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االكياس  متعدد تأثير ممارسة النشاط الرياضي المعتدل على متالزمة المبيض
PCOs)على عينة من النساء في محافظة ديالى )  

 *مثنى عبد القادر صالح المهداوي*       ساره رشيد هادي*     سيناء فليح حسن**
 جامعة ديالى\قسم علوم الحياة–كلية العلوم 

 جامعة ديالى\ة التربية البدنية وعلوم الرياضة كلي
 الخالصة:

 (PCOS)هدفت الدراسة الحالية تقدير نسبة انتشار متالزمة المبيض متعدد األكياس 
Polycystic ovary syndrome   لدى عينه من النساء في محافظة ديالى، ودراسة تأثير النشاط

 ,LH, FSH, Prolactine)مؤشرات الهرمونية البدني على اإلصابة بالمتالزمة، وتقييم بعض ال
Testosterone) سنة  20-11متطوعة تراوحت اعمارهن بين  255. تضمنت الدراسة الحالية

 155اسبوع ) 12ساعة اسبوعيا لمدة  14قسمن الى فئتين، فئة يمارسن الرياضة بشكل منتظم 
لتشخيص  2553ير روتردام متطوعة(، اعتمدت معاي  155متطوعة ( و وفئة ال يمارسن الرياضة)

االصابة بالمتالزمة. قدرت نسبة انتشار متالزمة المبيض متعدد األكياس في عينة الدراسة 
، ولم يسجل تأثير معنوي لعمر النساء على نسبة انتشار المتالزمة ضمن مجموعة 21.0%

بة، وبينت ( مع االصاBMIالدراسة، وكذلك لم يسجل اي فرق معنوي احصائي لمؤشر كتلة الجسم )
الدراسة ان لممارسة الرياضة تأثير معنوي واضح إذ قدرت نسبة انتشار هذه المتالزمة لدى الفتيات 

. ولم تسجل %33، بينما اللواتي ال يمارسن نشاط رياضي %24اللواتي يمارسن نشاط رياضي 
اضي و ( مع ممارسة النشاط الري(BMIاي عالقة معنوية بين عمر النساء و مؤشر كتلة الجسم 

االصابة بالمتالزمة ضمن الدراسة. بينت الدراسة الهرمونية زياده معنوية في مستويات الهرمونات 
لدى المصابات بالمتالزمة بالموازنة مع مجموعة   (LH, Prolactin, Testesteron)الجنسية 

 ,لجنسيةاالسيطرة. وبينت الدراسة ان لممارسة الرياضة تأثير معنوي واضح على تنظم الهرمونات  
Prolactin, LH)  Testesterone في جسم النساء المصابات اللواتي يمارسن نشاط رياضي )

 موازنة مع النساء المصابات اللواتي ال يمارسن نشاط رياضي.
  Introductionالمقدمة 

ألول مرة  Polycystic ovary syndromeوصفت متالزمة المبيض متعدد األكياس 
(. وهي اضطراب الغدد ,Stein and Leventhal (1935و ليفنثال من قبل ستاين 1930عام 

من  %1-1الصماء االكثر شيوعا الذي يؤثر على النساء في سن االنجاب، و قدرت اصابة 
اعتمادا على معايير تشخيص المعاهد الوطنية للصحة  1995النساء حول العالم بهذه المتالزمة عام

National Institutes of Health(NIH).  وجرت مراجعة معايير التشخيص برعاية الجمعية
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األوربية لعلم األجنة والتناسل البشري والجمعية األمريكية لطب التناسل في مؤتمر روتردام عام 
 Moran et al, 2010; March) و خرجت بتعريف معايير روتردام لتشخيص المتالزمة. 2553

et al, 2010) ص المتالزمة قلة اإلباضة، فرط تشمل الخصائص الرئيسة لمعايير تشخي
اول عيوب هذه المتالزمة هو تخليق األندروجين، وظهور عدة اكياس حول المبايض وان 

 ,.Goodarzi et al)فضال عن االفراز المفرط ل ندروجين الستيرويدات المبيضية غير المنتظم 
يها افراز التي يبدأ ف . يشكل افراز االندروجينات وسمنة البطن حلقة ضاره ضمن المتالزمة(2011

 Escobar-Morreale andاالندروجينات المزمن مبكرا وينتج عنه سمنه في منطقة البطن 
San Millan, 2007)( لذلك يعد تنظيم نمط الحياة عن طريق اتباع حميه غذائية ،)diet و )

لنساء اللواتي ا ممارسة التمارين الرياضية مفيدا المصابات بمتالزمة المبيض متعدد األكياس السيما
 Kimيعانين زياده في الوزن او السمنة عن طريق تحسين حساسية العضالت الهيكلية ل نسولين )

et al., 2007 وان االعراض السريرية و البايوكيميائية تتأثر بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية .)
(Huber-Buchholz et al., 1999.) 

