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 چکیده

 ینندوکراختالل ا ینآید. ایمشمار عنوان یک اختالل شایع در زنان در سنین باروری بهکیستیک بهسندرم تخمدان پلی مقدمه و هدف:

 در ورزشی تمرینات جمله از زندگی سبک تغییرات یی،درمان داروکنار  در شود.می یمشکالت رفتار همچنین و متابولیک تغییرات باعث
خمدان تاز سندرم  یناش طرابیاض شبه رفتارهایورزش در  نقش تعیین با هدف مطالعه این .است ثرمؤ سندرم این از ناشی عوارض بهبود

 است.صورت گرفته صحرایی هایموش در کیستیکیپل

الم، گروه های سموش: نترلگروه ک بندی شدند.نژاد ویستار در سه گروه تقسیم سر موش صحرایی ماده، 30در این مطالعه  روش کار:

 کیستیک وسندرم تخمدان پلی روز( به این سندرم مبتال شدند، گروه 21گروهی که با لتروزول )خوراکی، : کیستیکسندرم تخمدان پلی
فاده شد. جهت بررسی اضطراب از هفته( نیز است 4کل ورزش )تکیستیک القا شده و همزمان از پروورزش: در این گروه سندرم تخمدان پلی

 ای شکل مرتفع استفاده شد.و ماز به عالوه Open Fieldهای تست

رد کفزایش پیدا داری اعنیم طورای اضطراب بهکیستیک در تست ماز به عالوههای مبتال به سندرم تخمدان پلیدر موش :هایافته

میزان اضطراب در گروه سندرم  نیز گویای افزایش Open Field(. تست باز راهروورود به  در راهرو باز و ماندن زمان مدت)کاهش درصد 
پروتکل ورزش استقامتی  ی(. اجرایمرکز هیشده در ناح یزمان سپر)کاهش  بودبه گروه کنترل  ( نسبت>05/0pکیستیک )تخمدان پلی

 اضطراب را در هر دو تست کاهش داد.

 توسط دهش القا کیستیکپلی تخمدان سندرم از ناشی اضطرابی شبه رفتارهای تواندمی استقامتی تمرین هفته چهار جامان :گیرییجهنت

 .را کاهش دهد ماده صحرایی هایموش در لتروزول

 کیستیک، لتروزول، تمرین ورزشی، موش صحراییسندرم تخمدان پلی :هایدواژهکل

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 1399 زمستان، 4، شماره 7دوره 
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 مقدمه
کیستیک یک اختالل اندوکرین و سندرم تخمدان پلی

درم سن باشد. اینمتابولیک شایع در زنان در سنین باروری می
ا به گی راختالل در سیکل قاعد عالئمی نظیر هیپرآندروژنیسم و

ه بمت ی، مقاورعوارضی نظیر نابارو توانددنبال داشته و می
بی قل داتیو و مشکالتانسولین، التهاب، افزایش استرس اکسی

اختالل  پاتوفیزیولوژی دقیق این .(1-3)عروقی را دامن بزند 
بله ر مقاشده نیست و راهکارهای متعددی دطور کامل شناختهبه

 لهجم ازبا آن نظیر اصالح سبک زندگی و استفاده از داروها 
در  نرمیها و متفوداروهای ضد بارداری خوراکی، آنتی آندروژن

  .(4) استدهنظر گرفته ش

یک کیستیکی از عوارض مهم مرتبط با سندرم تخمدان پلی
ا آنه باشد که از مهمتریناختالالت رفتاری حاصل از آن می

ت طالعامهای یافته. توان به افسردگی و اضطراب اشاره کردمی
ت نسب کیستیککه زنان مبتال به تخمدان پلی استحاکی از آن 

 اب،ری برای ابتال به اضطرریسک باالت ،به زنان فاقد آن
 دقیق لتعاما  ؛افسردگی و سایر اختالالت سایکولوژیک را دارند

 یانب نینچ نیست وشده طور کامل شناختهبروز این اختالالت به
ینی سم بالچاقی، مقاومت به انسولین و هیپرآندروژنیکه شود می

 آنها روزب تواند با)هیرسوتیسم، آکنه، آلوپسی آندروژنیک( می
 هایموشاست که شده مشخص همچنینارتباط داشته باشد. 

