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چکیده
سندرم تخمدان پليکیستیک ( )PCOSشایعترین اختالل اندوکرین در زنان در سنین باروري با شیوع  5تا  01درصد است .علت این بیماري
به طور کامل شناخته شده نیست ،اما سطح سرمي برخي هورمونها در این بیماري غیر طبیعي است .مطالعهي حاضر به منظور مقایسه سطح
پروالکتین در بیماران مبتال به  PCOsو گروه کنترل انجام گرفته است .این مطالعه از اردیبهشت  0940تا پایان مهر  0941در مراکز هشت
استان انجام گرفت .جامعه آماري  911بیمار و گروه شاهد  511نفر در نظر گرفته شدند .اندازهگیري سطح سرمي پروالکتین خون انجام گرفت
و اطالعات جمعآوري شده با انجام آزمون منویتني ،محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن ،و رسم منحني  ROCبه کمک نرمافزار SPSS
ویرایش  ،06تجزیه و تحلیل شد .میانگین سطح سرمي پروالکتین در بیماران تحت مطالعه  11/10 ± 7/10نانوگرم بر میليلیتر با دامنه -51/16
 ،01/0و در گروه شاهد  07/10 ± 1/77نانوگرم بر میليلیتر با دامنه  01-19محاسبه شد .محاسبات نشان داد که بین سطح سرمي پروالکتین
افراد بیمار و گروه شاهد با حد طبیعي  15نانوگرم بر میليلیتر اختالف معنيداري وجود دارد ( .)P>1/110با استناد به نتایج بهدست آمده در
مطالعهي حاضر ،نميتوان به طور قاطع ارتباط میان سطح باالي پروالکتین و بیماري  PCOرا به عنوان یک نشانه تشخیصي در نظر گرفت .با
این حال ،انجام مطالعات بیشتر روي جمعیت بزرگتر ضروري به نظر ميرسد.
کلمات کلیدی :تخمدان پليکیستیک ،سطح سرمي پروالکتین ،هیپرآندروژنیسم ،هیپرپروالکتینمي.

مقدمه
سندرم تخمدان پليکیستیک ( )PCOSمهمترین ناهنجاري

قلبي ـ عروقي و دیابت ميباشند [ 5 ،9و  .]7علل بیماري

رایج اندوکرین در میان زنان در سن باروري است و شیوع

 PCOSهنوز مبهم است [ ،]00اما به خوبي مشخص شده

آن بین  5تا 01درصد متغیر است [ 1و  .]9تظاهرات بالیني

است که ترشح نامناسب گنادوتروپینها ،به ویژه ترشح LH

بیماري شامل اختالالت قاعدگي و عالئم هیپرآندروژنیک

منجر به بروز شکل معمولي  PCOSميشود [.]01

است که ممکن است با اختالالت متابولیک همراه باشد.

همچنین ،افزایش برخي هورمونها از جمله نسبت  LHبه

اختالالت قاعدگي از بارزترین نشانههاي این بیماري است

 ،FSHافزایش تستوسترون آزاد و تستوسترون تام را

که حاکي از اختالل عملکرد تخمدانها ميباشد [ .]0عالئم

ميتوان از علل این بیماري دانست [ .]07 ،09از

هیپرآندروژنیسم مانند هیرسوتیسم ،آکنه ،ریزش مو و نازایي،

هورمونهایي که نقش آن در ایجاد  PCOهنوز مورد بحث

در میان زنان  PCOSبه فراواني قابل مشاهده است .این

است هورمون پروالکتین است [ .]11،07این هورمون از

بیماران در معرض عوارض جدي مانند افزایش خطر سرطان

سلولهاي الکتوتروف غدهي هیپوفیز جلویي ترشح ميشود.

آندومتر و پستان ،دیسلیپیدمي ،هیپرتانسیون ،بیماريهاي

سطح سرمي این هورمون در زنان پایین و نزدیک به 15
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نانوگرم بر میليمتر است ،اما ميتواند در زمان حاملگي تا

شواهدي مبني بر سندرم تخمدان پليکیستیک در آنها

 01برابر افزایش پیدا کند .این هورمون براي تولید شیر و

ارزیابي نگردید ،وارد مطالعه شدند.

