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Serum Leptin, Ghrelin and Insulin Resistance in Iraqi Women
with Clomiphene Resistance Polycystic Ovary Syndrome

مستوى الغریلین ، اللبتین ومقاومة األنسولین في مصل الدم عند النساء الذین یعانون من 
عدم االستجابة لدواء الكلومیفین في عالج متالزمة تكیس المبایض في العراق
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الخالصة
وھناك عدة عوامل . متالزمة المبیض المتعدد التكیس ھو اضطراب الغدد الصماء األكثر شیوعا في النساء اللواتي في سن اإلنجاب:الدراسةخلفیة

وقد . یتمیز باضطرابات الحیض، كما یظھر ندرة الطمث أو انقطاع الطمث، وذلك بسبب فرط األندر وجینیة وتكیس المبایض. قد تسبب ھذا المرض
األدلة األخیرة الوظیفة المعقدة لألنسجة الدھنیة والمعدة كأجھزة أو غدد صماء من خالل إفراز ھرمونات في مجرى الدم تشارك في األنشطةأثبتت

ي لھا ومن ھذه الھرمونات ھو ھرمونات جریلین، اللبتین واألنسولین الت. الفسیولوجیة للجسم مع اآلثار المحتملة في تطویر متالزمة التكیس المبایض
.دوراساسي في تكیس المبایض

عدم إن الھدف من الدراسة الحالیة لتقییم مستوى ھرمونات الغریلین واللیبتین وكذلك مستوى المقاومة لألنسولین في النساء الذین یعانون من : الھدف
.العواملاالستجابة لدواء الكلومیفین في عالج متالزمة تكیس المبایض وكذلك محاولة إیجاد عالقة بین ھذه

،عدد من النساء المشخصات والذین یعانون من العقم وتكیس المبایض تم جمعھم في العیادة ٢٠١٤إلى مایو عام ٢٠١٣خالل سبتمبر :طرق العمل
١.٢±٢١.٣العمر امرأة في متوسط ٢٣كانت ھناك . من خالل الزیارة الدوریة للعالجاالختصاص أحالم علي ناصرالطبیة الخاصة للدكتورة

العمر امرأة في متوسط ٢٥، )PCOSCR(مستمرة على عالج الكلومیفین وتعتبر كمجموعة متالزمة تكیس المبایض المقاومة للكلومیفین 
± ٢٢العمر فتاة في متوسط ٢٠و) OT PCOS(ویأخذون عالجات أخرى غیر عقار كلومیفین لعالج متالزمة تكیس المبایض تعتبر ١.٤±٢٣.٥

ساعات على األقل من الصیام في جمیع الفتیات ٨وتم أخذ عینات الدم بعد . ة سیطرة كل ھذه المجامیع أدرجت في ھذه الدراسةكمجموع٢.٤
متالزمة تكیس المبایض والسیطرة، حیث تم قیاس مستویات كل من الجلوكوز ، ھرمون جریلین وھرمون اللبتین في مصل الدم ثم تم حساب قیمة 

.HOMA-IRباستخدام نموذج المقاومة لألنسولین 
ویعتبر ھذا المستوى CR-PCOSلوحظ أعلى مستویات لھرمونات الغریلین واللیبتین وكذلك مستوى المقاومة لألنسولین كان في مجموعة :النتائج

نسولین ومستوى بین المقاومة لألوقد لوحظ ارتباط إیجابي كبیر . OT-PCOSمجموعة السیطرة ومجموعةمرتفع بشكل ملحوظ بالمقارنة مع
من ناحیة أخرى ھناك عالقة سلبیة بین الجریلین واللبتین في . مع عدم وجود أي ارتباط في بقیة المجامیعPCOSCRجریلین في مجموعة ال

-OTوعة مجموعة المراقبة لم تالحظ في بقیة المجامیع، وفي الوقت نفسھ عدم وجود أي ارتباط بین جریلین واللبتین أو المقاومة لألنسولین في مجم
PCOS

ذین یعانون من عدم االستجابة لدواء الكلومیفین في عالج متالزمة تكیس المبایض كانت ھناك زیادة كبیرة في مستویات النساء ال:االستنتاجات
كما تشیر الدراسة ان ھذه الھرمونات تعتبر كعالمات OT-PCOSالجریلین ،اللیبتین ومقاومة األنسولین مقارنة بمجموعة السیطرة ومجموعة 

عالوة على ذلك فإننا نتكھن بأن ھناك عالقة . كشف عن عدم االستجابة لدواء الكلومیفین في عالج متالزمة تكیس المبایضالبیوكیمیائیة جیدة في ال
.PCOSCRإیجابیة ذات داللة إحصائیة بین جریلین والمقاومة لألنسولین في مجموعة 

واتي یتناولن عقاري المیتفورمین و الكلومیفین لعالج متالزمة تقییم مستویات كل من ھرمون جریلین وھرمون اللبتین في النساء الل:التوصیات
تكیس المبایض

Abstract
Background: Polycystic ovary syndrome is the most common endocrine disorder in women with reproductive
age. it has a multifactorial etiology characterized by menstrual irregularities, manifesting as oligomenorrhea or
amenorrhea, apart from abnormalities of hyperandrogenism and polycystic ovaries. Recent evidence has
demonstrated the complex function of adipose tissue and stomach as endocrine organs through release of
hormones into the blood stream involved in physiological activities of the body with potential implication in
PCOS development. One of the most mportant of these hormones are ghrelin, leptin and insulin that have role in
process of PCOS development.
Aims of the study: The aim of present study to evaluate serum ghrelin, leptin and insulin resistance in
clomiphene resistance PCOS women and to find correlation between these parameters.
Material and method: During Sep 2013 to May 2014, already diagnosed infertile Iraqi women with PCOS they
are recruited in the private medical clinic of Dr. Ahlam ali naser during their periodic visit. There were 23girls at
mean age 21.3±1.2 on clomiphene therapy as clomiphene resistant PCOS group(CR-PCOS), 25 PCOS girls at




