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مقايسه ميزان پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين در خانمهاي مبتال به سندرم تخمدان
پليکيستيک و نمايه توده بدني طبيعي با افراد سالم
صمد اكبرزاده  ،8محمدرضا كالنترهرمزي  ،1صغري قاسمي  ،3الهه شبانكاره  ،4نيايش كشوري  ،4نيلوفر معتمد ،5مجتبي جعفري،6
*81

علي موحد  ،8پرويز بزي  ،7خليل پورخليلي  ،1زهرا اكبري  ،1نجمه حاجيان  ،8فائزه جهانپور  ،3نرگس عبيدي
 8گروه بيوشيمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 1گروه پزشكي داخلي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 3گروه زنان و زايمان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 4دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 5گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 6گروه ايمونولوژي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 7گروه آناتومي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 1گروه فيزيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 3گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 81گروه هماتولوژي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
(دريافت مقاله -31/81/14 :پذيرش مقاله)38/6/85 :

چكيده
زمينه :سندرم تخمدان پليكيستيک از بيماريهاي شايع غدد اندوكرين است كه  5تا  81درصد از زنان سنين باروري را درگير ميكند.
اين سندرم با اختالالتي از جمله ديابت نوع  ،1اختالالت چربي خون و چاقي همراه ميباشد .پروگرانولين و ريلكسين آديپوكاينهايي
هستند كه در متابوليسم كربوهيدراتها و ليپيدها دخالت دارند .اطالعاتي از سطح پالسمايي اين فاكتورها در زنان مبتال به سندرم
تخمدان پليكيستيک با نمايه توده بدني نرمال وجود ندارد كه بر اين اساس ،مطالعه مذكور طراحي گرديد.
مواد و روشها :مطالعه كنوني از نوع توصيفي ميباشد كه طي آن تعداد  33زن مبتال به سندرم تخمدان پليكيستيک با نمايه توده بدني
ريلكسين پالسما توسط تكنيک االيزا اندازهگيري شد.
يافتهها :غلظتهاي پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي در گروه بيمار در مقايسه با گروه كنترل تفاوت
معنيداري نداشت ولي افزايش معنيداري در ميزان  ،VLDLتريگليسيريد ( ،)P=1/146انسولين (HOMA-IR ،)P=1/186

( ،)P=1/185تستوسترون ( )P=1/18و دهيدرواپي اندروسترون سولفات ( )P=1/134در گروه بيمار نسبت به گروه كنترل مشاهده گرديد.
نتيجهگيري :در اين مطالعه ميزان پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين در گروه بيمار نسبت به گروه كنترل تفاوت معنيداري نداشت .شايد
بتوان چنين استنباط كرد كه نمايه توده بدني نرمال كمتر از  15و قندخون ناشتاي كمتر از  ،881سطح پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين
در افراد سندرم تخمدان پليكيستيک را تغيير نميدهد .از سوي ديگر تغييرات تستوسترون ،انسولين ،دهيدرواپي اندروسترون سولفات و
 HOMA-IRبهترميتوانند پيشگويي كننده ابتال به سندرم تخمدان پليكيستيک و ديابت ناشي از آن باشند.
واژگان كليدي :سندرم تخمدان پليكيستيک ،پروگرانولين ،ريلكسين ،نمايه توده بدني
*بوشهر ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،دانشكده پيراپزشكي ،گروه هماتولوژی
Email: n.obeidi@bpums.ac.ir
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كمتر از  15بر اساس معيار روتردام بهعنوان گروه بيمار و  31زن سالم نيز به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند .غلظتهاي پروگرانولين و
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مقدمه
سندرم تخمدان پليکيستيک از اختالالت رايج غدد

