّیزعَتیغن داؽتٌذ کِ در  43

ًفز  14، 8ّیزعَتیغن اعکَر کوتز اس %( 85/48)

ًفز  8ٍ  12تب  8ّیزعَتیغن اعکَر %( 55/32)

را  12ّیزعَتیغن ؽذیذ ثب اعکَر ثیؾتز اس %( 6/18)

ثیوبر  35در اٍلیي عًََگزافي اًجبم ؽذُ . داؽتٌذ

ثیوبر  13 ثذٍى ؽَاّذ تخوک گذاری ٍ%( 9/72)

 . دارای ؽَاّذ تخوک گذاری ثَدًذ%( 1/27)

25دارای عيح %( 9/22)ًفز  11در ایي هيبلؼِ تٌْب 

ًبًَگزم در  30ثیؾتز اس )کبفي  Dّیذرٍکغي ٍیتبهیي  

 .ثَدًذ( هیلي

ثیوبراى پظ اس تقغین تقبدفي ثِ عِ گزٍُ درهبًي 

تقغین ؽذًذ ٍ ثؼذ ( کلغیتزیَل ٍ پالعجَ هتفَرهیي،)

هقبیغِ . هبُ هجذداً هَرد ثزرعي قزار گزفتٌذ اس عِ

ًتبیج آسهبیؾگبّي عِ گزٍُ قجل ٍ ثؼذ اس درهبى در 

 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 2جذٍل 
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 ي متفًرمیه Dبب يیتبمیه  قبل ي بعذ اس درمبن َبی مذاخلٍ ای PCOS بزرسی متغیزَبی آسمبیشگبَی ي فزدی بیمبران -2ذيل ج
 

 هتغیز
 درهبى ثب پالعجَ درهبى ثب کلغیتزیَل درهبى ثب هتفَرهیي

 p ثؼذ اس درهبى قجل اس درهبى p ثؼذ اس درهبى قجل اس درهبى p رهبىدثؼذ اس  قجل اس درهبى

7/1 (کیلَگزم) ٍسى 3±6/7 4 4/1 4±9/7 2 027/0 2/1 4±6 3 9/1 3±5/6 2 5 4/0 7/1 4±7/6 3 8/41±07/63 23/0 

فؾبر خَى 

 یغتَلیکع

هیلي هتز )

 (جیَُ

9/12±3/113 9/1 4±6/1 0 6 076/0 7/6±1 1 0 4/9±1 0 5 0 2/0 8/1 4±6/1 0 7 2/13±2/109 54/0 

 فؾبر خَى

 دیبعتَلیک

هیلي هتز )

 (جیَُ

03/7±66/72 3 2/1 0±6 6/7 0 3 8/0 1/6±7/7 0 1/6±2/6 9 5/0 9 8/8±5 3/7 1 3 0/8±3/7 2 67/0 

هیلي )قٌذ ًبؽتب 

گزم در دعي 

 (لیتز

7/2 9±7/9 9 5/2 5±0 7/1 0 2 5 4/0 6/8±7/8 1 3/12±08/89 1 4/0 4 3/5±3/8 6 3/5±1 5/8 7 62/0 

قٌذ دٍ عبػت 

 ثؼذ اس گلَکش

هیلي گزم در )

 (دعي لیتز

1/60±7/118 5/4 2±0 7/1 1 4 6 8/0 4/2 1±2/9 2 8/13±07/95 7/0 8/1 8±9 2/9 2 1/1 9±6/9 3 90/0 

 هیکزٍ) اًغَلیي

 (ٍاحذ در لیتز
8/3 0±9/2 9 1 1/1 5±2/1 4 0 4/0 4/3 0±3/1 8 8/1 4±1/1 3 4 0/0 6/1 4±6/1 3 0 4/5±6 4/8 31/0 

ؽبخـ هقبٍهت 

 ثِ اًغَلیي
8/1 2±8 2/8 9/6±2/4 0 4/0 8/6±2 1/4 1 8/3±7/2 3 6/0 9/2±8 3/2 0 8/1±9/1 38/0 

هیلي ) کلغین

گزم در دعي 

 (لیتز

4 9/0±3/9 3 9/0±4/9 4 8/0 4 1/0±4 6/9 4 8/0±4 5/9 9 5/0 4 2/0±5 3/9 9 7/0±6 4/9 73/0 

