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2. سرپرستار بخش نازائی
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سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان

 در هــر دختــر نوجــوان بــا شــکایت ازهیــر سوتیســم آکنــه مقــاوم بــه درمــان اختــال قاعدگــی یــا چاقــی تشــخیص 
ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک بایــد مطــرح شــود از آنجــا کــه تشــخیص ایــن ســندروم عــوارض دراز مــدت 
ــا افزایــش خطــر ابتــاء بــه ســندروم متابولیــک دیابــت تیــپ 2 و عــوارض قلبــی عروقــی  بــر زندگــی و داشــته و ب
ــوان در خطــر ســندروم تخمــدان  ــه عن ــد ب ــان بای ــن نوجوان ــد همراهــی داشــته باشــد ای ــر مــی توان و کنســر آندومت
پلــی کیســتیک در نظــر گرفتــه شــده و طــی ســه ســال پــس از منــارک مجــدداً بررســی شــود.در انتخــاب درمــان 
مشــخصات فــرد ترجیــح او و نکاتــی کــه برایــش اهمیــت دارنــد در زمــان تجویــز داروبایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد 
فوایــد و عــوارض جانبــی و ممنوعیــت مصــرف داروهــا در ایــن ســندروم و در جامعــه کلــی نیــز بایــد مــد نظــر قــرار 

گیــرد.
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مقدمه
ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک یکــی از شــایع تریــن اندوکرینــو 
پاتــی هایــی اســت کــه از ابتــدای منــارک یــک فــرد را عامتــدار 
مــی کنــد و بــا توجــه بــه عــوارض دراز مدتــی کــه در کل زندگــی 
یــک فــرد را درگیــر مــی نمایــد لــذا تشــخیص زودرس و اقدامــات 
اولیــه بموقــع میتوانــد تاثیــرات مثبــت در کل زندگــی داشــته باشــد.
ــتفاده  ــاالن اس ــت بزرگس ــه جه ــردام ک ــای تشــخیصی روت کرایتری
ــا آزمایشــگاهی هیپــر  مــی شــود )اختــال پریــود، عایــم بالینــی ی
ــتیک ( در  ــی کیس ــدان پل ــونوگرافی تخم ــای س ــی، نم آندروژنم
دوره نوجوانــی کار بــرد موثــری نــدارد. اختــال ســیکل قاعدگــی 
در ســه تــا پنــج ســال اولیــه پــس از منــآرک شــایع مــی باشــد نمــای 
ــه  ــان ســالم نیــز ب ســونوگرافی تخمــدان پلــی کیســتیک در نوجوان
شــیوع دیــده مــی شــود از طــرف دیگــر عائــم شــایع هیپرآنــدرو 
ژنمــی بالینــی در اوایــل دوران بلــوغ بــه وفــور در نوجوانــان ســالم 
هــم دیــده مــی شــود همــه ایــن عائــم باعــث مــی شــود تشــخیص 

ایــن ســندروم در یــک نوجــوان دشــوار باشــد. )1(

تشخیص 
در هــر دختــر نوجــوان کــه بــا شــکایت از هیرســو تیســم یــا آکنــه 
مقــاوم بــه درمــان یــا اختــال قاعدگــی یــا چاقــی مراجعــه مــی کنــد 
بایــد احتمــال ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک را در نظــر داشــت 
و در کنــار آن بــه مشــکات طوالنــی مــدت ایــن ســندروم شــامل 
افزایــش خطــر ســندروم متابولیــک، دیابــت تایــپ 2، بیمــاری هــای 

قلبــی عروقــی و احتمــال کنســر آندومتــر توجــه کــرد.
ــه  ــا توجــه ب ــال قاعدگــی ب ــف اخت ــت داشــت کــه تعری ــد دق  بای
ــارک  ــس از من ــه پ ــال اولی ــک س ــد در ی ــی باش ــاوت م ــن متف س
ــش از 60    ــی اگــر بی ــی هســتند ول ــه طــور طبیعــی ســیکلها طوالن ب
ــا ســه  ــور محســوب مــی شــود یــک ت ــه باشــد الیگــو من روز فاصل
ــاق  ــش از ۴5 روز اط ــه بی ــروال ب ــن اینت ــارک ای ــس از من ــال پ س
ــش از از ۳۸ روز  ــر بی ــال اگ ــه س ــت س ــس از گذش ــود و پ ــی ش م
یــک بــار قاعدگــی اتفــاق بیفتــد الیگــو منــوره محســوب مــی شــود. 