( .)11غلظت سرمي آن بالفاصله پس از ورزش افزايش

اندوکرين ميباشد که شمار زيادی از زنان در سنين

و  48ساعت بعد از ورزش کاهش مييابد (.)11

باروری به آن مبتال ميشوند .اين بيماری با قاعدگي

پروگرانولين يک فاکتور رشد است که در تومورزايي در

نامنظم و هيپراندرگونيسم 1مشخص ميگردد و با

سرطانهای گوناگون شامل سرطان پستان ،کارسينومای

مقاومت انسوليني ،اختالالت سلول بتای پانكراس،

تخمدان و گليوبالستوما شرکت ميکند ( .)6ريلكسين

عدم تحمل گلوکز ،ديابت نوع  ،2اختالالت ليپيدی و

از لحاظ ساختماني با انسولين ارتباط دارد ( )12و يكي

چاقي احشايي همراه ميباشد ( 1و .)2

از اعضای فوق خانواده انسولين ميباشد ( .)13دو ژن

سندرمهای متابوليک با تجمع و ازدياد توده چربي

ريلكسين بهنامهای  H1و  H2در انسان مشخص شده

مرکزی در ارتباط هستند و بافت چربي ،عالوهبر

است ( .)14گيرنده ريلكسين متعلق به خانواده گيرنده

ذخيره سازی انرژی ،توليد هورمونهای مختلف و

 Gپروتئين ميباشد (.)12

سيتوکاينهايي که آديپوکاين ناميده ميشود را بر عهده

هورمون پپتيدی ريلكسين ،عالوهبر ارگانهای سيستم

دارد (.)3

توليد مثلي جنس ماده ،اعمال گستردهای در مغز ،قلب،

آديپوکاينها

نقش

گستردهای

در

متابوليسم

کليه و پوست انجام ميدهد (.)16

کربوهيدراتها و ليپيدها ايفا ميکنند و بهنظر ميرسد

با توجه به اينكه در دنيا اطالعات موجود در مورد

نقش مهمي در پاتوژنز مقاومت به انسولين ،ديابت و

ارتباط پروگرانولين و ريلكسين در زنان با نمايه توده

آترواسكلروز داشته باشند ( .)4پروگرانولين يک

بدني نرمال مبتال به اين سندرم (نمايه توده بدني کمتر

گليكوپروتئين  675اسيد آمينهای در انسان است ()6

يا مساوی  )26اندک بود به همين دليل مارکرهای

که ژن آن بر روی کروموزوم  17قرار گرفته است ()5

بيوشيميايي و سطح پارامترهای مذکور و تغييرات

و پيوسته در تعدادی از سلولهای اپي تليال بهويژه

مرتبط با آن را در اين گروه از بيماران مورد بررسي

پوست ،دستگاه گوارشي ،سيستم توليد مثلي،

قرار گرفت.

سلولهای ايمني و نورونهای ويژه در مغز بيان
در طي گاستروالسيون و توسعه اپيدرم جنين ،سيستم

مطالعه انجام شده ازنوع توصيفي 2بود .بهطور کلي 77

عصبي و رگ خوني داشته باشد ( .)8افزايش

زن در دو گروه تقريباً مساوی تحت گروه تيمار و

غلظتهای سرمي پروگرانولين در ارتباط با چاقي

کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند .به اين افراد در مورد

شكمي ،افزايش گلوکز پالسما و اختالت ليپيدی

انجام آزمايشات و پژوهش مذکور توضيح داده شد و

ميباشد (.)9

با همكاری و رضايت ايشان ،پارامترهای انتروپومتريک

غلظت پروگرانولين سرم در زنان و مردان تفاوتي ندارد

و بيوشيميايي مورد ارزيابي قرار گرفت .تعداد  39زن

و بهنظر نميرسد که تغييرات آن وابسته به سن باشد

( 16-34ساله) مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک

1

2

Hyperandrogenism
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Cross-Sectional
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ميشود ( )7و ممكن است نقش تكثيری و توسعهای

مواد و روشها

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 8331

/ 813طب جنوب

طي مراجعه به متخصص زنان و زايمان درمانگاه

تا زمان انجام آزمايشات در دمای  -81درجه

تخصصي ابوالفضل بر اساس معيارهای تشخيصي

سانتيگراد نگهداری شد.

روتردام  2113بهعنوان گروه تيمار مورد بررسي قرار

پارامترهای بيوشيميايي نظير گلوکز ،تریگليسريد،

گرفتند .فرد مبتال بايد دو معيار از اين  3معيار (عدم

کلسترول تام HDL-C ،و کراتينين توسط دستگاه اتو

تخمکگذاری يا تخمکگذاری کم ،هيپرآندروژنيسم

آناليزر  Selectra 2و کيت پارس آزمون اندازهگيری
LDL-C

توسط

بهصورت باليني و يا آزمايشگاهي ،تخمدان

شد.

