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مقدمه
سندرم تخمدان پلیکیستیک یک اختالل اندوکرین و
متابولیک شایع در زنان در سنین باروری میباشد .این سندرم
عالئمی نظیر هیپرآندروژنیسم و اختالل در سیکل قاعدگی را به
دنبال داشته و میتواند عوارضی نظیر ناباروری ،مقاومت به
انسولین ،التهاب ،افزایش استرس اکسیداتیو و مشکالت قلبی
عروقی را دامن بزند ( .)1-3پاتوفیزیولوژی دقیق این اختالل
بهطور کامل شناختهشده نیست و راهکارهای متعددی در مقابله
با آن نظیر اصالح سبک زندگی و استفاده از داروها از جمله
داروهای ضد بارداری خوراکی ،آنتی آندروژنها و متفورمین در
نظر گرفته شدهاست (.)4
یکی از عوارض مهم مرتبط با سندرم تخمدان پلیکیستیک
اختالالت رفتاری حاصل از آن میباشد که از مهمترین آنها
میتوان به افسردگی و اضطراب اشاره کرد .یافتههای مطالعات
حاکی از آن است که زنان مبتال به تخمدان پلیکیستیک نسبت
به زنان فاقد آن ،ریسک باالتری برای ابتال به اضطراب،
افسردگی و سایر اختالالت سایکولوژیک را دارند؛ اما علت دقیق
بروز این اختالالت بهطور کامل شناختهشده نیست و چنین بیان
میشود که چاقی ،مقاومت به انسولین و هیپرآندروژنیسم بالینی
(هیرسوتیسم ،آکنه ،آلوپسی آندروژنیک) میتواند با بروز آنها
ارتباط داشته باشد .همچنین مشخص شدهاست که موشهای
صحرایی مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک رفتارهای شبه
اضطرابی و شبه افسردگی را نشان دادهاند .گفته میشود در
هنگام تشخیص سندرم تخمدان پلیکیستیک بایستی به این
عوارض رفتاری نیز توجه و برای حل آن اقدام نمود (.)5-8
از سوی دیگر مطالعات متعدد به بررسی ارتباط تمرینات
ورزشی و سندرم تخمدان پلیکیستیک پرداختهاند .نتایج این
بررسیها نشان میدهد که ورزش میتواند به بهبود عوارض
ناشی از سندرم تخمدان پلیکیستیک نظیر التهاب ،پروفایل
سایتوکاینی ،عوارض قلبی عروقی و سایکولوژیکی منجر شده و
مکانیسمهایی نظیر مقابله با هیپرانسولینمیا برای آن مطرح است
( .)12-9الزم به ذکر است برای القا سندرم تخمدان پلی-
کیستیک در حیوانات ،از داروهایی نظیر دهیدرواپی اندروسترون،
استرادیول والرات و یا لتروزول استفاده میشود که در این
مطالعه از مدل تجویز مزمن لتروزول بهعنوان یک مدل
استاندارد استفاده شد ( .)13داروی لتروزول یک مهارکننده
آروماتاز غیر استروئیدی میباشد که در مواردی نظیر سرطان

