دراسة هرمونية وكيموحيوية في عدد من النساء المصابات بمتالزمة تكيس المبايض المتعدد في مدينة تكريت
وضواحيها

2

موسى جاسم محمد الحميش ، 1احسان محمود عبد اهلل ، 2هدية احمد خليل  ،ساريا ناجي محسن

1

 1قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2كلية الطب  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص
تناول تتت ا تتسة الت ارس تتة التةيت ترات الحائ تتلة و تتة وع تتا الكئ تتالد الكيموحيوي تتة وعاقتب تتا ومكون تتات ال تتتم ل تتت النس تتا المري تتات ومتا م تتة تك تتي

المو تتايا

 polycystic Ovary Syndromeوتتة متينتتة تكريتتت ،والتتس يعتتت متتس ايم تراا النستتالية سات التتتوقير علتته المري تتات وقتتت يتتا م اتتسا المتترا وعتتا
الم اعفات الجانوية مقل ارتفاع

ةط التم ،وتا السكر ،ا طراب التاوس وة الجسم ووعا امراا القلب والشراييس .

أجريتتت اتتسة الت ارستتة علتته )(189عينتتة تم المري تتات المئتتاوات وتكتتي

الموتتايا وعتتت اس تتتم تشتتكيد حتتالتبس متتس كتتال الفحتتود المكتوريتتة والس تريرية و

الفحد وجبا ايشعة ووق ايمواج الئوتية (السونار) .تراوحت أعمار المري ات ماويس ). (45-17
البرمونات الجنستية )(PRL,Testos.FSH ,LHوكتسل مكونتات التتاوس وتة وا متا التتم لتت النستا المئتاوات وبتسا المترا ،واي تاوة الته قيتا

تم قيا

سكر التم .
وقت تتت توينت تتت نتت تتال الوحت تتن وجت تتوت ارتفت تتاع معنت تتو وت تتة تركي ت ت البرمونت تتات الجنست تتية )LH

،(PRL,Teston.Fshمقارن ت تةل والمجموعت تتة (ال ت تتاوطة ) ومست تتتو

معنويتة) (P> 0.001حيتن كانتت انتتا وتروق معنويتة لبرمتوس الحليتتب  Prolactinلتت المري تات وورتفتاع
ارتفاع معنو وة نف

تتةط التتم متل تا الستكر وتتة حتيس كتاس انتتا

المجموعة ،وكاس انا ارتفاع معنو أي ال لبرموس ال Testosلت المري لت المئاوات وورتفاع

ةط الت م .

وتتة حتتيس وينتتت نتتتال مكونتتات التتتاوس وتتوس انتتا اكتاوتتات ومستتتويات التتتاوس ووفتتروق معنوي تة عنتتت المستتتو )،(P >0.001حيتتن كتتاس انتتا ارتفتتاع معنتتو
للكولستتترول لتتت المري تتات المئتتاوات وورتفتتاع ئتتةط التتتم متتل تا الستتكر ،وانكف تتت قيمتتتت لتتت المري تتات المئتتاوات وورتفتتاع

تتةط التتتم .أمتتا والنستتوة

لل VLDL,LDLكاس انا ارتفاع معنو لبما .
كمتتا أ تتبرت نتتتال الت ارستتة الحاليتتة وجتتوت حمتتل لتتوعا المئتتاوات عنتتت تنتتاولبس عقتتار Metforminوئتتورة منتةمتتة وانكفتتاا تركيت مستتتو الحليتتب عنتتت
تنتتاولبس عقتتار ، Parlodelوأي تال انكفتتاا معتتتل الوتانتتة لتتتيبس ا تتاوة التته قلتتة نمتتو الشتتعر  Hirsutismوتتة التتسقس ومنطقتتة الشتتارب وقتتت وجتتت كتتال اتتسة
الت ارستتة ارتفتتاع حتتاست تكتتي

الموتتايا وتتة النستتا المت وجتتات مقرنتةل وةيتتر المت وجتتات ،كمتتا أ تتبرت أي تال ا تيتتات حتتاست انقطتتاع التتتورة الشتتبرية لعتتتة شتتبور

لت المئاوات وبسا المرا وتويس كال اسة التراسة وجوت أكقر مس مئاوة (وتكي

المقدمة
تك تتي

المو تتايا المتع تتتت ا تتو م تترا ريئ تتيب المو تتايا حي تتن يح تتتن وي تتت

ا تتطراب لعمليتتة اسوا تتة الطويعيتتة وستتوب كلتتل ارمتتونة وتتة الجستتم ويكتتوس
أحيان تال متا م تال متتل عتتتة ام تراا تةبتتر مع تال علتته المري تتة وحينبتتا يستتمه

ومتا مة تكي

الموايا ،وتل ايعتراا االوتال متا تةبتر وتة ستس المرااقتة

أقنت تتا ةب ت تور الت تتتورة الشت تتبرية .)1(Menstruationومت تتل سل ت ت وت تتوس وعت تتا

الموايا )وة العاللة الوحتة .

النستتا المئتتاوات وتتالتكي

تكتتوس

تتمس العقتتم ايولتتة  %14متتنبس يكتتوس

تتمس العقتتم القتتانو و %30يت تتمس تورة شتتبرية منتةمتتة و %50يع تتانيس
مس نترة الحيا و %20يعانيس مس انقطاع الحيا (.) 7
وجتت ( ) 8أس يتاتة معتتست العقتم وا تطراب التتورة الشتبرية تكتوس مرتوطتة
و ي تتاتة البرم تتوس الل تتوتنة  LHو تتة المئ تتل  .ك تتسل تةب تتر وع تتا المش تتاكل

ايعت تراا الت تتة تةب تتر عل تته تلت ت الفتي تتات ستتط تتور حت تته س تتس العشت تريس .

الئت تتحية المراوقت تتة لتكت تتي

وتتالرام متتس أنتتت يةبتتر موكت الر ويئتتيب وعتتا الفتيتتات وتتة ستتس اينجتتاب (.)2

 ، Resistanceتةيرات وة مستويات التاوس Lipid abnormalities

وتتئتته اتتسة المتا متتة ستريريال وكونبتتا ايتتر متجانستتة حيتتن تت تتمس ةبتتور

كلتل وتتة التتتورة الشتتبرية ،ارتفاعتال عاليتال وتتة تركيت اسنتتتروجيس Androgen

(.) 3

ا تتاوةل ال تته وج تتوت أكي تتا

الموت تتايا منبت تتا مقاومت تتة اينست تتوليس

Insulin

ام تراا القلتتب الوعاليتتة ، Cardiovascular diseasesواتتسة المتا م تة
تئتتيب ح توالة %10-5متتس النستتا وتتة ستتس النجتتاب ،لكتتس الستتوب الحقيقتتة
لبسة المتا مة اير معروه وة كل اسحوال). )10-9

عل تته المو تتيا والت تتة تش تتاات ووس تتاطة الفح تتد

وتتانةر ينتشتتار اتتسا المتترا وتتيس النستتا وتتة المتتتة اسكي ترة ولقلتتة الت ارستتات

وتتايمواج وتتوق الئتتوتية .)4(Uitra soundوقتتت وجتتت وتتوس %50-38متتس

ايكاتيميتتة الوحقيتتة التتتة تناولتتت اتتسا المتترا وقتتت تتتم اكتيتتار مو تتوع وحقنتتا

النسا المئاوات وبسة المتا متة متس سوات ايو اس العاليتة واتسا التو س ال التت

اسا و الس يبجه اله مايوتة -:

يت تتات الت تته يت تتاتة وت تتة مكت تتاطر التشت تتعر ( Hirsutismنمت تتو الشت تتعر وكقاوت تتة

 - 1ت ارستتة العاقتتة متتاويس البرمونتتات الجنستتية ( LH,FSH,Prolaction

وكائ تتة يك تتوس و تتة الوج تتت ،الئ تتتر ،ال تتوطس ...الت ت ) ،ا تتطراب و تتة ال تتتورة

) ,Testostreoneوايئاوة ومتا مة تكي

الشبرية والوتانة  ،) 5(Obesityكسل ووس ارتفتاع تركيت ارمتوس الشتحموس

 – 2التعتتره علتته التةي ترات الحائتتلة وتتة مكونتتات التتتاوس وتتة وا متتا التتتم

الكئ تتو و تتة المئ تتل ي تتات ال تته التش تتعر وا تتطراب و تتة ال تتتورة الش تتبرية

لت النسا المئاوات مقارنةل مل اير المئاوات .

،ا اوةل الته ارتفتاع وتة معتتست العقتم ( .)6ووينتت الت ارستات وتوس %26متس

الموايا المتعتت .

