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اعتبدیبر ٌز ٜٚس٘بٖ ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾىذ ٜپشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
اعتبدیبر ٌزٔ ٜٚبٔبییٔ ،زوش تحمیمبت ٔزالجتٞبی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
ٔزثی ٌزٔ ٜٚبٔبیی ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
ٔزثی ٌز ٜٚپزعتبریٔ ،زوش تحمیمبت ٔزالجتٞبی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1399/11/12 :تبریخ پذیزش1400/02/07 :
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هقذهِ :عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ( )PCOsؽبیغتزیٗ اختالَ غذد درٖٚریش در س٘بٖ ثٝؽٕبر ٔیرٚد .ثب تٛخ ٝثٝ
سٔبٖ ؽزٚع  PCOSاس دٚراٖ ٘ٛخٛا٘یٔ ،غبِؼ ٝحبضز ثب ٞذف ثزرعی ٔیشاٖ ؽیٛع ایٗ عٙذرْ  ٚفٛٙتیپٞبی آٖ
ثزاعبط ٔؼیبر رٚتزداْ در دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ ؽٟز ٔؾٟذ ا٘دبْ ؽذ.
رٍشکبر :ایٗ ٔغبِؼٔ ٝمغؼی در عبَ  1397-98ثز رٚی ٘ 650فز اس دختزاٖ  14-19عبَ ٔذارط دِٚتی ٔؾٟذ
ا٘دبْ ؽذٌٕٝ٘ٛ٘ .یزی ثٝفٛرت خٛؽٝای احتٕبِی چٙذ ٔزحّٝای عجمٝثٙذی ؽذ ٜا٘دبْ ٌزدیذ .ثؼذ اس پز وزدٖ
پزعؾٙبٔ ٝاعالػبت فزدی  ٚدٌٔٛزا فیه در فٛرت داؽتٗ ٔؼیبرٞبی ٚرٚد الذاْ ثٔ ٝؼبی ٝٙثبِیٙی اس ٘ظز ثزرعی ػالئٓ
ثبِیٙی ٞیپزآ ٘ذرٚص٘یغٓ ؽبُٔ ٞیزعٛتیغٓ ،آو ٚ ٝٙریشػ ٔ ٛثب اٍِٛی ٔزدإ٘ٛ٘ ٝد ٚ ٜدر فٛرت ٔثجت ثٛدٖ ایٗ ػالئٓ
خٟت ا٘دبْ آسٔبیؾبت ٛٞرٔ٘ٛی  ٚعٌٛ٘ٛزافی ارخبع دادٔ ٜیؽذ٘ذ .تؾخیـ عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ٚ
فٛٙتیپٞبی آٖ ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ فٛرت ٌزفت .تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار ٘( SPSSغخٝ
 ٚ )22آسٖٔٞٛبی وبی د ٚ ٚفیؾز ا٘دبْ ٌزفتٔ .یشاٖ  pوٕتز اس ٔ 0/05ؼٙبدار در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.
یبفتِّب :فزاٚا٘ی فٛٙتیپٞبی چٟبرٌب٘ ٝعٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثزاعبط ٔؼیبرٞبی رٚتزداْ ؽبُٔ فٛٙتیپ A
(ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثبِیٙی/ثیٛؽیٕبیی+تخٕذاٖ پّیویغتیه) ٘ 3فز ( ،)%7/7فٛٙتیپ ( Bاختالالت تخٕه
ٌذاریٞ+یپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثبِیٙی/ثیٛؽیٕبیی) ٘ 11فز ( ،)%28/2فٛٙتیپ ( Cاختالالت تخٕهٌذاری+تخٕذاٖ
پّیویغتیه) ٘ 14فز ( ٚ )%35/9فٛٙتیپ ( Dاختالالت تخٕهٌذاریٞ+یپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثبِیٙی/ثیٛؽیٕبیی+تخٕذاٖ
پّیویغتیه) ٘ 11فز (ٔ )%28/2ؾخـ ٌزدیذ .ؽیٛع وّی عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ
 %6/8ثٝدعت آٔذ.
ًتیجِگیزی :ثب تٛخ ٝث ٝؽیٛع فٛٙتیپٞبی چٟبرٌب٘ ٝعٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثٝدعت آٔذٔ ٚ ٜؾبثٟت ػالئٓ ثب
تظبٞزات ثبِیٙی دٚراٖ ٘ٛخٛا٘ی ،ثٟتز اعت تؾخیـ  ٚدرٔبٖ ایٗ عٙذرْ اس عٙیٗ ٘ٛخٛا٘ی ؽزٚع ٌزدد.
کلوبت کلیذی :ایزاٖ ،عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیهٛ٘ ،خٛا٘بٖ