 بهش رفتارهای کیستیکپلی تخمدان سندرم به مبتال صحرایی
ود در شگفته می .اندداده نشان را افسردگی شبه و اضطرابی

ن کیستیک بایستی به ایهنگام تشخیص سندرم تخمدان پلی
  .(5-8)توجه و برای حل آن اقدام نمود  نیزعوارض رفتاری 

از سوی دیگر مطالعات متعدد به بررسی ارتباط تمرینات 
این نتایج اند. کیستیک پرداختهورزشی و سندرم تخمدان پلی

تواند به بهبود عوارض که ورزش می دهدمیها نشان بررسی
کیستیک نظیر التهاب، پروفایل ناشی از سندرم تخمدان پلی

و  شدهژیکی منجر سایتوکاینی، عوارض قلبی عروقی و سایکولو
 استهایی نظیر مقابله با هیپرانسولینمیا برای آن مطرح مکانیسم

-پلی تخمدان سندرم القا برای است ذکر به . الزم(12-9)

 اندروسترون، دهیدرواپی نظیر داروهایی از ،حیوانات در کیستیک
 این در که شودمی استفاده لتروزول یا و والرات استرادیول

 مدل یک عنوانبه لتروزول مزمن ویزتج مدل از مطالعه
کننده داروی لتروزول یک مهار (.13)شد  استفاده استاندارد

ی نظیر سرطان دباشد که در موارآروماتاز غیر استروئیدی می

دهد. این دارو پستان کاربرد دارد و میزان استروژن را کاهش می
به های مبتال گذاری در خانمدر موارد ناباروری و القا تخمک

رود. لتروزول تبدیل کار مییز بهکیستیک نپلی سندرم تخمدان
و  کردهآندروژن به استروژن را در تخمدان موش صحرایی مهار 

کیستیک آندروژنیسم و تغییرات پلی در نهایت منجر به هیپر
عنوان مدلی استاندارد جهت القا این سندرم شود و بهتخمدان می

 .(14)شود در موش صحرایی شناخته می

 شدت و زیاد حجم با که است تمرین ینوع استقامتی تمرین
 استقامت سطح بردن باال آن هدف و پذیردمی صورت پایین
انجام  ییتوانا یاستقامت ینتمر یگرد مفهومبدن است. به یعموم

 بهدر مطالعات متعدد باشد. یم یو تحمل خستگ یحرکات تکرار
 یابتد یرنظ یکپاتولوژ شرایطدر  یاستقامت یناتثر تمرؤم نقش

است شده  اشاره  یمرکز یعصب یستماختالالت س ینو همچن
(15، 16). 

فتن ه یابآنجایی که امروزه این اختالل شایع است، نیاز  از
ض به خصوص عوارآن و  مانی جدید و عوارض همراهاهداف در

ه لعه بمطا لذا، این. باشدرفتاری و سایکولوژیکی حائز اهمیت می
شبه  هاییین اثر تمرینات ورزشی در مقابله با رفتارمنظور تع

ه بهای صحرایی که توسط تجویز لتروزول اضطرابی در موش
 است.اند، طراحی شدهکیستیک مبتال شدهسندرم تخمدان پلی

 کار روش

 واناتیح
 یستارونژاد  ماده ییصحرا سر موش 30 تعداددر این مطالعه 

 تند.ستفاده قرار گرف( مورد اگرم 150 وزن با ایهفته 8)
وم علدانشگاه  یاخالق یهاها براساس دستورالعملشیآزما

 .پزشکی رفسنجان انجام گرفت

 های مطالعه گروه
 هر و شدند یبنددسته ریصورت زهمطالعه ب موردی هاگروه

در  :گروه کنترل :بود ماده ییسر موش صحرا دهشامل  گروه
 هگرو ول گاواژ شد.حالل لتروزهای صحرایی این گروه، موش