 – 3ت ارس ت تتة العاق ت تتة و ت تتة التةيت ت ترات اع ت تتاة م ت تتاويس المري ت تتات المئ ت تتاوات

ي تتتم تقت تتتير مس تتتو الست تتكر و تتة مئت تتل ال تتتم عت تتس طري تتق است تتتكتام الطريقت تتة

تةط التتم

اين يميتة  Enzymatic methodوسلت ووستتكتام ( )Kitالكتاد وتقتتير

ب p.c.o.sواللواتة يعانيس مس وعا ايمتراا الم منتة (ارتفتاع
،تا السكر )واير المئاوات وايمراا الم منة .

الستكر المجبت متس قوتل شتركة  Bioconالمئتنل وتة ألمانيتا والتس يحمتتل

 – 4معروتتة تتتوقير ايتويتتة المستتتكتمة وتتة العتتاج والتتتة اتتة ( Citrate

الرقم .) 12( 34516

) Metformin,Chlomephineوة التوقير والمتةيرات المتروسة .

تقدير الكولسترول Cholesterol determination

المواد وطرائق العمل

تتتم تقتتتير مستتتو الكولستتتر ول وتتة مئتتل التتتم عتتس طريتتق استتتكتام الطريقتتة
اين يميتة  Enzymatic methodوسلت ووستتكتام ( )Kitالكتاد وتقتتير

مدة البحث وموقعه

أجريتتت اتتسة الت ارستتة وتتة مكتو ترات مستشتتفه تكريتتت التعليمتتة وتتة محاوةتتة

ئتا التتيس متس أب 2006,ولةايتة شتبر اسار 2007شتملت الت ارستة علته
189مري تتة متتس النستتا الل تواتة يعتتانيس متتس تكتتي

الموتتايا

polycsic

 ovariesتراوحتت اعمتاراس متاويس ( )45-17ستنة وعتت التوكتت متس حتاستبس
متتس كتتال الفحوئتتات الطويتتة والس تريرية متتس قوتتل ايطوتتا المكتئتتيس وتتة
المستشتتفه .و تال عتتس اكتيتتار مجموعتتة عش توالية

تتمت () 30متتس النستتا

الستتليمات اللتواتة تراوحتتت اعمتتاراس متتاويس ( )45-17ستتنة ،اس تتتم التوكتتت متتس
ست تتامة تل ت ت النست تتوة مت تتس تكت تتي

الموت تتايا او أ ا ت تتطراوات ارمونيت تتة أو

أم تراا م منتتة وسل ت متتس قوتتل ايطوتتا المكتئتتيس وتتة المستشتتفه المتتسكورة
ا اوةل اله الفحوئات المكتورية .

 . 1المجموعت ت تتة ايولت ت تته  :ت ت تتمنت النست ت تتا ايت ت تتر المئت ت تتاوات (المجموعت ت تتة
ال اوطة ).
الموتتايا واللتواتة

سيتناولس أتوية (ا ايتوية الكائة والمرا ) .
 . 3المجموعتتة القالقتتة  :تتمنت النستتا المئتتاوات وتكتتي

الموتتايا واللتواتة

يتنتتاتولس ايتويتتة الكائتتة ومعالجتتة المتترا والتتتة اتتة ( Metformine
),Chlomephine Citrate

طرائق العمل

تركي ت ارمتتوس  LHوقيتتا

قيتتا

ارمتتوس  FSHوقيتتا

تركي ت ارمتتوس

-: PRL
تتم قيتتا

تركيت ارمتتوس  LHووتوتتاع الكطتوات المراوقتتة متل عتتتة الفحتتد

الكائة وبتا وحستب تعليمتات الشتركة المئتنعة الكائتة وجبتا
. Counterوتتم قيتا

Gamma

تركيت ارمتوس  FSHووتوتاع الكطتوات المراوقتة متل

عتة الفحد الكائة وبا وحسب تعليمات الشركة المئنعة الكائتة وجبتا
Counter

 Gammaأي ت تال وت تتم قي تتا

تركيت ت ارم تتوس  PRLووتو تتاع

الكط توات المراوقتتة متتل عتتتة الفحتتد الكائتتة وبتتا وحستتب تعليمتتات الشتتركة
المئنعة الكائة وجبا

. Gamma Counter

تركي ارموس  Testosووتواع الكطتوات المراوقتة متل عتتة الفحتد

الكائتتة وبتتا وحستتب تعليمتتات الشتتركة المئتتنعة الكائتتة وجبتتا
(.)11

تقدير ثالثي الكليسريد Triglycerides determination
ت تتم تق تتتير مس تتتو قاق تتة الكليست تريت و تتة مئ تتل ال تتتم ع تتس طري تتق اس تتتكتام
الطريقت تتة اين يميت تتة

 Enzymaticوسل ت ت ووست تتتكتام (Kit

method

)الكتاد وتقتتتير قاقتتة الكليستريت المجبت متتس قوتتل شتتركة Biomaghreb
المئنل وة ورنسا والس يحمل الرقم .)14 (20133
تقدير HDL –Cholesterol
 HDL-Cholesterolو تتة مئ تتل ال تتتم ع تتس طري تتق

ت تتم تق تتتير مس تتتو
استكتام

Biolaboالمئنل وة ورنسا والس يحمل الرقم .) 15(02160
تقدير LDL-Cholesterol
تم تقتتير مستتو

LDL-Cholesterolعتس ط يتق استتكتام المعاتلتة ايتيتة

-:
{cholesterol-HDL}Cholesterol+VLDL
ويتم حساب () VLDLعس طريق المعاتلة ايتية -:

LDL-Cholesterol=Total

){VLDL=Trigly.}(16

5

النتائج والمناقشة
الهرمونات

هرمون الحليب Prolactin Hormone

يةبر الجتول ( )1تركي البرمونات لت المري تات المئتاوات بp.c.o.s
الل ت تواتة يع ت تتانييس مت تتس ارتف ت تتاع

ت تتةط ال ت تتتم مقارن ت تةل م ت تتل مجموعت تتة الس ت تتيطرة

(الئ تتحيحات )،حي تتن ناح تتة و تتوس تركيت ت ارم تتوس الحلي تتب و تتة المجموعت تتة
ايولتته (المجموع تتة ال تتاوطة ) ك تتاس

) 4,81+0.60(ng/mlوالمجموع تتة

القاني ت ت تتة (ستتع ت ت تتاطه أتوي ت ت تتة )(19.62+1,78 (ng/mlوالمجموع ت ت تتة القالق ت ت تتة
(تتعت تتاطه أتويت تتة ) ) 11.58+0.71(ng/mlنجت تتت و ت تتوس انت تتا ارتفاع ت تال و ت تتة

قياس تركيز هرمون الشحمون الخصوي :
تم قيا

يحمل الرقم .)13(02167

( )Kitالكت ت تتاد وتقت ت تتتير HDL-Cholesterolالمجب ت ت ت مت ت تتس قوت ت تتل شت ت تتركة

تم تقسيم العينات المتروسة اله قان مجاميل :

 . 2المجموعتتة القانيتتة  :تتمنت النستتا المئتتاوات وتكتتي

الكولس تتترول المجبت ت م تتس قو تتل ش تتركة Biolaboالمئ تتنل و تتة ورنس تتا وال تتس

Elisa

مستتتو البرمتتوس وتتة المجموعتتة القانيتتة والقالقتتة مقارنتةل متتل المجموعتتة ايولتته

(ال ت تتاوطة)وعنت مست تتتو معنويت تتة  ،وكت تتسل الحت تتال عنت تتت مقارنت تتة المجموعت تتة
القانية مل القالقة .

تقدير مستوى السكر Glucose determination

الجدول ( )1تركيز الهرمونات لدى المريضات المصابات ب p.c.o.sاللواتي يعانيين من ارتفاع ضغط الدم مقارن ًة مع مجموعة السيطرة (الصحيحات )

اسم المجموعة
المجموعة األولى
(المجموعة الضابطة )
N0=30
المجموعة الثانية
(التتعاطى أدوية)
N0=16
المجموعة الثالثة

Prolactin
ng/ml
هرمون الحليب
A
4.81+0.60

LH
mIU/ml
هرمون األباضة
A
7.30+0.35

FSH
mIU/ml
هرمون محفز الجريبات
A
6.51+0.40

Testos .
ng/ml
هرمون الشحمون الخصوي
A
0.41+0.03

B
19.62+1.78

B
17.75+2.46

B
10.43+3.35

B
1.33+0.13

C
11.58+0.71

C
9.5+2.1

C
5.8+2.3

C
0.47+0.05

(تتعاطى أدوية)
N0=48
الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق عند مستوىP >0.001

*الحرف  Nيمثل عدد المريضات

أم ت ت تتا الج ت ت تتتول ()2ويو ت ت تتيس تركي البرمونت ت ت تتات ل ت ت تتت المري ت ت تتات المئت ت ت تتاوات

ب p.c.o.sاللتواتة يعتتانييس متتس ارتفتتاع

)والمجموعة القالقة والتتة كانتت )10.28+0.91( ng/mlناحتة وتوس انتا
ارتفاع ت تال وت تتة مست تتتو البرمت تتوس وت تتة المجموعت تتة القانيت تتة والقالقت تتة مقارن ت تةل مت تتل

تتةط التتتم وتا الستتكر مقارنتةل متتل

مجموعتة الستيطرة ،ناحتة وتتوس تركيت ارمتوس الحليتتب وتة المجموعتة ايولتته

المجموعتتة ايولتته (ال تتاوطة ) وعنتتت مستتتو معنويتتة ، p >0.001وكتتسل

ك ت ت تتاس ) 4.81+0.60(ng/mlوالمجموع ت ت تتة القاني ت ت تتة 20.61+9.73(ng/ml

الحال عنت مقارنة المجموعة القانية والقالقة .