ــر از ۹0  ــی ت ــا طوالن ــر از 1۹ روز ی ــاه ت ــی کوت ــیکلهای قاعدگ س
روز در هــر ســنی غیــر نرمــال محســوب می شــود در یــک نوجــوان 
ــا ســال چهــارم پــس از منــارک ســیکل هــای  نیــز انتظــار داریــم ت

ــد. ــدا کنن قاعدگــی نظــم طبیعــی پی
 تظاهــرات پوســتی هیپــر آنــدرو ژنمــی شــامل ســبوره، آکنــه 
زیــس  هایــدرو  هایپــر  و  چرکــی  هیدرآدنیــت  ولگاریــس، 
ــرات  ــر از تظاه ــی دیگ ــر یک ــوی س ــای جل ــزش موه ــد. ری می باش
اســت . وجــود درجــات مختلــف هیرسوتیســم یــا تظاهــرات مشــابه 
آن مثــل آکنــه مقــاوم بــه درمــان و یــا هیرسوتیســم موضعــی همــراه 
بــا اختــال ســیکل قاعدگــی اندیکاســیون بــرای ارزیابــی نوجــوان 
مــی باشــد. اکثریــت توافــق دارنــد کــه اگــر ایــن عائــم طــی یــک 
تــا دو ســال پــس از منــارک باقــی بمانــد نوجــوان جــزو گــروه در 
خطــر تخمــدان پلــی کیســتیک محســوب شــده و درمــان عامتــی 
ــایع  ــف ش ــم خفی ــی هیرسوتیس ــد. در دوران نوجوان ــی باش الزم م
ــم  ــدید هیرسوتیس ــا ش ــط ت ــای متوس ــرم ه ــا ف ــذا تنه ــد ل ــی باش م
ــی  ــی بالین ــر آندروژنم ــت هیپ ــوان عام ــه عن ــوان ب ــک نوج در ی

ــی شــود. محســوب م
چاقــی در نیمــی از بیمــاران ایــن ســندروم دیــده مــی شــود عائــم 
مقاومــت بــه انســولین ماننــد آکانتــوز نیگریکانــس اختــاالت 
ــن  ــا ای ــوی ب ــورت ق ــه ص ــز ب ــک نی ــندروم متابولی ــا س ــواب ی خ
ســندروم هماهنگــی دارنــد ولــی نمی تــوان آنهــا را جــز کــه عائــم 

ــرار داد.)1و2( ــندروم ق ــن س ــخیصی ای تش

تشخیص های افتراقی 
اختــاالت مشــابه دیگــری در ایــن ســنین وجــود دارنــد کــه بــرای 
تاییــد تشــخیص ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک بایــد آن هــا را 
رد کــرد از جملــه عــدم تخمک گــذاری فیزیولوژیــک نوجوانــان، 
ــاالت  ــررس و اخت ــروع دی ــا ش ــال ب ــادرزادی آدرن ــازی م هیپرپ
ــال، تومــور هــای تولیــد  عملکــرد یــا متابولیســم آنزیــم هــای آدرن
ــز  ــتروئید ژن ــاالت اس ــی، اخت ــدروژن، هیپرپروالکتینم ــده آن کنن
ــی و  ــرو مگال ــولین، آک ــه انس ــت ب ــاالت مقاوم ــدان، اخت در تخم
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ــار اینهــا ســوء مصــرف دارو نیــز بایــد  مشــکات تیروئیــد، در کن
ــا شــرح حــال دقیــق مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد)1( ب

بررسی های تشخیص الزم
پــس از اخــذ شــرح حــال دقیــق بررســی پاراکلینیــک اولیــه جهــت 

بیمــاران بــا اختــال پریــود شــامل :
زمینــه،  مزمــن  بیماری هــای  بررســی  جهــت   CBC,ESR,CRP

اندازه گیــری هورمــون هــای تیروئیــد و پروالکتیــن و اندازه گیــری 
FSH وLH در مــوارد الیگــو آمنــوره مــی باشــد در صــورت وجــود 