های صحرایی در موش: (PCO) کیستیکپلی تخمدان سندرم
 کیستیک انجام گرفت.فقط القا سندرم تخمدان پلی ،این گروه

کیستیک ورزش استقامتی و سندرم تخمدان پلی هگرو
(Exe+PCO): عالوه بر القا ،گروه نیاهای صحرایی موش در 

هفته  4مدت تی بهورزش استقام ،کیستیکسندرم تخمدان پلی
 .انجام گرفت
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 کیستیکروش القا مدل تخمدان پلی
ل لتروزو یاز دارو کیستیکیسندرم تخمدان پل جادیا یبرا

 ی. داروشداستفاده  ،باشدیآروماتاز م میکننده آنزکه مهار
 یبرا لوگرمیگرم بر کیلیم 1روز با دوز  21مدت لتروزول به

صورت گرم به 150وزن  با یاهفته 8ماده  ییصحرا یهاموش
کار گرفته بهگاواژ )سوسپانسیون شده در کربوکسی متیل سلولز( 

 ،17)شد، لتروزول از شرکت داروسازی ابوریحان تهیه گردید 
18). 

 روش انجام ورزش استقامتی
ت ساخ( )برقی دوی) تردمیل دستگاه از ورزش جهت انجام

 دادندتعا برای. شد استفاده ITTC life science)کمپانی 
 6-9سرعت  با روز دو مدتبه های صحرایی برای دویدن،موش

 هروزان که بود ترتیب این به دویدند. پروتکل ورزش دقیقه بر متر
 جامان دقیقه ورزش سی مدتبه و دقیقه بر متر 18 سرعت با

یستیک کورزش )در آنها سندرم تخمدان پلی گروه حیوانات. شد
 هفته 4 دتمهب و هفته در روز 5 (شدالقا می طور همزمانهم به

جویز شروع تذکر است همزمان با . الزم به(19)ورزش کردند 
 4دت مهبلتروزول از روز اول، پروتکل ورزش استقامتی شروع و 

ا ح آنهه شرهای رفتاری کهفته ادامه پیدا کرد و بعد از آن تست
 آمده از حیوانات به عمل آمد.مه ادر اد

-Elevated plus)مرتفع شکل  یاهعالوهآزمون ماز ب

maze): 
شکل عالمت این ماز از جنس چوب و دارای چهار بازو به

و دو طرف و انتهای  cm10×50)+( است. ابعاد راهرو باز و بسته 
دارد. برای جلوگیری از  cm40ی به بلندی اوارهیدراهرو بسته 

رتفاع ی به االبهدر دو طرف و انتهای راهرو باز  هاموشافتادن 
cm1  از جنس شیشه نصب گردیدهاست. چهار راهرو به یک

. ماز توسط شوندیممنتهی  cm10×10محدوده مرکزی به ابعاد 
 هاموشاز سطح زمین قرار گرفت.  cm50یی در ارتفاع هاهیپا

رو به  کهیطوربهدرون محدوده مرکزی ماز قرار داده شدند، 
 100وسط یک المپ یک راهرو باز قرار گیرند. نور مناسب ت

ی از مرکز ماز قرار داشت متریسانت 120واتی که در ارتفاع 
ی هاقسمتی که حیوان آزادانه در اقهیدق 5تأمین شد. در مدت 

کرد، تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهرو مختلف ماز حرکت می
، شدیم، تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهرو بسته شدیمباز 

 مدت تاًینها، ماندیموان در راهرو باز باقی ی که حیزمان مدت

    ماندیمباقی  Plus-mazeی که حیوان در راهرو بسته زمان
ی شد. منظور از ورود به راهرو باز ریگاندازهی بردارلمیفروش به

 موردیا بسته هنگامی است که هر چهار پای حیوان در راهرو 
راهرو نیز بر همین  شده در هر. زمان گذراندهگرفتیمقرار  نظر

  اساس محاسبه شد. برای هر حیوان درصد ورود به راهرو باز
(Open Arm Entries%) شده در راهرو و درصد زمان گذرانده