* ًَیسٌذُ هسئَل هكبتببت :راحّ ٝثبثبسادٜ؛ ٔزوش تحمیمبت ٔزالجتٞبی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ .تلفي051-38591511 :؛
پست الكتزًٍیکbabazadehr@mums.ac.ir :
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هقذهِ
عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ( )PCOsؽبیغتزیٗ
اختالَ غذد درٖٚریش در س٘بٖ  ٚیىی اس دالیُ ػٕذٜ
٘بثبرٚری ثٝؽٕبر ٔیرٚدٔ .یشاٖ ؽیٛع عٙذرْ تخٕذاٖ
پّیویغتیه در ٔغبِؼبت ٔختّف  ٚثز اعبط ٔؼیبرٞبی
ٔتفبٚت ثیٗ  %4-20تخٕیٗ سد ٜؽذ ٜاعت (.)1-5
ٔیشاٖ ؽیٛع آٖ در ایزاٖ ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ در ثیٗ
س٘بٖ عٙیٗ 18-45عبِ)%95 CI:%12/3-16/9( ٝ
ٌ %14/6شارػ ؽذ ٜاعت ( .)3عٙذرْ تخٕذاٖ
پّیویغتیه یه اختالَ چٙذػبّٔی اعت و ٝدر اثز
تؼبُٔ اختالَ ص٘تیىی ٔ ٚحیغی ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ .ػّت
دلیك ایٗ اختالَ وبٔالً ٔؾخـ ٘یغت ،أب ٘ٛػی
اختالَ ٛٞرٔ٘ٛی اعت وٕٞ ٝزا ٜثب افشایؼ ا٘ذرٚصٖ ٚ
وبٞؼ ػّٕىزد دعتٍب ٜتِٛیذٔثُ ٔیثبؽذ .ایٗ عٙذرْ
ثز تٕبْ لغٕتٞبی ثذٖ اثز ٔیٌذارد ٚ ٚضؼیتٞبیی
پزخغز ٔب٘ٙذ ٔمبٔٚت ث ٝا٘غِٛیٗ ،خغز دیبثت ٘ٛع د،ٚ
آپ ٝٙا٘غذادی خٛاة ،افغزدٌی ،عٙذرْ ثیٕبری
ٔتبثِٛیهٞ ،یپزپالسی آ٘ذٔٚتز ،عزعبٖ رحٓ  ٚثیٕبری
لّجی  ٚػزٚلی را در دراسٔذت ایدبد ٔیوٙذ .س٘ب٘ی و ٝثب
ایٗ عٙذرْ ثبردار ٔیؽ٘ٛذ ،ثب احتٕبَ افشایؼ پیبٔذٞبی
٘بٔغّٛة در ثبرداری ٔب٘ٙذ افشایؼ ٔیشاٖ دیبثت
ثبرداری ،افشایؼ فؾبرخ ،ٖٛپزٜاوالٔپغی  ٚسایٕبٖ
سٚدرط ٔٛاخٔ ٝیؽ٘ٛذ ( .)6-10ػالئٓ ٘ ٚؾب٘ٞٝبی
عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه اس فزدی ث ٝفزد دیٍز
ٔتغیز ٞغتٙذ .ؽبیغتزیٗ ایٗ ػالئٓ لبػذٌی ٘بٔٙظٓ،
٘بسایی ،چبلیٞ ،یزعٛتیغٓ ،آو ٝٙؽذیذ یب آؤ ٝٙؼِٕٛی
ٔیثبؽذ ( .)11-13در ٌذؽتٚ ٝخٛد ثی٘ظٕی لبػذٌی
در عبَٞبی ا َٚثؼذ اس ٔٙبرن ،ث ٝػذْ تىبُٔ ٔحٛر
ٞیپٛتبالٔٛطٞ ،یپٛفیش  ٚتخٕذاٖ ارتجبط دادٔ ٜیؽذ،
ِٚی ٔغبِؼبت خذیذی و ٝدر ایٗ سٔی ٝٙا٘دبْ ؽذ،ٜ
٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝاختالَ لبػذٌی ٘ٛخٛا٘بٖ ،ثٝخقٛؿ
ثٝفٛرت اِیٍٛٙٔٛرٔ ،ٜیتٛا٘ذ اس ػالئٓ ؽزٚع سٚدرط
عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثبؽذ (.)14
ثزای تؾخیـ  PCOاس ٔؼیبرٞبی ٔتفبٚتی اعتفبدٜ
ٔیؽٛد ( .)15-17در ایٗ ثیٗٔ ،ؼیبرٞبی رٚتزداْ
ثیؾتزیٗ وبرثزد را دار٘ذ  ٚتؾخیـ  PCOSثز اعبط
ٚخٛد دٚ ٚیضٌی اس عٚ ٝیضٌی سیز فٛرت ٔیٌیزد)1( :

رٍشکبر
ایٗ ٔغبِؼٔ ٝمغؼی در عبَ  1397-98ثز رٚی دختزاٖ
 14-19عبِٔ ٝذارط دِٚتی ؽٟز ٔؾٟذ ا٘دبْ ؽذ .پظ
اس اخذ تأییذی ٝوٕیت ٝاخالق دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی
ٔؾٟذ ثب ؽٕبرٚ IR.MUMS.REC.1395.62 ٜ
ٔٛافمت ٔغئِٛیٗ ٔزثٛع ٝدر ادار ٜوُ آٔٛسػ  ٚپزٚرػ
ٔؾٟذ ،اس ٘ٛاحی ٞفتٌب٘ ٚ ٝتجبدوبٖ آٔٛسػ  ٚپزٚرػ
ٔؾٟذٌٕٝ٘ٛ٘ ،یزی در چٙذ ٔزحّ ٝا٘دبْ ٌزدیذٔ .زحّٝ
ا َٚثٝفٛرت خٛؽٝای ثٛد؛ ث ٝایٗتزتیت وٙٔ ٝبعك
ٞفتٌب٘ ٚ ٝتجبدوبٖ آٔٛسػ  ٚپزٚرػ ثٝػٛٙاٖ خٛؽٝ
در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ٘ذ  ٚثز حغت ٚضؼیت خغزافیبیی ٚ
التقبدی ٘ 4بحی٘( ٝبحیٙٔ ٚ )7 ٚ 5 ،3 ،2 ٝغمٝ
تجبدوبٖ ا٘تخبة ؽذ٘ذ؛ عپظ اثتذا فٟزعت تٕبٔی
ٔذارط ٞز ٘بحیٙٔ ٝتخت ٌزفت ٝؽذ  ٚچٙذ دثیزعتبٖ
ثٝفٛرت تقبدفی عیغتٕبتیه ا٘تخبة ٌزدیذ ٚ
ٔتٙبعت ثب تؼذاد دا٘ؼآٔٛساٖ در ٞز ٘بحی ٚ ٝدثیزعتبٖ،