جدول رقم ( )2يبيين تركيز الهرمونات لدى المريضات المصابات ب p.c.o.sاللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم مع داء السكري مقارن ًة مع مجموعة
الصحيحات :

اسم المجموعة
المجموعة ايوله

(المجموعة ال اوطة)
N0=30
المجموعة القانية (ستتعاطه أتوية )
N0=10
المجموعة القالقة

(تتعاطه أتوية)
NO=93

Prolactin
Ng/ml
ارموس الحليب
A
4.81+0.60

LH
mIU/ml
ارموس ايوا ة
A
7.30+0.35

B
20.61+9.73

FSH
mIU/ml
ارموس محف الجرويات
A
6.51+0.40

Testos.
Ng/ml
ارموس الشحموس الكئو
A
0.41+0.03

B
19.96+3.30

B
12.47+6.91

B
1.22+0.11

C
8.3+1.1

C
3.8+2.7

C
0.33+0.02

C
10.28+0.91

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية عند مستوىP> 0.001

*الحرفان  N0يمثل عدد المريضات .

الموتتايا كتتاس لتتتيبس ارتفاع تال وتتة

وتتة حتتيس يةبتتر الجتتتول ( )3تركي ت البرمونتتات لتتت المري تتات المئتتاوات

ويشتتير () 17التته أس المئتتاوات وتكتتي

ب p.c.o.sمقارنةل متل الئتحيحات حيتن ناحتة وتوس تركيت ارمتوس الحليتب

ارم ت تتوس ال ت تتسكورة .وأس ارم ت تتوس الحلي ت تتب تولت ت ت ( )%20و ت تتة ح ت تتاست تك ت تتي

وتتة المجموعتتة ايولتته كتتاس ) 4.81+0.60(ng/mlووتتة المجموعتتة القالقتتة

الموايا  .كما أس ياتة اسا البرمتوس يتات الته ا تطراوات التتورة الشتبرية

والت ت تتة كان ت تتت ) 9.55+0.51(ng/mlناح ت تتة وج ت تتوت ارتفاعت ت تال و ت تتة مس ت تتتو

يس ارمتتوس الحليتتب يعمتتل وئتتورة مواش ترة علتته تحتتت المبتتات ممتتا يقلتتل متتس

البرمتتوس و تتة المجموع تتة القالق تتة مقارنت تةل م تتل المجموع تتة ايول تته عن تتت مس تتتو

قيمة وعتت مرات او ار البرموس المحرر للقنت (.) 18:17

معنوية . p>0.001

جدول ( )3يبين تركيز الهرمونات لدى المريضات المصابات ب  p.c.o.sمقارنةًمع الصحيحات :

اسم المجموعة
المجموعة ايوله

(المجموعة ال اوطة)
NO=30
المجموعة القانية

(تتعاطه أتوية )
N0=10

Prolactin
Ng/ml
ارموس الحليب
A
4.81+0.60

LH
mIU/ml
ارموس ايوا ة
A
7.30.+3.5

B
9.55+0.51

B
6.61+1.12

FSH
mIU/ml
ارموس محف الجريوات
A
6.51+0.40
B
2.83+1.2

Testos.
Ng/ml
ارموس الشحموس الكئو
A
0.41+0.03
B
0.31+O.O2

الحروف المختلفة عمودياًتعني وجود فروق معنوية عند مستوى P<0.001

*الحرفان NOيمثل عدد المريضات .
الهرمون اللوتيني Hormone

يحفت ت ايوا تتة وأقو تتت وعالي تتة كويت ترة لتنش تتيط التو تتويا و تتة ح تتاست تك تتي

-: LH

يةبر الجتول ()1تركي البرمونات لتت المري تات المئتاوات ب p.c.o.s

الموتايا كائتةل للوتتينات  ) 20 ( Obesityأمتا جرعتتت وتكتلته متس حالتة

(ايئتتحا )  ،حيتتن ناحتتة وتتوس تركي ت اتتسا البرمتتوس وتتة المجموعتتة ايولتته

850ام مرتيس وة اليوم  ،وأحيانال يحتاج يوقات أطول يةبار الفالتة ( 21

( mIU/ml) 17.75+2.46والمجموعت ت ت ت ت ت ت تتة القالقت ت ت ت ت ت ت تتة والتت ت ت ت ت ت ت تتة كانت ت ت ت ت ت ت تتت (

كانتتت نستتوة الحمتتل

 mIU/ml)9.5+2.1نجت تتت و ت توس انت تتا ارتفاع ت تال وت تتة مست تتتو البرمت تتوس وت تتة

عقار . Metformin

تتمس اتتسة المجموعتتة ئتتليلة جتتتال وستتوب عتتتم تنتتاولبس

اللت ت تواتة يع ت تتانيس م ت تتس ارتف ت تتاع

ت تتةط ال ت تتتم مقارنت ت تةل م ت تتل مجموع ت تتة الس ت تتيطرة

(المجموع تتة ال تتاوطة ) ك تتاس ( mIU/ml) 7.3.+0.35والمجموع تتة القاني تتة

المجموعة القانيتة والمجموعتة القالقتة مقارنتةل متل المجموعتة ايولته (ال تاوطة

اله أكر  ،وتتراو ويس  500جم مترتيس – الته قتان مترات وتة اليتوم الته
).

وكما معلوم ووس سوب ارتفاع ارموس LHيعوت اله ائاوة نسوة كويترو متس

) وعن تتت مس تتتو معنوي تتة p> 0.001وك تتسل الح تتال عن تتت مقارن تتة المجموع تتة

المري تات المئتاوات ب

القانية مل القالقة  .أما الجتول ( )2ويوتيس تركيت البرمونتات لتت المري تات

اةبترت وجتوت اكتتال وتة نستوة ارمتوس

المئ تتاوات ب

تتةط ال تتتم م تتل تا

 p.c.o.sاللت تواتة يع تتانيس م تتس ارتف تتاع

الس تتكر مقارنت تةل م تتل مجموع تتة الس تتيطرة  ،حي تتن ناح تتة و تتوس تركيت ت ارم تتوس

اللتتوتينة وتتة المجموعتتة ايولتته كتتاس (mIU/ml ) 7.30+0.35والمجموعتتة

القانيتتةوالتة كانتتت ( mIU/ml ) 19.96+3.30والمجموعتتة القالقتتة والتتتة
كانت تتت () 8.3+1.1

mIU/mlناحت تتة وت تتوس انت تتا ارتفاع ت تال وت تتة مست تتتو

الب ت تترومس و ت تتة المجموع ت تتة القاني ت تتة والقالق ت تتة مقارنت ت تةل م ت تتل المجموع ت تتة ايول ت تته

(ال تتاوطة) وعن تتت مس تتتو معنوي تتة،p> 0.001وك تتسل الح تتال عن تتت مقارن تتة
المجموعة القانية مل القالقة  ،وة حيس يةبر الجتتول ( )3تركيت البرمونتات
لتتت المري تتات المئتتاوات ب p.c.o.sمقارن تةل متتل ايئتتحا حيتتن ناحتتة
و ت ت تتوس تركيت ت ت ت ارم ت ت تتوس الل ت ت تتوتينة و ت ت تتة المجموع ت ت تتة ك ت ت تتاس

(mIU/ml

، p.c.o.sاس أس نتتال المري تات المئتانات
 LH&FSHحيتن كانتت النستوة

ومعتتتل (  )LH:FSH,2:1واتتسا اسكتتتال جعتتل الموتتيا ايتتر قتتاتر علتته
او ت ار البرمونتتات والطريقتتة الئتتحيحة ممتتا يتتات التته ا تتطراب وتتة التتتورة
الشبرية  .كسل ووس ارتفاع مستو ارمتوس  LHوتة المري تات المئتاوات
وتكت تتي

