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Prevalence of insulin resistance in patients with polycystic
ovary syndrome referred to Sarem Hospital in 2020-2021
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Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common
hyperandrogenic disorders in the fertility age. In patients suffering from this
disease, etiologies and clinical manifestations such as insulin resistance,
hyperinsulinemia, and hyperandrogenism of insulin resistance are seen. According
to statistics, about 50 to 70 percent of women with this syndrome have different
degrees of insulin resistance that it is most important in term of common health of
these subjects. The aim of this study was to evaluate the prevalence of insulin
resistance in a number of patients with PCOS referred to Sarem Hospital in 20202021.
Martial and methods: This study was a descriptive cross-sectional study with a
convenience sampling method among PCOS patients with an age range of 27 to 30
years referred to the infertility special clinic. Collected data were analyzed using
descriptive statistics with SPSS software version 19.
Results: A total of 162 subjects with PCOS in sonography were entries in this
study. The test of insulin resistance evaluation was performed in a fixed method in
87 of them and the rest were excluded from research due to incomplete records. In
this research, the prevalence of insulin resistance was 69.3%.
Conclusion: The prevalence of insulin resistance in patients with polycystic ovary
syndrome in this study was almost consistent with the maximum of presented
statistics in previous studies and it is necessary to consider this point in the
treatment of these patients.
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 166ابوطالب صارمي و فاطمه جاللي زند

عدم تکمیل پرونده از مطالعه حذف گردیدند .در این پژوهش ،شیوع مقاومت
به انسولین در بیماران  69.3درصد بود.

شیوع مقاومت به انسولین در بیماران

نتیجهگیری :شیوع مقاومت به انسولین در بیماران دچار سندرم تخمدان

مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک

پلي کیستیک در این مطالعه تقریباً مطابق با حداکثر آمار ارایه شده در
مطالعات قبلي بود و الزم است این نکته در درمان این بیماران مورد توجه
قرار گیرد.

مراجعه کننده به بیمارستان فوق
تخصصی صارم در سال 1399
فاطمه جاللي زند  ، 1ابوطالب

صارمي*2

،

 1مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم ،بیمارستان فوق تخصصي صارم،
دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران.
 2مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم ،پژوهشکده سلولي و مولکولي و
سلول های بنیادی صارم ،بیمارستان فوق تخصصي صارم ،دانشگاه علوم
پزشکي ایران ،تهران ،ایران.

کلید واژهها :سندرم تخمدان پليکیستیک؛ مقاومت به انسولین؛
هیپرانسولینمي؛ هیپرآندروژنیسم؛ عدم تخمک گذاری.

تاریخ دریافت99/10/30 :
تاریخ پذیرش99/11/15 :
*نویسنده مسئول :ابوطالب صارمي

مقدمه
چکیده
مقدمه :سندرم تخمدان پليسیستیک یک از شایعترین اختالالت

مواد و روش ها :این مطالعه یک پژوهش توصیفي-مقطعي است که در
سال  1399در بیمارستان فوق تخصصي صارم با روش نمونهگیری در
دسترس از بین بیماران مبتال به سندرم تخمدان پليسیستیک با محدوده
سني  27تا  30سال مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي ناباروری انجام شد.
دادههای جمعآوری شده با اس تفاده از آمار توصیفي مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.
یافته ها :تعداد  162نفر بیمار که سندرم تخمدان پليسیستیک در
سونوگرافي داشتند ،وارد این مطالعه شدند .آزمایش بررسي مقاومت به
انسولین با یک روش ثابت در  87نفر از آن ها انجام شد و مابقي به دلیل
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هیپرآندروژنیک در سنین باروری ميباشد .در افراد مبتال به این بیماری،
مقاومت به انسولین ،هیپرانسولینمي و هیپرآندروژنیسم دیده ميشود .طبق
آمار حدود  50الي  70درصد زنان با این سندرم درجات متفاوتي از مقاومت
به انسولین دارند که از نظر سالمت عمومي این افراد حائز اهمیت خاص
ميباشد .هدف از این مطالعه ،بررسي شیوع مقاومت به انسولین در تعدادی
از بیماران دچار سندرم تخمدان پليسیستیک مراجعه کننده به بیمارستان
تخصصي صارم در سال  1399بود.