پليکيستيک در سونوگرافي) را داشته باشد (.)15

( Total cholesterol - )HDL-C+TG/5بهدست

عالوهبر اين  38زن ( 18-39ساله) با سونوگرافي

آمد و  VLDL-Cاز طريق فرمول  TG/5محاسبه

طبيعي لگني ،قاعدگي منظم ،بدون هيرسوتيسم و آکنه،

گرديد ( 17و  .)18غلظت انسولين پالسما ،تستوسترون

و بيدليل برای ناباروری بهعنوان گروه کنترل انتخاب

و دهيدرواپي اندروسترون سولفات (شرکت DRG

شدند .هر دو گروه از لحاظ نمايه توده بدني با هم

آلمان) ،ريلكسين (،Germany Immundiagnostik

هماهنگ بودند و پرسشنامه طراحي شده برای همه

 )AG ،Bensheimوپروگرانولين ()AdipoGen

آنها توسط پرسشگر تكميل گرديد.

توسط تكنيک اليزا 3اندازهگيری گرديد .ارزيابي مقاومت
(4)HOMA-IR

فرمول

فريد

والد

تمامي افراد شرکت کننده در طرح فاقد بيماری

انسوليني

تيروئيد ،نئوپالسم ،بيماری قلبي عروقي ،ديابت،

( 6)HOMA-Bبهترتيب توسط فرمولهای زير محاسبه

هيپرتانسيون و اختالالت کليوی بودند و حداقل برای

شدند ( 19و .)21

5

ماه

داروهای

پيشگيری

از

و تخريب پانكراس

بارداری،

گلوکوکورتيكوئيدها ،داروهای محرک تخمکگذاری،
داروهای ضد ديابت ،ضد چاقي ،ضد فشارخون،
استروژنها و آنتي آندروژنها مصرف نكرده بودند.
افراد با قندخون ناشتای باالی  111ميليگرم در
دسيليتر ،نمايه توده بدني باالی  26و سن بيشتر از 41
سال از مطالعه حذف گرديدند.
قاعدگي) بعد از  12ساعت ناشتايي شبانه انجام شد.
نمونه خون وريدی بين ساعت  8تا  11صبح در
لولههای حاوی اتيلن در آمين تترا استيکاسيد
دیسديک ( 1ميليگرم بهازای هر ميليليتر) جمعآوری
شد .سپس نمونهها بهمدت  16دقيقه در  3111gدر
دمای  4درجه سانتيگراد سانتريفيوژ گرديد و فور ًا
پالسمای حاصله به ويالهای مختلف انتقال يافت و
http://bpums.ac.ir

اندازهگيری شد .نمايه توده بدني با فرمول
[(مترمربع)2قد(/کيلوگرم)وزن] محاسبه گرديد.
برای توصيف دادهها از آمار توصيفي (ميانگين و
انحراف معيار) استفاده شد .از آزمون کولموگروف-
اسميرنوف برای بررسي نرمال بودن توزيع دادههای
کمي استفاده شد .با توجه به نرمال نبودن توزيع
ريلكسين ،از لگاريتم آن که دارای توزيع نرمال بود
3

ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay
HOMA-A: Homeostasis assessment model for insulin resistance
5
HOMA-B: Homeostasis assessment model for B cell function
4
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خونگيری در فاز فوليكوالر (روز اول تا چهارم

وزن و قد با استفاده از تكنيکهای استاندارد
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استفاده گرديد .برای بررسي ارتباط بين پروگرانولين و

تفاوت معنيدار در ميزان پالسمايي پروگرانولين،

ريلكسين با متغيرهای آنتروپومتريک و بيوشيميايي از

ريلكسين ،قندخون ناشتا ،کلسترول ،کراتينين،LDL ،

ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد .از رگرسيون

 )P>1/16( HOMA-B ،BUN ،HDLو افزايش

لجستيک برای بررسي ارتباط سندرم تخمدان

معنيدار در ميزان انسولين ( )P=1/115و

پليکيستيک با سطوح پالسمايي پروگرانولين و

 ،)P=1/116( HOMA-IRو تریگليسريدVLDL ،

ريلكسين با کنترل متغيرهای مداخلهگر استفاده شد.