Oligomenorrhea or amenorrhea
Hyperandrogenism
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اِیٍٛٙٔٛر ٜیب آٔٛٙر )OA(1 ٜیب اختالالت لبػذٌی)2 ،
ؽٛاٞذی اس ػالئٓ ثبِیٙی یب ثیٛؽیٕیبیی
ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ  )3 ٚ )HA(2تخٕذاٖٞبی
پّیویغتیه در عٌٛ٘ٛزافی و ٝثز اعبط تٛٙع
لزارٌیزی دٚ ٚیضٌی اس عٚ ٝیضٌی فٛق ثب یىذیٍز،
فٛٙتیپٞبی ٔختّفی اس ایٗ عٙذرْ ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد
(.)18
ثب تٛخ ٝث ٝػٛارك عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه در
٘ٛخٛا٘بٖ ٔب٘ٙذ تغییزات ظبٞزی اس خّٕٞ ٝیزعٛتیغٓ،
آِٛپغی  ٚآوٕٞ ٚ ٝٙچٙیٗ تأثیزات ٘بٔغّٛة آٖ ثز
سیجبیی ٘ٛخٛا٘بٖ وٙٔ ٝدز ث ٝاثزات ٔخزة رٚا٘ی ثز
٘ٛخٛاٖ ٔیؽٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ػٛارك دراسٔذت ایٗ
عٙذرْ ٔب٘ٙذ عٙذرْ ٔتبثِٛیه ٘ ٚبساییٔ ،غّٛة اعت
و ٝایٗ اختالَ در ؽزٚع ػالئٓ اِٚی ٝتؾخیـ  ٚدرٔبٖ
ؽٛد تب اس ؽذت ػٛارك ٘بٔغّٛة آٖ خٌّٛیزی ؽٛدِ ،ذا
ٔغبِؼ ٝحبضز ثب ٞذف ثزرعی ٔیشاٖ ؽیٛع ایٗ عٙذرْ
ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ  ٚثزرعی فٛٙتیپٞبی ٔختّف
آٖ در دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ ؽٟز ٔؾٟذ ا٘دبْ ؽذ (.)20 ،19
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ٚسٖ سٔبٖ تِٛذ ،رؽت ٝتحقیّی ،عغح درآٔذ خب٘ٛار) ٚ
ٔتغیزٞبی ثبرٚری و ٝؽبُٔ عٗ ٔٙبرن ،ثب تأویذ ثز
٘بٔٙظٕی عیىُٞبی لبػذٌی ،تبریخچ ٝفبٔیّی اس
٘بٔٙظٕی لبػذٌیٞ ،یزعٛتیغٓ ،دیبثت  ٚچزثی خٖٛ
ثبال ،عؤاالتی در ٔٛرد ػُّ ایدبدوٙٙذ ٜاختالالت
لبػذٌی اس لجیُ فؼبِیت ثذ٘ی ،اعتزط ،عبثمٝ
ثیٕبریٞبی ٔشٔٗ وجذی ،وّیٛی ،تیزٚئیذ ،دیبثت،
اختالالت دعتٍب ٜص٘یتبَ ،اختالالت خ٘ٛی ٔ ٚقزف دارٚ
ٔیثبؽذ ،تىٕیُ ٌزدیذ  ٚدر ادأ ٝا٘ذاسٌٜیزی لذٚ ،سٖ،
دٚر وٕز ،دٚر ثبعٗ ٔ ٚحبعج ٝؽبخـ تٛد ٜثذ٘ی
( )BMIا٘دبْ  ٚثجت ٌزدیذ .خٟت تؼییٗ ٞیزعٛتیغٓ
ثز اعبط درخٝثٙذی فزیٌٕٗ -بِٛی٘ 9 ،بحی ٝثذٖ
خٟت ٚخٛد ٔٞٛبی سثز ا٘تٟبیی (ثبالی ِت ،چب٘ ،ٝلفغٝ
عی ،ٝٙثبال  ٚپبییٗ ؽىٓ ،ثبالی ثبسٞٚب  ٚراٟ٘ب) ٔٛرد
ثزرعی لزار ٌزفت  ٚدر ٞز لغٕت اس ٕ٘ 1-4زٌٜذاری
ؽذ ( .)21در ارتجبط ثب ؽذت آوٚ ،ٝٙخٛد ؤٛذٚ ٖٚ
تؼذاد پبپ ٚ َٛپٛعت٘ ٚ َٛذ َٚویغت  ٚاعىبر در ٘ظز
ٌزفت ٝؽذ ( .)22تؾخیـ آِٛپغی در فٛرت ٚخٛد
ریشػ ٔ ٛثٝفٛرت وبٞؼ ٔتٛعظ  ٚؽذیذ در تزاوٓ
ٔٞٛبی فزق عز  ٚوبٞؼ ٔٞٛبی خظ پیؾب٘ی  ٚؽمیمٝ
داد ٜؽذ .خٟت تؼییٗ رٚایی چهِیغت دٌٔٛزافیً اس
رٚایی ٔحتٛی اعتفبد ٜؽذ؛ ث ٝایٗفٛرت و ٝثؼذ اس ٔزٚر
ٔتٔ ٚ ٖٛؾبٚر ٜثب اعتبد ٔؾبٚر تخققی (ٔتخقـ
س٘بٖ) عؤاالت چهِیغت تذٚیٗ ؽذ  ٚدر اختیبر  10تٗ
اس اعبتیذ ٞئیت ػّٕی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ لزار
ٌزفت  ٚثؼذ اس اػٕبَ ٘ظزات افالحی آ٘بٖ ،در پضٞٚؼ
ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت.
اختالالت لبػذٌی ثٝفٛرت اِٚیٍٛٙٔٛر/ٜآٔٛٙر ٜثٝفٛرت
ٚخٛد آٔٛٙر ٜتب عٗ  16عبٍِی  ٚاِٚیٍٛٙٔٛر ٜحذالُ تب
 2عبَ در عی  3عبَ ثؼذ اس ٔٙبرن (تؼذاد لبػذٌی 6
یب وٕتز اس  6ثبر در عبَ) در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ (.)23
دختزا٘ی ثب حذالُ یه ٕ٘بی وّیٙیىی ؽبُٔ اختالالت
لبػذٌی ثٝفٛرت ٔشٔٗ (اِٚیٍٛرٜٛٙٔر/ٜآٔٛٙر،)ٜ
ٞیزعٛتیغٓ (ٕ٘ز 6-8 ٜیب ثبالتز ( )FGفزیٌٕٗ-بِٛی)،
چبلی (ؽبخـ تٛد ٜثذ٘ی وٕتز اس  30ویّٔٛتز ثز
ٔتزٔزثغ) ،آِٛپغی ٔزدا٘ ٚ ٝآو ٝٙؽذیذ ،در  4رٚس اَٚ
عیىُ لبػذٌی عجیؼی  ٚیب لبػذٌی ٔتؼبلت تشریك