شود. افزایش محاسبه و بیان می (%Open Arm Time)باز 
کاهش اضطراب  دهندهنشاناز دو پارامتر فوق  کدامر ه داریمعن

 عنوانبهاد دفعات ورود به بازوها، مجموع تعد نینچهماست. 
 .(20)شد شاخصی برای فعالیت حرکتی حیوان در نظر گرفته

 Open Field آزمون
 EthoVision video trackبا استفاده ازاین آزمون 

system   انجام گرفت که این دستگاه یک سیستم ردیاب
تصویری برای آزمایشات رفتاری از طراحی آزمایش تا آنالیز 

تواند برای بیشتر می وباشد آوری شده میهای جمعی دادهآمار
های رفتاری در محدوده وسیعی از شرایط آزمایش انواع تست

  عنوان به  EthoVisionترین کاربرداستفاده شود. عمومی
های گیری اثرات رفتاری داروها و درمانای برای اندازهوسیله

          یک مکعب. محفظه دستگاه شامل استهمراه با جراحی 
cm 50cm× 50cm× 50 است که سطح مکعب به دو  مشکی

 هاآزمایش این است. دربندی شدهناحیه داخلی و خارجی تقسیم
میزان و سرعت . شده قرار گرفتهر موش در مرکز ناحیه تعریف

شده در ناحیه مرکزی محفظه از طریق حرکت و زمان سپری
محفظه ین هر بار آزمایش . بدیگرد ثبت قهیدق 5دوربین برای 

ها در ساعت مشخصی شد. تمام تستتمیز  %10دستگاه با الکل 
های ثیر ریتم سیرکادین بر روی فعالیتأجهت اجتناب از ت ،از روز

 شد.حرکتی حیوان انجام 

 یآمار لیتحل
نالیز مورد آ 6 ورژن GraphPad Prismافزار ها در نرمداده

معیار  انحراف±میانگینصورت ها بهداده یتمامقرار گرفتند. 
 نس یکاریاوز آزمون آنالیز شد. برای مقایسه نتایج انشان داده

طح س دنبال آن پس آزمون توکی استفاده گردید.و بهطرفه 

 .در نظر گرفته شد >05/0p معنی داری
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 نتایج

 شکل یاعالوههماز بآزمون 

سندرم  ای شکل نشان داد که القاعالوهبهنتایج آزمون ماز 
ی باعث کاهش درصد داریمعن طوربهکیستیک تخمدان پلی

باز  راهروورود به  ( و>01/0pماندن در راهرو باز ) زمان مدت
(05/0p<در گروه مبتال به سندرم تخمدان ) کیستیک نسبت پلی

افزایش اضطراب در گروه  دهندهنشانکه  به گروه سالم شد

PCO  4مدت ستقامتی به(. اما اجرای ورزش ا1است )شکل 
کیستیک باعث هفته در حیوانات مبتال به سندرم تخمدان پلی

ورود به  ( و>05/0pماندن ) زمان مدت درصد داریمعنافزایش 
دفعات شد. تعداد  PCO( نسبت به گروه >01/0p) باز راهرو

نشان  یداریمختلف تفاوت معن یهادر گروه راهروهاورود به 
  .نداد

مختلف مطالعه یهادر گروه ای شکلنتایج آزمون ماز بعالوه بر روی هفته ورزش استقامتی 4اثر  .1شکل   
* 05/0<p، ** 01/0<p 05/0 # ،در مقایسه با گروه کنترل<p ،## 01/0<p  در مقایسه با گروهPCO  کیستیک(ندرم تخمدان پلیس)گروه مبتال به 

 

  Open Fieldآزمون 
       القا سندرم تخمدان نتایج این آزمون نشان داد که 

شده یزمان سپری باعث کاهش داریمعن طور بهکیستیک پلی
 نسبت به گروه سالم شد PCOدر گروه  یمرکز هیدر ناح

(05/0p<)  افزایش اضطراب در گروه  دهندهنشانکهPCO 

هفته در حیوانات  4مدت (. ورزش استقامتی به2است )شکل 
 داریمعنتیک باعث افزایش مبتال به سندرم تخمدان پلی کیس

