


The 11th International & 16th National Congress on Quality 

Improvement in Clinical Laboratories

ن پلی کیست ربرسی ارتباط میان  رپفورین،مقاومت هب انسولین و ریسک روقی رد زانن مبتال هب سندروم تخمدا یکبیماری قلبی ع



مقدمه ژپوهش



اتوژنزپباهتروژنواندوکریناختالالتترینشایعازیکی

.استزناندرپیچیده

Irvingتوسط1935سالدرباراولین F.steinو

Michael L.leventhalشدتوصیف.

16 December 

2018

4



16 December 

2018

5

PCOS

لینی یا با)هایپرآندروژنیسم 
(بیوشیمیایی

مورفولوژی تخمدان 
پلی کیستیک 

(PCOM )

عدم تخمک گذاری
مزمن

بیماری های تیروئید
هیپرپروالکتینمی

یک هیپرپالزی مادرزادی غیرکالس
آدرنال
بارداری

نارسایی اولیه تخمدان
تومور ترشح کننده آندروژن

سندروم کوشینگ 
آکرومگالی
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PCOSیمتابولیکاختالالتبرایفاکتورریسکیک

زایشافگلوکز،تحملعدملیپیدمی،دیسمانندمتعدد

ابولیکمتسندروم،عروقی-قلبیبیماریخون،فشار

.باشدمیانسولینبهمقاومتو
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رانس ممبکران کانکال هکای تک، پروتئین تشککیل دهنکده منافک،ککر بکرای تشککیل پرفورین

.بر سلول های هدف منتقل شود Bگرانزیمتا از طریق آن د نپلیمریزه می شو

Tسیت های ، یک سرین پروتئاز است کر در گرانول های ترشحی درون لنفوگرآنزیم

ک ها ذخیره شده و باعث فعال شکدن مسکیرهای آپوپتوتیکNK CELLسیتوتوکسیک و 

.ودتخریب پروتئین های ساختاری می شوابستر بر کاسپازها در سلولهای هدف و



-نقکش مهمکی در بیمکاری یلبکی B–مطالعات نشان میدهند کر پرفورین و گرآنکزیم 

.عرویی ، دیابت، مقاومت بر انسولین و دیس لیپیدمی دارند

ماننکد سیتوتوکسیک و رها شکدن آنکزیم هکای سیتوتوکسکیکTفعال شدن سلولهای 

کر CVDبر عنوان یک ویژگی  مشترک میان چایی ،دیابت و B-پرفورین و گرآنزیم

.می باشند، یافت شده است PCOSاز فاکتورهای مرتبط با
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برمبتالافراددرعرویی-یلبیبیماریبرابتالخطرافزایشPCOSاینارتباطبراساسا

دادهنسبتالتهابو2تیپدیابتچایی،لیپیدمی،دیسانسولین،برمقاومتباسندروم

وعرویی-یلبیبیماریدرمهمینقشهمB–گرآنزیموپرفورینطرفیاز.استشده

.دارنددیابت

گرآنزیموپرفورینسرمیسطوحکرشدیماینبرما،اساساینبر-Bبیماراندررا

PCOSخطرناکرهایمارکازبرخیبافاکتوردواینآیاکرکنیمبررسیوکنیمتعیین

.دارندهمبستگیCVDوانسولینبرمقاومتچایی،
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روش ربرسی



ارمعیار ورود گروه بیم

15-37باروریسنیندرزنان

روترداممعیارهایبامطابق

مطالعردرکنندگانشرکتتمامیازآگاهانرکتبینامررضایتاخک

وریکآنتروپومتودموگرافیکاطالعاتشاملفرمیکتکمیل

پزشکیسابقر
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برمبتالزن40رویبرتحلیلی–توصیفیمطالعراین

PCOSمراکزبرکنندگانمراجعرازکنترلزن40و

هرشدزیانیکلینیکوشیرازیصیاددرمانیآموزشی

.گرفتصورت95-94سالدرگرگان

فازاوایلدرخونسیسی5مقداربرهاگیرینمونر

.گرفتانجام(یاعدگیچرخر8-3روز)فولیکوالر

خون گیری،ازپس

ویدگردجداسرمبالفاصلر

.شدفریز-80مایددر



کلسترول،،گلیسیریدتری،خونگلوکزHDL،LDLشدگیریاندازهبیوشیمیاییهایکیتبا.

تشخیصیکیتازاستفادهباانسولینMonobindتشخصیکیتازگرآنزیموپرفورینوآمریکاEASTBIOPHARMروشبرآمریکا

.شدگیریاندازهساندویچاالیزا

مقادیرBMI،WHR،HOMA-IRشدخواهدمحاسبرمربوطرهایفرمولتوسط.

BMI=

WHR =

HOMA-IR=
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فاکتورهایریسکCVDحضور

:ودشمیتعریفزیرفاکتور4ازتا2حدایل

1-BMI>25

2-WC>80

3-HOMA-IR>3.16

4-لیپیدمیدیس

حدایلحضورلیپیدمیدیس

:دشومیتعریفزیرمواردازیکی

1-LDL>110

2-HDL<35

3-TG>150

4-170>کلسترول

صشاختوسطانسولینبرمقاومت

رمحاسبمربوطرهایفرمولبازیرهای

:شودمی

BMI

WHR

HOMA-IR



تحلیلوتجزیر.شدانجامویلک-شاپیروواسمیرنوف-کولموگروفآزمونباهادادهتوزیعبودننرمال

افزارنرمازاستفادهبا%95اطمینانسطحدرMann–Whitneyوt-testهایآزمونباآماریدییق

SPSS .استشدهگرفترنظردرP<0.05حددرتغییراتداریمعنیسطح.شدانجام16

همبستگیازورنرمالغیتوزیعبامتغیرهایبرایاسپیرمنهمبستگیازمتغیرهامیانهمبستگیبررسیجهت

.شداستفادهنرمالتوزیعبامتغیرهایبرایپیرسون
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تحلیل  آماری 
تجزهی و
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و یافته اهنتایج 