هیلي ) فغفز

گزم در دعي 

 (لیتز

0 3/1±4 4 7/0±8/3 7 2/0 7 1/0±9 6/3 6/0±9/3 7 6/0 6 8/0±0 8/4 8 6/0±6/3 2/0 

هیلي ) کلغتزٍل

گزم در دعي 

 (لیتز

9/19±7/170 1/2 0±6/1 7 8 2 4/0 3/31±09/164 9/29±0/171 4 4/0 3/3 5±1 7 3 9/28±9/158 08/0 

لیپَپزٍتئیي ثب 

 داًغیتِ پبییي

هیلي گزم در )

 (دعي لیتز

4/1 9±1/9 4 6/2 7±1/1 0 7 0 3/0 6/2 6±6/1 0 1 2/26±1/101 9 4/0 5/2 9±3/1 0 7 4/2 7±3/9 5 06/0 

لیپَپزٍتئیي ثب 

ثبال داًغیتِ 

هیلي گزم در )

 (دعي لیتز

4/8±5/4 4 6/6±4/4 4 9 7/0 9/1 0±5/4 6 9/5±2/4 6 9 2/0 9/7±3/4 5 1/1 0±9/4 8 21/0 

 تزی گلیغیزیذ

هیلي گزم در )

 (دعي لیتز

1 6 5±5/1 7 3 1 1 2±2/1 4 3 1 6/0 3/3 8±5/8 8 6/3 0±5/8 8 9 9/0 2/4 8±7/9 9 6/6 9±7/9 4 7/0 

َّرهَى 

پبراتَرهَى 

پیکَگزم در )

 (هیلي لیتز

58/18±3/38 5/2 3±2/6 4 0 1/0 9/2 5±3 7/6 0 8/2 2±4/3 1 009/0 9/2 1±4/4 5 4/2 0±6/4 3 79/0 

 تغتَعتزٍى

ًبًَگزم در )

 (دعي لیتز

1/4 8±2/8 8 2/6 0±1/1 0 7 2 7/0 4/4 9±5/9 4 7/31±6/106 5 1/0 7/4 3±8 8 6 5±5/1 2 2 18/0 

دّیذرٍاپي 

آًذرٍعتي دیَى 

ًبًَگزم در )

 (هیلي لیتز

8/1530±7/2643 1/1684±2/2816 4/0 4/1341±7/2649 2/1071±2645 9 8/0 1/1642±6/3168 5/1546±8/3335 56/0 

ّیذرٍکغي  25

 Dٍیتبهیي 

ًبًَگزم در )

 (هیلي لیتز

5/1 3±2/2 8 6 9/1 0±7/2 6 4 8/0 2/8±4 2/1 1 2/16±19/20 0 6/0 5/1 6±9/1 9 3/1 5±1 9 74/0 
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درهبى ثب هتفَرهیي عجت کبّؼ هؼٌي داری در عيح 

ؽذ ( =04/0p)اًغَلیي ٍ هیشاى هقبٍهت ثِ اًغَلیي 

کِ ایي اثزات هتبثَلیک در عبیز گزٍُ ّبی درهبًي 

درهبى ثب کلغیتزیَل عجت ثْجَد هیشاى . هؾبّذُ ًؾذ

ٍ کبّؼ هؼٌي داری در  Dّیذرٍکغي ٍیتبهیي  25

ؽذ کِ ایي اثز ( =009/0p)َّرهَى پبراتَرهَى هیشاى 

ثزای هقبیغِ  .در عبیز گزٍُ ّبی درهبًي هؾبّذُ ًؾذ

اًذاسُ فَلیکَل )ْجَد اٍٍالعیَى در جْت ث پبعخ درهبًي

 Crosstab هتؼبقت درهبى هذاخلِ ای اس آسهَى( غبلت

ًؾبى دادُ ؽذُ  3اعتفبدُ ؽذ کِ ًتبیج آى در جذٍل 

 .اعت

 

 ي متفًرمیه   Dبب يیتبمیهپبسخ درمبوی تخمک گذاری متعبقب درمبن مذاخلٍ ای  مقبیسٍ بیه -3جذيل 