عدم تخمکگذاری یک عارضه شایع با تظاهرات بالیني متفاوت شامل
آمنوره ،الیگومنوره ،خونریزی غیر طبیعي رحمي و هیرسوتیسم است.
همچنین این عارضه ميتواند نتایج بالقوه مهمي مانند ناباروری ،افزایش
خطر هایپرپالزی و نئوپالزی آندومتر و شاید سرطان پستان ایجاد نماید.
یکي از اختالالت شایع غدد اندوکرین در زنان ،سندرم تخمدان
پليکیستیک  1است [. ]1
برای اولین بار  Steinدر سال  ،1935همراهي آمنوره و تخمدانهای پر از
کیست را که امروزه به عنوان سندرم تخمدان پليکیستیک شناخته
ميشود ،توصیف کرد [ .]2فرم کالسیک این سندرم به صورت آمنوره یا
ال نامنظم ،نازایي ،هیرسوتیسم ،چاقي و بزرگي دو طرفه
قاعدگي کام ً
[]3
تخمدان پر از کیست ميباشد  .این عارضه در سنین باروری دیده ميشود
و حدود  5درصد زنان در این سن را گرفتار ميکند [ .]4تخمدانهای
پليکیستیک ميتوانند به دنبال عدم تخمک گذاری مزمن ایجاد شوند .این
گونه تخمدانها حدوداً در  75درصد زنان با عدم تخمک گذاری
دیده ميشوند [.]5
امروزه محققان معتقدند علت سندرم تخمدان پليکیستیک ناشي از عوامل
مختلف ژنتیکي و محیطي ميباشد که همگي در پاتوفیزیولوژی بروز این
سندرم دخالت دارند [ .]6در حال حاضر ،تعریف سندرم تخمدان
پليکیستیک شامل هیپرآندروژنیسم  2بدون علت مشخص (مانند تومور
آندروژن ساز تخمدان) ،هایپرپالزی مادرزادی آدرنال با بروز دیررس ،عدم
تخمک گذاری و منظره تخمدانهای پليکیستیک در سونوگرافي به صورت
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مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفي-مقطعي 6که در سال  99در بیمارستان صارم انجام
شد ،تعداد  162خانم در محدوده سني  27تا  30سال و با تشخیص
تخمدانهای پليکیستیک در سونوگرافي ،به صورت نمونهگیری در دسترس
وارد مطالعه شدند .اطالعات مربوط به بیماران از طریق مصاحبه و پر کردن
پرسشنامه جمعآوری گردید .همچنین ،آزمایش بررسي مقاومت به انسولین
با یک روش ثابت در  87نفر از آن ها انجام شد و مابقي به دلیل عدم تکمیل
پرونده از مطالعه حذف شدند .طرح این مطالعه به تایید کمیته اخالق

با این حال ،مالک یا مطالعه اثبات مفید بودن این آزمایشات جهت تشخیص
مقاومت به انسولین موجود نمي باشد .همچنین ،باید توجه داشت که اندازه
گیری دقیق میزان انسولین مشکل است و البته در صورت مراحل پیشرفته
یعني  ،IGTمیزان افزایش انسولین روند کاهشي خواهد داشت که به دلیل
Cross-Sectional Study6
Homeostatic Model Assessment (HOMA)7
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Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)4
Luteinizing Hormone (LH)5

