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  الخالصة

لت ھذه الدراسة التغیرات الحاصلة في بعض الخصائص الكیموحیویة وعالقتھا بمكونات الدم لدى النساء تناو     

) في محافظة دیالى .والذي یعد من االمراض  (Poly Cystic Ovary Syndromeالمریضات بمتالزمة تكیس المبایض 

ات الجانبیة مثل ارتفاع ضغط الدم ، داء النسائیة ذات التأثیر على المریضات وقد یالزم ھذا المرض بعض المضاعف

  السكري ، اضطراب الدھون في الجسم وبعض امراض القلب والشرایین .

الى  2013- 8-20اجریت ھذه الدراسة في مركز العقم في مستشفى البتول التعلیمي للنسائیة واالطفال في محافظة دیالى من 

وقورنت بمجموعة  PCOSاتي یعانین من تكیس المبایض حالة مرضیة للنساء اللو 67وتمت متابعة  2013- 10-12

حالة سویة والتي  تم التأكد من خلوھن من االمراض المزمنة كأمراض القلب والغدة الدرقیة  63السیطرة التي شملت 

  والسكر وضغط الدم.

وھرمون تراي  Prolactinتم قیاس تركیز الھرمونات للمصابات بالمتالزمة وغیر المصابات  وتشمل ھرمون الحلیب 

التي لوحظ ارتفاعاً معنویاً لھرمون الحلیب  لدى النساء المصابات مقارنة بمجموعة   T4والثایروكسین  T3ایودوثایرونین 

السیطرة اما مستوى ھرمون تراي ایودوثایرونین والثایروكسین فلم یالحظ ارتفاع معنوي في قیاساتھا لدى النساء 

التي ارتفعت ارتفاعاً   Triglyceridesوالدھون الثالثیة   Cholestrolولیسترول المصابات ، وكذلك قیس تركیز الك

  معنویاً لدى النساء المصابات بالمتالزمة مقارنة بتركیزھا لدى النساء غیر المصابات.

   Prolactin,ھرمونT3,T4,TSH، ھرمون Poly cystic Ovary Syndrome :كلمات مفتاحیة
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Abstract 

This study has taken change occurred in some biochemical characteristics and their relation 

with the blood components which take place to women infected with Poly Cystic Ovary 

Syndrome in Diyala governorate  which was considered as gynecology that effect apparently 

the infected ones and some side effects could accompany this kind of chronic disease like 

Hypertention ,Diabetes ,Dislipdimia in the body and some time cardiac- arteries. 

This study carried out in infertility center in the AL-Batool Teaching hospital for women and 

children in Diyala governorate from20-8-2013 to 10-12-2013, and 67 case were followed  up 

of women who suffering from PCOS and compared with the control group which included 63 

healthy case that have been made sure that they were free from chronic diseases , heart 

diseases , Thyroid  disease , diabetes and hypertension . 

Hormones concentration was measured for women who infected and non- infected with 

syndrome including Prolactin , Triiodothyronine ,Thyroxine and Thyroid stimulating 

hormones . it was noted that level of Prolactin concentration was significant increased in 

women with syndrome as compared with non- infected . while that level Triiodothyronine and 

Thyroxine hormones didn't note any significant increase in it's measurement in women with 

syndrome. 

Total Cholesterol and Triglycerides concentration was also measured that significantly 

increased in the women with syndrome compared with it's concentration in non- infected 

women . 

Key word: Poly cystic Ovary Syndrome, T3,T4,TSH hormone, Prolactin hormon 
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  المقدمة

یض المتعدد ھو عبارة عن مرض یصیب المبایض حیث یحدث خلل في عملیة االباضة الطبیعیة بسبب تكیس المبا

ً تكون متالزمة مع اعراض اخرى تظھر على المریضة وعندھا تسمى بمتالزمة تكیس  خلل ھرموني في الجسم واحیانا

أو ان  ).Menstruation )1لشھریة المبایض وھذه االعراض تظھر على المریضة في سن المراھقة واثناء ظھور الدورة ا

متالزمة تكیس المبایض ھو اضطراب متعدد العوامل المعقدة اثرت بسبب بعض العوامل البیئیة على الخلفیة الوراثیة 

.أو ان متالزمة تكیس المبایض ھو خلل في التمثیل الغذائي ویكون اضطرابات الغدد الصماء الغیر )2(والھرمونیة واالیضیة 

  .)3(النساء خالل سن  االنجاب متجانسة في

في المبیض   theca cellتشیر الى وجود عالقة بین خالیا القراب   PCOSان من اقدم النظریات التي تفسر ال

  ).hyperandrogenism)4التي  تتحفز بواسطة الھرمون اللوتیني وفرط االندروجین 

جود مقاومة لالنسولین یتجمع الھرمون في الدم ویزداد اما النظریة االحدث فانھا تشیر الى دور االنسولین . فعند و  

