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ــخیص  ــا از تش ــه دهه ه ــت ک ــن اس ــکل اندوکری ــک مش PCOS ی

آن می گــذرد. ۸ الــی 13 درصــد از زنــان در ســن بــاروری بــا ایــن 
ــامل  ــی آن ش ــم کلینیک ــتند. عالئ ــان هس ــه گریب ــت ب ــکل دس مش
افزایــش آنــدروژن، اختــالل در تخمــک گــذاری ونابــاروری 

ــت. ــدان اس ــونوگرافی تخم ــخصی در س ــای مش ــا نم ــراه ب هم
اختــالالت متابولیــک ماننــد مقاومــت بــه انســولین در اغلــب 
مبتالیــان بــه PCOS وجــود دارد. بــا ایــن وجــود تشــخیص صحیــح 
ــاده  ــد س ــری دارن ــکالت کمت ــه مش ــرادی ک ــوص در اف ــه خص ب

نیســت. شــباهت هایــی بیــن PCOS و ســایر اختــالالت عملکــردی 
ــی  ــش م ــار چال ــخیص را دچ ــن تش ــه ای ــود دارد ک ــدان وج تخم
ــت  ــی در PCOS اس ــم اصل ــه از عالئ ــی ک ــال چاق ــرای مث ــد. ب کن

ــود. ــده می ش ــان دی ــد از مبتالی ــا ۶۰ درص ــط در 3۰ ت فق
ــن  ــدی ای ــردن و طبقه بن ــن ک ــت روش ــادی در جه ــای زی تالش ه

بیمــاری انجــام شــده اســت.
اســتفاده   Rotterdam Criteria روتــردام  کرایتریــای  از  اغلــب 
مــی شــود تشــخیص PCOS بــر مبنــای الیگــو آمنــوره،  عــدم 

مشــخصات  و  آنــدروژن  فعالیــت  افزایــش  تخمک گــذاری،  
تخمــدان پلــی کیســتیک در ســونوگرافی اســت ولــی همیــن 
و  متابولیــک  بالینــی،  پارامترهــای  از  تعــدادی  هــم  کرایتریــا 
ــرد.  ــر نمــی گی ــی شــود در ب ــده م ــا PCOS دی ــن را کــه ب اندوکری
بــرای مثــال، ایــن کرایتریــا شــامل فاکتــور متابولیــک مثــل مقاومــت 

ــود. ــی ش ــولین نم ــه انس ب
ــرای تشــخیص PCOS در  از طــرف دیگــر، فاکتورهــای ژنتیکــی ب

دســترس نمــی باشــند.
مــا نیــاز بــه بررســی ســایر اختــالالت تخمــک گــذاری بــه دو دلیــل 

مهــم داریــم:

یکــی بــه دلیــل خطــرات قلبــی- عروقــی همــراه بــا PCOS در 
 PCOS ــک ــوارض متابولی ــل ع ــه دلی ــری ب ــدت و دیگ ــی م طوالن

ــاروری. ــرای ناب ــب ب ــای مناس ــان ه ــن درم ــر گرفت ــرای در نظ ب
ــخیصی در  ــای تش ــر ه ــن )AMH( از پارامت ــی مولری ــون آنت هورم
PCOS میباشــد. در راهنمــای بیــن المللــی شــواهد محــور در ســال 

۲۰1۸، انــدازه گیــری ایــن هورمــون بــه تنهایــی، بــه عنــوان مــالک 
تشــخیص PCOS قابــل قبــول نیســت و نیــاز بــه انــدازه گیــری 
 Cutt  ــا ــخیصی ی ــالک تش ــوان م ــه عن ــون ب ــن هورم ــددی از ای ع

off مــی باشــد.
ــه  ــت ک ــخیص PCOS اس ــاده در تش ــی س ــار بالین ــک معی ــی ی چاق