تؼذاد ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛرد ٘یبس در ٞز ٘بحی ٚ ٝدثیزعتبٖ تؼییٗ
ٌؾت  ٚعپظ در ٔزحّ ٝد ْٚثب ٔزاخؼ ٝثِ ٝیغت
دا٘ؼآٔٛساٖٕٞٝ٘ٛ٘ ،ب ثٝرٚػ آعبٖ ٔؾخـ ؽذ٘ذ .دٚ
وٕه پضٞٚؾٍز آٔٛسػ دیذ( ٜدا٘ؾدٛی ٔبٔبیی) ا٘دبْ
ٔقبحج ٚ ٝتىٕیُ پزعؾٙبٔ ٝرا در ٘ٛاحی چٙذٌب٘ٝ
آٔٛسػ پزٚرػ ٔؾٟذ (٘ 8بحی )ٝا٘دبْ داد٘ذ ٔ ٚحمك
افّی ثز وبر ایٗ وٕه پضٞٚؾٍزاٖ ٘ظبرت داؽت.
وٕه پضٞٚؾٍزاٖ اثتذا پظ اس ٚرٚد ثٔ ٝذارط  ٚارائٝ
تٛضیحبتی در ٔٛرد اختالالت لبػذٌیٞ ،یزعٛتیغٓ ٚ
ػالئٓ  ٚػٛارك وٛتبٜٔذت  ٚدراسٔذت تخٕذاٖ
پّیویغتیه ،اٞذاف ٔغبِؼ ٚ ٝفزآیٙذ ا٘دبْ ٔغبِؼ ٝرا
ثزای ؽزوتوٙٙذٌبٖ در ٔغبِؼ ٝتٛضیح داد ٚ ٜعپظ اس
آ٘بٖ ٚ ٚاِذیٙؾبٖ در فٛرت ٔٛافمت  ٚوغت ؽزایظ
ٚرٚد ثٔ ٝغبِؼ ،ٝرضبیت٘بٔ ٝوتجی دریبفت ٔیوزد٘ذ.
ٔؼیبرٞبی ٚرٚد ثٔ ٝغبِؼ ٝؽبُٔ :داؽتٗ عٗ 14-19
عبَ ،تٕبیُ خٟت ؽزوت در ٔغبِؼ ،ٝتىٕیُ وزدٖ فزْ
رضبیت٘بٔ ٝوتجی ،ػذْ ٔقزف ٞز دارٚیی ثٝخش
ضذحغبعیتٞب ٔ ٚغىٗٞب ثزای حذالُ ٔ 3ب ٜلجُ اس
ٔغبِؼٚ ،ٝخٛد ثیٕبری سٔیٝٙای ؽذیذ ٔب٘ٙذ ثذخیٕی ٚ
تبالعٕی  ٚثیٕبری فٚ ٖٛیّجزا٘ذ و ٝثز عیىُٞبی
لبػذٌی اثز داؽت ٝثبؽذ ٌ ٚذؽتٗ حذالُ  3عبَ اس
ٔٙبرن آٟ٘ب ثٛدٔ .ؼیبرٞبی خزٚج اس ٔغبِؼ ٝؽبُٔ:
داؽتٗ ٔؾىالت آدر٘بَ ،تیزٚئیذٞ ،یپزپزٚالوتیٕٙی،
ػذْ تٕبیُ دا٘ؼآٔٛس ث ٝادأ ٝؽزوت در ٔغبِؼٚ ٝ
ٔحزس ؽذٖ اثتالء دا٘ؼآٔٛس ث ٝثیٕبریٞبیی و ٝا ٚرا اس
ادأ ٝؽزوت در ٔغبِؼ ٝثبس ٔیداؽت ٔب٘ٙذ وؾف
ا٘ذٚوزیٛٙپبتیٞبی ؽٙبخت ٝؽذٔ ٜثُ عٙذرْ وٛؽی،ًٙ
ٞیپزپالسی ٔبدرسادی آدر٘بَ٘ ،ئٛپالسی آدر٘بَ٘ ،ئٛپالسی
تخٕذاٖ  ٚاختالالت ٞیپٛفیش یب ٞیپٛتبالٔٛط ٚ
ٔؾىالت تیزٚئیذ ثؼذ اس ؽزٚع ٔغبِؼ ٝثٛد .ثزاعبط
ٔؼیبرٞبی ٚرٚدٚ ،رٚد اِٚیٚ ٝاحذٞبی پضٞٚؼ ا٘دبْ ٚ
ٔقبحج ٝوبُٔتز ٔ ٚؼبیٙبت ثبِیٙی ثیؾتز در ٔٛرد ػالئٓ
ثبِیٙی ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ؽبُٔ ٞیزعٛتیغٓ ،آوٚ ٝٙ
آِٛپغی ثب اٍِٛی ٔزداٌ٘ ،ٝبالوتٛر ٚ ٜاختالالت لبػذٌی
ثٝفٛرت ا٘فزادی در اتبلی و ٝاس عزف دثیزعتبٖ در
اختیبر پضٞٚؾٍزاٖ ٌذاؽتٔ ٝیؽذ ،ا٘دبْ ؽذ .در ایٗ
ٔزحّ ٝپزعؾٙبٔ ٝاعالػبت فزدی  ٚدٌٔٛزافیه (عٗ،
16

ٔ 150یّیٌزْ پزٚصعتز ٖٚداخُ ػضال٘ی ث ٝیه
آسٔبیؾٍب ٜرفز٘ظ (خٟبد دا٘ؾٍبٞی ٔؾٟذ) خٟت
آسٔبیؾبت خ ٖٛؽبُٔ لٙذخ ٚ ٖٛعغٛح ا٘غِٛیٗ ٘بؽتب،
پزٚالوتیٗ ( ،)PRLدی ٞیذرٚاپی ا٘ذرعتز ٖٚعِٛفبت
(ٞ-17 ،)DHEASیذرٚوغی پزٚصعتز17OH-( ٖٚ
 ،)Pتغتٛعتز ٖٚتٛتبَ ( ٚ )TTآساد ،آ٘ذرعتٙذی،ٖٛ
عىظ ٛٞرٔ ٖٛثبیذیٌّٛ ًٙثِٛیٗ (ٛٞ ،)SHBGرٖٔٛ
ِٛتئیٙیشاٖ (ٛٞ ،)LHرٔٔ ٖٛحزن فِٛیىِٛی (،)FSH
ٛٞرٔٔ ٖٛحزن تیزٚئیذ (ِ ،)TSHیپیذٞب ؽبُٔ
وّغتز ٚ )TC( َٚتزیٌّیغیزیذ (،HDL ٚ )TG
 LDLدر عبػت  8فجح ارخبع دادٔ ٜیؽذ٘ذ.
ٓٞچٙیٗ در ٕٞبٖ رٚس تٛعظ یه ٔتخقـ عٌٛ٘ٛزافی
ٚاحذ ،عٌٛ٘ٛزافی ؽىٕی خٟت ثزرعی ٚضؼیت
تخٕذاٖٞب ،رحٓ  ٚضخبٔت ا٘ذٔٚتز آ٘بٖ ا٘دبْ
ٔیٌزدیذ .آسٔبیؼٞبی افزادی ؤ ٝؾىٛن ثٝ
ٞیپزتیزٚئیذیٞ ،یپٛتیزٚئیذی ٞ ٚیپزپزٚالوتٕٙی ثٛد٘ذ،
ثٔ ٝتخقـ غذد ٔ ٚتبثِٛیغٓ خٟت ثزرعیٞبی ثیؾتز
 ٚدرٔبٖ ارخبع دادٔ ٜیؽذ٘ذ .ؽٛاٞذ آسٔبیؾٍبٞی ٔجٙی
ثز ٞیپزآ٘ذرٚصٕ٘ی ثٝفٛرت تغتٛعتز ٖٚآساد ثشريتز یب
ٔغبٚی ٘ 2/24ب٘ َٛٔٛثز ِیتز یب تغتٛعتز ٖٚتٛتبَ
ثشريتز یب ٔغبٚی ٘ 55بٌ٘ٛزْ ثز دعیِیتز ثٛد (.)24
ؽٛاٞذ ثبِیٙی ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ در ایٗ ٔغبِؼ ٝوغت
ٕ٘زٔ ٜغبٚی یب ثبالتز  6-8ثز اعبط درخٝثٙذی فزیٕٗ-
ٌبِٛی ثٛد ( .)21ؽٛاٞذ عٌٛ٘ٛزافی ٔجٙی ثز تخٕذاٖ
پّیویغتیهٚ :خٛد حذالُ  12ویغت فِٛیىِٛی ثب لغز
ٔ 2-9یّیٔتز در ٕ٘بیؼ ٔحیغی یب افشایؼ حدٓ
تخٕذاٖ ثیؾتز اس ٔ 10یّیٔتز ٔىؼت در یه یب ٞز دٚ
تخٕذاٖ در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ (.)25
ٔمبدیز  TT ٚ TSH ،PRL ،LH ،FSHثٝرٚػ
ایٕٛ٘ٛاعی ( ADVIA Centaur, Siemens
،)Healthcare
Diagnostics
Inc.USA
 ٚ 17OH-P ،DHEASا٘غِٛیٗ ثٝرٚػ ؽیٕی
ِٔٛیٙیش٘ظ ایٕٛ٘ٛاعی ( chemiluminescence
DiaSorin S.P.A. (( ،))CLIA( immunoassay