وانعدام   premature folliclesتركیزه ویسبب زیادة من االندروجین وھذا یؤدي الى تلف الحویصالت الغیر الناضجة 

 sexكما ان زیادة االنسولین تؤدي الى خفض مستوى الكلوبیولین الرابط للھرمونات الجنسیة   anovulationاالباضة 

hormones binding globuline  )SHBG وھذا یؤدي الى زیادة الھرمونات الجنسیة في مصل الدم وخاصة ھرمون (

والسمنة المركزیة  Cardio vascular diseaseالشحمون الخصوي مما یؤدي الى حدوث امراض الجھاز الوعائي 

central obesity  واضطراب التمثیل الغذائي للكلكوزse metabolismabnormal gluco)5.(  

في   Dopamineوھناك فرضیة جدیدة تبین ان سبب مشكلة متالزمة تكیس المبایض ھو قلة افراز ھرمون   

  ).6(المناطق او المراكز العلیا من المخ والذي قد یؤثر على غدة تحت المھاد والغدة النخامیة 

  

 Hormonsالھرمونات   

ان ھناك رسالة یجب تنفیذھا ) ینشأ من خالیا حیة ( الغدد الصماء  یعرف الھرمون بانھ مرسل كیمیائي ( بمعنى  

وغیرھا ) وینتقل مسافة الى النسیج الھدف عبر المجرى الدموي ( اذ ان الدم یالمس كافة اجزاء الجسم وبالتالي فالھرمونات 

ً الى نوعیة الھرمون المفرز . علما ان ھناك ھرمونات ذات  تصل الى غایتھا ) اذا یتحكم بفعالیات حیویة خاصة واستنادا

تأثیر سریع جداً ( مثل ھرمونات الكاتیكول امین ) وھرمونات تعمل ببطء وتلعب دوراً في عملیات طویلة االمد مثل 

  )7(الھرمونات الجنسیة التي تظھر صفات نمو الشعر في وجھ الرجال او نمو الثدیین لدى النساء 
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  Prolactin  Hormoneالھرمون اللبني

في الفص االمامي للغدة النخامیة ، وھذه الخالیا تستجیب   Lactotrophic cellتمیز بانھ ینتج من خالیا ی  

لھرمون االستروجین ویتمیز ھذا الھرمون بتركیبھ البروتیني حیث یعد من الھرمونات ذوات االوزان الجزیئیة العالیة . یقوم 

ویؤدي الى تكوین وافراز الحلیب من   Lactogenic Activityبني ھذا الھرمون في االناث بمرحلة التحفیز النشاط الل

  )8(او غدد الثدي لذلك فانھ یسمى احیاناً  بھرمون محفز تكوین الحلیب   Mammary glandالغدة اللبنیة 

في حین   Follicular phaseینخفض مستوى ھرمون الحلیب في اثناء الدورة الشھریة وخاصة في النصف االول منھا 

اما في اثناء مدة الحمل فیزداد مستوى ھرمون البروالكتین منذ بدایة الحمل حتى   Luteal phaseفع في نصفھا الثاني یرت

نھایتھ ، وقد اجریت دراسات عدیدة اكدت ان الحمل ھو السبب الفسیولوجي الرئیسي لزیادة مستوى ھرمون الحلیب في 

  ).6(النساء 

  

  gland hormonsThyroidھرمونات الغدة الدرقیة    

  الشكل االتي:الغدة الدرقیة ھي غدة صغیرة موجودة في الرقبة تحت الحنجرة كما في   

  

 

 

 

 

  

  

 

  )9() یوضح تركیب الغدة الدرقیة1شكل (

وان الغدة الدرقیة تطلق ھرمونات للمساعدة في تنظیم الجسم والتمثیل  الغذائي ومن ھذه الھرمونات ھي ثالثي   

 Thyroid)، والھرمون المحفز للدرقیة T4(Thyroxine  )، الثایروكسینTri iodo thyronine )T3ایودوثایرونین   

Stimulating Hormone)TSHویتم تكوینھما من المادة االولیة الثایروكلوبیولین (Tyroglobuline   ذات الوزن

  .)10(التایروسیناو اكثر من مخلفات الحامض االمیني  20غم / مول باإلضافة الى  660.000الجزیئي 
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 Lipidsالدھون 

تعد الدھون مواد طبیعیة تذوب في المواد العضویة لكنھا ال تذوب في الماء ؛  ولھا أھمیة كبیرة في الجسم ,إذ   

تعمل مصدراً لخزن الطاقة وكذلك كمكونات تركیبیة أساسیة في األغشیة الخلویة و الھرمونات مثل الھرمونات الستیرویدیة 
  لدھون التي تم دراستھا :ومن ا).12،11(

 البروتینات  -4البروتینات الدھنیة عالیة الكثافة ، -3الكلیسیریدات الثالثیة ، -2الكولیسترول ، -1

 البروتینات الدھنیة واطئة الكثافة جداً . - 5الدھنیة واطئة الكثافة ،

ا بمكونات الدم لدى النساء وفي ھذا البحث یتم دراسة التغیرات الحاصلة في بعض الخصائص الكیموحیویة وعالقتھ

  المصابات بمتالزمة تكیس المبایض في محافظة دیالى .