و افراد کنترلPCOSمتابولیکی، هورمونی و بالینی بیماران مبتال هب متغیراهی : 1جدول

P value Control

(N=40)

PCOS

(N=40)

متغیر

0.81224.42±5.2824.06±5.86Age(year) 

0.00077.86±11.3788.08±10.86WC(cm)

0.0060.77±0.0730.81±0.061WHR

0.07311.00±1.5611.70±1.24SBP(mmHg)

0.6877.00±1.107.09±0.98DBP(mmHg)

0.245158.22±32.38170.41±44.11TC

0.77187.23±29.1489.90±35.06LDL-c

0.73253.11±12.5652.07±14.77HDL-c

0.00189.38±62.65142.20±73.59TG

0.00890.91±9.1395.39±7.13FBG

0.0647.69±5.1810.25±7.00Insulin

0.0421.75±1.222.45±1.78HOMA-IR

0.00124.66±2.7174.58±13.42Perforin(ng/ml)

0.00323.10±1.8474.62±16.20Granzymes B(ng/l)



و افراد کنترلPCOSبیماران مبتال هب  CVDمتابولیکی و فراوانی شاخص اهی : 1جدول

P value Control

(N=40)

PCOS

(N=40)

متغیر

0.04713(35.1%)24(64.9%)Dyslipidemia  n(%)

0.00210(27.8%)26(72.2%)CVD  n(%)

0.1983(27.3%)8(72.7%)Metabolic syndrome  n(%)

0.0004(10.8%)33(89.2%)Abdominal obesity  n(%)

0.0094(21.1%)15(78.9%)Insulin resistance  n(%)
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همبستگی رپفورین با   متغیراه : 2جدول 
PCOSرد گروه مبتال هب 

PCOSگروه متغیر

Perforin

-Pضریب همبستگی  value

Free.Testosterone0.3020.049

Insulin0.3040.048

HOMA-IR0.3160.039
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بحث



در مقایسکر بکا افکراد کنتکرل  PCOSدر بیمکاران مبکتال بکر T CD4 + CD28nullنشان داده اند کر سکلولهایمطالعات اخیر

مکی توانکد سکبب  PCOSدر بیماران مبکتال بکر Bح باالتری از پرفورین و گرانزیمومی توان گفت کر سطپس . یافتر استافزایش 

.شود Tافزایش غلظت سلول های

Geranzymeیک مطالعر گزارش کرده است ککر  B / Perforin بکر التهکاب مکزمن و حکاد در بیمکاری هکای یلبکی عرویکی

.آترواسکلروز مرتبط است 

1 بکر دیابکت نکو  در تخریب سلول های بتای پانکراس در بیمکاران مبکتالرا بعضی از گزارش ها، نقش اصلی پرفورین و گرانزیم 

.  می کنندپیشنهاد 
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. می باشدبر علت التهاب سیستمیک  PCOSکر اختالل عملکرد سلول بتا پانکراس در بیمارانندنشان دادشمالین و همکاران

نشان می دهد کر ممککن  PCOSدر بیماران مبتال بر IRو WHRبا افزایش Bافزایش غلظت گرانزیممیان همبستگی یابل توجر

.اشتر باشددر افزایش خطر ابتال بر چایی و دیابت بر طور مستقل در بیماران مبتال بر این سندرم دخالت د geranzyme-Bاست

کی از یش آنها یابا برخی از بیماری های التهابی مانند سندرم های حاد کرونر همراه هستند و افز Tمشخص شده است کر سلول های

. می شود PCOSدر زنان CVDمکانیسم های ممکن کر باعث افزایش خطر ابتال بر
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شکمی،چایی،سولینانبرمقاومتهمچنین.بودنرمالافرادازباالتربیماراندرگرانزیموپرفورینغلظتمیانگینکردریافتیمما•

وانسولینمیانریدامعنیومثبتهمبستگیهمچنین.بودباالتربیماراندرنیزعرویییلبیبیماریریسکولیپیدمیدیس

التهابشافزایبامککورشرایطاینکردادندنشانیبلیمطالعاتطرفیاز.شدمشاهدهپریورینباHOMA-IRوتستوسترون

یمارانبایندرهمگرانزیموپرفورینافزایشپساستمرتبطالتهابافزایشباPCOSکردادندنشانتحقیقاتنیزوهمراهند

کرداریمراTلولسافزایشوالتهابافزایشهمهایپراندروژنمیشرایطدرشدهدیده.باشدمرتبطالتهابافزایشهمانبرمیتواند

.باشدمیتواندگروهدوبینشدهمشاهدههورمونیاختالفاتکنندهتوجیرنوعیبرهماین
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نتیجه گیری 
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نتیجه گیری 

درالتهابیهایسایتوکاینانتشارطورخالصر،برIRوCVDو

غلظتبااستممکنPCOS،میدهندنشانPCOSالتهابیخصوصیات

.باشدمرتبطCVDوIRبرابتالخطروB-مگرانزیوپرفورین



با سپاس فراوان از توجه شما

 :با سپاس فراوان از 

گاه علوم زپشکی گلستان معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانش

کارکنان محترم بخش زانن مرکز آموزشی ردمانی شهید صیاد شیرازی و زدیانی 

رپسنل محترم مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختالالت  متابولیک دانشکده زپشکی 

تمامی شرکت کنندگان رد مطالعه