ن ية دقيقة تقدر نسبة انتشار المتالزمة حيث نشرت دراستاولم تجرى في العراق دراسات وبائ
 Hussein and)سابقتان احدهما اجريت في مركز رعاية العقم  مستشفى اربيل التعليمي للوالدة 

Alalaf , 2013)  و اخرى اجريت في مستشفى البصرة التعليمي ل طفال والوالدة(Khosho, 
et.al.,2010). ، ى معدالت انتشار فوفق المعدل العالمي، مع مالحظة وكال الدراستين تشير ال

كون العينة في كلتا الدراستين اخذت من مستشفيات متخصصة والذي قد يدفع العينة نحو االنحياز 
 وتختلف عن طبيعة العينة العشوائية الالزمة للخروج بتقديرات دقيقة.

ألكياس لدى عينة من هدف من الدراسة الحالية تقدير انتشار متالزمة المبيض متعدد ا
تقيم تأثير ممارستهن الرياضة المنتظمة على نسبة انتشار متالزمة المبيض و نساء محافظة ديالى.

متعدد األكياس ودورها في تنظيم بعض الهرمونات الجنسية لبيان امكانية استعمالها تخفيف الميل 
 لإلصابة بالمتالزمة.
 Materials and Methods -المواد وطرائق العمل

و تضمنت  2512الى نهاية اذار  2511ُأجريت هذه الدراسةةة للفترة من بداية كانون الثاني 
عينة عشوائية لمتطوعات من طالبات جامعة ديالى  بعد موافقة خطية للمشاركة في البحث 
واستحصال موافقة لجنة اخالقيات البحث العلمي في كلية العلوم. تألفت العينة من مجموعتين، 

اسبوع  12ساعه اسبوعيا لمدة  12مشاركة يمارسن الرياضة بشكل منتظم بمعدل  155االولى 
)طالبات كلية التربية الرياضية لكون النشاط الرياضي جزء من المتطلبات الدراسية(، والمجموعة 

-11مشاركة ال يمارسن الرياضة ) طالبات من كلية العلوم(. تراوحت اعمارهن بين ) 155الثانية 
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عتمدت على معايير روتردام لتشخيص االصابة بالمتالزمة التي تتضمن انقطاع (سنة، ا20
اإلباضة، فرط األندروجين، وظهور كيسات متعددة حول المبايض، حيث خضعت المجموعتين 
للفحص بالموجات فوق الصوتية )السونار( من قبل الطبيبة األخصائية في المركز الصحي  جامعة 

المبايض والكشف السريري عن بقية العالمات الدالة على االصابة  ديالى للكشف عن وجود اكياس
(.جمعت عينات الدم الوريدي من الطالبات حسب االيقاع ESHRE/ASRM, 2004بالمتالزمة )

مل( وضعت في انابيب الهالم 0البيولوجي )تم السحب في اليوم الثاني من الدورة الشهرية وبكميه )
(gel-containing tubes وتركت ) دقيقة بدرجة حرارة الغرفة لتكون الخثرة ثم فصل  35لمدة

دقائق بعدها نقل مصل الدم النقي  15دقيقة لمدة \دورة 3555المصل بالطرد المركزي على سرعة 
سليزي لحين اجراء فحص الهرمونات.  45ملليتر وحفظ بدرجة سالب 2الى انابيب ابندروف سعة 

و الهرمون المحفز للجريبات  LHوية )هرمون التبويض قدرت مستويات الهرمونات الجنسية االنث
FSH و هرمون الحليبprolactin  وهرمون الذكورةtestosterone في المصل باستخدام جهاز )

( Cobas E411, Roche / Germanyالتحليالت الكيميائية والهرمونية ومؤشرات األورام ) 
( لتحليل SPSSدمت الحزمة اإلحصائية )في مستشفى البتول التعليمي للوالدة واالطفال . استخ

( T test( للموازنة بين النسب المئوية و اختبار )X2البيانات احصائيا واعتمد اختبار مربع كاي )
للجداول ذات االنحراف المعياري والخطأ المعياري والمتوسطات للموازنة بين المصابات بمتالزمة 

لموازنة عند الفروق المعنوية ذات المستوى المبيض متعدد األكياس ومجموعة السيطرة وتمت ا
(p<0.05.) 