HOMA-IR = [Fasting Glucose (mg/dl) × Fasting Insulin
](μU/ml)/22.5
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بیش از هشت فولیکول با اندازه  2تا  8میلیمتر و افزایش استرومای تخمدان
است [ .]7از طرفي منظره سونوگرافیک تخمدانهای پليکیستیک در 16
درصد زنان بدون عالمت نیز دیده ميشود .عالوه بر عالئم این سندرم که
به آن ها اشاره شد ،شیوع چربي خون ،فشار خون باال ،دیابت نوع  2و
بیماریهای قلبي-عروقي در این بیماران بیشتر از جمعیت عمومي است.
هایپرانسولینمي و مقاومت به انسولین مهمترین ناهنجاریهای متابولیکي
است که این بیماران را تحت تأثیر قرار ميدهد [ .]8،9مقاومت به انسولین
به وضعیتي گفته مي شود که با یک مقدار مشخص انسولین ،کاهش کمتر
از نرمال در میزان گلوکز حاصل ميگردد .ابتدا ،سلولهای بتا در پانکراس
این مقاومت را با افزایش تولید انسولین جبران ميکنند و میزان گلوکز خون
را در حد نرمال نگه ميدارند .در این زمان بیمار فقط دچار مقاومت به
انسولین با مقادیر باالی این هورمون ميباشد [ .]10به مرور فردی که دچار
مقاومت به انسولین است از مرحله ی مقدار باالی این هورمون با حد طبیعي
گلوکز به مقادیر باال و غیر طبیعي گلوکز  3ميرسد و در نهایت به دیابت
نوع  2مبتال ميگردد .مقادیر باالی انسول ین باعث تحریک تخمدان و تولید
مقادیر زیاد آندروژن مي شود .به عالوه میزان باالی انسولین باعث کاهش
گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسي 4و در نتیجه افزایش قدرت
آندروژن ميگردد [.]11
احتمال دارد که مقادیر باالی انسولین در سطح مغز نیز باعث افزایش ترشح
هورمون لوتئینه کننده ( 5عامل تحریک تولید آندورژن از تخمدان) و
تحریک اشتها شود .بنابراین ،عواملي از قبیل افزایش ترشح  ،LHمقادیر
باالی آندروژن و چاقي باعث اختالل در تخمک گذاری ميشوند [ .]12با پیدا
شدن شواهدی دال بر رابطه بین سندرم تخمدان پليکیستیک و مقاومت
به انسولین و از آنجا که مقاومت به انسولین عامل کلیدی در بروز دیابت
نوع  2مي باشد ،این پیشنهاد مطرح است که زنان مبتال به این سندرم در
معرض خطر باالتری برای ابتال به دیابت نوع  2قرار دارند [ .]13هدف از این
تحقیق ،بررسي شیوع مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به سندرم
تخمدان پلي کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصي صارم در
سال  1399ميباشد.