یبفتِّب
در ایٗ ٔغبِؼ 650 ٝدختز ٘ٛخٛاٖ  14-19عبِٚ ٝارد
فزآیٙذ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ؽذ٘ذ و٘ 639 ٝفز دارای ؽزایظ
ٚرٚد ثٔ ٝغبِؼ ٝثٛد٘ذ و ٝدر ٟ٘بیت ٘ 576فز ()%90/14
پزعؾٙبٔٔ ٚ ٝؼبیٙبت فیشیىی را ا٘دبْ داد٘ذ (ٕ٘ٛدار .)1
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 فزاٍاًی فٌَتیپّبی سٌذرم تخوذاى پلیکیستیک در ًَجَاًبى

 SHBG ،)technology )Italyث ٝرٚػ ارسیبثی
(
(()IEMA
ایٕٛ٘ٛآ٘شیٕٔٛتزیه
Mercodia, )immunoenzymometric assay
 ،)Uppsala, Swedenآ٘ذرعتٗ دی ٚ ٖٛتغتٛعتزٖٚ
ایٕٛ٘ٛآ٘شیٕبتیه
رً٘عٙدی
ثٝرٚػ
آساد
( Androstenedione and Free testosterone
TG ٚ TC ،FBS ٚ )ELISA, DiaMetra, Italy
آ٘شیٕبتیه
رً٘عٙدی
عزیك
اس
((Under license of )Mancompany()Iran
)ELITechGroup
Company,
France
ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ٘ذ.
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثز اعبط ٘تبیح حبفُ اس ٔغبِؼ ٝاوجزی ٚ
ٕٞىبراٖ در ؽیزاس ( ٚ )2015فزٔ َٛتؼییٗ حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثزای یه ٘غجت ( )[z21-a/2 × p(1-p)]/d2ثب ضزیت
اعٕیٙبٖ  ٚ %95ثبس ٜاعٕیٙبٖ ٘ 500 ،%1فز ثزآٚرد ؽذ
و ٝثزای اعٕیٙبٖ ثیؾتز  ٚپیؼثیٙی ٔٛارد ریشػ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثب احتغبة  ،%30تؼذاد ٘ 650فز ٚارد ٔغبِؼ ٝؽذ٘ذ
(.)26
تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار آٔبری
٘( SPSSغخ ٚ )22 ٝرٚػٞبی آٔبری تٛفیفی ؽبُٔ
فزاٚا٘ی ٘غجی ٔ ٚغّك ثزای ٔتغیز پیبٔذٔ ،یبٍ٘یٗ ٚ
ا٘حزاف ٔؼیبر  ٚتٛسیغ فزاٚا٘ی ثزای ٔتغیزٞبی سٔیٝٙای
 ٚآٔبر تحّیّی ؽبُٔ آسٔ ٖٛوبی د ٚ ٚفیؾز ثزای
ارتجبعبت خب٘جی ثیٗ ثزٚس ثب ٔتغیزٞبی سٔیٝٙای ا٘دبْ
ؽذٔ .یشاٖ  pوٕتز اس ٔ 0/05ؼٙبدار در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.
تؾخیـ عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه  ٚفٛٙتیپٞبی
آٖ ثزاعبط ٔؼیبر رٚتزداْ فٛرت ٌزفت.

 دکتز سیذُ اعظن پَرحسیٌی ٍ ّوكبراى
ًوَدار ً -7وبی کلی اس گزٍُ هطبلعِ

عٗ ٔٙبرن دختزاٖ  12/7±3/6عبَ ثٛد٘ 20 .فز
( )%3/5دارای ؽبخـ تٛدٜثذ٘ی ثیؾتز یب ٔغبٚی ٚ 30
٘ 56فز ( )%9/7دارای اضبفٚ ٝسٖ ثٛد٘ذٔ .ؾخقبت
ٚاحذٞبی پضٞٚؼ در خذ 1 َٚآٔذ ٜاعت.

ٔیبٍ٘یٗ عٙی دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ  16/7±3/4عبَ ثٛد.
وٕتزیٗ تؼذاد ؽزوتوٙٙذٔ )%0/2( ٜزثٛط ثٌ ٝزٜٚ
عٙی  14عبَ  ٚثیؾتزیٗ تؼذاد ؽزوتوٙٙذ)%43/1( ٜ
ٔزثٛط ثٌ ٝز ٜٚعٙی  17عبَ ثٛد .ثیؾتز دختزاٖ یؼٙی
٘ 366فز ( )%63/5در پبی ٝتحقیّی  11ثٛد٘ذٔ .یبٍ٘یٗ

جذٍل  -7هطخصبت دهَگزافیک ٍ هعیبرّبی آسهبیطگبّی ٍاحذّبی پژٍّص
ٔتغیز

تؼذاد

ٔیبٍ٘یٗ±ا٘حزاف ٔؼیبر

ٔیٙیٕٓ

ٔبوشیٕٓ

ٚسٖ (ویٌّٛزْ)
لذ (عب٘تیٔتز)
ؽبخـ تٛد ٜثذ٘ی (ویّٔٛتز ثز ٔتزٔزثغ)
دٚر وٕز
دٚر ثبعٗ
عٗ اِٚیٗ لبػذٌی
ٛٞرٔٔ ٖٛحزو ٝفِٛیى)FSH( َٛ
ٛٞرِٔٛ ٖٛتیٙیش)LH( ٜ
تزیٌّیغیزیذ
وّغتزَٚ
لٙذخ٘ ٖٛبؽتب
ا٘غِٛیٗ ٘بؽتب
پزٚالوتیٗ ٘بؽتب
ٛٞرٔٔ ٖٛحزن تیزٚئیذ ()TSH
HDL
LDL

573
573
573
572
572
576
58
58
58
58
58
58
58
57
58
58

55/84±10/88
161/13±6/49
21/37±4/07
74/25±9/54
94/47±9/36
12/50±1/16
6/48±7/39
5/77±3/52
73/22±27/50
138/55±31/15
89/10±8/27
13/37±15/75
14/62±8/31
1/96±0/93
45/05±10/81
48/76±22/76