  Result and Discussionالنتائج  والمناقشة
 تشخيص متالزمة المبيض متعدد األكياس

ملم( تحيط 9-2تعد مشاهدة حويصالت صغيرة شبيه بحبات اللؤلؤ يتراوح حجمها بين )
 حص بالموجات فوق الصوتيةبأحد المبيضين او كالهما من قبل الطبيبة األخصائية عند الف

، يدل تحقق اثنان من ((AL-Hakeim et al.,2010)السونار( وجود حالة تعدد أكياس المبيض 
الصفات الثالثة المعتمدة في معايير روتردام للتشخيص )التي تشمل توقف او قلة اإلباضة، فرط 

اس مبيض متعدد األكياألندروجين وظهور اكياس متعددة حول المبيض( على اإلصابة بمتالزمة ال
(Azziz et al., 2009)  و التي  %21.0قدرت نسبة انتشار المتالزمة في عينة الدراسة الحالية

كشفت عن نسبة انتشار مرتفعة للمتالزمة ملفته للنظر وتتطلب التوقف عندها و كما مبين في 
 .1-الجدول
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 : نسبة انتشار متالزمة المبيض متعدد األكياس1-الجدول 
Control PCOs  

(200)Samples Total number 
(71.5%)143  (28.5%)57 Percentage 

إذ تعد هذه النسبة مرتفعة بالموازنة مع الدراسات الوبائية العالمية التي تقدر نسبة انتشار 
. اجريت في العراق دراستان (Azziz et al., 2004) %12-4المتالزمة حول العالم حوالي 

ما تقدير نسبة انتشار المتالزمة، تدعم نتائجهما ما مسجل في هذه الدارسة، سابقتان تم من خالله
احدهما اجريت في مركز رعاية العقم  مستشفى اربيل التعليمي للوالدة و قدرت فيها نسبة انتشار 

، و االخرى اجريت في مستشفى البصرة (Hussein and Alalaf , 2013) %33المتالزمة 
( سنه وقدرت فيها 45-11امرأة تراوحت اعمارهن بين ) 112دة وشملتالتعليمي ل طفال والوال
، وكال الدراستين تشير الى معدالت (Khosho et al., 2010) %12نسبة انتشار المتالزمة 

انتشار فوفق المعدل العالمي، مع مالحظة كون العينة في كلتا الدراستين اخذت من مستشفيات 
االنحياز وتختلف ايضا من ناحية العمر عن طبيعة العينة متخصصة والذي قد يدفع العينة نحو 

 العشوائية هذه الدراسة.
يرجع التباين في تحديد نسبة انتشار المتالزمة الى عدة عوامل منها كون تشخيص 
المتالزمة صعب لوجستيا إذ يتطلب فحص الموجات فوق الصوتية )سونار( واجراء فحوصات الدم 

االنتشار تستند الى عينات مالئمة ، ومن االسباب االخرى التي قد  مما ادى ذلك الى قلة دراسات
تؤدي الى تباين نسب االنتشار هو عدم االتفاق على المعايير المستعملة لتشخيص المتالزمة والذي 
قد ينتج عنة عدم التجانس في االعراض المعتمدة في الدراسات المختلفة، فعلى سبيل المثال 

ار المتالزمة في الواليات المتحدة اجريت احدها على موظفي الجامعة دراسات تحديد نسبة انتش
من العرق أالسود( و  190من العرق أالبيض و  124سنة ) 40-11امرأة بعمر  319وشملت 

، بينما اجريت دراسة اخرى (Knochenhauer et al., 1998) %25قدرت فيها نسبة االنتشار 
 ,.Azziz et al) %21.0فيها نسبة االنتشار  امرأة قدرت 455على متبرعي الدم وشملت 

، اما في بريطانيا فقد سجلت اعلى نسبة انتشار لمتالزمة المبيض متعدد األكياس بين (2004
. فيما قدرت نسبة (Balen and Michelmore, 2002) %02االفراد المهاجرين حيث بلغت 

 Nidhi) %31الى  %9.13ة بحدود انتشار المتالزمة بين الفتيات المراهقات في المدارس الهندي
et al.,2011) وNair et al., 2012) وعلى كل االحوال تحتاج النتائج المسجلة في هذه .)

الدراسة الى التوقف عندها للكشف عن االسباب التي تقف وراء نسبة االنتشار المرتفعة المسجلة، 
ن مبكر بين الفتيات في سوان جزءا من هذه االسباب قد يرجع الى االفتقار الى التشخيص ال
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المراهقة في العراق و يحتاج هذا الموضوع الى دراسة وبائية واسعة للخروج بنتائج تساعد تشخيص 
 دقيق للمشكلة وضع اليد على االسباب الكامنة ورائها ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة.