شیردهي الزم است [ .]06 ،4هیپرپروالکتینمي ارتباط زیادي

افراد مورد بررسي  11تا  91ساله بودند .نمونهي خون افراد

با اختالل عملکرد قاعدگي دارد و یکي از شایعترین علل

مورد مطالعه در حالت ناشتا مورد ارزیابي قرار گرفت و

آمنورهي ثانویه است .از علل هیپرپروالکتینمي ميتوان به

سطح سرمي پروالکتین به روش رادیوایمونواسي بر حسب

حاملگي ،بیماري هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ،هیپرتیروئیدي،

نانوگرم بر میليلیتر سرم اندازهگیري شد .همچنین با

استرس و تحریک نوک پستان اشاره نمود [ .]11 ،04شیوع

اندازهگیري قد و وزن بیماران ،شاخص توده بدني ( Body

هیپرپروالکتینمي در بیماران  PCOSحدود  07درصد

 Mass Indexیا  )BMIتعیین گردید و ارتباط آن با سطح

گزارش شده است [ .]06با توجه به مطالعات انجام شده،

سرم پروالکتین مورد بررسي قرار گرفت.

شیوع باالي هیپرپروالکتینمي در بیماران مبتال به PCOs

اطالعات بهدست آمده بهوسیله نرمافزار  SPSSویراست

گزارش شده است ،ولي برخي پژوهشگران نیز افزایشي در

 06و آزمون ضریب همبستگي اسپیرمن مورد تجزیه و

میزان پروالکتین زنان بیمار مشاهده نکردهاند [ .]09 ،09با

تحلیل قرار گرفت و  p>1/110معنيدار تلقي گردید.

توجه به همراهي هیپرپروالکتینمي با هیپرآندروژنیسم و

نتایج

اختالالت قاعدگي [ ]01و همپوشاني عالئم این دو و عدم

در این مطالعه میانگین سني بیماران 14/61 ± 5/19 ،PCO

تخمکگذاري در زنان هیپرپروالکتینمي ،آزمون اختصاصي

سال با دامنه  11-91سال بود .میانگین  BMIدر این

جهت رد این بیماري در تمام زنان فاقد تخمکگذاري

بیماران  16/74 ± 1/45کیلوگرم بر مترمربع با دامنه 11-91

توجیه ميشود ،اما با توجه به پژوهشهاي فوقالذکر ،انجام

بود .میانگین سطح سرمي پروالکتین در بیماران مورد مطالعه

این آزمون در زنان  PCOsالزم نیست [.]00 ،6 ،5

 11/10 ± 7/10نانوگرم بر میليلیتر با دامنه 01/0-51/16

هدف از این مطالعه ،مقایسه سطح سرمي پروالکتین در زنان

بود (جدول  0و نمودار  .)0محاسبه ضریب همبستگي

 PCOsو مقایسه آن با گروه کنترل ،براي تعیین میزان اثر

اسپیرمن بین نمایه توده بدني و هورمون پروالکتین

پروالکتین در بروز  PCOsاست.

( r=1/010و  )P=1/190نشان داد که رابطه مثبت معنيداري

مواد و روش کار

بین نمایه توده بدني و هورمون پروالکتین در افراد مبتال به

مطالعه حاضر مطالعهاي توصیفي ـ تحلیلي است که از

 PCOsوجود دارد .رابطه معنيداري بین سن و سطح

اردیبهشت ماه  0940تا پایان مهر ماه  0941در مراکز هشت

پروالکتین سرم نیز وجود نداشت ( r=1/109و .)p=1/011

استان تهران ،بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،

با توجه به یافتههاي این تحقیق ،همبستگيهاي مشاهده شده

کرمان ،هرمزگان ،همدان و فارس انجام گرفت .مطالعهي

در حد ضعیف اما معنيدار هستند.

حاضر با انتخاب  911بیمار از میان  591نفري که توسط

به منظور تعیین حساسیت و ویژگي سطح هورمون در

پزشک متخصص مورد ارزیابي بالیني قرار گرفتند و افرادي

تشخیص افراد  PCOsاز نمودار Receiver ( ROC

با تخمدان پليکیستیک تشخیص داده شدند ،صورت گرفت.

 )Operating Characteristicاستفاده شد .بر این

همچنین افراد گروه شاهد با انتخاب  511نفر از میان 595

اساس ،بهترین نقطه برش و نیز حساسیت و ویژگي براي

نفري که به دالیل دیگر به بیمارستان مراجعه کرده بودند و

هورمون مورد مطالعه محاسبه شد (نمودار  .)1بهترین نقطه
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برش عددي است که داراي باالترین دقت در تفکیک

 11-91بود (جدول  .)9میانگین سطح سرمي پروالکتین در

بیماران  PCOsاز افراد سالم است .این نقطه برش براي

افراد گروه شاهد  07/10 ± 1/77نانوگرم بر میليلیتر با دامنه

هورمون مورد بررسي همراه با حساسیت ،ویژگي ،ارزش

 01-19بود .محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن بین نمایه

اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي در جدول  1آورده شده

توده بدني و هورمون پروالکتین ()r=1/059 ،P=1/110

است .در این مطالعه میانگین سني افراد گروه شاهد ± 9/16

نشاندهنده رابطه معکوس معنيدار بود .رابطه معنيداري

 14/46سال با دامنه  11-91سال و میانگین  BMIدر افراد

بین سن و سطح پروالکتین سرم نیز وجود نداشت.