ــترون  ــری تستوس ــدازه گی ــی ان ــدرو ژنم ــر آن ــی هیپ ــم بالین عائ
ــگاهی  ــات آزمایش ــاس امکان ــر اس ــترون آزاد ب ــا تستوس ــال ی توت
ــد  ــای تولی ــی باشــد جهــت رد توموره ــده م موجــود کمــک کنن
کننــده آنــدروژن ســونوگرافی تخمــدان در هــر نوجــوان بــا عائــم 

ــود. ــه می ش ــی توصی ــر آندروژنم هیپ
ــال  ــادرزادی آدرن ــازی م ــه هایپرپ ــی ب ــک بالین ــورت ش در ص
ــاز  ــل ف ــری17oHP در اوای ــدازه گی ــی ان ــابقه فامیل ــود س ــا وج ی

توصیــه می شــود. فولیکولــی 
در صــورت شــک بــه وجــود تومــور آدرنــال DHEA انــدازه گیری 
میشــود و در شــک بــه ســندرم کوشــینگ ســطح کورتیــزول 

ــرل میشــود. کنت
شــواهد  و  پریــود  اختــال  عائــم  تــداوم  صــورت  در 
ــدان  ــندروم تخم ــخیص س ــل تش ــایر عل ــی و رد س هیپرآندروژنم
ــای  ــی ه ــوارد بررس ــن م ــود .در ای ــرح میش ــتیک مط ــی کیس پل
ــل  ــد پروفای ــز و لیپی ــل گلوک ــت تحم ــی تس ــامل بررس ــدی ش بع

می شــود. توصیــه  چــاق  افــراد  در  بخصــوص 
گاهــی اوقــات عائــم و یافتــه هــا  غیــر اختصاصــی بــوده و توصیــه 
می شــود کــه درمــان عامتــی جهــت مشــکات حیاتــی نوجــوان 
ماننــد خونریــزی شــدید انجــام شــود در ایــن مــوارد نوجــوان در 
ــه  ــده و توصی ــی ش ــتیک تلق ــی کیس ــدان پل ــندروم تخم ــر س خط
می شــود کــه یــک تــا دو ســال بعــد از منــارک درمــان هورمونــی 
قطــع شــده و ۳ مــاه پــس از قطــع درمــان مجــدداً بررســی هــا انجــام 

شــود زیــرا درمــان هــای هورمونــی ماننــد قــرص هــای جلوگیــری 
از بــارداری بــه صــورت موقــت باعــث ســرکوب ســطح آنــدروژن 

هــا و اشــکال در تشــخیص صحیــح مــی شــوند.)1و2(

درمان
هــدف درمــان برطــرف کــردن عائــم آزار دهنــده بــرای نوجــوان 
مــی باشــد در صــورت وجــود چاقــی کاهــش وزن اولیــن اقدامــی 
ــه مهــم آن اســت کــه کاهــش  ــه مــی شــود نکت اســت کــه توصی
وزن از طریــق کاهــش دریافــت کلــی کالــری و افزایــش فعالیــت 
فیزیکــی صــورت  گیــرد ســه روز در هفتــه فعالیــت فیزیکــی 
متوســط و یــا دو روز در هفتــه فعالیــت فیزیکــی شــدید بــه مــدت 
۳0 تــا 60 دقیقــه مــی توانــد موثــر باشــد. آنچــه بایــد بــه آن توجــه 
ــی  ــاوره گروه ــه مش ــاز ب ــان نی ــن نوجوان ــه ای ــت ک ــن اس ــرد ای ک
دارنــد و گروهــی شــامل متخصــص تغذیــه و روان شــناس جهــت 
ــدار  ــا ماحصــل کاهــش وزن پای ــراد الزم اســت ت ــن اف هدایــت ای
و برقــراری و تــداوم یــک روش زندگــی ســالم باشــد درصــورت 
اضافــه وزن و شــک بــه مقاومــت بــه انســولین بخصــوص در 
دارندمتفورمیــن  متابولیــک  ســندرم  فامیلــی  ســابقه  افرادیکــه 