ــپ ۲ دارد. ــت تی ــد دیاب ــی مانن ــک منف ــرات متابولی اث
بــا بررســی تلفیــق اســتفاده از کرایتریــای روتــردام و مقایســه آن بــا 
یافته هــای مربــوط بــه انــدازه گیــری AMH و ایندکــس تــوده بــدن 
ــرای تشــخیص  ــن نتیجــه رســیدند کــه ارزش AMH ب ــه ای )BMI( ب
ــد از اصــالح شــدن  ــاران PCOS بع ــد اســت. بیم ــورد تایی PCOS م

ــه  ــبت ب ــری از AMH نس ــر باالت ــه  BMI مقادی ــوط ب ــای مرب داده ه

افــراد غیــر مبتــال بــه PCOS همــراه بــا مشــکالت تخمــک گــذاری، 
دارنــد.

در مبتالیــان بــه PCOS مقادیــر AMH و BMI بــا هــم ارتبــاط منفــی 
ــر  ــای چــاق کــه مقادی ــتفاده از BMI در خانمه ــن اس ــد. بنابرای دارن
AMH پاییــن تــری دارنــد یــا اســتفاده از AMH در خانــم هــای الغــر 

مــی توانــد تشــخیص بهتــری بــرای بیمــاری PCOS باشــد.
ــک  ــدم تخم ــل ع ــایر عل ــت س ــه الزم اس ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
گــذاری مثــل مشــکالت هیپوتاالمــوس، هیپرپروالکتینمــی و علــل 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــراق از  PCOSدر نظ ــوط در افت مخل

تازه های هورمون آنتی مولرین AMH در سندرم 
تخمدان پلی کیستیک
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 )AMH( ــا ــن ی ــی مولری ــون آنت ــزان هورم ــر می اث
ــه  در تشــخیص اختــالالت قاعدگــی در مبتالیــان ب

PCOS
PCOS علــت اصلــی نابــاروری بــه دلیــل مشــکل در تخمــک 

گــذاری اســت.
کرایتریــای روتــردام شــامل: الیگــوی آمنــوره، عالئــم کلینیکــی یــا 
بیوشــیمیایی هیپرآندروژنیســم و مورفولــوژی PCO در ســونوگرافی 
اســت. براســاس کرایتریــای روتــردام، مرفولــوژی PCO شــامل 
وجــود حداقــل 1۲ فولیکــول نــارس در ســونوگرافی و در گایدالین 

جدیــد، ۲۰ فولیکــول  نــارس مــی باشــد.
- Transforming growth Factor  اســت کــه   β از گــروه AMH

 AMH توســط فولیکولهــای آنتــرال تشــریح می شــود. ســطح ســرمی
ــر دو تخمــدان  ــرال در ه ــای آنت ــداد فولیکــول ه ــا تع ــاط ب در ارتب
اســت. AMH در تمــام ســیکل قاعدگــی ســطح نســبتاً ثابتــی دارد، 
ــری مناســب تر اســت.  ــدازه گی ــن ان ــاز فولیکــوالر ای ــد در ف هرچن
 AMH بــا ایــن وجــود بــه دلیــل نداشــتن اســتاندارد، انجــام آزمایــش

فقــط یکــی از کرایتریــای تشــخیصی اســت.
ــوری مطــرح شــده کــه شــاید AMH یــک عالمــت  ــن تئ ــراً ای اخی

ــه فقــط یــک مارکــر بیوشــیمیایی. ــن باشــد، ن اندوکری
زیــر گروهــی از هورمــون GnRH، گیرنده هــای AMH را بیــان 
ــد  ــی در رون ــک عصب ــبب تحری ــد س ــی توان ــد و AMH م می کن

ــود. ــد GnRH ش تولی
ــد  ــی GnRH، مانن ــرات ضربان ــه تغیی ــز ب ــای هیپوفی ــروپ ه گنادوت
ــان GnRH در اثــر تحریــک هورمــون LH، حساســند  افزایــش ضرب

ــه نوعــی از مشــخصات  PCOS مــی باشــد.  کــه ب
AMH با افزایش سن، کاهش می یابد.