انستیتو تحقیقات صارم رسید و از کلیه شرکت کنندگان قبل از شروع
مطالعه ،رضایتنامه کتبي اخذ گردید.
اطالعات اولیه و دموگرافیک بیماران شامل سن ،قد ،وزن ،شاخص توده
بدني به وسیله پرسشنامه جمع آوری و ثبت شد .وزن افراد تحت بررسي با
ترازوی باسکولي  Segaساخت آلمان و با دقت  0.5کیلوگرم و با لباس
سبک اندازهگیری شد .قد آنها پس از در آوردن کفشها با قدسنج و دور
کمر با متر نواری در ناحیه نوک سینه تا باسن در منطقه کوچکترین محیط
برآورد گردید .در مرحله بعد ،برای تشخیص سندرم تخمدان پليکیستیک
وجود دو معیار از سه معیار زیر مد نظر قرار گرفت -1 :عدم تخمک گذاری
یا الیگواووالسیون (تعداد سیکل ماهیانه کمتر از  6سیکل در طي  12ماه)؛
 -2عالیم کلینیکي یا بیوشیمیایي افزایش آندروژنها شامل وجود آکنه،
هیرسوتیسم ،آلوپسي و یا افزایش سطوح سرمي آندروژنها و  -3نمای
پليکیستیک با وجود تعداد  12فولیکول یا بیشتر در هر تخمدان با قطر
بین  2تا  9میليمتر و یا افزایش حجم تخمداني بیشتر از  10سانتيمتر
مکعب [.]14
در تمامي افراد مورد مطالعه ،پس از  12ساعت ناشتا بودن ،شبانه مقدار
 5سيسي خون وریدی برای بررسي قند خون ناشتا ،سطح انسولین و
هورمونهای دیگر از قبیل  ، LH،FSHپروالکتین ،استرادیول،
تستوسترون AMH ،و  TSHگرفته شد .جهت تشخیص مقاومت به
انسولین ،تست تحمل گلوکز خوراکي با  75گرم گلوکز و با اندازهگیری قند
خون ناشتا و به مدت  2ساعت بعد از گلوکز انجام گردید .با این روش IGT
و یا دیابت تیپ  2آشکار شده و مقاومت به انسولین پیشرفته اثبات شد.
گذشته از این ،مقاومت به انسولین را ميتوان با افزایش میزان انسولین ناشتا
(بیشتر از  20میکرو واحد بر میليلیتر) ،کاهش نسبت گلوکز ناشتا به
انسولین (کمتر از  )4.5و یا افزایش انسولین  2ساعت بعد از  75گرم گلوکز
نشان داد .در این مطالعه ،از روش آخر استفاده و میزان طبیعي انسولین
 2تا  25میکرو واحد بر میلي لیتر بر اساس کیت Demeditec (Cat. No:
) DE2935در نظر گرفته شد.
همچنین ،برای ارزیابي مقاومت به انسولین از شاخص HOMA 7استفاده
ميشود .این شـاخص توسـط ماتو و همکارانش در سال  1985ارائه گردید
و از فرمول ذیل با استفاده از سطح گلوکز ناشتای سرم و سطح انسولین
ناشتا محاسبه گردید .در صورتي که افراد دارای نمایه  HOMAبیشتر یا
مساوی  2.38باشند ،به عنوان مقاومت به انسولین در نظر گرفته مي شوند
[.]15،16
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فرسودگي سلولهای بتا پانکراس ميباشد .ضمناً ،مقاومت به انسولین از نظر
بالیني با دیدن چاقي ( BMIبیشتر از  30کیلوگرم بر مترمربع) ،انتشار
مرکزی چربي (چاقي سیب شکل با دور کمر بیشتر از  0.85در مقابل چاقي
گالبي شکل با دور باسن بیشتر از  )0.85و آکانتوز نیگریکانس( 8تغییرات
پوستي برجسته ،مخملي و معمو ًال هیپرپیگمانته پوست در ناحیه گردن و
آگزیال) تشخیص داده ميشد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار
توصیفي با استفاده از نرم افزار SPSSورژن  19تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها
این مطالعه بر روی  87بیمار مبتال به سندرم تخمدان پليکیستیک صورت
پذیرفت .این تحقیق نشان داد که  49.4درصد از افراد شرکت کننده ساکن
تهران 2.4 ،درصد غیر ایراني و مابقي از سایر نقاط ایران در این طرح
مشارکت داشتند .دیگر دادههای دموگرافیک شامل وزن ،قد و شاخص توده
بدني مربوط به افراد شرکت کننده در جدول  1نشان داده شده است (جدول
.)1

جدول  :1مشخصات دموگرافیک تعداد  87نفر بیمار مبتال به سندرم تخمدان
پليکیستیک

پارامترها

میانگین  ±انحراف معیار

قد (سانتيمتر)

162.1 ± 6.16

شاخص توده بدني (کیلوگرم بر مترمربع)