 پبعخ درهبًي
دریبفت کٌٌذُ  گزٍُ

 (ًفز17)هتفَرهیي

گزٍُ دریبفت کٌٌذُ 

 (ًفز 15)کلغیتزیَل

گزٍُ دریبفت کٌٌذُ 

 (ًفز 16)پالعجَ 
p 

 ؽَاّذ تخوک گذاری در عًََگزافي قجل اس درهبى
  %(7/64) ًفز  11 %(3/73) ًفز  11 %(2/88)ًفز  15 ًذارد

 %(5/35) ًفز 5 %(7/26) ًفز  4 %(8/11) ًفز  2 دارد 2/0

 ؽَاّذ تخوک گذاری در عًََگزافي ثؼذ اس درهبى
  %(2/56) ًفز  9 %(7/26) ًفز  4 %(4/76) ًفز  13 ًذارد

 %(7/43) ًفز  7 %(3/73) ًفز  11 %(6/23) ًفز 4 دارد 02/0

 

جذٍل هؾخـ اعت درهبى ثب  ّوبًيَر کِ اس ًتبیج

( =02/0p)کلغیتزیَل ثِ هیشاى ثغیبر هؼٌي داری 

در ّز گزٍُ . ثبػث ثْجَد اٍٍالعیَى در ثیوبراى ؽذ

ؽَاّذ اٍٍالعیَى ثب عًََگزافي ثؼذ اس درهبى هذاخلِ 

در گزٍُ . ای ثب خَد ثیوبراى قجل اس درهبى هقبیغِ ؽذ

ییزات هذاخلِ درهبًي ثب هتفَرهیي ٍ پالعجَ، ایي تغ

ٍلي درهبى ثب ( p، 67/0;p;42/0)هؼٌي دار ًجَد 

کلغیتزیَل ثِ ىَر هؼٌي داری عجت ثْجَد تخوک 

ًفز  2ٍ حتي ( =003/0p)گذاری پظ اس درهبى ؽذ 

اس ثیوبراى ًبثبرٍر تحت درهبى ثب کلغیتزیَل %( 13.33)

هبُ اس قيغ درهبى ثب کلغیتزیَل حبهلگي  3تب  2ثؼذ اس 

ىجیؼي را تجزثِ کزدًذ کِ ایي اثز در درهبى ثب 

 . هتفَرهیي ٍ پالعجَ هؾبّذُ ًؾذ

در ثزرعي راثيِ ّبی ػذدی ثیي هتغیزّبی 

آسهبیؾگبّي راثيِ هؼٌي دار هؼکَعي ثیي عيح 

 دّیذرٍاپي آًذرٍعتي دیَىعزهي ٍ هیشاى  Dٍیتبهیي 

(37/0-,r= 01/0;p )25ثیي عيح . هؾبّذُ ؽذ 

ٍ عبیز هتغیزّبی آسهبیؾگبّي  Dّیذرٍکغي ٍیتبهیي 

ُ ٍ ّوچٌیي ٍسى ٍ فؾبر خَى راثيِ هؼٌي داری هؾبّذ

 . ًؾذ
 

 بحث 
 PCOSدر ثیوبراى  Dدر ایي هيبلؼِ کوجَد ٍیتبهیي 

اس ثیوبراى عيح ٍیتبهیي % 9/22تٌْب . ثغیبر ؽبیغ ثَد

D  کِ ثب ًتیجِ عبیز هيبلؼبت اًجبم ؽذُ  داؽتٌذکبفي

ٍ ّوکبراى  ٍّزدر هيبلؼِ . در ایي سهیٌِ ّوخَاًي دارد

اس ثیوبراى هَرد % 8/72در  Dّیپٍَیتبهیٌَس ( 12)