ــود. ــز ش ــد تجوی می توان
اگــر تنهــا مشــکل نوجــوان اختــال ســیکل قاعدگــی اســت 
مصــرف دوره ای پروژســترون خوراکــی بــا برقــراری نظــم ســیکل 
ــا اگــر عــاوه  ــد ام ــر پیشــگیری مــی نمای ــازی آندومت ــر پ از هیپ
ــم  ــی ه ــدرو ژنم ــر آن ــی هیپ ــم بالین ــی عائ ــال قاعدگ ــر اخت ب
وجــود دارد تجویــز قرص هــای ضــد بــارداری می تواننــد هــر 
ــت  ــن اس ــرد ای ــت ک ــد دق ــه بای ــد انچ ــود بخش ــکل را بهب دو مش
ــه  ــال ک ــر 1۸ س ــنین زی ــری در س ــرص جلوگی ــز ق ــا تجوی ــه ب ک
ــت  ــه دس ــده آل را ب ــتخوانی ای ــوده اس ــم ت ــوان تراک ــوز نوج هن
نیــاورده اگــر بــا دوز پاییــن اســتروژن باشــد تاثیــر منفــی بــر تراکــم 
ــارداری  ــد ب ــرص ض ــی از ق ــذا ترکیب ــذارد و ل ــی گ ــتخوان م اس
بایــد تجویــز شــود کــه بیــش از 20 میکروگــرم اتنیــل اســترادیول 
داشــته باشــد در ســنین باالتــر مــی تــوان از ترکیــب هــای بــا دوز 
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20 میکروگــرم اســتفاده کــرد. اگرعائــم افزایــش آنــدرو ژن مثــل 
هیرسوتیســم یــا آکنــه شــدید باشــد تجویــز یــک آنتــی آنــدروژن 
ماننــد اســپیرونوالکتون بــه همــراه بــا قــرص ضــد بــارداری در رفــع 

ــر اســت. ــم موث ســریعتر عائ
ــار  ــک و بیم ــرای پزش ــه ب ــوان همیش ــک نوج ــان در ی دوره درم
ــان دوره ای  ــی شــود درم ــه م ــی باشــد آنچــه توصی مســئله ســاز م
و قطــع درمــان بــه مــدت ســه مــاه و ارزیابــی مجــدد عائــم 
ــور  ــل مح ــل کام ــه تکام ــرد ک ــه ک ــد توج ــد بای ــوان می باش نوج
ــارک  ــس از من ــال پ ــج س ــا پن ــدان ت ــز تخم ــوس هیپوفی هیپوتاالم
ــوان در  ــی دوره ای نوج ــذا ارز یاب ممکــن اســت طــول بکشــد و ل
فواصــل زمانــی می تواننــد اختــاالت فیزیولوژیــک را از ســندروم 

ــد.)1و۳( ــز نمای ــتیک متمای ــی کیس ــدان پل تخم

بررسی خانواده
افــراد خانــواده بیمــاران مبتــا بــه ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک 
ــند در  ــته باش ــاری را نداش ــن بیم ــل ای ــم کام ــر عائ ــی اگ ــز حت نی
خطــر ابتــا بــه ســندروم متابولیــک و دیابــت مــی باشــند بــه 
خصــوص در صــورت  وجــود چاقــی و لــذا ارزیابــی دوره ای 
ــه  ــم چ ــه خان ــه اول چ ــتگان درج ــز در وابس ــل گلوک ــت تحم تس

ــود. ــه می ش ــا توصی آق

سایر مشکالت
از ســایر عوارضــی کــه در ایــن ســند رو م میتوانــد بــرای نوجــوان 
مشــکل ســاز باشــد اختــاالت خلقــی افســردگی اضطــراب و دیــد 
منفــی بــه دلیــل ظاهــر نــا مطلــوب مــی باشــد کــه نیــاز بــه توجــه و 

حمایــت روان شناســی دارنــد)1(.
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PCOS should be considered in any adolescent girl with a chief complaint of hirsutism, treatment-resistant 

acne, menstrual irregularity, or obesity. because The diagnosis of PCOS has lifelong implications with 

increased risk for metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, and, possibly, cardiovascular disease and 

endometrial carcinoma .

Adolescents ‘at risk’ of PCOS could be considered and reassessment is advised at 3 years post menarche

For treatment an individual’s personal characteristics, preferences and values are of importance when 

recommending pharmacotherapy .the benefits, adverse effects and contraindications in PCOS and in 

general populations should be considered.
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