( ،)P=1/145تستوسترون ( )P=1/11و دهيدرو اپي

دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS ( SPSS

اندروسترون سولفات ( )P=1/134در گروه تيمار

 )USA، Il،Chicago،Incويرايش  13مورد تجزيه و

نسبت به گروه کنترل ديده شد (جدول .)2

تحليل قرار گرفت .از نظر آماری )P>1/16( ،معنيدار
تلقي شد.

جدول  )1ميزان پارامترهاي بيوشيميايي در خانمهاي مبتال به
سندرم تخمدان پليكيستيک و نمايه توده بدني طبيعي
با افراد سالم

يافتهها

گروه كنترل

گروه بيمار

Pvalue

77/71±25/86

92±34/33

1/145

161/33±28/51

166/25±27/79

1/642

46/31±9/21

41/32±9/42

1/154

(mg/dl) LDL-C

89/47±21/17

96/37±24/42

1/251

(mg/dl) VLDL-C

16/64±6/37

18/41±5/85

1/145

(mg/dl) BUN

11/11±3/26

11/65±2/51

1/414

93/84±7/92

95/97±8/24

1/193

پارامترها

نتايج حاصله از بررسيهای انتروپومتريک بيانگر نبود

تريگليسريد (ميليگرم
در دسيليتر)

اختالف معنيداری بين سن ،وزن و نمايه توده بدني

كلسترول (ميليگرم در

در دو گروه تيمار و کنترل ميباشد ( )P>1/16در

دسيليتر)

حاليکه کاهش معنيداری از لحاظ قد ( )P=1/145در

(mg/dl) HDL-C

گروه تيمار نسبت بهگروه کنترل مشاهده گرديد
(جدول .)1

قندخون ناشتا (ميليگرم

جدول )8مقادير آنتروپومتريک در خانمهاي مبتال به سندرم
تخمدان پليكيستيک و نمايه توده بدني طبيعي با افراد سالم

در دسيليتر)
انسولين (ميكرويونيت
در ميليليتر)

گروه كنترل

گروه بيمار

سن (سال)

23/29±4/22

21/87±3/92

Pvalue
1/131

HOMA-B

وزن (كيلوگرم)

65/51±5/36

65/61±5/61

1/943

ريلكسين (پيكوگرم در

151/73±6/76

167/89±5/48

1/145

ميليليتر)

پارامترها

قد (سانتيمتر)
بر مجذور متر)

21/88±1/79

22/56±2/11

1/187

اطالعات بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار بيان شده است.

نتايج ميزان قندخون ناشتا ،تری گليسيريد ،کلسترول،

پروگرانولين (پيكوگرم
در ميليليتر)

174/21±93/47

195/99±97/16

1/298

1/51±1/73
111/16±24/51

1/72±1/56
116/88±19/81

1/495
1/248

دهيدرو اپي اندروسترون
سولفات (ميكروگرم در

2/72±1/71

3/71±2/22

1/134

ميليليتر)

کراتينين،BUN ،HDL-C ،LDL-C ،VLDL-C ،

تستوسترون (نانوگرم در

 ،HOMA-B ،HOMA-IRپروگرانولين ،ريلكسين،

ميليليتر)

تستوسترون و دهيدرو اپي اندروسترون سولفات در هر

3/24±1/38

4/15±1/38

1/116

كراتينين (ميليگرم در
دسيليتر)

1/38±1/13
1/76±1/13

1/48±1/15
1/72±1/13

1/11
1/469

دو گروه تيمار و کنترل در جدول  2خالصه شده
است .اطالعات حاصله از اين بررسي بيانگر نبود
http://bpums.ac.ir
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نمايه توده بدني (كيلوگرم

HOMA-IR

13/96±6/85

17/68±7/12

1/115

/ 815طب جنوب
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پارامترهای اندازهگيری شده در گروه تيمار و کنترل با

پليکيستيک ،نمايه توده بدني باال داشتند.