هيبلؼِ هؾبّذُ ؽذ کِ ثب ًتبیج هيبلؼِ حبمز ّوخَاًي 

 Dدر ثزخي هيبلؼبت اًجبم ؽذُ، کوجَد ٍیتبهیي . دارد

ثیؾتز اس ثیوبراى ثب ٍسى  PCOSدر ثیوبراى چبق دچبر 

کِ ایي هيبلؼبت راثيِ هؼکَط هؼٌي داری را  ًزهبل ثَد

ًؾبى هي  ًيثب ؽبخـ تَدُ ثذ Dثیي عيح ٍیتبهیي 

ٍ  Dدّذ ٍ ثِ ًظز هي رعذ راثيِ هؼکَط ثیي ٍیتبهیي 

اس ىزفي چبقي عجت کبّؼ عيح . چبقي دٍ ىزفِ ثبؽذ

دام اًذاختي ایي ٍیتبهیي در ِ ثب ث Dجزیبى ٍیتبهیي 

ٍ اس ىزف دیگز ثِ ًظز  (13)ّبی چزثي هي ؽَد  ثبفت

هي رعذ افزاد چبق ثِ ػلت ػذم فؼبلیت فیشیکي 

آفتبة کِ ثِ ػٌَاى جشء ی کبهل اس ًَر ثْزُ ٍر ،هٌبعت

کِ ( 14)اعت را کوتز دارًذ  Dافلي در عٌتش ٍیتبهیي 

ایي هغئلِ ػذم توبط ثب آفتبة ثِ ًظز حتي در ثیوبراى 

PCOS  ّوزاُ ثب ّیزعَتیغن ّبی ؽذیذ ثِ ػلت ؽزم

در هيبلؼِ حبمز . اس حنَر در جبهؼِ ثیؾتز هي ؽَد

ثب ؽبخـ  Dیي ّیذرٍکغي ٍیتبه 25عيح  راثيِ ثیي

ٍ ثیوبراى تحت ( p;94/0)تَدُ ثذًي هؼٌي دار ًجَد 

درهبى ثب کلغیتزیَل ثؼذ اس گذؽت عِ هبُ تغییز هؼٌي 

 .داری را در ٍسى ٍ ؽبخـ تَدُ ثذًي ًؾبى ًذادًذ

در ایجبد  Dدر هيبلؼبت هتؼذد تأثیز کوجَد ٍیتبهیي 

هقبٍهت ثِ اًغَلیي، تحول هختل قٌذ ٍ پیؾزفت دیبثت 
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ثِ ًظز هي رعذ ٍیتبهیي . هَرد ثزرعي قزار گزفتِ اعت