27.54 ± 2.25

عالیم سونوگرافیک شامل حجم و اندازه تخمدانها ،تعداد فولیکولها و
ضخامت آندومتر به عالوه مقادیر آزمایشگاهي در جدول  2ذکر گردید .از
نظر عالیم بالیني ،قاعدگي نامنظم در  77.9درصد افراد مورد مطالعه،
هیرسوتیسم در  65.1درصد و گاالکتوره در  9.6درصد دیده شد .میزان
انسولین ناشتا  2ساعت بعد از غذا کمتر از  10میکرو واحد بر میليلیتر در
 7درصد افراد 10 ،تا  25میکرو واحد بر میليلیتر در  23.7درصد و باالی
 25میکرو واحد بر میليلیتر در  69.3درصد افراد مشاهده شد .لذا شیوع
مقاومت به انسولین در بیماران  69.3درصد بود.

بحث

حجم تخمدان راست (سانتيمتر مکعب)

13.67

4.93

6

28

تعداد فولیکول در تخمدان راست

13.87

3.92

10

25

متوسط اندازه فولیکول ها در تخمدان راست (میليمتر)

6.49

0.99

4.5

9

حجم تخمدان چپ (سانتيمتر مکعب)

12.24

4.48

5

27

تعداد فولیکول در تخمدان چپ

13.27

3.56

10

25

متوسط اندازه فولیکول ها در تخمدان چپ (میليمتر)

6.63

0.98

4

9

ضخامت آندومتر (میليمتر)

5.54

1.99

2.3

11.7

قند خون ناشتا (میليگرم بر دسيلیتر)

94.38

16.38

72

185

قند خون  2ساعت بعد از  75گرم گلوکز (میليگرم بر دسيلیتر)

108.3

23.54

77

230

انسولین ناشتا (میليواحد بر میليلیتر)

16.53

2079

1.2

166

انسولین  2ساعت بعد از  75گرم گلوکز (میليواحد بر میليلیتر)

43.71

31.68

2.3

150

6.4

1.84

2

11

( LHمیليواحد بر میليلیتر)

9.19

4.93

1.6

26.2

استرادیول (پیکوگرم بر میليلیتر)

44.82

17.11

1.6

78

( FSHمیليواحد بر میليلیتر)

پروالکتین (نانوگرم بر میليلیتر)

69.42

177.03

4.7

969

( TSHمیکرواحد بینالمللي بر میليلیتر)

2.56

1.89

2

11.6

تستوسترون (پیکوگرم بر میليلیتر)

9.83

49.49

0.1

334

( AMHمیليگرم بر میليلیتر)

5.84

3.57

1

15.3

مـشخص ميشود .بیماران با این سندرم بـا مـشکالت نازایي در سنین
باروری و دیابت تیپ دو ،افزایش خطر بیماریهای قلبي و عروقي و
سرطان های پستان ،تخمدان و رحم در آینده روبرو هستند [ .]18هدف از
این تحقیق ،بررسي شیوع مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به سندرم
تخمدان پليکیستیک مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصي صارم در
سال  1399بود.
نتایج این پژوهش نشان داد که شیوع مقاومت به انسولین در بیماران 69.3
درصد بود .در سال  ،2013مطالعهای با عنوان شیوع و مشخصات بالیني
مقاومت به انسولین در  46نفر از زنان جوان مبتال به سندرم تخمدان
پليکیستیک در پاکستان توسط  Tabassumو همکاران ( )2013انجام شد
که این تحقیق میزان شیوع مقاومت به انسولین را  34.78درصد را گزارش
کرد .میانگین سني این افراد  23.72±4.37سال بود [ ]19که به میانگین
سني مطالعه ما نزدیک بود.
مطالعه دیگری در سال  2006با عنوان مقاومت به انسولین و چاقي باالی
بدن در سندرم تخمدان پليکیستیک در بغداد عراق توسط Al-Bayatti
انجام شد .در این تحقیق ،شیوع مقاومت به انسولین  76.5درصد بود ،اما
مقاومت به انسولین با آزمون  HOMAارزیابي محاسبه شد و اکثر زنان در
این مطالعه چاق بودند [ .]20محققان دریافتند که افزایش چاقي در بدن
ممکن است نقش بیماریزایي در ایجاد این سندرم در افراد مستعد
داشته باشد [ .]21،22نتایج این تحقیق با دادههای حاصل از کار ما به دلیل
وزن باالی افراد شرکت کننده در مطالعه مغایرت داشت چون میانگین وزن
نفرات در تحقیق ما  72.95 ± 14.56کیلوگرم بود.