35
106
12/80
38
40
9
2
1
40
16
68
2/20
5/60
0/04
32/20
1

120
181
41/50
116
142
16
59
21/80
159
194
115
110
43/20
4/52
88
131
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ثز اعبط ٔؼبی ٝٙثذ٘ی  ٚارسیبثی ٛٞرٔ٘ٛیٞ ،یچ ٔٛرد
ٔؾىٛوی در عٙذرْ وٛؽیٞ ،ًٙبیپزپالسی ٔبدرسادی
آدر٘بَ  ٚتٛٔٛرٞبی تزؽح آ٘ذرٚصٖ ٚخٛد ٘ذاؽت .ثیؾتز
ٚاحذٞبی پضٞٚؼ یؼٙی ٘ 250فز (ٞ )%43/4یچوذاْ اس
٘ؾب٘ٞٝبی عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه (ػالئٓ ثبِیٙی ٚ
آسٔبیؾٍبٞی ٞیپزآ٘ذرٚصٕ٘ی ،ثی٘ظٕی لبػذٌی  ٚیبفتٝ
عٌٛ٘ٛزافی) را ٘ذاؽتٙذ٘ 114 .فز ( )%19/8اس وُ
ٔؾبروتوٙٙذٌبٖ دارای اختالالت لبػذٌی ثٛد٘ذ ،اس 58
٘فزی و ٝآسٔبیؼ داد٘ذ٘ 45 ،فز ( )%77/6دارای حذالُ
یه ٛٞرٔ ٖٛآ٘ذرٚصٖ غیزعجیؼی ثٛد٘ذ ٘ 29 ٚفز ()%50

جذٍل  -2فزاٍاًی فٌَتیپّبی سٌذرم تخوذاى پلیکیستیک بز اسبس هعیبر رٍتزدام
٘ٛع
A
B
C
D

فٛٙتیپ ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ

تؼذاد (درفذ)

ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثبِیٙی/ثیٛؽیٕبییٕ٘ +بی عٌٛ٘ٛزافی تخٕذاٖ پّیویغتیه
اختالالت لبػذٌیٞ +یپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثبِیٙی/ثیٛؽیٕیبیی
اختالالت لبػذٌیٕ٘ +بی عٌٛ٘ٛزافی تخٕذاٖ پّیویغتیه
اختالالت لبػذٌیٞ +یپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثبِیٙی/ثیٛؽیٕیبییٕ٘ +بی عٌٛ٘ٛزافی تخٕذاٖ پّیویغتیه

)7/7( 3
)28/2( 11
)35/9( 14
)28/2( 11
)100( 39

وُ

آ٘ذرعتٗ دی ٖٛغیزعجیؼی٘ 2 ،فز ( )%3/4دارای
تغتٛعتز ٖٚتٛتبَ غیزعجیؼی ٘ 20 ٚفز ( )%34/5دارای
تغتٛعتز ٖٚآساد غیزعجیؼی ثٛد٘ذ.

ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی ٔزثٛط ث ٝفٛٙتیپ  3یؼٙی فٛٙتیپ
اختالَ لبػذٌی +تخٕذاٖ پّیویغتیه ثٛد .ؽیٛع وّی
عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ
 %6/8ثٝدعت آٔذ.
ثز اعبط ٘تبیح آسٔ ٖٛآٔبری وبیاعىٛئزٔ ،یشاٖ ٛٞرٖٔٛ
دی ٞیذراپیآ٘ذرعتٗ دی ٖٛعِٛفبت (،)p;0/291
تغتٛعتز ٖٚتٛتبَ ( ٚ )p;0/102تغتٛعتز ٖٚآساد
( )p;0/291در فٛٙتیپٞبی ٔختّف ثب  ٓٞتفبٚت
ٔؼٙبداری ٘ذاؽت ،أب ثزاعبط ٘تبیح آسٔ ٖٛوبی اعىٛئز،
ٔیشاٖ آ٘ذرعتٗ دی ٖٛدر فٛٙتیپٞبی ٔختّف اختالف
ٔؼٙبداری داؽت ()p;0/032؛ ثٝعٛریو ٝثیؾتزیٗ
درفذ ( )%100افزادیو ٝدارای ٔیشاٖ غیزعجیؼی
آ٘ذرعتٗ دی ٖٛثٛد٘ذ ،در فٛٙتیپ  ٚ 4وٕتزیٗ درفذ در
فٛٙتیپ  )%45/5( 2لزار داؽتٙذ.
فزاٚا٘ی ٞیزعٛتیغٓ ٘یش در فٛٙتیپٞبی ٔختّف تفبٚت
ٔؼٙبداری داؽت ()p;0/044؛ ثٝعٛریو ٝثیؾتزیٗ
فزاٚا٘ی یؼٙی ٘ 4فز ( )%36/4در فٛٙتیپ  4لزار داؽتٙذ.
اس ٘ 58فزی و ٝآسٔبیؾبت ٛٞرٔ٘ٛی  ٚعٌٛ٘ٛزافی را وبُٔ
وزد٘ذ٘ 28 ،فز ( )%48/3دارای دی ٞیذرٚاپی ا٘ذرعتٗ
دی ٖٛعِٛفبت غیزعجیؼی٘ 38 ،فز ( )%65/5دارای

بحث
ایٗ اِٚیٗ ٔغبِؼ ٝا٘دبْ ؽذ ٜدر خقٛؿ تؼییٗ ٔیشاٖ
فزاٚا٘ی فٛٙتیپٞبی عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه
ثزاعبط ٔؼیبر رٚتزداْ در ثیٗ دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ 14-19
عبِ ٝثب حدٓ ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبعت در ٔؾٟذ دٔٚیٗ ؽٟز ثشري
ایزاٖ ٔیثبؽذ.
در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ؽزوتوٙٙذٌبٖ اس ٔٙؾأ لٔٛی ٔؾبثٝ
ثٛد٘ذ .در ایٗ ٔغبِؼ ٝفزاٚا٘ی فٛٙتیپ ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ+
تخٕذاٖ پّیویغتیه در ٘ 3فز ( ،)%7/7فٛٙتیپ
ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ +اختالالت لبػذٌی در ٘ 11فز
( ،)%28/2فٛٙتیپ اختالالت لبػذٌی +تخٕذاٖ
پّیویغتیه در ٘ 14فز ( ٚ )%35/9فٛٙتیپ
ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ +تخٕذاٖ پّیویغتیه +اختالالت
لبػذٌی در ٘ 11فز ( )%28/2ثٝدعت آٔذ .فزاٚا٘ی وّی
عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثز اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ
در ایٗ ٔغبِؼ %6/8 ٝثٛد.
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دارای تخٕذاٖ پّیویغتیه ثٛد٘ذ٘ 5 .فز ( )%8/6اس
وغب٘ی و ٝآِٛپغی داؽتٙذ  ٚعٌٛ٘ٛزافی ا٘دبْ داد٘ذ،
دارای ٕ٘بی تخٕذاٖ پّیویغتیه ثٛد٘ذٕٞ .چٙیٗ 5
٘فز ( )%8/6اس وغب٘ی وٞ ٝیزعٛتیغٓ داؽتٙذ ٚ
عٌٛ٘ٛزافی ا٘دبْ داد٘ذ ،دارای ٕ٘بی تخٕذاٖ
پّیویغتیه ثٛد٘ذ ٘ 35 ٚفز ( )%40اس دختزا٘ی وٝ
ٔجتال ث ٝآو ٝٙؽذیذ ٔ ٚتٛعظ ثٛد٘ذ ،دارای ٕ٘بی
تخٕذاٖ پّیویغتیه در عٌٛ٘ٛزافی ثٛد٘ذ.
فزاٚا٘ی فٛٙتیپٞبی عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثز
اعبط ٔؼیبر رٚتزداْ در خذ٘ 2 َٚؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.