المو ت تتايا ج ت تتا نتيجت تتة انكة ت تتاا مس ت تتتويات

Progesterone

,Estrogenحين أس مس المعروه أس ( ) LH
يق تتوط ووس تتاطة ارتف تتاع مس تتتويات ايس تتتروجيس والوروجس تتتيس م تتس كت تال الي تتة
التةسيتة الرجعيتة الستالوة (  . ) 22ويشتير الته اس ارتفتاع ارمتوس  LHيتتل
عله حتون كلل وةيفة للةتة النكامية . Pituitary Dysfunction
الهرمون الحفز للجريبات -: FSH
يةبر الجتول ( )1تركي البرمونات لت المري ات المئاوات ب p.c.o.s

)7.30+0.35والمجموعتة القالقتة ( mIU/ml ) 6.61+1.12وناحتة وجتوت

اللتواتة يعتتانيس متتس ارتفتتاع

انكفتتاا وتتة مستتتو البرمتتوس وتتة المجموعتتة القالقتتة مقارن تةل متتل المجموعتتة

ناحة ووس تركي اسا البرموس وتة المجموعتة ايولته ( المجموعتة ال تاوطة

ايوله عنت مستو معنوية . p >0.001

) ك ت ت ت تتاس (

تتةط التتتم مقارنتةل متتل مجموعتتة الستتيطرة ،حيتتن

) 6.51+0.40

 mIU/mlوالمجموع ت ت ت تتة القاني ت ت ت تتة (

ويشير () 19أس النسب الطويعية للبرموس وتة التتم تتتراو متاويس 20-2وحتتة

 mIU/ml )5.8+2.3نج تتت و تتوس ان تتا ارتفاع تال و تتة مس تتتو البرم تتوس و تتة

تولية /لتر وسل وة نئفة التورة الشتبرية ولكتس يتتراو متاويس 80-15وحتتة
تولية /لتر وة منتئه التورة .

المجموعتتة القانيتتة مقارن تةل متتل المجموعتتة ايولتته (ال تتاوطة ) وعنتتت مستتتو
معنويتةp> 0.001ولكتتس عنتت مقارتتتة المجموعتة القانيتتة متل القالقتتة نجتت انتتا

وجتتنا وتتة ت ارستتس اتتسة وتتوس أعلته تركيت لبتسا البرمتتوس اتتو (19.96+3.30

ارتفاع تال وينبمتتا  .أمتتا الجتتتول ( )2ويوتتيس تركي ت البرمونتتات لتتت المري تتات

تتمس اتتسة

السكر مقارنةل مل مجموعة السيطرة  ،حين ناحة ووس تركي اتسا البرمتوس

الموتايا

 mIU/mlوالمجموعتتة القالقتتة ( mIU/ml )3.8+2.7

) mIU/mlوة المئاوات ب  p.c.o.sمل الرتفاع
لبتتسا الستتوب لتتم يحئتتل حمتتل لتتت المئتتاوات وتكتتي

عط التتم وتا الستكر
الموتتايا

المجموعتتة  .علم تال أنتتت قتتت حئتتل لتتوعا المئتتاوات الل تواتة يتنتتاولس العتتاج
مقتل عقتار (Metforminواتو توا استتكتام حتتيقال لعتاج تكتي

) واو يكفا مستو اينسوليس وة التم ينت عاتةل يكوس مرتفعال وتة حتاست
تكي الموايا  ،واو مفيت جتال وتة حتاست تكتي الموتايا حيتن يقلتل متس
ا ت ارة الستتعر ،يكفتته الستتمنة ،يقلتتل

تتةط التتتم ،يتتنةم التتتورة الشتتبرية ،كمتتا

المئ تتاوات ب

p.c.o.sاللت تواتة يع تتانيس م تتس ارتف تتاع

تتةط ال تتتم م تتل تا

وتة المجموعتتة ايولتته كتاس (  mIU/ml )6.51+0.40والمجموعتتة القانيتتة

() 12.47+6.9

ناحتة وتتوس انتا ارتفاعتال وتتة مستتو البرمتتوس وتتة المجموعتة القانيتتة مقارنتةل
م تتل المجموع تتة ايول تته (ال تتاوط ) وعن تتت مس تتتو معنوي تتة p> 0.001وينم تتا

ناحتتة وجتتوت انكفتتاا مستتتو البرمتتوس وتتة المجموعتتة القالقتتة مقارن تةل متتل

المجموعة ايوله لكس عنت مقارنة المجموعتة القانيتة متل القالقتة ناحتة وجتوت

المجموع تتة القاني تتة والقالق تتة ،أم تتا الج تتتول ( )2ويو تتيس تركيت ت البرمون تتات ل تتت

ارتفتتاع معنتتو وتتيس المجمتتوعتيس عنتتت مستتتو معنويتتة  p> 0.001وتتة حتتيس

المري تات المئتاوات ب  p.c.o.sاللتواتة يعتانيس متس ارتفتاع

يةبت ت تتر الجت ت تتتول ( )3تركي ت ت ت البرمونت ت تتات لت ت تتت المري ت ت تتات المئت ت تتاوات ب

م تتل تا الس تتكر مقارنت تةل م تتل مجموع تتة الس تتيطرة ،حي تتن ناح تتة و تتوس تركيت ت

المجموع ت ت تتة ايول ت ت تته ك ت ت تتاس ( ) 6.51+0.40mIU/mlوالمجموع ت ت تتة القالق ت ت تتة

القاني تتة (  ng/ml ) 1.22+0.11نج تتت و تتوس ان تتا ارتفاعت تال و تتة مس تتتو

 p.c.o.sمقارنتةل متل ايئتحا حيتن ناحتة وتوس تركيت اتسا البرمتوس وتة

البرمتتوس وتتة المجموعتتة ايولتته كتتاس

تةط التت م

 )0.41+0.03( ng/mlوالمجموعتتة

)2.83+1.2( mIU/mlناح تتة وج تتوت انكف تتاا و تتة مس تتتو البرم تتوس و تتة
المجموعة القالقتة مقارنتة متل المجموعتة ايولته عنتت مستتو معنويتة 0.001

البرم تتوس و تتة المجموع تتة القاني تتة مقارنت تةل م تتل المجموع تتة ايول تته (ال تتاوطة )
وعنتتت مستتتو معنويتتة  p> 0.001وينمتتا ناحتتة وجتتوت ارتفتتاع معنتتو وتتيس

>.p

المجموعتيس عنت مستو معنوية  ، p>0.001وة حتيس يةبتر الجتتول ()3

ووينت تتت الت ارست تتات وت تتوس مست تتتو ال FSHيت ت تراو وت تتة اقنت تتا النئت تته ايول

تركيت ت البرمون تتات لت تتت المري تتات المئت تتاوات ب

والقتانة متس التتورة الشتبرية وتة اينتان متاويس  21-2وحتتة توليتة /لتتر وينمتا

ايئ تتحا حي تتن ناح تتة و تتوس تركيت ت البرم تتوس و تتة المجموع تتة ايول تته ك تتاس

مستواة وة منتئته التتورة الشتبرية وتة اقنتا عمليتة التوتويا متاويس 22-8

( ) ng/ml 0.41+0.03والمجموعتتة القالقتتة ( ng/ml ) 0.31+0.02

وحتتتة توليتتة /لتتتر  .شتتملت أعلتته قيمتتة وتتة ت ارستتتنا الحاليتتة mIU/ml

ناحة وجوت انكفاا وة مستو البرمتوس وتة المجموعتة القالقتة مقارنتة متل

( )12.47+6.91وتتة المئتتاوات وورتفتتاع

تتةط التتتم متتل تا الستتكر ولبتتسا

الست تتوب لت تتم يحئت تتل حمت تتل لت تتت المئت تتاوات وتكت تتي

الموت تتايا

ت تتمس ات تتسة

المجموعة علمال أنت قت حئل حمل لوعا المئتاوات استتة يتنتاولس ايتويتة

 .وتة حتيس كانتت ( mIU/ml ) 0.43+3.35وتة الجتتول ( )1مرتفعتة وتة
ح تتيس كان تتت منكف ت تتة ج تتتال و تتة الجت تتتول ( )3والت تتة كانت تتت ( )2.83+1.2

mIU/mlمما أت اله حتون الحمل لتيبس نتيجة تناولبس ايتويتة المستووة

ينكفاا نسوة اسا البرموس

 p.c.o.sمقارنت تةل مت تتل

المجمتتوع ايولتته عنتتت مستتتو معنويتتة . p> 0.001وتكتلتته نستتوة ارمتتوس
السكورة وة تم اسنساس وة السكور عنبا وة اينان وكما يوتة :
 9-38ن تتانومول /لت تتر  ،وو تتة اين تتان

و تتة ال تتسكور الو تتالةيس

0.35-3.8

نانومول /لتر ( . ) 28
اس س تتوب ارتف تتاع ارم تتوس ال تتسكورة يع تتوت ال تته م تترا تك تتي