  

 طرائق العمل

  المواد الكیمیائیة - :1

  .استخدمت المواد التالیة والمجھزة من الشركات المبینة في الجدول  أدناه

  )1جدول (

  المواد الكیمیائیة والشركات المجھزة لھا 

  لمصنعة الشركة ا  المواد الكیمیائیة  ت

 T3(  Biomerieuxتراي ایودوثایروننین (  1

 T4(  Biomerieuxالثایروكسین (  2

 TSH(  Biomerieuxھرمون المحفز للدرقیة (  3

 PRO(  Biomerieuxھرمون الحلیب (  4

 TG(  Biolaboتراي اسیل كلیسیراید (  5

 Cho(  Biolaboالكولیسترول الكلي (  6

  HDL(  Biolaboثافة (البروتینات الدھنیة العالیة الك  7
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  االجھزة المستخدمة - :2

  األَجھزة  المستخدمة في الدراسة موضحة في الجدول أَدناه.

  )2جدول (

  االجھزة المستخدمة والشركات المصنعة لھا 

  الشركة المصنعة   اسم الجھاز   ت 

1  Mini vidas Automated Immunoassay Analyzer system 

(VIDAS) 

Biomerieux 

 Centrifuge  Hettichاز الطرد المركزي  جھ  2

 Micropipette(Automatic  Eppendorfماصات اوتماتیكیة   (  3

 UV- Vis Double Beamمطیاف االشعة فوق البنفسجیة  4

Spectrophotometer 

  

Azzota Corporation ⁄ 

United States 

SE6100PCS 

 Water bath Precistermحمام مائي   5

  oC68(  Ishtarمجمدة(  6

  Incubator JARD- Germanyحاضنة   7

 SimensSouolini SL  السونار الطبي  8

  

 مدة البحث وموقعھ

الى  20/8/2013اجریت ھذه الدراسة في مختبرات مستشفى البتول التعلیمي للنسائیة واالطفال في محافظة دیالى من 

  Poly cystic Ovaryعانین من تكیس المبایض )مریضة من النساء اللواتي ی 67. شملت الدراسة على (10/12/2013

) سنة بعد التأكد من حاالتھن من خالل الفحوصات الطبیة والسریریة من قبل االطباء 49-19تراوحت اعمارھن ما بین (

) عینة . اذ تم التأكد من سالمة تلك 63ضمت ( Controlالمختصین في المستشفى . فضالً عن اختیار مجموعة ضابطة 

ن تكیس المبایض او اي اضطرابات ھرمونیة او امراض مزمنة وذلك من قبل االطباء المختصین في المستشفى النسوة م

  .المذكورة اضافة الى الفحوصات المختبریة 
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  طرائق العمل

  -: TSH,T4,T3وقیاس ھرمونات الغدة الدرقیة  PRLتم قیاس تركیز ھرمون الحلیب 

رافقة مع عدة الفحص الخاصة بھا وحسب تعلیمات الشركة المصنعة الخاصة بأتباع الخطوات الم PRLتم قیاس ھرمون 

. وكذلك تم قیاس تركیز ھرمونات الغدة الدرقیة باستخدام نفس الجھاز المستخدم لقیاس ھرمون  Minividasبجھاز 

  الحلیب .

  

  Cholesterol determinationتقدیر الكولیسترول 

كما موضح في   Enzymatic methodطریق استخدام الطریقة االنزیمیة تم تقدیر الكولیسترول في مصل الدم عن 

  : )13( المعادالت االتیة 

Cholesterol esters CE Cholesterol + free fatty acids

Cholesterol + O2
CO

Cholesten 4 one 3 + H2O2

2H2O2 + Phenol + PAP POD
Quinoneimine (pink) + 4 H2O  

 

  Triglycerides determinationتقدیرالدھون الثالثیة  

  Enzymatic methodتم تقدیر مستوى ثالثي الكلیسرید في مصل الدم عن طریق استخدام الطریقة االنزیمیة   

  :)  14(كما موضح في المعادالت االتیة  

  

Triglycerides
Lipase

Glycerol + free fatty acids

Glycerol + ATP GK
Glycerol 3 phosphate + ADP

Glycerol 3 phosphate + O2
GPO

Dihydroxyacetone phosphate + H2O2

H2O2 + 4-Chlorophenol +PAP POD
Quinoneimine(pink) + H2O  
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  Cholesterol -HDLتقدیر 