Acanthosis Nigricans8
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بیماری تخمدان پليکیستیک یکي از شایعترین اخـتالالت غدد داخلي در
بین بیماران قبل از یائـسگي ميباشد کـه شـیوع بینالمللي آن  4تا 12
درصد است .اکنون رابطه بین افزایش مقاومت به انسولین و تخمدانهای
پليکیستیک به خوبي شناخته شده است [ .]17این سندرم با عدم
تخمکگذاری مزمن و عالیم بالیني یا آزمایـشگاهي هیپرآندروژنیـسم

نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

] [ Downloaded from saremjrm.com on 2022-08-14

وزن (کیلوگرم)

72.95 ± 4.56
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نتیجه گیري
هدف از این مطالعه حاضر ،بررسي شیوع مقاومت به انسولین در بیماران
مبتال به سندرم تخمدان پليکیستیک مراجعه کننده به بیمارستان فوق
تخصصي صارم در سال  1399بود .میزان شیوع مقاومت به انسولین در این
بیماران  69.3درصد گزارش شد که تقریباً برابر حداکثر آمارهای ارایه شده
مطالعات قبلي ميباشد .با توجه به بروز اختالالت تخمکگذاری و خطر
دیابت در افراد مبتال به این سندرم غربالگری دورهای و پیگیری این افراد از
لحاظ فاکتورهای خطرساز ،تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین اقدام بسیار
ضروری ميباشد .بنابراین ،مطالعات وسیعتر با تعداد نمونه بیشتر برای
تحقیق این نتایج الزامي به نظر ميرسد.

تشکر و قدردانی:
از لطف بي دریغ کارکنان محترم بیمارستان تخصصي صارم و انستیتو
تحقیقات صارم و همچنین شرکت کنندگان کمال تشکر را دارد.

کلیه داده های این مطالعه محرمانه بوده و بیماران از مراحل درمان آگاه
گردیده و پس از اخذ رضایت نامه کتبي از آنها ،وارد مطالعه شدند .پروتکل
پژوهش توسط "کمیته تحقیق و اخالق" انستیتو تحقیقات صارم تأیید شد.

تعارض منافع:
در این مطالعه تعارض منافع وجود نداشت.

منابع مالی:
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مالحظات اخالقی:

هزینههای پژوهش توسط انستیتو تحقیقات صارم تامین شده است.
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در مقایسه با جمعیت عمومي که شیوع چاقي  30الي  40درصد است ،این
میزان در افراد مبتال به سندرم تخمدان پليکیستیک بیش از  50درصد
ميباشد که معمو ًال چربي به صورت مرکزی تجمع یافته است .حدود 50
الي  70درصد زنان با سندرم تخمدان پليکیستیک درجات متغیری از
مقاومت به انسولین دارند و همان طور که ذکر شد از عوامل خطر مهم برای
ایجاد دیابت شیرین نوع  2ميباشد .حتي در زنان غیر چاق مبتال به سندرم
تخمدان پليکیستیک افزایش مختصر این خطر دیده ميشود [.]23
همراهي مقاومت به انسولین و اختالالت باروری با هیپرآندروژنیسم برای
اولین بار توسط  Achardو Thiersدر سال  1921با گزارش زن دیابتي
ریشدار نشان داده شد [ .]24در سال  Bonakdaran ،2014و همکاران که
هدف آن ها بررسي مقاومت به انسولین در هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در
مقایسه با افراد سالم و مبتال به  PCOSبود ،نتیجه گرفتند که سطح انسولین
سرم و شیوع مقاومت به انسولین در سه گروه هیرسوتیسم ایدیوپاتیک،
 PCOSو افراد سالم تفاوت معناداری نداشتند [ .]25در حدود  90درصد
بیماران هیرسوتیسم یا دچار سندرم تخمدان پليکیستیک و یا هیرسوتیسم
ایدیوپاتیک هستند .علت ها و مکانیسم ایجاد هیرسوتیسم ایدیوپاتیک کامال
شناخته شده نیست [ .]26تحقیقي در سال  2021با میانگین سني افراد
 6.56±39.38سال ،میانگین وزن  65.41±12.59کیلوگرم ،میانگین
شاخص توده بدني  25.5±4.9و متوسط دور کمر آنها  88± 13.1سانتيمتر
بود ،میزان باالی مقاومت به انسولین را در بیماران مبتال به سندرم تخمدان
پليکیستیک مستقل از چاقي نشان داد و سطح پایینتر از آدیپونکتین با
وزن مولکولي باال را در افراد چاق  PCOSتعیین کرد [.]15
تحقیقي با عنوان شیوع مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان
پليکیستیک با استفاده از ارزیابي مدل هموستاز توسط  DeUgarteو
همکاران  2005انجام شد .میزان شیوع مقاوم به انسولین در بیماران مبتال
به  PCOSبر طبق مدل  64.4 HOMAدرصد بودند .آنها نتیجه گرفتند
که بیماران با مقاومت به انسولین بیشتر از نظر بالیني تحت تأثیر قرار
گرفتند .اگرچه مقاومت به انسولین یک اختالل رایج در  PCOSاست ،اما
به نظر نمي رسد یک ویژگي جهاني باشد .میزان انسولین ناشتا در این
تحقیق  22.7±19.5میکروواحد بر میليلیتر و گلوکز ناشتا 87±13.8
میليگرم بر دسيلیتر بود که با دادههای ما اندکي متفاوت بود .این دادهها
همچنین نشان داد که نژاد BMI ،و سن به ویژه برای آزمایشگاهها و مراکز
بزرگ حداقل هنگام تشخیص مقاومت به انسولین بسیار مهم است [.]27
در یک بررسي ،شیوع سندرم متابولیک در پیگیری زنان دچار ( PCOSبا
میانگین سني  43±5.8سال)  23.8درصد در مقایسه با  8درصد در گروه
کنترل بود [ .]28پاتوفیزیولوژی عدم تخمکگذاری در بسیاری از زنان دچار
اختالالت تخمک گذاری و  PCOSمقاومت به انسولین ميباشد .با توجه به
اینکه این بیماران در معرض افزایش خطر دیابت و بیماریهای قلبي-
عروقي ،ناباروری ،هیپرپالزی و سرطان آندومتر و احتماالً سرطان پستان
هستند ،تشخیص درمان به موقع در این افراد از اهمیت خاصي برخوردار
است .عالوه بر این ،طبق بررسي های انجام شده ،خانواده افراد مبتال به
سندرم تخمدان پليکیستیک ،یک گروه پر خطر را تشکیل ميدهند که

باید مقاومت به انسولین در آنها شناسایي شود تا به موقع از بروز و پیشرفت
عوارض آن جلوگیری گردد [.]10
از محدودیت های این مطالعه ميتوان به جمعیت کم اشاره کرد ،که بهتر
است در مطالعات آینده تعداد نفرات بیشتر مبتال به این سندرم مورد بررسي
قرار گیرند .همچنین ،استفاده از یک روش برای ارزیابي مقاومت به انسولین
ميتواند به عنوان محدودیت دیگر در نظر گرفته شود.
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