روش کار
حیوانات
در این مطالعه تعداد  30سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار
( 8هفتهای با وزن  150گرم) مورد استفاده قرار گرفتند.
آزمایشها براساس دستورالعملهای اخالقی دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان انجام گرفت.
گروههای مطالعه
گروههای مورد مطالعه بهصورت زیر دستهبندی شدند و هر
گروه شامل ده سر موش صحرایی ماده بود :گروه کنترل :در
موشهای صحرایی این گروه ،حالل لتروزول گاواژ شد .گروه
سندرم تخمدان پلیکیستیک ( :)PCOدر موشهای صحرایی
این گروه ،فقط القا سندرم تخمدان پلیکیستیک انجام گرفت.
گروه ورزش استقامتی و سندرم تخمدان پلیکیستیک
( :)Exe+PCOدر موشهای صحرایی این گروه ،عالوه بر القا
سندرم تخمدان پلیکیستیک ،ورزش استقامتی بهمدت  4هفته
انجام گرفت.
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پستان کاربرد دارد و میزان استروژن را کاهش میدهد .این دارو
در موارد ناباروری و القا تخمکگذاری در خانمهای مبتال به
سندرم تخمدان پلیکیستیک نیز بهکار میرود .لتروزول تبدیل
آندروژن به استروژن را در تخمدان موش صحرایی مهار کرده و
در نهایت منجر به هیپر آندروژنیسم و تغییرات پلیکیستیک
تخمدان میشود و بهعنوان مدلی استاندارد جهت القا این سندرم
در موش صحرایی شناخته میشود (.)14
تمرین استقامتی نوعی تمرین است که با حجم زیاد و شدت
پایین صورت میپذیرد و هدف آن باال بردن سطح استقامت
عمومی بدن است .بهمفهوم دیگر تمرین استقامتی توانایی انجام
حرکات تکراری و تحمل خستگی میباشد .در مطالعات متعدد به
نقش مؤثر تمرینات استقامتی در شرایط پاتولوژیک نظیر دیابت
و همچنین اختالالت سیستم عصبی مرکزی اشاره شدهاست
(.)16 ،15
از آنجایی که امروزه این اختالل شایع است ،نیاز به یافتن
اهداف درمانی جدید و عوارض همراه آن و به خصوص عوارض
رفتاری و سایکولوژیکی حائز اهمیت میباشد .لذا ،این مطالعه به
منظور تعیین اثر تمرینات ورزشی در مقابله با رفتارهای شبه
اضطرابی در موشهای صحرایی که توسط تجویز لتروزول به
سندرم تخمدان پلیکیستیک مبتال شدهاند ،طراحی شدهاست.
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روش القا مدل تخمدان پلیکیستیک
برای ایجاد سندرم تخمدان پلیکیستیک از داروی لتروزول
که مهارکننده آنزیم آروماتاز میباشد ،استفاده شد .داروی
لتروزول بهمدت  21روز با دوز  1میلیگرم بر کیلوگرم برای
موشهای صحرایی ماده  8هفتهای با وزن  150گرم بهصورت
گاواژ (سوسپانسیون شده در کربوکسی متیل سلولز) بهکار گرفته
شد ،لتروزول از شرکت داروسازی ابوریحان تهیه گردید (،17
.)18
روش انجام ورزش استقامتی
جهت انجام ورزش از دستگاه تردمیل (دوی برقی) (ساخت
کمپانی  (ITTC life scienceاستفاده شد .برای عادتدادن
موشهای صحرایی برای دویدن ،بهمدت دو روز با سرعت 6-9
متر بر دقیقه دویدند .پروتکل ورزش به این ترتیب بود که روزانه
با سرعت  18متر بر دقیقه و بهمدت سی دقیقه ورزش انجام
شد .حیوانات گروه ورزش (در آنها سندرم تخمدان پلیکیستیک
هم بهطور همزمان القا میشد)  5روز در هفته و بهمدت  4هفته
ورزش کردند ( .)19الزم بهذکر است همزمان با شروع تجویز
لتروزول از روز اول ،پروتکل ورزش استقامتی شروع و بهمدت 4
هفته ادامه پیدا کرد و بعد از آن تستهای رفتاری که شرح آنها
در ادامه آمده از حیوانات به عمل آمد.
آزمون ماز بهعالوهای شکل مرتفع

آزمون Open Field

این آزمون با استفاده از
 systemانجام گرفت که این دستگاه یک سیستم ردیاب
تصویری برای آزمایشات رفتاری از طراحی آزمایش تا آنالیز
آماری دادههای جمعآوری شده میباشد و میتواند برای بیشتر
انواع تستهای رفتاری در محدوده وسیعی از شرایط آزمایش
استفاده شود .عمومیترین کاربرد  EthoVisionبهعنوان
وسیلهای برای اندازهگیری اثرات رفتاری داروها و درمانهای
همراه با جراحی است .محفظه دستگاه شامل یک مکعب
 50cm× 50cm× 50cmمشکی است که سطح مکعب به دو
ناحیه داخلی و خارجی تقسیمبندی شدهاست .در این آزمایشها
هر موش در مرکز ناحیه تعریفشده قرار گرفت .میزان و سرعت
حرکت و زمان سپریشده در ناحیه مرکزی محفظه از طریق
دوربین برای  5دقیقه ثبت گردید .بین هر بار آزمایش محفظه
دستگاه با الکل  %10تمیز شد .تمام تستها در ساعت مشخصی
از روز ،جهت اجتناب از تأثیر ریتم سیرکادین بر روی فعالیتهای
حرکتی حیوان انجام شد.
EthoVision video track

(Elevated plus-

:)maze
این ماز از جنس چوب و دارای چهار بازو بهشکل عالمت
( )+است .ابعاد راهرو باز و بسته  50×10cmو دو طرف و انتهای
راهرو بسته دیوارهای به بلندی  40cmدارد .برای جلوگیری از
افتادن موشها در دو طرف و انتهای راهرو باز لبهای به ارتفاع
 1cmاز جنس شیشه نصب گردیدهاست .چهار راهرو به یک
محدوده مرکزی به ابعاد  10×10cmمنتهی میشوند .ماز توسط
پایههایی در ارتفاع  50cmاز سطح زمین قرار گرفت .موشها
درون محدوده مرکزی ماز قرار داده شدند ،بهطوریکه رو به
یک راهرو باز قرار گیرند .نور مناسب توسط یک المپ 100
واتی که در ارتفاع  120سانتیمتری از مرکز ماز قرار داشت
تأمین شد .در مدت  5دقیقهای که حیوان آزادانه در قسمتهای
مختلف ماز حرکت میکرد ،تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهرو
باز میشد ،تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهرو بسته میشد،
مدت زمانی که حیوان در راهرو باز باقی میماند ،نهایتاً مدت