D  ًقؼ هْوي در تزؽح اًغَلیي اس علَل ّبیβ 

پبًکزاط ٍ ّوچٌیي حغبعیت ثِ اًغَلیي ثب تحزیک 

در ثزخي هيبلؼبت . رعپتَرّبی اًغَلیٌي داؽتِ ثبؽذ

راثيِ هؼکَعي ثیي  PCOSاًجبم ؽذُ ثز رٍی ثیوبراى 

ًغَلیي هؾبّذُ ؽذُ ٍ هقبٍهت ثِ ا Dعيَح ٍیتبهیي 

کِ ؽبیذ قغوتي اس ایي راثيِ ثِ ػلت ( 15)اعت 

 . ّوشهبًي ٍجَد چبقي در ایي ثیوبراى ثبؽذ

در تٌظین عیغتن ایوٌي هْن اعت ٍ  Dًقؼ ٍیتبهیي 

ثب پبعخ ّبی التْبثي ثیؾتزی ّوزاُ  Dکوجَد ٍیتبهیي 

ثَدُ کِ آى ًیش هي تَاًذ ػلتي ثزای افشایؼ هقبٍهت ثِ 

در هيبلؼِ حبمز راثيِ هؼٌي داری ثیي . ؽذاًغَلیي ثب

ثب هیشاى اًغَلیي ٍ ّوچٌیي هیشاى  Dعيح ٍیتبهیي 

گز چِ پظ اس . هقبٍهت ثِ اًغَلیي هؾبّذُ ًؾذ

ؽبخـ هقبٍهت دریبفت کلغیتزیَل عيح اًغَلیي ٍ 

کبّؼ یبفت ٍلي ایي هیشاى تغییز اس ًظز ثِ اًغَلیي 

کِ کبّؼ آهبری هؼٌي دار ًجَد ٍ ایي در حبلي ثَد 

عيح اًغَلیي ٍ هقبٍهت ثِ اًغَلیي در گزٍُ دریبفت 

 . کٌٌذُ هتفَرهیي ثؼذ اس درهبى کبهالً هحغَط ثَد

در ثغیبری اس هيبلؼبت اًجبم ؽذُ ثِ راثيِ ثیي کوجَد 

ٍ ایجبد دیبثت ٍ ّوچٌیي عٌذرٍم  Dٍیتبهیي 

هتبثَلیک اؽبرُ ؽذُ اعت ٍ حتي در ثزخي اس هيبلؼبت 

 Dاعتفبدُ اس تزکیجبت ٍیتبهیي هؾخـ ؽذُ اعت کِ 

عجت ثْجَد اجشای عٌذرٍم هتبثَلیک در ثیوبراى هي 

در هيبلؼِ حبمز راثيِ هؼٌي داری ثیي عيح . ؽَد

ٍ قٌذ دٍ عبػت ثؼذ ( p;14/0)ثب قٌذ ًبؽتب  Dٍیتبهیي 

هؾبّذُ ًؾذ ٍ حتي درهبى ( p;88/0)اس دریبفت گلَکش 

ؼ قٌذ ًبؽتب هختقزاً ثبػث افشای Dثب تزکیجبت ٍیتبهیي 

ٍ قٌذ دٍ عبػت ثؼذ اس گلَکش ؽذ کِ ایي تغییز هؼٌي 

ثِ ًظز هي رعذ ػلت تفبٍت هيبلؼِ حبمز در . دار ًجَد

تفبٍت  ،Dتغییزات هتبثَلیک پظ اس دریبفت ٍیتبهیي 

ّبی ًضادی ٍ تأثیز آى در پلي هَرفیغن ّبی گیزًذُ 

ّوچٌیي تفبٍت در ًَع تزکیت . ثبؽذ Dٍیتبهیي 

آى ٍ ىَل هذت هقزف دارٍ  هقذار هقزف، Dٍیتبهیي 

ٍلي ثبیذ در ًظز داؽت کِ در . ثز اعتؤه در ایي اهزًیش 

در جْت ثْجَد ؽبخـ  Dهَرد اثزات درهبًي ٍیتبهیي 

ّبی هتبثَلیک در عبیز هيبلؼبت اًجبم ؽذُ ًیش تٌبقل 

ٍجَد دارد ٍ ٌَّس در ایي هَرد اتفبق ًظز ًیغت 

(17،16 .) 