) المجھز من قبل شركة kitفي مصل الدم عن طریق استخدام (  HDL-Cholesterolتم تقدیر مستوى   

Biolabo  ایلومایكروناتو إن مبدأ الطریقة یعتمد على الطریقة اإلنزیمیة التي یتم فیھا ترسب للك. ) 15(الفرنسیة 

Chylomicron  و الالیبوبروتینات   للـ LDL وVLDL وذلك بإضافة ،Phosphotungstic acid   وبوجود أیونات

  .في مصل الدم بعد عملیة الطرد المركزي HDL–cالمغنسیوم . ویبقى فقط 

  

  Cholesterol -LDLتقدیر 

  ستخدام المعادلة االتیةعن طریق استخدام عن طریق ا LDL –Cholesterolتم تقدیر مستوى 

)16()HDL + VLDL _  (Total cholesterol    =LDL  

  یستخرج من المعادلة االتیة :  VLDLحیث ان 

VLDL=)17(  

  

  النتائج والمناقشة

ا في تضمنت النتائج القیم االحصائیة للنساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض والمتغیرات الكیموحیویة التي تم قیاسھ

  البحث في مصل دم النساء المصابات وفي مجموعة السیطرة وحسب طرق العمل الموضحة .

  

  PCOS Phenotypes                    االنماط المظھریة لمتالزمة تكیس المبایض – 1

ة الشعرانیة من مجموعة النساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض یمتلكن ظاھر %64.1اظھرت نتائج الدراسة الحالیة ان 

كانت من النساء التي تعاني من ظاھرة  %13.4كانت تعاني من عدم انتظام الدورة الشھریة وقلة االباضة وان  %86.5و 

) مقارنة بمجموعة السیطرة 1تكیس المبایض بدون قلة في الطمث او عدم انتظام الدورة الشھریة كما مبین في الجدول (

  التي لم تظھر أي من االعراض .

  

  



  

 

  تالزمة تكیس المبایض في محافظة دیالىدراسة ھرمونیة و كیمو حیویة في عدد من النساء المصابات بم       

  الباحثة . نبأ ھیثم احمد، أ.م. د فراس طاھر ماھر

  

 

 

85Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

  ) النسب المئویة لالنماط المظھریة للمصابات بمتالزمة تكیس المبایض.1جدول (

  النسبة المئویة %  العدد  االعراض

  64.1  43  الشعرانیة

  13.4  9  انتظام الدورة

  86.5  58  عدم انتظام الدورة

  40.2  27  ظھور الحب

  61.1  41  االلم في الثدي

  25.3  17  تحت الوزن الطبیعي

  62.6  42  عيفي الوزن الطبی

  11.9  8  زیادة الوزن (السمنة )

  100  67  العدد الكلي

  
ان العالمة السریریة لمتالزمة تكیس المبایض وھي الشعرانیة تعد من االدلة السریریة النموذجیة لفرط االندروجینات وذلك 

وجینات الحرة في مصل الدم الن حساسیة حویصلة الشعرة لالندروجینات تعتمد على عدد من العوامل ومنھا تركیز االندر

وھناك صفات اخرى غیر  )18(ووجود مستقبالت تلك االندروجینات في حویصلة الشعرة فضالً عن عدد ھذه المستقبالت 

الشعرانیة یعد وجود ھذه الصفات مؤشراً لفرط االندروجینات وتتمثل ھذه الصفات بتساقط شعر مقدمة الرأس وظھور حب 

  .من النساء المصابات بالمتالزمة یعانین من ظھور الحب على اجسامھن  % 40.2) بأن 1(الشباب ویالحظ من الجدول 
  

  الھرمونات –2

) لدى النساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض  Prolactin،T3 ،T4،TSH) تركیز الھرمونات (2یبین الجدول (

 لحلیب لدى المصابات بالمتالزمة  مقارنة مع مجموعة السیطرة ، اذا بلغ المتوسط الحسابي لتركیز ھرمون ا

   10.25±5.20 مقارنة بمجموعة السیطرة 17.0±35.4
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  ) لكل ھرمونt) یمثل مستوى الھرمونات في دم المصابات بالمتالزمة ومجموعة السیطرة وقیمة (2جدول (

)Mean ±S.D(  

  

  المجموعة

Prolactin 

**  

  

T3 

ns 

 

T4 

ns  

  

TSH 

**  

  
  المصابات

N=67 

35.4±17.0  1.649±0.427 95.9±17.1 8.75±9.10 

  

  السیطرة

N=63 

10.25±5.20 1.719±0.348 94.3±23.9 2.84±1.71 

 tقیمة 

 

 pقیمة 

-11.54 

 