المو تتايا وا تتسا

ماتاكت عليت الوحون والتراسات العالمية التة تسكر اس البرموس التسكر كتاس
ستتووال ينقطتتاع التتتورة الشتتبرية ونستتوتت (  ) %40-50وتتة النستتا المئتتاوات

حي تتن وج تتت اك تتتاه و تتة تركيت ت ارم تتوس ال FSHو تتة المئ تتاوات وتك تتي

وتكي

الموتتايا ووجتتت وتتونبس يعتتانيس متتس عجت الموتتيا الموكتتر (. ) 25,24كتتسل

اعمار المري ات وسل يعوت اله انكفاا مستو البرمونات اسنقويتة وتقتتم

تشتير وعتا الت ارستتات الته أس المستتتو التواطه لبرمتتوس ال  FSHيتت امس

العمر مما يات اله ارتفاع اترومس التسكورة (  .) 31امتا حالتة التشتعر وبتة

مل المستو الواطه لبرمتوس ال  LHوستوب وجتوت كلتل وتة الةتتة النكاميتة

حال تتة طويعي تتة اك تتتتبا الوح تتون والت ارس تتات العتيت تتة والت تتة تع تتوت ال تته ارتف تتاع

( .)26ولقتتت أشتتار ()27ال ته أس ارتفتتاع البرمتتونيس مع تال يت ت امس متتل انكفتتاا

البرمت تتوس الت تتسكر  Testosteroneحيت تتن تكت تتوس ات تتسة الحالت تتة مت امنت تتة عنت تتت

ارمتتونة اسستتتروجيس والوروجستتتيس وتتة المئتتاوات اللتواتة يعتتانيس متتس عجت

الموتتيا الموكتتر أمتتا انكفتتاا ارمتتونة ال  LHوال  FSHوقتتت لتتوحة وتتة

الموايا ( ) 30,29كسل لوحة ارتفاع تركي البرمتوس كامتا ا تاتت

المئاوات وتكي

الموايا ( . (32,24

الدهون

المري تتات استتتة لتتتيبس كلتتل وةيفتتة وتتة الةتتتة النكاميتتة  .حيتتن اةبتترت

الكولسترول Cholesterol

انكفاا وة ال  FSHوونا ل عل تسل وقتت كانتت انتا اكتاوتات عنتت مقارنتة
تركي مستو  LHمل مستو  FSHحين كانت العاقة ايجاوية (.)26

الموايا اللتواتة يعنتيس متس ارتفتاع

،حين ناحة ووس تركي ة وتة المجموعتة ايولته (المجموعتة ال تاوطة ) كتاس

هرمون الشحمون الخصوي -:Tesoterone

 )4.82+0.87 (mmol/Lوالمجموعتتة القانيتتة (6.11+2.9 )mmol/L

وعتتا الت ارستتات أس ( )%30متتس المئ تاوات وتكتتي

الموتتايا كتتاس لتتتيبس

يةبت تتر الجت تتتول ( )1تركي ت ت البرمت تتوس لت تتت المري ت تتات المئت تتاوات وتكت تتي
الموايا اللواتة يعانيت مس ارتفاع

ةط التم مقارنتةل متل مجموعتة الستيطرة

يةب تتر الج تتتول ()4تركيت ت الكولس تتترول ل تتت المري تتات المئ تتاوات وتك تتي
تةط التتم مقارنتةل متل مجموعتة الستيطرة

والمجموعتتة القالقتتة والتتتة كانتتت  )4.01+1.99( mmol/Lنجتتت وتتوس انتتا
ارتفاع تال وتتة تركي ت الكولستتترول وتتة المجموعتتة القانيتتة مقارن تةل متتل المجموعتتة

 ،حيت تتن ناحت تتة وتركي ت ت ات تتسا البرمت تتوس وت تتة المجموعت تتة ايولت تته (المجموعت تتة

ايول تته (ال تتاوطة) وعن تتت مس تتتو معنوي تتة  P> 0.001وينم تتا نج تتت ان تتا

ال تتاوطة ) كتتاس ) 0.41+0.03 ( ng/mlوالمجموعتتة القانيتتة (ستتعتتاطه

انكفا ت تال و تتة المجموع تتة القالق تتة مقارنت تةل م تتل المجموع تتة ايول تته (ال تتاوطة)

البرم ت تتوس و ت تتة المجموع ت تتة القاني ت تتة والقالق ت تتة مقارنت ت تةل م ت تتل المجموع ت تتة ايول ت تته

القالق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة نج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا ارتفاعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تال وينبم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا .

أتوي تتة ) ) 0.47+0.05 ( ng/mlنج تتت و تتوس ان تتا ارتفاعت تال و تتة مس تتتو

(ال ت تتاوطة) وعنت تتت مست تتتو معنويت تتة،p> 0.001وكت تتسل الحت تتال عنت تتت مقارنت تتة

وعنتتت مستتتو معنويتتة  P> 0.001لكتتس عنتتت مقارنتتة المجموعتتة القانيتتة متتل

جدول (  )4يبين انواع الدهون لدى المريضات المصابات  P.C.O.Sالالتي يعنين من ارتفاع ضغط الدم مقارن ًة مع مجموعة الصحيحات
اسم المجموعة

Cholesterol
Mmol/L

Triglyceride
Mmol/L

HDL
Mmol/L

LDL
Mmol/L

VLDL
Mmol/L

Blood sugar
Mmol/L

المجموعة ايوله (المجموعة ال اوطة )
No==30
المجموعة القانية(ستتعاطه أتوية)No=8
المجموعة القالقة (تتعاطه أتوية )No=47

A
4.82+0.87

A
1.83+0.33

A
1.06+0.22

A
3.4+062

A
0.36+0.06

A
4.10+0.92

B
6.11+2.9
A
4.01+1.99

B
3.91+0.73
A
1.1+0.01

B
0.53+0.08
A
0.32+0.02

B
5.67+2.6 9
A
3.3+1.67

B
0.42+0.14
A
0.38+0.09

B
6.87+2.06
A
3.61+0.32

الحروف المختلفة عمودباً تعني وجود فروق معنوية عند مستوى ال*.p>0.001الحرفان Noيمثل عدد المريضات .
أمت تتا الجت تتتول ( )5ويوت تتيس ترمي ت ت الكولست تتترول لت تتت المري ت تتات المئت تتاوات

بp.c.o.sاللواتة يعانيس مس ارتفتاع

تةط التتم متل تا الستكر مقارنتةل متل

مجموع تتة الست تتيطرة ،حيت تتن ناح تتة وت تتوس تركي ت ت الكولس تتترول وت تتة المجموعت تتة
ايولت ت تته (4.82+0.87

) mmol/Lوالمجموعت ت تتة القانيت ت تتة (7.19+4.1

) mmol/Lوالمجموع ت تتة القالق ت تتة ( mmol/L)5.01+2.1

نج ت تتت ارتف ت تتاع

وتتة مستتتو الكولستتترول وتتة المجموعتتة القانيتتة والقالقتتة مقارنتةل متتل المجموعتتة
ايول تته (ال تتاوطة ) وعن تتت مس تتتو معنوي تتة  p>0.001وك تتسل الح تتال عن تتت
مقارنة المجموعة القانية والقالقة .

جدول ()5يبين انواع الدهون لدى المريضات المصابات  P.C.O.Sواللواتي يعنين من ارتفاع ضغط الدم مع داء السكري مقارنة مزع الصحيحاات
اسم المجموعة
المجموعة ايوله(ال اوطة )NO=30
المجموعة القانية (ستتعاطه اتوية )NO=10

Cholesterol
Mmol/L
A
4.82+0.887
B
7.19+4.1

Tiglyceride
Mmol/L
A
1.83+0.33
B
2.21+0.9

الحروف المختلفة عمودياًتعني وجود فروق معنوية عند مستوىP> 0.001
وتة حتيس يةبتتر الجتتول ( )6تركيت الكولستترول لتتت المري تات المئتتاوات

ب  p.c.o.sمقارنتةل متتل الئتتحيحات حيتتن ناحتتة اس ترميت ة وتتة المجموعتتة
ايولتته ك تتاس ( MMOL/L) 4.82+0.87والمجموعتتة القالق تتة (4.19+2.2

LDL
Mmol/L
A
3.4+0.62
B
5.44+3.77

HDL
Mmol/L
A
1.06+0.22
B
2.22+37

VLDL
MMOL/L
A
0.36+0.06
B
0.44+0.18

BLOOD SUGAR
MMOL/L
A
4.10+0.92
B
7.42+3.29

 .لقت وينت الت ارستات الحتيقتة وتوس انتا عاقتة وقيقتة وتيس مقاومتة اينستوليس
وارتفت تتاع

ت تتةط الت تتتم والوتانت تتة ( )33ووينت تتت وعت تتا الت ارست تتات وت تتوس الت تتتاوس

المتراكم تتة ت تتات ال تته نس تتوة م تتس ايئ تتاوة و تتومراا القل تتب العالي تتة  ،ارتف تتاع

 MMOL/Lناحة وجتوت انكفتاا وتة مستتو الكولستترول وتة المجموعتة

تتةط التتتم ( ، )34-35وقتتت اشتتار ( )36التته وجتتوت كطتتر مت ايتتت يرتفتتاع

القالقة مقارنة مل المجموعتة ايولته (ال تاوطة) عنتت مستتو معنويتة 0.001

تتةط

> pيشتتير ( )13اس النستتب الطويعيتتة للكولستتترول وتتة التتتم اتتة () 3.9-6.5

تتةط التتتم وتتة المئتتاوات وتكتتي

الموتتايا  ،كمتتا وجتتت وتتوس ارتفتتاع

ال ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتم الشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تريانة .