 دکتز سیذُ اعظن پَرحسیٌی ٍ ّوكبراى

ٕٞخٛا٘ی ٘ذاؽت و ٝػّت آٖ ٔیتٛا٘ذ ثٝدِیُ ٔؼیبرٞبی
تؾخیـ عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه در آٖ ٔغبِؼٝ
ثبؽذ و ٝفزفبً ثز اعبط ٔؼیبرٞبی پبراوّیٙیه ٚ
عٌٛ٘ٛزافی تؾخیـ فٛرت ٌزفت ٝثٛد ،درحبِیو ٝدر
ٔغبِؼ ٝحبضز ٔؼیبرٞبی وّیٙیىی  ٓٞدر تؾخیـ
دخبِت داد ٜؽذ ٜثٛد٘ذ (.)35
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی ایٗ ٔغبِؼ ٝدر خقٛؿ ٕ٘بی
تخٕذاٖ پّیویغتیه و ٝدر  %50اس وغب٘ی وٝ
عٌٛ٘ٛزافی ا٘دبْ داد ٜثٛد٘ذ ایٗ ٕ٘ب ٔؾبٞذ ٜؽذ،
پیؾٟٙبد ٔیؽٛد و ٝتؾخیـ  PCOSدر یه دختز
٘ٛخٛاٖ ثزاعبط ٚخٛد ؽٛاٞذ ثبِیٙی  ٚیب ثیٛؽیٕیبیی
ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ (پظ اس رد وزدٖ عبیز ػُّ ایدبد
وٙٙذ )ٜدر حضٛر اِیٍٛٙٔٛرٔ ٜذا ْٚا٘دبْ ؽٛد ٚ
ٔٛرفِٛٛصی تخٕذاٖ پّیویغتیه ثزای تؾخیـ عٙذرْ
تخٕذاٖ پّیویغتیه در ٘ٛخٛا٘بٖ وبفی ٕ٘یثبؽذ ،سیزا
ٕٔىٗ اعت در ٔزاحُ ػبدی در ر٘ٚذ ثّٛؽ ٔؾٟٛد ثبؽذ،
اس ایٗ رٚ ٚخٛد ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ ثزای تؾخیـ عٙذرْ
تخٕذاٖ پّیویغتیه در ٘ٛخٛا٘بٖ اس إٞیت ٚیضٜای
ثزخٛردار اعت.
٘مغ ٝلٛت ایٗ ٔغبِؼ ٝایٗ ثٛد و ٝفٛٙتیپٞبی ٔختّف
عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه را در ٌز ٜٚلبثُ
ٔالحظٝای اس دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ در یىی اس ثشريتزیٗ
ؽٟزٞبی ایزاٖ ٔؾخـ وزد  ٚایٗ در حبِی اعت وٝ
ثیؾتز ٔغبِؼبت فزاٚا٘ی ایٗ اختالَ را ثٝفٛرت وّی ثب
ٔؼیبرٞبی ٔختّف  ٚاغّت در ثشرٌغبالٖ تؼییٗ وزد٘ذ.
ػال ٜٚثز ایٗ تٕبٔی آسٔبیؾبت ٛٞرٔ٘ٛی تٛعظ یه
آسٔبیؾٍب ٜرفز٘ظ  ٚتٕبْ عٌٛ٘ٛزافیٞب تٛعظ یه
عٌٛ٘ٛزافیغت ا٘دبْ ؽذ و ٝخٛد دلت ٔغبِؼ ٝرا ثبال
ٔیثزد .اِجت ٝثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٔٛرد
ثزرعی در ایٗ ٔغبِؼ ٝفمظ اس ثیٗ دا٘ؼآٔٛساٖ ٔؾغَٛ
ث ٝتحقیُ در ٔذارط دِٚتی ثٛد٘ذ ،تؼٕیٓ ٘تبیح ثبیذ ثب
احتیبط فٛرت ٌیزد .یىی اس ٔحذٚدیتٞبی ایٗ
ٔغبِؼ ،ٝػذْ ٔؾبروت تؼذاد ٘ 27فز اس ٚاخذیٗ ؽزایظ
خٟت ا٘دبْ آسٔبیؾبت ٛٞرٔ٘ٛی  ٚعٌٛ٘ٛزافی ثٛد وٝ
ایٗ احتٕبَ ٚخٛد داؽت و ٝثزخی اس ایٗ افزاد دارای
یىی اس فٛٙتیپٞبی عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه
ثبؽٙذ ،أب در ثزرعی فزاٚا٘ی ٔب لزار ٍ٘زفتٙذ  ٚاحتٕبَ

٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضز ثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝتٟزا٘ی ٕٞ ٚىبراٖ
(ٟٔ ،)2011زاثیبٖ ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2011رؽیذی ٚ
ٕٞىبراٖ (ِٛ ،)2014ریغتٗ ٕٞ ٚىبراٖ (ٚ )2014
خٛؽی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2014و ٝؽیٛع عٙذرْ تخٕذاٖ
پّیویغتیه را ثٝتزتیت ،%14/1 ،%15/2 ،%14/6
 %22/5 ٚ %16/6ثٝدعت آٚرد ٜثٛدٓٞ ،خٛا٘ی ٘ذاؽت ٚ
فزاٚا٘ی ثٝدعت آٔذ ٜدر ایٗ ٔغبِؼ ٝوٕتز اس ایٗ
ٔغبِؼبت ٔیثبؽذ و ٝدِیُ ایٗ ٘بٕٞخٛا٘ی ٔیتٛا٘ذ
ثٝدِیُ ٔتفبٚت ثٛدٖ ٌزٜٞٚبی ٔٛرد ٔغبِؼ ٝثبؽذ وٝ
در ٔغبِؼ ٝتٟزا٘ی  ٚرؽیذی س٘بٖ  18-45عبَ ،در
ٔغبِؼٟٔ ٝزاثیبٖ س٘بٖ  17-34عبَ ،در ٔغبِؼِٛ ٝریغتٗ
افزاد  20-40عبَ  ٚدر ٔغبِؼ ٝخٛؽی افزاد 15-24
عبَ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت ٝثٛد٘ذ (.)26-30 ،5
٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضز ثب ٘تبیح ٔغبِؼٞ ٝبؽٓپٛر ٕٞ ٚىبراٖ
( )2004ؤ ٝیشاٖ فزاٚا٘ی عٙذرْ تخٕذاٖ
پّیویغتیه در ٘ٛخٛا٘بٖ  %3ثزآٚرد ؽذ ٜثٛد،
ٓٞخٛا٘ی ٘ذاؽت و ٝػّت ایٗ ٘بٕٞخٛا٘ی ٔیتٛا٘ذ
ثٝدِیُ رٚػ تؾخیـ عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه در
آٖ ٔغبِؼ ٝثبؽذ و ٝفمظ ػالئٓ ثبِیٙی ٞیپزآ٘ذرٚص٘یغٓ
 ٚاختالَ لبػذٌی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت ٝثٛد،
درحبِیو ٝدر ٔغبِؼ ٝحبضز یبفتٞٝبی عٌٛ٘ٛزافی ٓٞ
در تؾخیـ عٙذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه دخبِت دادٜ
ؽذ ٜثٛد (.)31
فزاٚا٘ی ٔیشاٖ عٙذرْ تخٕذا٘ی پّیویغتیه در ٔغبِؼٝ
ویٕٞ ٚ ٗ٘ٛىبراٖ ( )2018در ثیٗ دختزاٖ 17-19
عبَ  ٚ %5/29در اعٕبػیُسادٕٞ ٚ ٜىبراٖ ( )2014در
ثیٗ دختزاٖ  16-20عبَ  %8/3ثٝدعت آٔذ ٜثٛد وٝ
ثب ٔغبِؼ ٝحبضز ٕٞخٛا٘ی داؽت (.)32 ،18
در ٔغبِؼ ٝدیغبیی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2018فزاٚا٘ی عٙذرْ
تخٕذاٖ پّیویغتیه در ثیٗ ٘ٛخٛا٘بٖ  13-18عبَ،
 %13/54ثٝدعت آٔذ و ٝثب ٘تیدٔ ٝغبِؼ ٝحبضز
ٕٞخٛا٘ی ٘ذاؽت ؤ ٝیتٛا٘ذ ثٝدِیُ تفبٚتٞبی ٘ضادی
ثبؽذ و ٝیىی اس دالیُ ٔتفبٚت ثٛدٖ ٔیشاٖ ؽیٛع ایٗ
عٙذرْ در ثخؼٞبی ٔختّف خٟبٖ ٔیثبؽذ (.)34 ،33
در ٔغبِؼ ٝفبِحپٛر ٕٞ ٚىبراٖ ( )2010فزاٚا٘ی عٙذرْ
تخٕذاٖ پّیویغتیه در ٘ٛخٛا٘بٖ  14-18عبِ،ٝ
 %3/42ثزآٚرد ؽذ ٜثٛد و ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضز
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الؼیٚ ب وٕتز اس حذٞتیپٛٙا٘ی ثزخی فٚ فزاٝىٙای
بیٞا٘یٚ فزاٝ ثٝخٛ ثب ت.د داردٛخٚ ، ثبؽذٜ ؽذٝٔحبعج
بیٞتیپٛٙؿ فٛ در خقٝ در ایٗ ٔغبِؼٜدعت آٔذٝث
ٖذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه در دختزاٙٔختّف ع
ٖی اس دختزاٟخٛد تؼذاد لبثُ تٛ ٔؾخـ ٔیؽ،ٖاٛخٛ٘
ٝ ثٝخٛ ثب تٚ ذٙ ایٗ اختالَ ٔیثبؽٝدر ٔؼزك اثتالء ث
ذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه درٙٓ عٟٔ بی ثغیبرٞپیبٔذ
،ؿ دیبثتٛخقِٝیه ثٛ اختالالت ٔتبثّٕٝا٘بٖ اس خٛخٛ٘
،بی ثؼذی س٘ذٌیَٞٔتز در عبٚ عزعبٖ آ٘ذٚ ریٚ٘بثبر
بی اثتذاییَٞری عت ایٗ اختالالت در عبٚثغیبر ضز
ٝ٘ پیؾٍیزاٚ  تحت الذأبت درٔب٘یٚ بعبییٙس ؽٚثز
ا٘یٚ فزاٝ ثٝخٛ ثب ت.)10 ،8 ،7( بعجی لزار ٌزددٙٔ
ٚ ٖسٚ ٝؿ اضبفٛ در خقٝ در ایٗ ٔغبِؼٜدعت آٔذٝث
ٖری اعت پشؽىبٚ ضز،)%15( ٖاٛخٛ٘ ٖچبلی در دختزا
ٗذاؽتی درٔب٘ی اس ایٟبی ثٞ در ٔزالجتٝبیی وٞ ٔبٔبٚ
بی السْ درٞٝفیٛ ت،ذٙٙی فؼبِیت ٔیوٙ عٌٜٚز
 افشایؼٚ ِٓ عبٝ تغذی،ؿ تغییز عجه س٘ذٌیٛخق
.ذٙٙی خبعز ٘ؾبٖ وٙ عٜٚ ایٗ ٌزٝفؼبِیت فیشیىی را ث

ًتیجِگیزی
ا٘بٖ یهٛخٛ٘ ٗذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه در ثیٙع
ّٝ ٔذاخ، ارسیبثی دلیكٝ ٘یبس ثٝر اعت وٟٛظٛ٘ ُٔؾى
تٟ ٔؾبثٝ ثٝخٛ ثب ت.بعت داردٙٔ ٝ ٔؼبِدٚ لغٛٔٝث
ٓذرْ تخٕذاٖ پّیویغتیه ثب ثزخی اس ػالئٙػالئٓ ع
ٍْبٙٞدٚری عت ثزای تؾخیـ سٚا٘بٖ ضزٛخٛ٘ ؽ درّٛث
ٖا٘بٛخٛ٘ ٗذرْ در ثیٙارك ایٗ عٌٛیزی اس ػّٛ خٚ
.رت ٌیزدٛالذاْ السْ ف

تطكز ٍ قذرداًی
ُدِیٝ اس آلبی دوتز ػّیاوجز ؽٕغیبٖ ثّٝعیٚٗثذی
ٚ  آسٔبیؾبتٝٙیٟ ایؾبٖ در ا٘دبْ ثٝ٘ٔغبػذت ٔدذا
ّْٛ ػٜؾی دا٘ؾٍبٞٚ٘ت ٔحتزْ پضٚیٗ اس ٔؼبٕٙچٞ
ٖؼ ثب پؾتیجب٘ی ٔبِی آٞٚ ایٗ پضٝذ وٟپشؽىی ٔؾ
 لذردا٘یٚ  تؾىز، اعتٜ٘ت ٔحتزْ ا٘دبْ ؽذٚٔؼب
.ٔیٌزدد
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