0.0000 

1.03 

 

0.31 

-0.44 

 

0.66 

-5.21 

 

o.oooo 

  
 ) 0.05وجود تفوق معنوي  <P ( ,   ) 0.01وجود تفوق معنوي عالي  <P(  

ns عدم وجود تفوق معنوي  

اذ نالحظ ارتفاع مستوى تركیز ھرمون البروالكتین لدى النساء المصابات بالمتالزمة مقارنة بمجموعة السیطرة لكن ھذا 

ً عند مستوى معنویة  بالنسبة لھرمون الحلیب  P>0.01بل كان عند مستوى معنویة  P> 0.05االرتفاع لم یكن معنویا

 ) 35.4±17.0بلغ تركیز ھرمون الحلیب لدى النساء المصابات بالمتالزمة (  TSH وھرمون المحفز للدرقیة

اذ نالحظ وجود فرق معنوي واضح في تركیز ھرمون  )  5.20±10.25مقارنة بتركیزه لدى مجموعة السیطرة(

  .>0.01pالحلیب بین المجموعتین فقد كانت قیمتھ 

بروالكتین في النساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض ، ھذا فضالً عن ان ارتفاع مستوى یرتفع مستوى ھرمون ال

)  DHEA-Sھرمون البروالكتین في الدم من الممكن ان یعمل على تحفیز الغدة الكظریة على افراز (

Dehydropiandroster one  متالزمة تكیس وھو احد انواع االندروجینات التي یرتفع مستواه في حالة االصابة ب

. ینتج البروالكتین من الفص  االمامي للغدة النخامیة وھو السبب الرئیسي لعدم انتظام الدورة الشھریة ، وان  )19(المبایض 

مما یؤدي بدوره الى انعدام التبویض  Luteal phaseارتفاع مستوى ھذا الھرمون سوف یؤدي الى اضطراب في مرحلة 

  . )20(واذا ارتفع الى نسب عالیة جداً فسوف یؤدي الى انقطاع الدورة الشھریة وعدم انتظام الدورة الشھریة 
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یشیر الباحثون الى ان زیادة افراز ھرمون البروالكتین یؤدي الى حدوث خلل في اضطرابات الدورة الشھریة وحدوث 

ات افراز الھرمون المحرر انقطاع الطمث الثانوي ألنھ یعمل بصورة مباشرة على ( تحت المھاد ) مما یقلل من عدد مر

Gonadotropins)21(.  

وان االرتفاع المعنوي في الھرمون المحفز للدرقیة واالنخفاض في تركیز الھرمون ثالثي یودید الثایرونین یمكن ان یفسر 

 وھذا االنخفاض یحفزT4و T3على اساس حدوث انخفاض في وظیفة الغدة الدرقیة لتكوین ھرموناتھا المتمثلة بالھرمون 

) لتحفیز الغدة الدرقیة وھذا مطابق لدراسات عدیدة اثبتت انخفاض ھرمون  TSHالغدة النخامیة لزیادة افراز ھرمون (

T3) وارتفاع ھرمونTSH  وقد ترتبط حالة حدوث نقص الدرقیة لدى )19() لدى النساء اللواتي یعانین من تكیس المبایض .

ادة افراز الھرمون المحرر لھرمونات الغدة الدرقیة من تحت المھاد قسم من النساء المصابات بتكیس المبایض مع زی

TRH)22 (.  

لدى النساء المصابات بالمتالزمة الى انخفاض فعالیة الغدة الدرقیة نفسھا لتكوین  T3وقد یعود االنخفاض في ھرمون 

. باالضافة الى ھذا قد تكون   Iodide trappingھرموناتھا نتیجة لقلة دخول الیود الى الغدة عن طریق مصیدة الیود 

للعوامل الوراثیة والمناعیة دور في انخفاض فعالیة الغدة الدرقیة لدى بعض من النساء اللواتي یعانین من تكیس المبایض 

وتكوین مستویات  AIT  (Auto immune thyroiditisفقد اشارت بعض البحوث الى حدوث امراض المناعة الذاتیة (

 T3ي مصل الدم ضد مستضد واحد او اكثر للغدة الدرقیة مما قد یعمل على خفض مستویات ھرمون اجسام مضادة عالیة ف

  .)23(لدى متالزمة تكیس المبایض T4و 

  -الدھون : -3

) ارتفاعاً في تركیز الكولیسترول لدى النساء المصابات بمتالزمة تكیس 3اظھرت نتائج الدھون وكما یوضحھا الجدول (

اذ  ) 155.8±33.6مقارنة بتركیزه لدى مجموعة السیطرة ( ) 218.4±60.0كیزه (المبایض فقد بلغ تر