( نسبت به گروه >001/0p) یمرکز هیشده در ناح یزمان سپر
PCO مختلف مورد  یهادر گروه شد. میزان و سرعت حرکت

 .نشان نداد یداریمطالعه تفاوت معن

 
 مختلف مطالعه. یهادر گروه Open Fieldنتایج آزمون  بر روی هفته ورزش استقامتی 4: اثر 2شکل 

* 05/0<p 001/0 ###، در مقایسه با گروه کنترل<p  در مقایسه با گروهPCO (ستیککیپلی تخمدان سندرم به مبتال )گروه 

 

 بحث
کیستیک یک اختالل شایع اندوکرین در سندرم تخمدان پلی

و عالئمی نظیر آمنوره، آکنه،  استی رها در سنین باروخانم
تواند بر کیفیت هیرسوتیسم را به همراه داشته و می و چاقی

های مطالعات یافته. (21)گذارد مبتال تأثیر منفی  زندگی فرد
تواند افسردگی و اضطراب را در این سندرم می دهدمینشان 

که مورد  همچنین عالوه بر این دو  وجود آورد.بیماران مبتال به
سایر اختالالت سایکولوژیکی نظیر اختالالت  ،تر هستندشایع
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شود. در این افراد دیده می نیزپنیک خوردن و اختالل 
طور دقیق مشخص نیست پاتوفیزیولوژی بروز این مشکالت به

آندروژنیسم،  اما مواردی نظیر چاقی، مقاومت به انسولین، هایپر
 ،7)اند ناباروری و التهاب مزمن به بروز آنها ارتباط داده شده

22).  
، تیککیسبه اختالالت رفتاری ناشی از سندرم تخمدان پلی
 هایمنیسارائه راهکار مناسب برای مقابله با آن و یافتن مکا

ائز حران تواند در افزایش کیفیت زندگی بیمادقیق دخیل آن می
یرات ثه تأهای حیوانی و مطالعسازی مدلاهمیت باشد. پس پیاده

با  بلهداروها، ترکیبات گیاهی و یا مداخالت دیگر برای مقا
     نظرعوارض رفتاری ناشی از این اختالل شایع ضروری به

 طرابیاض شبه رفتارهای در طی این مطالعه به بررسی .رسدمی
ده کیستیک در موش صحرایی مااشی از سندرم تخمدان پلین

تیک کیستخمدان پلیکه القا سندرم  مشخص شدپرداخته شد و 
اشد. بابی م با افزایش رفتارهای اضطرتواند توأدر حیوانات می

ان کارنسب و هم یمحمد این مطالعه همراستا با مطالعهنتایج 
  خمدانتمبتال به سندرم  یواناتنشان دادند در حکه  باشدیم
 ایدز پبرو یافسردگ ینو همچن یاضطراب یرفتارها ،یستیککیپل
بله مقا عوارض ینتواند با این با روغن پسته مکند و درمایم

 سندرم االق داد نشان دیگر ایمطالعه هاییافته (.18) یدنما
    در  هیدروتستوسترون دی توسط کیستیکپلی تخمدان

     همراه یاضطراب یرفتارها یشبا افزا ییصحرا یهاموش
 یبضطرااشبه  یرفتارها یجادانجام مطالعه حاضر هم ا ؛(8) است

 یجهتن نتوایدر مدل القا شده با لتروزول را نشان داد؛ پس م
 یابطراض یاختالل، رفتارها ینا یجادگرفت صرف نظر از مدل ا

 . یندنمایبروز م یواندر ح
      منظور درمان سندرم تخمدان از راهکارهایی که به

یی م غذاگردد، تغییر سبک زندگی، رژیکیستیک پیشنهاد میپلی
ظیر درمانی مناسب ن باشد. همچنین داروورزش میمناسب و 

 تفادهاس داروهای ضد بارداری و یا متفورمین هم برای بیماران
هش . مطالعات به نقش فعالیت فیزیکی در کا(7)خواهد شد 