تحلیل آماری
دادهها در نرمافزار  GraphPad Prismورژن  6مورد آنالیز
قرار گرفتند .تمامی دادهها بهصورت میانگین±انحراف معیار
نشان دادهشد .برای مقایسه نتایج از آزمون آنالیز واریانس یک
طرفه و بهدنبال آن پس آزمون توکی استفاده گردید .سطح
معنی داری  p<0/05در نظر گرفته شد.
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زمانی که حیوان در راهرو بسته  Plus-mazeباقی میماند
بهروش فیلمبرداری اندازهگیری شد .منظور از ورود به راهرو باز
یا بسته هنگامی است که هر چهار پای حیوان در راهرو مورد
نظر قرار میگرفت .زمان گذراندهشده در هر راهرو نیز بر همین
اساس محاسبه شد .برای هر حیوان درصد ورود به راهرو باز
) (Open Arm Entries%و درصد زمان گذراندهشده در راهرو
باز ) (Open Arm Time%محاسبه و بیان میشود .افزایش
معنیدار هر کدام از دو پارامتر فوق نشاندهنده کاهش اضطراب
است .همچنین مجموع تعداد دفعات ورود به بازوها ،بهعنوان
شاخصی برای فعالیت حرکتی حیوان در نظر گرفتهشد (.)20
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نتایج
آزمون ماز بهعالوهای شکل
نتایج آزمون ماز بهعالوهای شکل نشان داد که القا سندرم
تخمدان پلیکیستیک بهطور معنیداری باعث کاهش درصد
مدت زمان ماندن در راهرو باز ( )p<0/01و ورود به راهرو باز
( )p<0/05در گروه مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک نسبت
به گروه سالم شد که نشاندهنده افزایش اضطراب در گروه

شکل  .1اثر  4هفته ورزش استقامتی بر روی نتایج آزمون ماز بعالوهای شکل در گروههای مختلف مطالعه
*  p<0/01 ** ،p<0/05در مقایسه با گروه کنترل p<0/01 ## ،p<0/05 # ،در مقایسه با گروه ( PCOگروه مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک)

است (شکل  .)2ورزش استقامتی بهمدت  4هفته در حیوانات
مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث افزایش معنیدار
زمان سپری شده در ناحیه مرکزی ( )p<0/001نسبت به گروه
 PCOشد .میزان و سرعت حرکت در گروههای مختلف مورد
مطالعه تفاوت معنیداری نشان نداد.

آزمون Open Field

نتایج این آزمون نشان داد که القا سندرم تخمدان
پلیکیستیک به طور معنیداری باعث کاهش زمان سپریشده
در ناحیه مرکزی در گروه  PCOنسبت به گروه سالم شد
( )p<0/05که نشاندهنده افزایش اضطراب در گروه PCO

شکل  :2اثر  4هفته ورزش استقامتی بر روی نتایج آزمون  Open Fieldدر گروههای مختلف مطالعه.
*  p<0/05در مقایسه با گروه کنترل p<0/001 ### ،در مقایسه با گروه ( PCOگروه مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک)

زندگی فرد مبتال تأثیر منفی گذارد ( .)21یافتههای مطالعات
نشان میدهد این سندرم میتواند افسردگی و اضطراب را در
بیماران مبتال بهوجود آورد .همچنین عالوه بر این دو مورد که
شایعتر هستند ،سایر اختالالت سایکولوژیکی نظیر اختالالت

بحث
سندرم تخمدان پلیکیستیک یک اختالل شایع اندوکرین در
خانمها در سنین باروری است و عالئمی نظیر آمنوره ،آکنه،
چاقی و هیرسوتیسم را به همراه داشته و میتواند بر کیفیت
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 PCOاست (شکل  .)1اما اجرای ورزش استقامتی بهمدت 4
هفته در حیوانات مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک باعث
افزایش معنیدار درصد مدت زمان ماندن ( )p<0/05و ورود به
راهرو باز ( )p<0/01نسبت به گروه  PCOشد .تعداد دفعات
ورود به راهروها در گروههای مختلف تفاوت معنیداری نشان
نداد.