  ).3) كما مبین في الجدول (-t )7.38لوحظ وجود فرق معنوي بین المجموعتین بالنسبة لھذا الدھن فقد كانت قیمتھ 
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صابات بمتالزمة تكیس المبایض ومجموعة السیطرة ) یمثل مستوى انواع الدھون لدى مجموعة النساء الم3جدول (

  لكل نوع  tوقیمة 

Mean ±S.D)(  

  

  المجموعة

Total Cho 

**  

  

TG 

** 

 

HDL-C 

ns 

 

VLDL 

**  

  

LDL-C 

**  

 
  المصابات

N=67 

218.4±60.0 151.4±46.6 7.44±44.91  9.32±30.29  55.1±142.2  

  السیطرة

N=63 

155.8±33.6 108.6±47.8 7.09±43.29  9.57±21.72  33.3±90.8  

 tقیمة 

 fقیمة 

-7.38 

0.0000 

-5.15  

0.0000  

-1.27  

0.21  

5.15-  

0.0000  

6.36-  

0.0000  

  
 ) 151.4±46.6وما فیما یتعلق بالدھون الثالثیة فقد بلغ تركیزھا لدى النساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض (

اذ لوحظ وجود فرق معنوي كبیر بین  ) 108.6±47.8وھو اعلى بكثیر من تركیزھا لدى مجموعة السیطرة (

  ) .       3كما في الجدول ( P<0.01المجموعتین فیما یخص الدھون الثالثیة وكانت قیمتھ 

ون في الدم وتتضمن ارتفاع مستوى تعاني النساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض من حدوث خلل في مستوى الدھ

وتختلف ھذه النتائج باالعتماد على وزن الجسم والنظام ،والبروتین الدھني واطئ الكثافة   الكولیسترول والدھون الثالثیة

  . )24(الغذائي للمرأة والعرق

وربما یلعب فرط   HDL-C فقد لوحظ ان اكثر الدھون تغیراً في متالزمة تكیس المبایض ھو التغیر في مستوى ال 

ً مھماً في ھذا التغیر لكن یبدو ان فرط االنسولین ( مقاومة االنسولین ) ذو تأثیر اكثر ھیمنة على ھذا  االندروجینات دورا

اذ تعاني النساء المصابات بالمتالزمة من ضعف نشاط الفایبرین الذي یعمل على تكوین   HDL-Cالتغیر في مستوى ال 

الة تكون مرتبطة وبشكل وثیق بمقاومة االنسولین ومخاطر التئام الجروح ، قد یكون التغیر الخثرة الدمویة وھذه الح

وما یرافقھ من اضطراب في نقل الدھون المنتجة االثر في حدوث اختالل   hepatic lipaseالحاصل في فعالیة االنزیم 

  .)25(الدھون لدى مرضى المتالزمة 
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واطئة الكثافة مع زیادة الكولیسترول النھا تقوم بنقلھ من الكبد الى مجرى الدم وقد وقد یرتبط ارتفاع البروتینات الدھنیة 

یكون للمستقبالت على سطح الخالیا وما یحصل فیھا من خلل یمنع ارتباطھا في الزیادة . وقد تترشح البروتینات الدھنیة 

) وبذلك   LDL-oxiة واطئة الكثافة مؤكسدة (واطئة الكثافة من خالل جدران االوعیة الدمویة وتتحول الى بروتینات دھنی

تساھم في تكوین الخثرة وزیادة التعرض لالصابة بتصلب الشرایین . قد ترتبط زیادة الكولیسترول مع عدم قدرة امالح 

 Hydroxy 3- Methyl Glutaryle COA -3الصفراء على اذابتھ او زیادة التصنیع الحیوي لھ عن طریق تنشیط انزیم 

– reductase  )HMG-CoA   او تنشیط انزیم (Lipoprotein lipase   الذي یعمل على تحلیل الكلیسیریدات الثالثیة

مما یعمل على تراكمھ في مجرى الدم .ان ارتفاع الكولیسترول الكلي یعود سببھ الى نمط التغذیة اذا   VLDLفي جزیئة 

ي البالزما ، حیث ان تناول الغذاء الحاوي على نسبة عالیة من تعد التغذیة من العوامل التي تسبب ارتفاع تراكیز الدھون ف

الدھن المشبع بسبب ارتفاع مستویات الكولیسترول وتزداد نسبتھ عن المعدل الطبیعي عند االصابة ببعض االمراض مثل 

نساء البدینات ) الى ان الBern, 1988وارتفاع ضغط الدم .لقد اشار (  Atherosclerosisداء السكري ، تصلب الشرایین 

ذوات االوزان العالیة لدیھن تركیز عالي من الكولیسترول ، اذ یعود سبب ذلك الى النقصان الذي یحصل لھرمون 

االستروجین في سن الیأس وكما ھو معروف بأن المادة االولیة لتكوین ھذا الھرمون ھي المادة االولیة ( الكولیسترول ) 

حلة من العمر تقود الى زیادة المادة االولیة ( الكولیسترول ) لدى النساء في ھذا العمر لذلك فان توقف االباضة في ھذه المر

. عالوة على ان ھرمون االستروجین یعد عامالً مھماً في تقلیل نسبة الكولیسترول عن طریق زیادة معدالت ایضھ في الكبد 
)26(.  