        عالئم سایکولوژیک در زنان مبتال به سندرم تخمدان 
بیشتری  . اما مطالعات(24 ،23)اند کیستیک اشاره داشتهپلی

 .سازی این ارتباط نیاز استجهت روشن

اند که تمرینات استقامتی در زنان مبتال مطالعات نشان داده
بخشد کیستیک حساسیت به انسولین را بهبود میبه تخمدان پلی

 توسط گیالنی و همکاران نشان داد ای دیگرمطالعه نتایج .(25)
های مبتال به مهفته تمرینات منظم استقامتی در خان 8که انجام 

ها کیستیک با متعادل کردن سطح آندروژنسندرم تخمدان پلی
ثری در درمان این اختالل ایفا تواند نقش مؤهمراه بوده و می

. در مطالعه دیگر توسط استپتو و همکاران اثر (26)نماید 
رسانی مرتبط با مقاومت به تمرینات هوازی بر مسیرهای پیام

کیستیک پرداخته به سندرم تخمدان پلی انسولین در افراد مبتال
  .(27) شد

ت مرینامطالعات بیانگر آن هستند که تنتایج از سوی دیگر 
صبی ع تمتوانند در کاهش اختالالت مرتبط با سیساستقامتی می

ه ران بهمکا طور مثال در مقاله آذریان وبه  ،ثر باشندمرکزی مؤ
توان  نقش تمرینات ورزشی در کاهش اضطراب و افزایش

. در این (15)های مبتال به آلزایمر پرداخته شد هوازی در موش
در  متیمطالعه همراستا با سایر مطالعات برنامه ورزش استقا

ا کیستیک بهای صحرایی مبتال به سندرم تخمدان پلیموش
کاهش رفتارهای اضطرابی در دو مدل استاندارد بررسی 

ا رطراب کمتری های این گروه اضاضطراب همراه بود و موش
ه ککیستیک های مبتال به سندرم تخمدان پلینسبت به موش

ر شود دشد، داشتند. پیشنهاد میانجام نمی آنها ورزش برای
نظیر  دهنده ورزش های دخیل در اثرات بهبودمکانیسمآینده 

 و یا سنجش عوامل آنتی تغییر سطح فاکتورهای التهابی
 .مطالعه شوند اکسیدانی

 ریگییجهنت

یی های صحرااین مطالعه حیوانی نشان داد ورزش در موش
 اند ازتویکیستیک بودند مماده که مبتال به سندرم تخمدان پلی

 .رفتارهای شبه اضطرابی جلوگیری نماید

 تشکر و قدردانی

 تحقیقات و فناوریمعاونت  یمطالعه با کمک مال نیا
با کد اخالق رفسنجان  یدانشگاه علوم پزشک
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Abstract 

Introduction: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is a prevalent disorder in women during their 

reproductive age. Besides, PCOS causes different abnormalities such as metabolic dysfunctions and 

behavioral signs. Both medications and life style modifications such as exercising are beneficial in PCOS 

treatment. In this study the effects of a 4-week endurance training on the improvement of behavioral 

consequences of PCOS in female rats under the administration of letrozole were examined. 

Materials and Methods: In this study 30 female Wistar rats were divided into 3 groups, as follows. 

Control group: healthy animals. PCOS group: animals treated with letrozole (oral, 21 days). PCOS group 

+ exercise: PCOS was induced and concurrently, exercise protocol (4 weeks) was performed on rats. To 

assess the anxiety-like behaviors, the elevated plus maze and open-field tests were used. 

Results: PCOS rats showed significant anxiety-like behaviors in the elevated plus maze (decrease in open 

arm time and entries percent). Open field test also showed anxiety in PCOS rats compared with the control 

animals (decrease in the inner time, p<0.05). Exercise protocol in PCOS rats significantly reduced anxiety 

in both tests. 

Conclusion: 4-week endurance exercise has protective effects against anxiety-like behaviors due to PCOS 

in female rats. 

Keywords: Polycystic Ovarian Syndrome, Letrozole, Exercise, Rat 
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