فاطمی و همکاران /تأثیر تمرین استقامتی بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش صحرایی مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک

خوردن و اختالل پنیک نیز در این افراد دیده میشود.
پاتوفیزیولوژی بروز این مشکالت بهطور دقیق مشخص نیست
اما مواردی نظیر چاقی ،مقاومت به انسولین ،هایپر آندروژنیسم،
ناباروری و التهاب مزمن به بروز آنها ارتباط داده شدهاند (،7
.)22
به اختالالت رفتاری ناشی از سندرم تخمدان پلیکیستیک،
ارائه راهکار مناسب برای مقابله با آن و یافتن مکانیسمهای
دقیق دخیل آن میتواند در افزایش کیفیت زندگی بیماران حائز
اهمیت باشد .پس پیادهسازی مدلهای حیوانی و مطالعه تأثیرات
داروها ،ترکیبات گیاهی و یا مداخالت دیگر برای مقابله با
عوارض رفتاری ناشی از این اختالل شایع ضروری بهنظر
میرسد .در طی این مطالعه به بررسی رفتارهای شبه اضطرابی
ناشی از سندرم تخمدان پلیکیستیک در موش صحرایی ماده
پرداخته شد و مشخص شد که القا سندرم تخمدان پلیکیستیک
در حیوانات میتواند توأم با افزایش رفتارهای اضطرابی باشد.
نتایج این مطالعه همراستا با مطالعه محمدی نسب و همکاران
میباشد که نشان دادند در حیوانات مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک ،رفتارهای اضطرابی و همچنین افسردگی بروز پیدا
میکند و درمان با روغن پسته میتواند با این عوارض مقابله
نماید ( .)18یافتههای مطالعهای دیگر نشان داد القا سندرم
تخمدان پلیکیستیک توسط دی هیدروتستوسترون در
موشهای صحرایی با افزایش رفتارهای اضطرابی همراه
است ()8؛ انجام مطالعه حاضر هم ایجاد رفتارهای شبه اضطرابی
در مدل القا شده با لتروزول را نشان داد؛ پس میتوان نتیجه
گرفت صرف نظر از مدل ایجاد این اختالل ،رفتارهای اضطرابی
در حیوان بروز مینمایند.
از راهکارهایی که بهمنظور درمان سندرم تخمدان
پلیکیستیک پیشنهاد میگردد ،تغییر سبک زندگی ،رژیم غذایی
مناسب و ورزش میباشد .همچنین دارو درمانی مناسب نظیر
داروهای ضد بارداری و یا متفورمین هم برای بیماران استفاده
خواهد شد ( .)7مطالعات به نقش فعالیت فیزیکی در کاهش
عالئم سایکولوژیک در زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک اشاره داشتهاند ( .)24 ،23اما مطالعات بیشتری
جهت روشنسازی این ارتباط نیاز است.
مطالعات نشان دادهاند که تمرینات استقامتی در زنان مبتال
به تخمدان پلیکیستیک حساسیت به انسولین را بهبود میبخشد

نتیجهگیری
این مطالعه حیوانی نشان داد ورزش در موشهای صحرایی
ماده که مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک بودند میتواند از
رفتارهای شبه اضطرابی جلوگیری نماید.
تشکر و قدردانی
این مطالعه با کمک مالی معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با کد اخالق
 IR.RUMS.REC.1397.135صورت پذیرفته است.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله تعارض در منافع ندارند.
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( .)25نتایج مطالعهای دیگر توسط گیالنی و همکاران نشان داد
که انجام  8هفته تمرینات منظم استقامتی در خانمهای مبتال به
سندرم تخمدان پلیکیستیک با متعادل کردن سطح آندروژنها
همراه بوده و میتواند نقش مؤثری در درمان این اختالل ایفا
نماید ( .)26در مطالعه دیگر توسط استپتو و همکاران اثر
تمرینات هوازی بر مسیرهای پیامرسانی مرتبط با مقاومت به
انسولین در افراد مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک پرداخته
شد (.)27
از سوی دیگر نتایج مطالعات بیانگر آن هستند که تمرینات
استقامتی میتوانند در کاهش اختالالت مرتبط با سیستم عصبی
مرکزی مؤثر باشند ،به طور مثال در مقاله آذریان و همکاران به
نقش تمرینات ورزشی در کاهش اضطراب و افزایش توان
هوازی در موشهای مبتال به آلزایمر پرداخته شد ( .)15در این
مطالعه همراستا با سایر مطالعات برنامه ورزش استقامتی در
موشهای صحرایی مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک با
کاهش رفتارهای اضطرابی در دو مدل استاندارد بررسی
اضطراب همراه بود و موشهای این گروه اضطراب کمتری را
نسبت به موشهای مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک که
ورزش برای آنها انجام نمیشد ،داشتند .پیشنهاد میشود در
آینده مکانیسمهای دخیل در اثرات بهبود دهنده ورزش نظیر
تغییر سطح فاکتورهای التهابی و یا سنجش عوامل آنتی
اکسیدانی مطالعه شوند.
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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.
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