  Infertileالعقم  -4

الثانوي ، والعقم االولي ھو العقم الذي یصیب المرأة منذ بدایة حیاتھا ،اما العقم الثانوي ان العقم نوعان : العقم االولي والعقم 

.وھناك العقم الغیر المفسر  )27(ھو العقم الذي یصیب المرأة بعد انجاب طفل او طفلین او بعد اجراء عملیة اجھاض لھا 

)Unexplained infertility  من العقم ویمكن ان ینتج من خالل زیادة اصناف )الذي یعد اكثر غموضاً من اي نوع اخر

لدى  Peritoneol fluidاذ وجد ان في السائل البروتیني Peritoneal Carityاالوكسجین الفعال في التجویف البروتیني 

النساء المصابات بالعقم مستویات عالیة من اصناف االوكسجین الفعال وانخفاض في مستویات مضادات االكسدة بالنسبة 

  .) 28(عقم غیر المفسر لل

وان نسبة العقم االولي لعینة الدراسة ھي عینة عشوائیة للمصابات بالعقم وتكیس المبایض والمراجعات الى مركز العقم في 

) والعقم الثانوي %55.22مستشفى البتول للنسائیة واالطفال في محافظة دیالى وقد بلغت نسبة العقم االولي ھي (

النسب ان نسبة العقم االولي ھي اعلى من نسبة العقم الثانوي وھي المشكلة الحالیة في  ) ویتضح من ھذه44.77%(

  مجتمعاتنا نظراً لتعدد االسباب ومن ضمنھا تكیس المبایض .

والعقم  )37.0±16.5من نتائج الدراسة الحالیة قد لوحظ ارتفاع ھرمون البروالكتین في العقم االولي بنسبة (

) اما P>0.01وبفرق معنوي ( )10.25±5.20مقارنة مع مجموعة السیطرة ( )133±546(الثانوي 
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 ) 6.74±2.15والثانوي ( )24.6±86.7فقد بلغ للعقم االولي نتیجة مقدارھا ( TSHبالنسبة لھرمون 

  ).P>0.01وبفرق معنوي ( )2.84±1.71مقارنة مع مجموعة السیطرة (

  )4جدول (

  یوضح تركیز الھرمونات لدى النساء المصابات بالعقم االولي والعقم الثانوي مقارنة مع مجموعة السیطرة

 Pro  المجموعة

**  

 
 

T3 

ns  

  
  

T4 

ns 

 
 

TSH 

**  

 
  

  المصابات

  العقم االولي

N=37 

16.5±37.0  25.2±5.8  16.7±98.7  86.7±24.6  

  المصابات

  العقم الثانوي

N=30 

546±133  0.375±1.670  17.3±92.5  2.15±6.74  

  مجموعة السیطرة

N=63 

5.20±10.25  0.348±1.719  23.9±94.3  9.10±8.75  

  

بان ھرمون البروالكتین یكبح فعالیة  انزیم  )1986وجماعتھ ( Leeحیث ان ھرمون البروالكتین قد تم تفسیره من قبل 

وبذلك یدعم مفھوم البروالكتین ودوره في كبح النضوج  gramulose cellیا الحبیبیة للخال aromataseاالروماتیز

،ومن ھذه الدراسة نجد ان ارتفاع ھرمون البروالكتین في عینتي العقم االولي والثانوي مقارنة مع مجموعة  )29(الجریبي 

تین للنساء المصابات خالل الطور ) اذ كان ھناك ارتفاع في ھرمون البروالكFrahan,2003السیطرة قد اتفقت مع (

  .)30(اللوتیني

قد یكون سبب ارتفاعھ یرجع الى وجود ضمور في وظیفة الغدة الدرقیة لدى النساء المصابات  TSHوبالنسبة لھرمون ال 

الق والتي یؤدي الى انقطاع الطمث الثانوي وتزداد نسبة المصابات بخمول الدرقیة عندما ال تتمكن المبایض من انتاج واط

بصورة كافیة لحدوث الدورة الحیضیة بشكل مستمر فیما عدا انتاجھ  Progاو  2Eبیوضھا وكذلك عدم تخلیق ھرمونات 

  .)adrenal gland)31بكمیات قلیلة من الغدة االدرینالیة
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ول المرتفع عن اما بالنسبة الى انواع الدھون فقد لوحظ الى ان الكولیسترول لھ اثر اساسي في صحة القلب اذ ان الكولیستر

