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 سندروم تخمدان  پلی کیستیک
ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک یــک اختــال هتــروژن اســت کــه 
بــر اســاس رد ســایر علــل تشــخیص داده مــی شــود. ایــن زنــان در 
خطــر تســت تحمــل گلوکــز مختــل،  دیابــت تیــپ 2، اســتئاتوزیس 
لپیدمــی،  دیــس  خــون،  فشــار  متابولیــک،  ســندروم  کبــدی، 
ترومبــوز عــروق و حــوادث مغــزی عروقــی و احتمــاال اختــاالت 
قلبــی عروقــی و سایکوسکســوال و همچنیــن کاهــش بــاروری 
ــال و  ــی آندومتری ــی پ ــر آت ــرف دیگ ــی و از ط ــوارض مامائ و ع

ــتند. )1( ــینوم هس کارس

 سندروم متابولیک
ســندروم متابولیــک در خانــم هــا در صــورت وجــود ســه ویژگــی 

از  پنــج وضعیــت طبــی اطــاق میگــردد کــه شــامل :
1. دور کمر بیشتراز 88 سانتی متر

ــرم  ــی گ ــاوی 150 میل ــا مس ــتر ی ــرید بیش ــری گلیس ــش ت  2. افزای
در دســی لیتــر یــا کســانی کــه تحــت درمــان بــرای هیپرتــری 

گلیســریدمی هســتند 
ــا  3. ســطح ســرمی HDL کمتــر از 50 میلــی گــرم در دســی لیتــر ی

کســانی کــه تحــت درمــان هســتند.
4. افزایــش قنــد خــون ناشــتا بیشــتر یــا مســاوی 100 میلــی گــرم در 
دســی لیتــر و یــا کســانی کــه تحــت درمــان هســتند و فشــار خــون 
ــا دیاســتول  ــوه و ی ــر جی ــی مت ــا مســاوی 130 میل سیســتول بیشــتر ی
ــان  ــت درم ــا تح ــتند ی ــوه هس ــر جی ــاوی 85 میلیمت ــا مس ــتر ی بیش

هســتند.
اســاس ســندروم متابولیــک بــر تجمــع بافــت چربــی و دیــس 
ــه  ــه مقاومــت ب ــه خــود منجــر ب ــه نوب فانکشــن آن قــرار دارد کــه ب

ــود. ــی ش ــولین م انس
ســیتوکین هــا مثــل تومور نکروزینــگ فاکتــور، لپتیــن، آدیپونکتین، 
مهــار کننــده فعــال کننــده پاســمینوژن و رزســتین از بافــت هــای 
بــزرگ چربــی آزاد میشــود. توزیــع چربــی در بــدن نیــز مهــم اســت 
ــدن  ــی ب ــی در قســمت فوقان ــم کــه تجمــع چرب ــی مــی دانی و بخوب
نقــش قــوی در مقاومــت بــه انســولین دارد. تجمــع چربــی میتوانــد 
ــی  ــر جلــدی باشــد. چرب ــا زی ــی احشــایی( ی ــن )چرب داخــل پریتوئ
ــی  ــه انســولین بیشــتر از چرب احشــایی ممکــن اســت در مقاومــت ب
ــندروم  ــاد س ــر دو در ایج ــا ه ــد. ام ــته باش ــش داش ــدی نق ــر جل زی
متابولیــک نقــش دارنــد. از چربــی فوقانــی ســطح بیشــتری از اســید 
چــرب غیــر اشــباح ازاد میشــود و منجــر بــه تجمــع چربــی در دیگــر 
قســمتهای بــدن مثــل کبــد و عضلــه میشــود کــه منجــر بــه مقاومــت 

بــه انســولین مــی گــردد.)2(

ــدان  ــندروم تخم ــه س ــکوک ب ــای مش ــی خانمه ارزیاب
ــامل ــتیک ش ــی کیس پل

تاریخچــه و معاینــه فیزیکــی از نظر هیرسوتیســم، انجام ســونوگرافی 
تخمــدان، بررســی هورمونــی جهــت تاییــد هیپراندروژنیســم و 
اولیگواولیشــن جهــت رد ســایر علــل اســت لــذا بــرای ایــن بیمــاران 
تســت هــای TSH ، پروالکتیــن، تســت تحمــل گلوکــز دو ســاعته، 
ــر  ــواهد هیپ ــورت ش ــرم و در ص ــترون س ــی، تستس ــل چرب پروفای
ــاز  ــری 17 هیدروکســی پروژســترون در ف ــدازه گی آندروژنیســم ان
ــا  ــل ی ــه قب ــی ک ــوص در خانمهای ــی بخص ــوالر و صبحگاه فولیک
حیــن وقــوع منــارک هیرسوتیســم دارنــد چــک میشــود و همچنیــن 
در کســانیکه هیپرکورتیزولیســم دارنــد )بــا ســابقه خانوادگــی هیپــر 
ــد(  ــژاد پرخطــر دارن ــا در کســانیکه ن ــال مــادرزادی ی پــازی آدرن

ــندرم   ــا س ــاران ب ــن در بیم ــس فانکش ــک دی متابولی
ــتیک ــی کیس ــدان پل تخم
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درخواســت کوتیــزول آزاد ادراری 24 ســاعته و در صــورت لــزوم 
مهــار دگزامتــازون شــبانه جهــت رد ســندروم کوشــینگ داده 
مــی شــود. فاکتــور هــای محیطــی شــامل در معــرض قرارگرفتــن 
ــودن رشــد جنیــن همچنیــن  ــدروژن در دوران جنینــی ومختــل ب ان
چاقــی اکتســابی بعنــوان فاکتورهــای اصلــی  بعــد از تولــد اســت. 

)1(
مدیریت سندروم متابولیک در بیماران تخمدان پلی کیستیک:

ــتیک  ــی کیس ــدان پل ــندروم تخم ــا س ــاران ب ــان بیم ــه درم ــدام ب اق
بســتگی بــه فنوتایــپ بیمــار، ماحظــات، تمرکــز بــر مهــار و مقابلــه 
ــک دارد  ــندروم متابولی ــت س ــود وضعی ــدروژن وبهب ــح آن ــا ترش ب
ــا هــدف کاهــش خطــر ســندروم متابولیــک و  و بایــد اســتراتژی ب

ــاروری انجــام شــود.)3( بهبــود ب
ــه در  ــت ک ــان داده اس ــو نش ــتماتیک ریوی ــه سیس ــک مطالع  در ی
ــی و  ــا چاق ــک ب ــندروم متابولی ــک س ــش ریس ــا افزای ــن خانمه ای
ویژگــی هــای ســندروم متابولیــک ارتبــاط دارد و بــا اندکــس هــای 

ــدارد.)4( ــی ن ــم ارتباط هیپرآندروژنیس
لــذا بــه نظــر میرســد در  بیمــاران با ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک 
جهــت کاهــش عــوارض بــه خصــوص  بــه ویژگــی هــای ســندروم 
متابولیــک دقــت و توجــه الزم انجــام پذیــرد و در جهــت رفــع آن 

ــود.)5( اقدام ش
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