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 کیستیک یدر زنان مبتلا به سندروم تخمدان پل یجنس یو سطح هورمون ها

 انیقیخادم حق نیدکتر حس

 :چکیده

 علت ترینشایع و باروری سنین در زنان بین در اندوکرین بیماری ترین شایع کیستیک، پلی تخمدان سندروم :زمینه و هدف

 تواندمی اکسیداتیو استرس .است داده قرار تاثیر تحت را جمعیت این درصد 6-01 که است گذاری تخمک عدم از ناشی نازایی
 مکمل تأثیر یبررس باهدف مطالعه ایناکسیدانی الاژیک اسید، با توجه به خاصیت آنتی .کند تشدید این بیماری را وضعیت
 هورمونهای طحس و ، فاکتورهای التهابیاکسیداتیو استرس ضعیت گلیسمیک، مقاومت انسولینی،بر و (EA)اسید الاژیک خوراکی
 .شد انجام کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتلا زنان در جنسی

 کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتلا زن 61 دارونما، با شدهسوکورکنترل تصادفی دو بالینی کارآزمایی این در: بررسی روش

 011 حاوی قرارگرفته و به ترتیب کپسول (نفر 01)و دارونما ( نفر 01)تصادفی در گروه مداخله  طوربه بیماران. شدند انتخاب
های در ابتدا و انتهای مطالعه اطلاعات دموگرافیک، شاخص. دریافت کردند هفته 8 مدت دارونما را به یا روز در EA گرممیلی

 ، کلسترول(IR)ین ، مقاومت به انسول، انسولین (FBS)ناشتا نقند خوبدنی، سنجی، دریافت مواد غذایی و میزان فعالیت تن
ظرفیت آنتی  ،(HDL) ، لیپوپروتئین با چگالی بالا(LDL) ، لیپوپروتئین با چگالی کم (TG)، تری گلیسیرید (TC)تام

،  (TNF-α)، فاکتور نکروز تومور آلفا C (CRP)، پروتئین واکنش پذیر (MDA)، مالون دی آلدئید(TAC)تام  اکسیدانی
فعالیت بدنی افراد توسط  .اندازه گیری شد مطالعه انتهای و ابتدا در (AMH) مولرین آنتی هورمون و جنسی هورمونهای
 لیو تحل هیزتجاندازه گیری شد. ساعته  02یادآمد خوراک  فرم به وسیلهفعالیت بدنی و دریافت مواد غذایی  یپرسشنامه

 SPSS افزاررمن از استفاده با آماری وتحلیل. تجزیهفور انجام شد شنیخوراک با استفاده از نرم افزار نوتر ادآمدی یپرسشنامه ها

برای مقایسه برون  Independent sample t testبرای مقایسه درون گروهی و  paired t test هایو از آزمون شد انجام
 .شد استفادهگروهی 

سنجی، دریافت مواد غذایی و میزان فعالیت بدنی در دو گروه تفاوت در ابتدا و انتهای مطالعه به لحاظ فاکتورهای تن: هایافته

 ،خون ناشتا قندداری در میانگین در گروه مداخله باعث کاهش معنی EAدر انتهای مطالعه، دریافت . داری وجود نداشتمعنی
 ولاکتینپر تام، تستوسترون، کلسترول تام و ، تری گلیسیرید TNFα ،MDA،LDLو  IR ،CRP، میزان پلاسما سطح انسولین

همچنین مصرف مکمل الاژیک اسید به مدت دو ماه باعث افزایش  (.P <10/1)در مقایسه با گروه دارونما گردید  AMH و
در مدت دو ماه مشاهده  HDLولی تأثیر معناداری در میانگین (.  P <10/1در گروه مداخله شد) TACداری در میانگین یمعن

 نشد.

 بهبود طریق از PCOS به مبتلا زنان در اکسیدانی با منشأ غذاییآنتی مکمل یک عنوانبه تواندمی EA : مکملگیرینتیجه

 .شود استفاده زنان در متابولیک اختلالات کاهش برای است ممکن مکمل این. باشد مفید ،انسولین به مقاومت
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