الجدول ( )6تركيز الكولسترول لدى المريضات المصابات ب  p.c.o.sمقارن ًة مع الصحيحات
اسم المجموعة
المجموعت ت ت ت ت تتة اسولت ت ت ت ت تته

(ال اوطة)N0=30

المجموع ت ت ت ت ت تتة القالتت ت ت ت ت ت تتة

(تتع ت ت ت ت ت ت ت تتاطه أتويت ت ت ت ت ت ت ت تتة

Cholesterol
mmol/L
A
4.82+0.87

TRIGLYCERIDE
Mmol/L
A
1.83+0.33

HDL
MMOL/L
A
1.06+0.66

LDL
MMOL/L
A
2.99+0.62

VLDL
MMOL/L
A
4.106+0.928

B
4.19+2.2

B
1.71+0.27

B
2.11+1.87

B
0.28+0.06

B
3.11+1.11

) N0=6

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية عند مستوىp> 0.001
*الحرفان  Noيمثل عدد المصابات .

وتالعمر ( .)33اس ارتفتتاع الكولستتترول الكلتتة يعتتوت ستتووت التته نمتتط التةسيتتة اس

ثالثي الكليسريد Triglycerides

حيتن اس تنتتاول الةتتسا الحتتاو علتته نستوة عاليتتة متتس التتتاس المشتتول سيستتوب

الموايا اللواتة يعانيس مس ارتفاع

تعتتت التةسيتتة متتس العوامتتل التتتة تستتوب ارتفتتاع تركي ت التتتاوس وتتة الوا متتا ،
ارتفت تتاع مس ت تتتويات الكولس ت تتترول وت ت ت تات نس ت تتوة ع ت تتس المعت تتتل الطويع ت تتة عن ت تتت

يةب تتر الج تتتول ( )4تركيت ت الكليس ت تريت ل تتت المري تتات المئ تتاوات وتكت تتي
تةط التتم مقارنتة متل مجموعتة الستيطرة

حي تتن ناح تتة تركيت ت ة و تتة المجموع تتة ايول تته (المجموع تتة ال تتاوطة) كان تتت

ايئ ت ت ت تتاوة و ت ت ت تتوعا ايمت ت ت ت تراا مق ت ت ت تتل تا الس ت ت ت تتكر  ،تئ ت ت ت تتلب الشت ت ت ت تراييس

( )1.83+0.33والمجموع ت ت تتة القاني ت ت تتة ( )3.91+0.73والمجموع ت ت تتة القالق ت ت تتة

تتةط التتتم ( )33لقتتت اشتتار( )33و( )44التته

نجت ووس انا ارتفاعتال وتة تركيت ال Triglyceride

 Atherosclerosisارتفتتاع

()3.91+0.73

اس النسا الوتينات سوات اسو اس العالية لتيبس تركيت عتالة متس الكولستترول

وة المجموعة القانية مقارنة مل المجموعة ايوله (ال تاوطة ) وعنتت مستتو

اس يعوت سوب سل اله النقئتاس التس يحئتل لبرمتوس اسستتروجيس وتة ستس

معنويتة  p> 0.001امتا الجتتول () 5ويوتيس تركيت ال لكليستريت لتت المري تات

الكولستترول لتسل وتتوس توقته ايوا تة وتتة اتسة المرحلتة متتس العمتر تقتوت التته

الست تتكر مقارنت تتة مت تتت مجموعت تتة الست تتيطرة حيت تتن ناحت تتة وت تتوس تركي ت ت ة وت تتة

اليت تتو

وكمت تتا ات تتو معت تتروه وت تتوس المت تتاتة ايوليت تتة لتكت تتويس ات تتسا البرمت تتوس ات تتو

ياتة الماتة ايولية (الكولسترول )سلت النسا وة اتسا العمتر  .عتاوةل علته

اس ارموس اسستروجيس يعت عامال مبمال وة نقليل نسوة الكولستترول
طريق ياتة معتست اي ت وة الكوت (. )41

عتس

المئ تتاوات ب

 p.c.o.sاللت تواتة يع تتانيس م تتس ارتف تتاع

تتةط ال تتتم م تتل تا

المجموعت تتة ايولت تته كت تتاس ( ) 1.83+0.33والمجموعت تتة القانيت تتة ()2.9_0.9
والمجموعتتة القالقتتة ()1.83+0.33

،نجتتت وتتوس انتتا ارتفاع تال وتتة تركي ت

الكليس تريت وتتة المجموعتتة القانيتتة مقارنتتة متتل المجموعتتة ايولتته (ال تتاوطة )

 p>0.001و تتة يةب تتر الج تتتول ( )6تركيت ت قاق تتة

ووم تتا اس تور ال HDLا تتو النق تتل العكس تتة للكولس تتترول م تتس اسنس تتجة ال تته

وعن تتت مس تتتو معنوي تتة

الكليستريت لتتت المئتتاوات ب  p.c.o.sمقارنتتة متتل مجموعتتة الستتيطرة حيتتن

الكوت تتت ونتيجت تتة ل يت تتاتة الكولست تتترول وقاقيالكليس ت تريت وت تتة اسنست تتجة واسوعيت تتة

ناحت تتة اس تركي ت ت ة وت تتة المجموعت تتة ايولت تته كت تتاس ( )1.21+0.7والمجموعت تتة

التمويتتة وتتوس سل ت يشتتكل اعاقتتة ويتتات التته تقليتتل كفتتا ة ال HDLوتتة نقتتل

القالقتتة ( )1.41+0.32ناحتتة وجتتوت انكفتتاا وتتة مستتتو اتتسا التركي ت وتتة

ال  Cholesterol hالتته الكوتتت ( )43- 43اس اس العوامتتل التتتة تقتتوت التته

المجموع تتة القالق تتة مقارن تتة م تتل المجموع تتة ايول تته (ال تتاوطة) عن تتت مس تتتو

اتتسا اسنكفتتاا تتمقتتل وتتة قلتتة تحلتتل ج يلتتات  VLDLوالتتتة تعمتتل علتته

 . p>0.001ولقت تتت اش ت تتارت وعت تتا الت ارس ت تتات الت تته اس النس ت تتا

استتنفاس ال  HDLعتس طريتق اعاقتة نقتل كتل متس  Apoproteineوالتتاوس

معنويت تتة

المئتتاوات وتتايمراا القلويتتة والوعاليتتة والمئتتاوات وتكتتي
مستتتويات عاليتتة متتس قاقتتة الكليس تريت ويع ت

الموتتايا يمتتتلكس

اتتسا اسرتفتتاع التته يتتاتة تنتتاول

اساسي ت ت تتة الةني ت ت تتة وال ت ت تتتاوس حي ت ت تتن ي ت ت تتات سلت ت ت ت ال ت ت تته ي ت ت تتاتة انت ت ت تتاج تقي ت ت تتت
كليوست تتة

 Chylomicroneوت تتة ايمعت تتا وعنت تتتما تتحلت تتل تست تتوب تحري ت تر

المفسفرة مس الايوووروتينات الةسيتة وتال Triglycerideالته )54( HDL
كتتسل وتتوس وجتتوت ال يتتاتة وتتة ال  HDLلتتت النستتا استتتة يمتتتلكس التراكي ت
العالي تتة م تتس ال

 HDL-cholesretrolيعت ت

ال تته س تتوب وج تتوت ارم تتوس

اسس تتتروجيس المف تتر ل تتت النس تتا وال تتس يس تتوب ي تتاتة مس تتتويات

HDL

ايحمتتاا التانيتتة ولتتسل وتتوس كايتتا الكوتتت ستتوه تستتتلم كميتتات كوي ترة متتس

ا اوة اله ارتواط ال  HDLوعاقة عكسية مل قاقة الكليسريت (. )43

ايحمتاا التانيتة مستووة يتاتة وتة تحريتر ال Triglycerideوال VLDL

البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة والمنخفضة جداً : LDL,VLDL

( )42-43ولقت وتيس ( )44اس مقاومتة اسنستوليس تترتوط اي تال متل المستتويات

العاليتتة متتس التتتاوس القاقيتتة قاقتتة الكليس تريت حيتتن سكتتر ( ) 54و( )44اس

يةبت ت تتر الجت ت تتتول ( )4تركي ت ت ت ال LDL,VLDLلت ت تتت المئت ت تتاوات وتكت ت تتي
الموايا واللواتة يعانيس مس ارتفاع

ةط التم مقارنة مل مجموعتة الستيطرة

يتتاتة تنتتاول الكارووايتتترات تستتوب يتتاتة وتتة تركي ت قاقتتة الكليستتر ويع ت

حيتتن ناحتتة وتتوس تركي ت ال  LDL,LVDLوتتة المجموعتتة اسولتته كتتاس

سلت ت ال تته ي تتاتة مس تتتويات الكلوك تتو ال تتس ي تتات و تتتورة ال تته ارتف تتاع تركيت ت

( ) 0.36+0.06والمجموعت تتة القانيت تتة (  )3.4+0.62والمجموعت تتة القالقت تتة

اسنسوليس اسة التةيرات تشجل ياتة ك س قاقتة الكليستريت كمتا اس مستتويات

( ) 3.3+1.67عله التوالة نجت ووس انا ارتفاع وة تركيت ال  LDLوتة

الكلوكو العالية وة الكوت تتحول احما تانية لتئنيل قاقة الكليسريت .