يكديگر (بهطور کلي) بررسي شدند ،ارتباط معنيداری

مطالعات بيان کردهاند که دليل چاقي در افراد سندرم

بين اين پارامترها با ساير پارامترهای بيوشيميايي

تخمدان پليکيستيک معلوم نيست ولي تصور ميشود

اندازهگيری شده يافت نشد (.)P>1/16

که چاقي ممكن است نقش پاتوژنيک در ايجاد سندرم
در افراد مستعد بازی کند ( )24با توجه به يافتههای

در اين مطالعه افزايش معنيداری در ميزان انسولين در

توده بدني نرمال ،عدم وجود رابطه معنيدار در

گروه بيمار نسبت به گروه کنترل مشاهده شد که با

پروفايل چربي گروه بيمار و کنترل و قندخون ناشتای

مطالعه کيم ( )Kimو همكاران همخواني داشت .نتايج

کمتر از  111ميليگرم در دسيليتر عواملي باشند که

حاصل از مطالعه کيم و همكاران بر روی ميزان

در اين مطالعه مانع تغييرات پروگرانولين و ريلكسين

مقاومت به انسولين در زنان مبتال به سندرم تخمدان

در افراد سندرم تخمدان پليکيستيک شدهاند .در تأييد

پليکيستيک نشان داد که سطح انسولين ناشتا و

نتايج حاصله مطالعات اشاره بر اين دارند که افزايش

 HOMA-IRبهطور معنيداری در گروه بيمار نسبت

غلظتهای سرمي پروگرانولين در ارتباط با چاقي

به گروه کنترل باالتر بود ( .)21در مطالعه که

شكمي ،افزايش گلوکز پالسما و اختالت ليپيدی

توسط  Shroff.Rو همكاران انجام شد پارامترهای

ميباشد و بهعنوان يک مارکر جديد التهاب مزمن در

متابوليک در زنان جوان چاق مبتال به سندرم تخمدان

چاقي و ديابت نوع  2ميباشد .همچنين يک مولكول

پلي کيستيک بررسي شد که در اين مطالعه تفاوت

مهم در پاسخ التهابي است و التهاب مزمن در ارتباط

معني داری بين پارامترهای سندرم متابوليک در 2

با چربي مرکزی و اختالل آن ميباشد (.)9

گروه يافت نشد اما مقاومت به انسولين در زنان سندرم

غلظت آن در افراد ديابتي  1/4برابر بيشتر ميباشد.

تخمدان پليکيستيک نسبت به گروه کنترل بيشتر بود

غلظت پروگرانولين سرم با نمايه توده بدني ،توده چربي

( )22که با مطالعه ما همخواني داشت.