و مجموعة  PCOSب فرق معنوي في العمر بين النساء المصابات لم تسجل الدراسة الحالية و 
قسمت الى فئتين، الفئة العمرية اقل  سنة( التي 20-11السيطرة ضمن الفئة العمرية المدروسة )

)وذلك لضيق مدى العمر في  20 ≥والفئة العمرية عشرين سنة و أكبر  20 <من عشرين سنة 
(.وهذا يعد 3 -)الجدولعينة هذه الدراسة التي اقتصرت على الفتيات في الفئة العمرية الجامعية( 

مؤشر على ان العمر ليس له عالقة باإلصابة بالمتالزمة. وهذه النتيجة متوافقة مع نتائج دراسات 
 (Salehpour et al.,  2009)، و((Al-khafaji, 2014سابقة التي بينت نفس المالحظة 

  (.(Kim et al., 2013و
مع االصابة بمتالزمة  : عالقة عمر النساء  ضمن الفئة العمرية  المدروسة 3-جدول 

 المبيض متعدد االكياس.
 

Total 
Groups  

Control Patients 

84 57 27 N  
˂20 
Year 

 
 
 

Age 

46.0% 40.0% 47.5% % 

116 86 30 N  
≤20 
Year 

54.0% 60.0% 52.5% % 

200 143 57 Total 

0.181 X2 

0.67NS Sig. 

/وجود فرق معنوي  *=P≤0.05رق معنوي/وجود ف P=NS>0.05*عدم وجود فرق معنوي 
 **=p≤0.01كبير

ان معظم النساء المصابات بمتالزمة المبيض متعدد  و ذكر الباحث برونشتاين وزمالئه
 Bronstien et)  %24( و بنسبة 35-21األكياس هن المراهقات التي تتراوح اعمارهن بين )

al., 2011)اهقة حالية وهي لفتيات انتقلن من مرحلة المر . وان الفئة العمرية التي شملتها الدراسة ال
الى مرحلة البلوا وهذا يساعد على الخروج بتقديرات دقيقة خصوصا وان معظم الفتيات في العراق 

  ال يخضعن للتشخيص الدوري لهذه المتالزمة في سن البلوا المبكر.
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للنساء (  (BMIكما لم تسجل الدراسة الحالية فروق معنوية في مؤشر كتلة الجسم 
. هذا مؤشر على ان الوزن 3 -المصابات موازنة مع مجموعة السيطرة كما هو موضح في الجدول

للفتيات بالمرحلة العمرية التي شملتها ال يعد من العالمات الظاهرية التي تدل على االصابة 
راقيات الع الفتيات ولكن على وجه العموم يمكن االستنتاج بان .بمتالزمة المبيض متعدد األكياس

يقع مؤشر كتلة الجسم لديهن ضمن المديات الطبيعية في مرحلة الدراسة الجامعية بشكل اجمالي 
 .التي اصبحت تصنف من االمراض التي تعاني منها المجتمعات الغربية ال يعانين من السمنة و

ألكياس ابينت دراسة سابقة ان نسبة السمنة في المراهقات المصابات بمتالزمة المبيض متعدد وقد 
 Gambineri et)اقل انتشار موازنة مع النساء البالغات المصابات بالمتالزمة لنفس المجتمع 

al.,2002) وبالتالي ينبغي ان ال يتوقع بأن تكون درجة السمنة في المراهقات المصابات ،
 بالمتالزمة مماثلة للبالغات المصابات بنفس المتالزمة.

الجسم مع االصابة بمتالزمة المبيض متعدد األكياس  : عالقة العمر ومؤشر كتلة3 -جدول
Pcos. 

عنوي /وجود فرق م *=P≤0.05/ وجود فرق معنويP=NS>0.05عدم وجود فرق معنوي 
 **=p≤0.01كبير

 عالقة النشاط الرياضي مع نسبة انتشار متالزمة المبيض متعدد األكياس
 %21.0قدرت نسبة انتشار متالزمة المبيض متعدد األكياس لدى الطالبات بشكل اجمالي 

 ، 
بينت الدراسة تأثير النشاط الرياضي على نسبة حدوث المتالزمة حيث لوحظ انخفاض 

 12ساعه اسبوعيا لمدة  14البات اللواتي يمارسن الرياضة بشكل منتظم )نسبة حدوثها في الط
وكانت الفروق  %33مقارنة مع الطالبات اللواتي ال يمارسن الرياضة  %24اسبوع( والتي قدرت 

 (4-)الجدول (.P≤0.05معنوية احصائيا عند مستوى )
 
 
 

Sig. T Std. Error 
Mean 

Std. 
Deviation 

BMI 
2Kg/m 

(Mean) 