المجموعتتة القانيتتة مقارنتتة متتل المجموعتتة اسولتته (ال تتاوطة ) وعنتتت مستتتو

البروتينات الدهنية عالية الكثافة HDL

معنويتتة  P> 0.001وينمتتا نجتتت انكفا تال وتتة المجموعتتة القالقتتة مقارنتتة متتل

يةب تتر الج تتتول ( )4تركيت ت

 HDLل تتت المري تتات المئ تتاوات وتك تتي

الموايا اللواتة يعانيس مس ارتفاع

تةط التتم مقارنتة متل مجموعتة الستيطرة

حي ت تتن ناح ت تتة و ت تتوس تركيت ت ت ة و ت تتة المجموع ت تتة ايول ت تته ك ت تتاس () 1.06+0.22

المجموعة اسوله (ال تاوطة ) لكتس عنتت مقارنتة المجموعتة القانيتة متل القالقتة
نج ت تتت ان ت تتا ارتفاعت ت تال و ت تتيس المجم ت تتوعتيس  .ام ت تتا الج ت تتتول ( )5ويو ت تتيس تراكيت ت ت

ال  LDL,VLDLلتتت المئتتاوات وتكتتي

الموتتايا الل تواتة يعتتانيس متتس

والمجموع ت تتة القاني ت تتة (  )0.35+0.08والمجموع ت تتة القالق ت تتة ( )0.32+0.02

ارتف تتاع

نجت ووس انا انكفا تال وتة تركيت  HDLوتة المجموعتة القانيتة والمجموعتة

ناحتتة وتتوس تركي ت ة وتتة المجموعتتة اسولتته كتتاس ( )0.38+2.06والمجموعتتة

القالقت تتة مقارنت تتة مت تتل المجموعت تتة اسولت تته (ال ت تتاوطة) وعنت تتت مست تتتو معنويت تتة

تتةط ال تتتم م تتل تا الس تتكر مقارن تتة م تتل مجموع تتة الس تتيطرة حي تتن

القانية ( ) 5.44+3.77والمجموعة القالقة ( )4.38+2.57عله التتوالة نجتت

 P>0.001ولكن عنتتت مقرنتتة المجموعتتة القانيتتة متتل القالقتتة نجتتت انتتا ارتفاع تال

اس انتا ارتفاعتال وتة تركيت ال  LDLوتتة المجموعتتة القانيتة والقالقتتة مقارنتتة

تتةط التتتم متتل تا الستتكر مقارنتتة

مقارنتتة المجموعتتة القانيتتة متتل القالقتتة نجتتت انتتا ارتفاعتال وينبمتتا وتتة حتتيس نجتتت

 )1.06+0.22والمجموع ت تتة القاني ت تتة (  )0.71+0.27والمجموع ت تتة القالق ت تتة

اسوله (ال اوطة) عنت مستتو معنويتة  P> 0.001وتة حتيس نجتت انكفا تال

القانيت تتة والقالقت تتة مقارنت تتة مت تتل المجموعت تتة اسولت تته (ال ت تتاوطة ) وعنت تتت مست تتتو

مقارنة المجموعة القانية مل القالقة نجت انتا ارتفاعتال وتيس المجمتوعتيس وعنتت

وينبما.امتتا الجتتتول ( )5ويوتتيس تركي ت ال HDLلتتت المري تتات المئتتاوات
ب  p.c.o.sاللتواتة يعتتانيس متتس ارتفتتاع

مل المجموعة اسوله (ال اوطة) وعنتت مستتو معنويتة P> 0.001لكتس عنتت

م تتل مجموع تتة الس تتيطرة حي تتن ناح تتة تركيت ت ة و تتة المجموع تتة اسول تته ك تتاس (

انتا ارتفاعتال وتتة ال

( )1.06+0.22نجت اس انتا انكفا تال وتة تركيت ال  HDLوتة المجموعتة

و تتة المجموع تتة القالق تتة مقارن تتة م تتل المجموع تتة اسول تته (ال تتاوطة) لك تتس عن تتت

معنوية P> 0.001ولكتس عنتت مقارنتة المجموعتة القنيتة متل القالقتة نجتت انتا
ارتفت تتاع وينبمت تتا  .وت تتة حت تتوس يةبت تتر الجت تتتول ( )6تركي ت ت ال
المئتاوات ب

 HDLلت تتت

VLDLوتتة المجموعتتة القانيتة مقارنتتة متتل المجموعتتة

مس ت ت تتتو معنوي ت ت تتة  . P>0.001و ت ت تتة ح ت ت تتيس يةب ت ت تتر الج ت ت تتتول ( )6تراكيت ت ت ت

ال  LDL,VLDLل تتت المئ تتاوات ب  p.c.o.sمقارن تتة م تتل مجموع تتة

 p.c.o.sمقارنتة متل مجموعتة الستيطرة حيتن ناحتة تركيت ة

الست ت تتيطرة حيت ت تتن ناحت ت تتة اس تراكي امت ت تتا وت ت تتة المجموعت ت تتة اسولت ت تته كت ت تتاس ( )

وت ت ت ت تتة المجموعت ت ت ت تتة اسولت ت ت ت تته كت ت ت ت تتاس ( ) 1.06+0.22والمجموعت ت ت ت تتة القانيت ت ت ت تتة
( )0.71+0.27والمجموعتتة القالقتتة ( )0.33+0.12ناحتتة وجتتوت انكفتتاا

والمجموع تتة القانيت تتة ( ) والمجموع تتة القالقت تتة ( ) نج تتت انت تتا انكفا ت تال وت تتة

المجموع تتة القالق تتة والنس تتوة لك تتا ال  LDL ,LVDLوعن تتت المقارن تتة م تتل

وتتة مستتتو اتتسا التركيت وتتة المجموعتتة القالقتتة مقارنتتة متتل المجموعتتة اسولتته

المجموعت تتة اسولت تته (ال ت تتاوطة) عنت تتت مست تتتو معنويت تتة  . P>0.001يع ت ت
 LDLال تته ي تتاتة تن تتاول ال تتتاوس حي تتن اس ال ي تتاتة و تتة كمي تتة

(ال ت تتاوطة) عن ت تتت مس ت تتتو معنوي ت تتة  . p>0.001يمك ت تتس تفس ت تتير سلت ت ت و ت تتوس

ارتف تتاع ال

المستتتويات العاليتتة متتس الح تواما التانيتتة وعتتتم تحويلبتتا التته استتترات يتتات

كولس ت تتترول الة ت تتسا الوائ ت تتلة ال ت تته الكو ت تتت ت ت تتات ال ت تته تنش ت تتيط عملي ت تتة ون ت تتا

اله ياتة وة مستويات قاقة الكليسريت ويقلل متس مستتويات ال HDLاس اس

المستقوات كما اس الحواما التانية المشوعة المت ايتة تعتوق عمليتة تئتفية

المستتويات المكف تة متس ال تكتتوس مقترنتة متل النستتوة العاليتة متس التتتانيات

ال  LDLوعوتارة اكتتر اس سلت يقتتوت الته تقليتل وعاليتتة مستتقوات LDL

المتناولة (. )43

اسمر الس يتات الته تجمتل ج يلتات  LDLووتركيت عتالة وتة التتم ويمكتس

اس تترستتب علتته جتتتار الش ترياس مستتووة تئتتلب الش تراييس كمتتا اس قلتتة تنتتاول

( )54ال تته اس ان تتا انتش تتار نس تتوة عالي تتة م تتس م تترا الس تتكر والت تتة كان تتت