کل بدن و چربي شكمي ارتباط دارد و گزارش گرديده

در مطالعهای که توسط آزيز ( )Azzizو همكاران

که ارتباط قابل مالحظهای بين پروگرانولين و ،A1C

صورت گرفت شيوع سندرم متابوليک در زنان سندرم

کلسترول تام و  CRPبا حساسيت باال وجود دارد (.)11

تخمدان پليکيستيک را نسبت به گروه کنترل بيشتر

مشخص گرديده است که تغيير الگوی آديپوکاين در

گزارش کرد ( .)23در مطالعه ياد شده ميزان  HDLدر

گردش ميتواند نقص ابتدايي در چاقي باشد و ممكن

گروه بيمار نسبت به گروه کنترل پايينتر بود که از اين

است در بيماری مرتبط با چاقي شامل نقص متابوليسم

جنبه با مطالعه ما همخواني نداشت .در مطالعه فوق

گلوکز و ايجاد ديابت نوع  2شرکت نمايد (.)26

ميانه سني در زنان سندرم تخمدان پليکيستيک 27

افزايش غلظت پروگرانولين سرم در ارتباط با چاقي

سال و در گروه کنترل  43سال بود و  2گروه بيمار و

شكمي ،گلوکز پالسما و اختالالت ليپيدی ميباشد

کنترل از لحاظ نمايه توده بدني محدود نشده بودند

( .)9اختالف معنيداری بين پروگرانولين و سن در اين

بهطوری که  72/3درصد از افراد سندرم تخمدان

مطالعه مشاهده نشد و در مطالعات مشابه گزارش شده

http://bpums.ac.ir
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بحث

فوق ميتوان چنين نتيجه گرفت که ممكن است نمايه

اكبرزاده و همكاران

بررسي ميزان پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين 816 /

که غلظت سرمي اين پارامتر در زنان و مردان تفاوتي

ريلكسين با هورمونهای درگير با سندرم تخمدان

ندارد و بهنظر نميرسد که تغييرات آن وابسته به سن

پليکيستيک نظير تستوسترون ،دهيدرواپي اندروسترون

باشد ( .)11در اين مطالعه تغيير قابل مالحظهای بين

سولفات نيز ارتباطي نداشت .ريلكسين پليپپتيدی

ميزان ريلكسين در گروه تيمار و کنترل مشاهده نشد و

است که بر روی بافتهای توليد مثلي پستانداران و

همچنين ارتباط معنيداری بين اين پارامتر و کليه

عموماً بر روی انبساط سرويكس و انقباض رحم مؤثر

فاکتورهای مورد مطالعه مانند عوامل مرتبط با ديابت

ميباشد .منبع ساخت ريلكسين در بين گونهها متغير

نظير انسولين مشاهده نشد اگر چه مطالعات نشان

ميباشد اما جايگاه غالب جسم زرد ،جفت و رحم

دادهاند که ريلكسين از لحاظ ساختماني با انسولين

ميباشد ( .)16بسته به گونهها ،تشخيص ريلكسين در

ارتباط دارد ( )12و يكي از اعضای فوق خانواده

خون محيطي هميشه محدود به زنان حامله نميشود،

انسولين ميباشد ( .)13ريلكسين بهنظر ميرسد در

هر چند در سگ  domesticبهعنوان هورمون ويژه

بافتهای توليد مثلي از طريق متابوليسم  cAMPعمل

وابسته به حاملگي شناخته شده است ( 33و .)34

نمايد( .فعال شدن آدنيالت سيكالز ،فعال شدن

در اين بررسي ميزان پالسمايي پروگرانولين و

پروتئين کنياز  Aو مهار فسفودی استراز) .اما نوع ويژه

ريلكسين در گروه بيمار نسبت به گروه کنترل تفاوت

مكانيسم سيگنال ترانس داکشن از طريق نيتريک

معنيداری نداشت .شايد بتوان چنين استنباط کرد که

اکسيد ،سيگنال وابسته به فسفوليپيد و تنظيم کانال

نمايه توده بدني کمتر از  26و قندخون ناشتای کمتر از

يوني نيز عمل ميکند (.)25-28

 111و عدم تغيير آنها در گروه تيمار و کنترل موجب

ريلكسين بهمقدار قابل مالحظهای در انسان و

عدم تغيير سطح پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين در

پريماتهای غير انساني در طي فاز لوتئال توليد

افراد سندرم تخمدان پليکيستيک ميگردد و در چنين

ميشود ( 29و  .)31رشد رحم را تحريک ميکند و

شرايطي تغييرات تستوسترون ،انسولين ،دهيدرواپي

ميتواند مسير سيگنالين رسپتور استروژن را فعال کند

اندروسترون سولفات و  HOMA-IRبهتر ميتوانند

( .)31درمان اوليه با استروژن عملكرد ريلكسين در

پيشگويي کننده ابتال به سندرم تخمدان پليکيستيک و

جوندگان را افزايش ميدهد ( .)32با وجود اين عوامل

ديابت ناشي از آن باشند.
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Abstract
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Background: Poly Cystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most commonly encountered endocrine gland
disease affecting 5-10 present of women at their reproductive age. This syndrome is associated with type 2
diabetes, dyslipidemia, and obesity. Progranulin and relaxin are adipokins that are related with carbohydrate
and lipid metabolism. Due to limited data about progranulin and relaxin plasma levels´ in women with PCOS
and normal BMI, this study was conducted.
Material and Methods: This study is a cross-sectional. During the study 39 women with PCOS and BMI<
25 on the basis of Rotterdam criteria were chosen as the patient group and 38 healthy women were selected
as the control group. The concentration of progranulin and relaxin were measured by ELISA technique.
Results: The difference in Plasma concentration of progranulin and relaxin, and also some of the
biochemical parameters in the patient group versus to the control group was not significant, but there was
significant difference in the concentrations of VLDL, triglyceride (p=0.046), insulin (p=0.016), HOMA-IR
(p=0.015), testosterone (p=0.01), and DHEAS (p=0.034) in the patients group compared to the control group.
Conclusion: In this study, the difference in Plasma concentration of progranulin and relaxin in the patient
group compared to the control group was not significant. It could be inferred that lack of change in plasma
level of progranulin and relaxin in women with PCOS is related to BMI<25 and FBS<110.
Moreoverestosterones, insulin, DHEAS and HOMA-IR changes could be better predictors of PCOS and its
associated diabetes.
Keywords: Poly Cystic Ovarian Syndrome (PCOS), progranulin, relaxin, Body Mass Index (BMI)
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