زنانــی کــه بــه ســطوح باالتــری از مارکرهــای ذخیــره تخمــدان مثل 
AMH و AFC دارنــد،  احتمــال باالتــری از اختــالالت قاعدگــی نیــز 

  PCOS مارکــر تخمــدان بــرای تشــخیص  ،AMH .خواهنــد داشــت
 )AFC( ــرال در ســونوگرافی ــای آنت ــداد فولیکــول ه ــه تع نســبت ب
مــی باشــد. ولــی ترکیبــی از هــر دو بســیار بهتــر از اســتفاده از هــر 

کــدام  بــه تنهایــی اســت.
مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه ســطح گنادوتروپیــن در فــاز 
افزایــش  باعــث  و  بــوده   LH تاثیــر  تحــت  بیشــتر  فولیکــوالر 
ضربان هــای GnRH، بــه خصــوص در افــرادی کــه ســطوح باالتــری 

از  AMH دارنــد مــی شــود.
در افــرادی کــه ســطوح باالتــری از هورمــون LH دارنــد، اختــالالت 
قاعدگــی بیشــتر اســت. فرکانــس ضربانــات LH درPCOS  افزایــش 
می یابــد بــا ایــن وجــود دامنــه ایــن ضربانــات در افــراد چــاق 

ــد. کاهــش می یاب
 AMH ــن ــاال رفت ــا ب ــوره ب ــو آمن ــال اولیگ ــه احتم ــن مطالع در همی
بیشــتر می شــود. خانــم هــای PCOS مبتــال بــه آمنــوره ســطوح 
باالتــری از AMH در مقایســه بــا خانــم هــای PCOS مبتــال بــه 

الیگورمنــوره دارنــد.
در خانــم هایــی کــه ســطح باالتــر از  AMH و AFC دارنــد، احتمــال 

هیپــر آندروژنــی هــم بیشــتر اســت.

ارتبــاط بیــن هورمــون AMH و تعــداد تولدهــای 
PCOS زنــده در مبتالیــان بــه

ــک  ــدان و تحری ــره تخم ــا ذخی ــاط ب ــرمی AMH در ارتب ــطح س س
ــت. ــا داروهاس ــیکلهای IVF ب ــدان در س ــدن تخم ش

سطح AMH می تواند با نتیجه IVF هم در ارتباط باشد.

در یــک مطالعــه گذشــته نگــر 1۸4 بیمــار PCOS )بــر اســاس 
IVF/ICSI قــرار گرفتنــد.  کرایتریــای روتــردام(، تحــت عمــل 
ایــن افــراد بــه ســه گــروه تقســیم شــدند. تقســیم بنــدی بــر اســاس 
ــی  ــتر از ۷۵( خانم های ــا بیش ــود ) ۲۵، ۷۵-۲۵ و ی ــدک AMH ب ص
ــرار داشــتند  ــر از صــدک ۲۵ ( ق کــه در گــروه AMH پاییــن )کمت
نیــاز بــه ســطوح باالتــری از گنادوتروپیــن هــا در مقایســه بــا گــروه 

ــد. ــاال بودن دارای AMH ب
میــزان  داشــتند،  باالتــری   AMH ســطوح  کــه  خانم هایــی  در 
هورمــون تستوســترون باالتــر بــود. تفاوتــی بیــن میــزان اســترادیول، 
ــزان  ــی می ــت. ول ــود نداش ــاح وج ــزان لق ــا و می ــک ه ــداد تخم تع
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 AMH از  پایین تــری  در خانم هایــی کــه ســطوح  زنــده  تولــد 
ــر مبنــای   ــود. ایــن آمــار بعــد از اصــالح AMH ب داشــتند، بیشــتر ب

ــود. ــر ب ــان معتب ــن همچن ــال جنی ــن و روز انتق BMI س

ــه PCOS، ســطوح باالتــری  بنابرایــن مطالعــه در خانم هــای مبتــال ب
از هورمــون AMH، بــا هیپرآندروژنیســم و میــزان کمتــر تولــد 

ــده همــراه مــی باشــد. زن
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