 LDLوتتة التتتورة

الموتتايا والستتكر مقارنتتة متتل %30

الفواكتتت والك تتروات يتتات التته يتتاتة اكستتتة ج يلتتات

 %80متتس النستتا المئتتاوات وتكتتي

التموية مما يقلل مس الفتبا للمستقوات (.)52-51

مس النستا المئتاوات وتكتي

سكر الدم : Blood sugar

التتاري العتتاللة لمتترا الستكر رومتتا يت تات وشتتتة عنتت ارتوتتاط تكتتي

يةب ت تتر الج ت تتتول ( )4تركيت ت ت الس ت تتكر ل ت تتت المري ت تتات المئ ت تتاوات وتك ت تتي
الموايا واللواتة يعانيس مس ارتفاع

ةط التم مقارنة مل مجموعتة الستيطرة

حيتتن ناحتتة وتتوس تركي ت ة وتتة المجموعتتة اسولتته ( ) والومجموعتتة القانيتتة ( )
والمجموعة القالقة ( ) نجت اس انا ارتفاعال وة تركيت الستكر وتة المجموعتة

القانية مقارنة مل المجموعة اسوله (ال اوطة) وعنت مستو معنويتة 0.001
> pلكتتس نجتتت انتتا انكفا تال وتتة المجموعتتة القالقتتة مقارنتتة متتل المجموعتتة
اسول تته (ال تتاوطة) وعن تتت مقارن تتة المجموع تتة القاني تتة م تتل القالق تتة نج تتت ان تتا

ارتفاعال وينبما .

متتل كلتتل وتتة ايتتا اسنستتليس
انتشار تكي

الموتتايا

 . Insulin Metabolism defectاس

الموايا ويس النسا المئاوات ومترا الستكر يكتوس 14-5

ا تتعاه وتتة النستتا المئتتاوات ب  p.c.o.sعنتتت رالمقارنتتة متتل مجموع تتة
الستتليمات ( .)56كتتسل يمكتتس اس تكتتوس مقاومتتة اسنستتوليس متتس ااتتم عوامتتل
الكط تتورة الرليس تتية والنس تتوة للمئ تتاويس والس تتكر م تتس الن تتوع الق تتانة (. )53ام تتا
( )53وقت اكت ووس العمتل اسكقتر كطتورة لمترا الستكر اتو العطتل التوةيفة
وتتة الكليتتة  B cellوتتة الونكريتتا

واتتسا ماوينتتت ( )53وتتة متا متتة تكتتي

الموايا ومس الممكس اس ت تات مكاطر النتوع القتانة متس مترا الستكر وتة

اما الجتول ( )5ويويس تركي السكر لتت المري تات المئتاوات ب p.c.o.s
اللتواتة يعتتانيس متتس ارتفتتاع

الموتايا وتتوس الستكر .ولقتت اقتتر ( )55وتوس

تتةط التتتم متتل تا الستتكر مقارنتتة متتل مجموعتتة

الس تتيطرة حي تتن ناح تتة و تتوس تركيت ت الس تتكر و تتة المجموع تتة اسول تته ك تتاس ( )
والمجموعة القانيتة ( ) والمجموعتة القالقتة ناحتة انتا انكفا تال وتة مستتو

النستا المئتاوات وتكتي

الموتايا اس اس وقيتتة العوامتل المتعتتتة مقتل الوتانتتة

مقومتة اسنستتوليس الكلتتل التتوةيفة لكايتتا cell

 Bوالتتتاري العتتاللة للنتتوع

القت تتانة مت تتس مت تترا الست تتكر رومت تتا تست تتاام وت تتة يت تتاتة مكت تتاطر الست تتكر لت تتت
المئتتاوات ومتترا تكتتي

الموتتايا p.c.o.sقتتت وينتتت العتيتتت متتس الت ارستتات

تركي السكر وة المجموعتة القالقتة مقارنتة متل المجموعتة اسولته (ال تاوطة)

وتتوس التتتاري العتتاللة لمتترا الستتكر لمتترا الستتكر متتس النتتوع القتتانة يكتتوس

عنتت مستتتو معنويتة  . p> 0.001اس ال يتاتة وتتة نستتوة الستكر وتتة الوا متتا

الموتايا ( . )64كمتا

قت يعوت اله ارتفاع وة مقاومة اسنسوليس

اشتتار( )61التته اس يتتاتة او ت ار الستتكر وتتة التتتم يشتتير التته كلتتل وتتة او ت ار

 Resistance Insulinاو تةيتتر وتتة التركيوتتة النستتيجية لجتتتراس الكايتتا
والتة تسوب نقئال وة التحس

ماق الر وشكل كويتر لتت المري تات المئتاوات وتكتي

لبرموس اسنستوليس او يستواب اي تية ()53

اسنسوليس واسا ماشر عله مقاومة اسنستوليس  .وينمتا وينتت وعتا الت ارستات
ووس الكلل وة عمل اسنسوليس وتة النستا المئتاوات وتكتي

الموتايا يكتوس

كت تتسل وت تتوس ارتفت تتاع مست تتتو الست تتكر وت تتة الت تتتم يحئت تتل نتيجت تتة نقت تتد ج لت تتة

تت تتوقير محت تتتوت علت تته العمليت تتة اسي ت تتية للست تتكر ( )62امت تتا والنست تتوة لمقاومت تتة

لانستتوليس وستتوب اكتتتال وتتة البرمونتتات مقتتل ارمتتوس الفتتد اسمتتامة للةتتتة

اسنس تتوليس ف تتيمكس اس تفس تتر ووج تتوت كل تتل او ع تتتم وعالي تتة و تتة المس تتتقوات

النكامي ت تتة وارم ت تتوس الة ت تتتة استرينالي ت تتة ويحئ ت تتل ال ت تتنقد الكام ت تتل او اي ت تتاب

المرتوطة او نقد وة المستقوات اسنسوليس اة ناتجة عتس كلتل وتة وعاليتة

اسنس تتوليس نتيج تتة ت تتتمير او ك تتااب يئ تتيب انس تتجة الونكري تتا
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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 polycystic ovary syndrome which was
considered as gynecology that effect apparently the infected ones and same side effects could
accompany this kind of chronic disease like Hypertention, Dialbetes, Dislipdimia in the body and
sometime Cardias –arteries.
This study has been carrird out (189)blood sample of these infected women who has polycystic ovary
syndrome .After diagnosis of their cases has been known from the clinical and laboratorial test ,they
also undergo the Uiter Sound pictures. These women aged (17-45)years. They sexual hormones
concentrations have been measured (LH, FSH, PROL, Testos) .They level of the lipid component
concentrations in the blood plasma of these infected women was also measured .As well as the
measurment of the blood sugar ,performed there is also field study to each patient by asking her some
questions including :Age,arriage, Discipline of menstrual cycle ,the relationship between the menstrual
cycle and nursery , weight ,height ,and chronic disease ,the druge used and operations in the ovary .The
results of the research have shown significant rise of the (LH, FSH, PROL, Teston )compared with
controlling group with significant levels of 0.001)which shown that the highest concentrations of
prolactin (20.61+9.73) < p )ng/ml within these suffering patients of the Hypertention and Diabentes
,and the lowest concentrations was (9.55+0.51) ng/ml. This shows that the highest lowe of the
LH(19.96+3.30)MLU/ml .within the patients who suffer from Hypertention and Diabetes. and the
lowest one of (6.61+1.12)MIU/ml ,Asfor the FSH the highest level was (2.83+1.2)MIU/ml .Whilst the
highest concentrations of Testos. (1.33+0.13) ng/ml within these suffering patients who suffered from
Hypertention and the lowest one was (0.33+0.02)ng/ml. The results in lipid level in (p 0.001) where the
highest concentrations of Cholesterol (7.19+4.1) mmol /L of the Hypertention and Diabetes .Patients
while the lowest one was (4.01+1.99)mmol/L of the some Patients ,while the highest concentrations of
Tighlyceride (mmol/L ,and the lowest one was (1.1+0.01) mmol/ L. As for the concentrations of HDL,
the highest one was (0.71+0.27) mmol/ L, and the lowest one was (0.32+0.022) mmol/L of the
Hypertentionand patients. For the one VLDL, LDL, the highest conentrations was successigely
(0.44+0.18), (5.67+2.69) mmol /L and the lowest one was (0.24+0.14), (2.11+1.87) mmol / L. The
results of the late study have referred to f pregnancies occurrence in patient when they have taken the
Metformin druge in an arranged way ,the concentrations of prolactin has been lowered when they take
Parlodel druge .The average obesity has been lowered too as well as Hirsutismin the chin and most
achareras .It was also found that the P.C.O. cases have been risen within the married women rather than
the un married .This study also showes the increase of the amenorrhea for several months of the
patients of this disease ,through the field study ,it was shown that more than one patients of P.C.O.S
were found in the same family .