در ثْجَد  Dؼِ اثز ٍیتبهیي اس ًتبیج هْن ایي هيبل

تخوک گذاری پظ اس دریبفت کلغیتزیَل در ثیوبراى 

ثؼذ اس درهبى هذاخلِ ای ثب . ثَد PCOSهجتال ثِ 

کلغیتزیَل درفذ ثبالیي اس ثیوبراًي کِ قجل اس درهبى 

ؽَاّذ تخوک گذاری را در عًََگزافي ًذاؽتٌذ ثؼذ اس 

بر درهبى ایي ؽَاّذ را ًؾبى دادًذ ٍ حتي دٍ ثیو

در هيبلؼبت هتؼذد ثِ . حبهلگي ىجیؼي را تجزثِ کزدًذ

 ًقؼ کلغین در فؼبلیت اٍٍعیت ّب ٍ تکبهل فَلیکَل

حتي در هيبلؼِ ای (. 19،18)ّب اؽبرُ ؽذُ اعت 

هؾخـ ؽذُ اعت کِ امبفِ کزدى یَى کلغین ثِ 

داخل هحیو کؾت ثبػث افالح تَقف رؽذ تخوک در 

هزحلِ هیَس ًبؽي اس کبّؼ داخل علَلي کلغین هي 

 Dّوچٌیي ثِ ًظز هي رعذ کِ ٍیتبهیي (. 20)ؽَد 

را تؾذیذ کٌذ ٍ کوجَد ایي  3آپَپتَسیظخبفیت 

یتبهیي هٌجز ثِ کبّؼ هیشاى آپَپتَسیظ ٍ افشایؼ ٍ

فبکتَرّبی مذ آپَپتَسیظ گزدد کِ ؽبیذ ایي خَد 

ػبهلي ثزای ایجبد تخوذاى پلي کیغتیک ٍ اختالل در 

گز چِ در هيبلؼِ (. 21)فَلیکَصًش ًزهبل تخوذاًي ثبؽذ 

حبمز عيح کلغین در توبم ثیوبراى ًزهبل گشارػ ؽذ 

ی کلغین عزهي ًؾبًِ ٍلي هوکي اعت اًذاسُ گیز

. خَثي ثزای تخویي هیشاى داخل علَلي کلغین ًجبؽذ

در هيبلؼِ حبمز  Dثِ ػالٍُ هیشاى کوجَد ٍیتبهیي 

کوجَد ثيَر هغتقل اس ثغیبر ثبرس ثَد کِ ؽبیذ خَد ایي 

ثبػث اختالل در تخوک گذاری ٍ تکبهل ىجیؼي  کلغین

تأثیز تزکیجبت ٍیتبهیي . فَلیکَل ّبی تخوذاًي گزدد

D  در دٍ هيبلؼِ دیگز ًیش در ثْجَد تخوک گذاری در

  (.19، 18)گشارػ ؽذُ اعت  PCOSثیوبراى 

اس دیگز ًتبیج هْن ایي هيبلؼِ ٍجَد یک راثيِ هؼکَط 

 شاىیهٍ هیشاى  Dهؼٌي دار ثیي عيح ٍیتبهیي 

قغوتي اس ایي ارتجبه ثِ . ثَد دّیذرٍاپي آًذرٍعتي دیَى

در هقبٍهت ثِ اًغَلیي ٍ دخبلت  Dػلت ًقؼ ٍیتبهیي 

هقبٍهت ثِ اًغَلیي در افشایؼ عيَح آًذرٍصى ّب ثبؽذ 

کِ در هيبلؼِ حبمز راثيِ هؼٌي داری ثیي عيح ٍیتبهیي 

D غَلیي هؾبّذُ ًؾذ ًتیجِ احتوبالً  در. ٍ هقبٍهت ثِ ًا
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غَلیي  ایي راثيِ یک راثيِ هغتقل اس تأثیز ثز هقبٍهت ثِ ًا

ثتَاًذ ثبػث تحزیک  D یتبهیيثِ ًظز هي رعذ ٍ. اعت

آرٍهبتبس ؽذُ کِ در ًتیجِ ثبػث تجذیل تغتَعتزٍى ثِ 

اعتزٍصى در علَل ّبی گزاًَلَسا هي ؽَد ٍ ایي اهز هٌجز 

ثِ ایجبد تؼبدل در عيَح آًذرٍصًي ٍ اعتزٍصًي در 

گزچِ ٍجَد (. 22)هي ؽَد  PCOSثیوبراى هجتال ثِ 

دّیذرٍاپي  شاىیهٍ  Dایي راثيِ هؼکَط ثیي ٍیتبهیي 

در یک هيبلؼِ دیگز ًیش اؽبرُ ؽذُ اعت  آًذرٍعتي دیَى

ٍ هب تب حذ اهکبى در جغتجَ ّب ًتَاًغتین ػلت ایي 

 .راثيِ را پیذا کٌین
 

 وتیجٍ گیزی 
در کؾَر هب کِ در  Dثب تَجِ ثِ ؽیَع کوجَد ٍیتبهیي 

هيبلؼبت هتؼذدی ثِ آى اؽبرُ ؽذُ ٍ ًقؼ احتوبلي

در ثْجَد تخوک گذاری، دعتزعي آعبى ٍ  Dٍیتبهیي  

هقزٍى ثِ فزفِ ایي دارٍ، احتوبالً اعتفبدُ هکول ایي 

دارٍ ثب عبیز دارٍّبی پیؾٌْبدی ثزای عٌذرٍم تخوذاى 

 .پلي کیغتیک هؤثز ثبؽذ
 

 تشکز ي قذرداوی 
داًؾگبُ ػلَم  پبیبى ًبهِ داًؾجَیي حبفلایي هقبلِ 

ؼبًٍت هحتزم اس ه، ثذیٌَعیلِ پشؽکي هؾْذ هي ثبؽذ

پضٍّؾي داًؾگبُ ػلَم پشؽکي هؾْذ کِ ثَدجِ ایي 

 .ىزح تحقیقبتي را تقَیت کزدًذ کوبل تؾکز را دارین
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