مستواه الطبیعي یؤدي الى ظھور عوامل الخطر المراض القلب الوعائیة ،ویتم بناءه في جمیع انسجة الجسم كالكبد 

،حیث ان نتائج الدراسة الحالیة قد بینت ارتفاع مستوى الكولیسترول في كال النوعین من  )32(واالمعاء والنسیج التكاثري 

مقارنة مع  )218.6±60.7والعقم الثانوي ( )218.3±60.3قم االولي (العقم فقد بلغت قیمتھ لدى الع

 )142.9±55.5لوحظ ارتفاع قیمتھ لدى العقم االولي ( LDLو )155.8±33.6مجموعة السیطرة (

وقد لوحظ ارتفاع قیمة  )90.8±33.3طرة (مقارنة مع مجموعة السی )143.2±54.1والعقم الثانوي (

VLDL ) مقارنة مع  )30.09±8.07والعقم الثانوي بقیمة ( )30.4±10.3لدى العقم االولي بقیمة

لي بقیمة واخیراً تزداد نسبة الكلیسیریدات الثالثیة لدى العقم االو )21.72±9.57مجموعة السیطرة (

مقارنة مع مجموعة السیطرة  )150.5±40.3والعقم الثانوي بقیمة ( )51.7±152.2(

)47.8±108.6(.  

  )5جدول (

  یوضح تركیز الدھون لدى النساء المصابات بالعقم االولي والثانوي مقارنة مع مجموعة السیطرة

Mean ±S.D)(  

 Total Cho  المجموعة

**  

  

TG 

**  

  

HDL 

ns 

**  

VLDL 

**  

  

LDL 

**  

  
المصابات 

  العقم االولي 

N=37 

60.3±218.3  51.7±152.2  7.89±45.16  10.3±30.4  55.5±142.9  

المصابات  

  العقم الثانوي 

N=30 

60.7±218.6  40.3±150.5  6.96±44.60  8.07±30.09  54.1±143.2  

  السیطرة

N=63 

33.6±155.8  47.8±108.6  7.09±43.29  9.57±21.72  33.3±90.8  
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ان زیادة نسبة الكولیسترول ناتجة من زیادتھ في الوجبات الغذائیة والتي تؤدي الى زیادتھ في بالزما الدم ،لذا یبقى مستوى 

مع زیادة HDLالكولیسترول ضمن المدى الطبیعي في بالزما الدم في الحاالت الطبیعیة ، ولكن تكمن الخطورة لدى ارتفاع 

مترافقاً بزیادة خطر االصابة HDLوعند النساء اكثر من الرجال ، ویكون انخفاض مستوى  65عمر السیما بعد سن ال

 Failurوالفشل الكلوي المزمن Hyper triglyceridemia بأمراض القلب وارتفاع مستوى الكلیسیریدات الثالثیة 

chronic renal  والمتالزمة النفرونیةNephrotic Syndrome)33( .  

حیث یرتبط البروتین الدھني الواطئ الكثافة للكولیسترول بمستقبالتھ الموجودة على سطح الخلیة اذ LDLوبالنسبة الى 

تنتشر مستقبالتھ في كل الخالیا وباألخص الكبد وبعد دخولھ الخالیا تتحطم جسیمات البروتینات الدھنیة الواطئة الكثافة 

خل الكولیسترول المتحرر في تركیب غشاء الخلیة من خالل ارتباطھ بمستقبالت للكولیسترول من قبل الالیسوسومات وید

خاصة تمنع بناء الكولیسترول ،حیث في حالة ارتفاع تركیزھا في البالزما وبسبب صغر حجم جسیماتھا  فان عدداً منھا ینفذ 

  .) 32(الى بعض االنسجة مثل جدران الشرایین مسببة تلفھا 

نتج في الكبد فانھ یقوم بنقل الدھون الداخلیة المنشأ من الكبد الى االنسجة الخارجیة  اذ تزال فانھ عندما ی VLDLاما 

) والتي تؤدي الى نقصان حجم Lipoprotein lipase )LPLالكلیسیریدات الدھنیة بواسطة انزیم الیبوبروتین الیبیز

  . )34(البروتینات الدھنیة الواطئة الكثافة جداً ومن ثم یصبح اكثف 

واخیراً الكلیسیریدات الثالثیة حیث تزداد نسبتھ في حالة تصلب الشرایین وامراض الكبد ونقصان افراز الغدة الدرقیة 

Hypothyroidism وكذلك لوحظ ارتفاع نسبتھ في االشخاص المصابین بمرض ارتفاع ضغط الدم ویعالجون باالدویة

  .)  35(المضادة الرتفاع الضغط مقارنة مع االشخاص الطبیعین
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