گروه شاهد  15/60 ± 1/90کیلوگرم بر مترمربع با دامنه

( r=-1/109و .)P=1/70

جدول 0ـ مقایسه هورمون پروالکتین زنان مبتال به سندرم تخمدان پليکیستیک و زنان سالم (کنترل)
گروه

هورمون
پروالکتین ()ng/ml

†

)n= 044( PCOS

کنترل ()n= 044

11/10±7/10

07/10±1/77

p-value

>1/110

جدول1ـ نقطه برش براي هورمون پروالکتین همراه با حساسیت ،ویژگي ،ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي
هورمون پروالکتین

نقطه برش

حساسیت

ویژگی

ارزش اخباری مثبت

ارزش اخباری منفی

سطح زیر منحنی

10/15

٪16/1

٪40/9

٪41/0

٪61/9

1/507

جدول 9ـ مقایسهي ویژگيهاي جمعیتشناختي زنان مبتال به سندرم تخمدان پليکیستیک و زنان سالم (کنترل)
ویژگیهای جمعیتشناختی

گروه
p-value
)n= 911( PCOS

کنترل ()n= 511

سن (سال)

14/61±5/19

14/46±9/16

†1/007

وزن ()kg

71/05±4/19

71/55±0/10

†>1/110

قد ()cm

069/07±5/77

065/17±5/19

†1/951

نمایهي تودهي بدني ()kg/m2

16/74±1/45

15/60±1/90

†>1/110

مقادیر متغیرهاي کمي و کیفي به ترتیب به صورت میانگین±انحراف معیار و (درصد) فراواني نشان داده شده است † .آزمون من-ویتني.
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نمودار 0ـ مقایسهي هورمون پروالکتین زنان گروه  PCOsو کنترل با استفاده از نمودار جعبهاي

نمودار 1ـ منحني مشخصهي عملکرد ( )ROCدر نقاط برش مختلف هورمون پروالکتین در دو گروه زنان مبتال و غیرمبتال به ( PCOsمحور
افقي معرف ویژگي و محور عمودي معرف حساسیت ميباشد)
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بحث
هدف از انجام این مطالعه ،تعیین سطح سرمي پروالکتین در

داشت ،از این رو ميتوان گفت که در بیماران  PCOsبا

بیماران مبتال به  PCOو ارزش تشخیصي این هورمون به

افزایش توده بدني میزان پروالکتین خون افزایش پیدا

عنوان یک نشانه زیستي در تشخیص  PCOميباشد .طبق

ميکند ،که این نتایج تأیید کننده مطالعاتي مانند کارمینا و

نتایج کارمینا و همکاران ،هیپرپروالکتینمي با افزایش سطح

تقوي ميباشد [.]19 ،5

سرمي استروژن DHEA ،و  17-OHPهمراه بوده است

نتیجهگیری

[ .]5مطالعات نشان داده که سطح پروالکتین بیماران PCO

با استناد به مطالعات انجام شده در سالهاي اخیر که برخي

مبتال به گاالکتوره و آمنوره باالتر از سطح طبیعي بوده است

از آنها مؤید افزایش تولید پروالکتین و برخي ناقض آن

[ .]06 ،4در مطالعات انجام شده بر روي دو گروه ،مبتال و

هستند ،نميتوان در مورد این که پروالکتین به عنوان یک

غیرمبتال به  ،PCOسطح پروالکتین سرم در بیماران مبتال به

نشانه زیستي در  PCOsمحسوب ميشود ،به نتیجه قطعي

 PCOبه طور معنيداري باالتر از گروه کنترل بود [ .]11در

رسید .بدیهي است ،با توجه به بر هم کنش هورموني و تأثیر

مطالعهاي دیگر که بر روي  011بیمار  PCOsانجام گرفت،

بر محور هیپوفیز– هیپوتاالموس ،مطالعات بیشتر ميتواند

مشخص شد که سطح پروالکتین بهطور معنيداري باالتر از

ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد .همچنین

سطح طبیعي بود [ .]10این یافتهها با نتایج بدست آمده از

معیارهاي تشخیص بیماري نیاز به بازنگري دارد تا بتوان با

تحقیق حاضر مغایرت دارد.هرچند تحقیق حاضرنشان مي-

قطعیت ارتباط میان پروالکتین و  PCOرا اثبات کرده و یا

دهد زنان با توده بدني باال و مبتال به  PCOداراي سطح

از آن در تشخیص بیماري بهره برد.

سرمي پروالکتین باالیي نیز ميباشند .با این وجود ،در
تحقیق دیگري که پروالکتین در  01بیمار مبتال به  PCOsرا
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