No. group 

0.31NS 1.43 0.88 2.67 24.50 57 Patients 
0.99 3.77 27.41 143 Control 
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 كياس: تأثير الرياضة على انتشار متالزمة المبيض متعدد األ 4-جدول 
No physical activity Physical activity  

100 100 Number 
33% 24% percentage 

( والتي ذكرت ان التمارين et al., 2007) Kimهذا يتفق مع ما اشارت له دراسة سابقة  
الرياضية تكون مفيدة للنساء المصابات بمتالزمة المبيض متعدد األكياس عن طريق تحسين 

( ان اتباع حمية et al., 2007) Palombaالهيكلية ل نسولين ، كما ذكر حساسية العضالت 
غذائية او ممارسة التمارين الرياضية مفيد للنساء المصابات بمتالزمة المبيض متعدد األكياس 

تدل نتائج الدراسة الحالية ان ممارسة الرياضة ، خاصة اللواتي يعانين من زيادة الوزن او السمنة.
ذه ولكون اسباب انتشار ه شار المتالزمة وتلعب دورا في تحديد نسبة انتشارهاقد تحد من انت

المتالزمة متعددة وغير محدده بشكل دقيق يعتقد ان نمط الحياة له دور كبير في تحديد نسبة 
. كما سجلت الدراسة عالقة للنشاط الرياضي مع (Moran et al., 2009)انتشار هذه المتالزمة 
( في معدل العمر، P≤ 0.01فيه االصابة، حيث سجلت فوارق معنوية كبير )العمر الذي  تظهر 

سنة موازنة مع  20( بأعمار اقل من %25اذ كانت اغلب المصابات الالئي يمارسن الرياضة )
( على الرغم 0-( ) الجدول%20المصابات الالئي ال يمارسن الرياضة ضمن نفس الفئة العمرية )

ي متوسط اعمار النساء  المصابات و السليمات التي تم بيانها في من عدم وجود فروق معنوية  ف
 .2-الجدول 
 : تأثير النشاط الرياضي على العمر الذي تظهر فيه االصابة بمتالزمة المبيض متعدد االكياس5-جدول

Total 
 

Group  
Physical activity No physical 

activity 
25 17 8 20 Year> Age 

47.5% 70.0% 25.0% 
32 7 25 20 Year≤ 

52.5% 30.0% 75.0% 
57 24 33 Total 

8.12 2X 

0.004** Sig. 

/ وجود فرق معنوي   *=P≤0.05/ وجود فرق معنوي P=NS>0.05عدم وجود فرق معنوي 
 **=p≤0.01كبير
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لها عالقة مع استعداد تلك الفتيات للدراسة في  وقد تكون، ملفتة للنظروهذه نتيجة  
تربية الرياضة، إذ من المعلوم ان اضطراب هرمونات األندروجين الذكرية التي ترافق تخصص ال

(في  P≤0.05في تقوية البنية العضلية. كما بينت الدراسة فروق معنوية ) المتالزمة يساعدهذه 
في النساء المصابات اللواتي يمارسن الرياضة بشكل منتظم  (BMI) مؤشر كتلة الجسم

)2Mean=22.77kg/m ) عن مؤشر كتلة الجسم في النساء المصابات اللواتي ال يمارسن الرياضة
( وهذا متوقع لتأثير ممارسة النشاط الرياضي على  2Mean=26.4077kg/m(بشكل منتظم 

 .1-مؤشر كتلة  الجسم كما موضح في جدول
 .Pcos: عالقة العمر ومؤشر كتلة الجسم مع االصابة بمتالزمة المبيض متعدد األكياس 6-جدول

/وجود فرق معنوي  *=P≤0.05/ وجود فرق معنويP=NS>0.05عدم وجود فرق معنوي 
 **=p≤0.01كبير

تلة الجسم قد يكون عامل رئيسي الضطراب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي ارتفاع مؤشر ك 
إذ كشفت  .et al., 2008)  (Cupistiفي النساء المصابات بمتالزمة المبيض متعدد األكياس

عدة دراسات عن فعالية ممارسة الرياضة على تحسين وظائف الهرمونات و األيض بشكل كبير 
 Vigorito et al., 2007; Thomson)المبيض متعدد األكياس في النساء المصابات بمتالزمة 

et al., 2008; Bruner et al., 2006) كما ذكرت دراسات سابقة ان ممارسة الرياضة ،
المنتظمة تعمل على الحد من االلتهابات عن طريق تقليل دهون الجسم وتحسين حساسية األنسولين 

et al., 2005) Kondo و )et al., 2004) (You. 
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