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Abstract
Background: Secreted hormons from ovary, pituitary glands and suprarenal gland may affect the follicogenesis
and the number of mature oocytes and qualified embryos of Assisted Reproductive Technology (ART). The main
aim of this study was finding of correlation between the number of oocyte and embryons which gained through IVF
with serum level of sex hormones and other chemical biomarkers, in addition cortisol level were detected.
Methods: Forty patients underwent infertility treatment by ART were studied the data of sex and endocrine
hormones were obtained by routine laboratory techniques at follicular phase. Then serum levels of cortisol were
determined at ovarian puncture day by ELISA as well as he demographic data of patients were gathered. Correlation
of data determined by statistical methods.
Results: Biomarkers such as triglyceride, DHESA and testosterone were low in comparison with normal range
as well as in high BMI cases. Correlation of cortisol with triglyceride and age showed significant negative
correlation. As well as, oocyte number had significantly negative correlation with TSH. In spite of negative
correlation of oocyte number with age, androstenedione, Testosterone, BMI, and DHESA, the number of oocyte had
positive correlation with AMH.
Conclusion: Cortisol had negative correlation with Triglyceride and Age. The number of oocyte had negative
correlation with TSH. They may be predictable. Correlations of other biomarkers were not seen with cortisol
significantly.
Keyword: Cortisol, Oocyte number, IVF, Sex Hormones
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چکیده

زمینه :هورمونهای مترشحه از تخمدان ،فوق کلیه و هیپوفیز بر روند فولیکو ژنزیس و تعداد تخمکها و جنینهای بدست آمده از (Assisted
) Reproductive Technology, ARTاثر دارند .یکی از هورمونهای مترشحه از فوق کلیه کورتیزول میباشد .در این تحقیق بر آن شدیم که ارتباط بین
تعداد تخمکها و جنینهای بدست آمده از بیماران تحت درمان) (In Vitro Fertilization ,IVFبا سطح کورتیزول و هورمونهای مختلف سرمی و عوامل
دموگرافیک فردی بیماران را بیابیم.
روشکار :تعداد چهل بیمار مراجعهکننده به مرکز نازایی ،که تحت درمان  IVFو تحریک تخمکگذاری قرار گرفتند ،در فاز فولیکوالر تحت آزمایشات

خونی جهت بررسی هورمونهای جنسی و اندوکرینی قرار گرفتند ،سطح کورتیزول نیز توسط روش االیزا اندازهگیری شد .همبستگی مقادیر بدست آمده با
تعداد اووسیت؛ نرم افزار  SPSSآنالیز آماری شد.
یافتهها:نتایج نشان داد که در مقادیر  BMIباال و بیومارکرهایی مثل تریگلیسیرید و  DHEASو تستوسترون نسبت به مقادیر نرمال ،کم بود .از طرفی آزمون

همبستگی کورتیزول با ) )Triglyceride, TGو سن رابطهی معنیدار منفی را نشان داد .تعداد اووسیت نیز با )(Thyroid Stimulating Hormone, TSH
رابطهی معنیدار منفی داشت .علیرغم ارتباط منفیِ تعداد اووسیت با سن BMI ،(Testostrone, TTE(, (Androstenedione, AND) ،و
) ، (Dehydroepiandrosterone Sulfate, DHEASتعداد اووسیت با ا) (Anti Mullerian Hormone , AMHرابطه مثبتی داشته ولی این ارتباط
معنیدار نبود.
نتیجهگیری :کورتیزول با سن و  TGارتباط منفی داشته ،و تعداد اووسیت بدست آمده نیز با  TSHارتباط منفی داشت .در سایر مواردِ بررسی شده،
همبستگی تعداد اووسیت با سطح سرمی کورتیزول و هورمونهای جنسی ارتباط معنیداری را نشان نداد.

کلیدواژهها:کورتیزول ،تعداد تخمک ،لقاح خارج رحمی ،هورمونهای جنسی
نحوه استناد به این مقاله :نیک نفس ب ،فرزدی ل ،قلیزاده ایری سفلی د ،نیک نفس م .ارتباط تعداد تخمک زنان تحت درمان  IVFبا سطح کورتیزول و بیومارکرهای
بیوشیمیایی سرم خون .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز9911 .؛ 991-992 :)9(24

حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.

این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

هورمون کورتیزول به وسیله تحریک هورمون  ACTHکه
توسط غدهی هیپوفیز ساخته میشود ،ترشح مییابد .افزایش مزمن
کورتیزول ،باعث آسیبهای سلولی و بافتی در بدن میشود؛ از
جمله اختالل عملکرد تیروئید ،عدم تعادل قند خون ،تضعیف
سیستم ایمنی بدن .افزایش گلوکوکورتیکوئیدها یا استرس ،میتواند
محور هیپوتاالموس -هیپوفیزی را از طریق مهار آزادسازی
هورمون  GnRHو سنتز گونادوتروپینها از هیپوفیز ،تحت تأثیر قرار
دهد ،که این امر به واسطهی نوروپپتیدهای جدیدی مثل
) (Gonadotropin-Inhibiting Hormone, GnIHو Kisspeptin
عمل میکند .این نوروپپتیدها آزادسازی  GnRHرا کاهش میدهند
( .)4،9کاهش  GnRHمیتواند بر روی ترشح  FSHو  LHتأثیر
گذاشته و بدین ترتیب ساخت فولیکولها و به دنبال آن تعداد
تخمکهای بارور را کاهش دهد ( .)2،9به طوری که افزایش سطح
کورتیزول و گلوکوکورتیکوئید در حیوانات ،از جمله موش نیز
باعث کاهش تکامل اووسیت میشود .همچنین این افزایش،
پرولیفراسیون اپیتلیوم اندومتر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (.)5
ارتباط کورتیزول با میزان آندروژنهای خانمهای تحت درمان
 ،IVFنشان داده که نسبت کورتیزول به  DHEASدر پیشبینی low
 functional ovavian reserveمؤثر است ( .)6از طرفی کاهش
تستوسترون نیز باعث کاهش ذخیره تخمدانی عملکردی میشود.
همچنین بررسیها نشان دادهاند که ،سلولهای گرانولوزا در مرحله
رشد فولیکولهای آنترال ،کورتیزون را به کورتیزول تبدیل میکنند
و به دنبال آن در تخمکهای بالغ کورتیزول افزایش مییابد (.)7
سطح کورتیزول داخلی فولیکولی در بیماران تحت درمان  ،IVFبا
تعداد اووسیتهای بدست آمده در متافاز  IIارتباط دارد و این
ارتباط مثبت بوده ،یعنی با افزایش تعداد فولیکول ،مقدار کورتیزول
افزایش می یابد ( .)8گرچه در مطالعات دیگری نشان دادهاند که
اندازهگیری کورتیزول در پیشبینی میزان لقاح اووسیت نقش ندارد
( .)7بیشتر هورمونهای بدن ،میتوانند بر روی عملکرد تخمدان
تأثیر گذار باشند و تغییرات هورمونی و بعضی از عناصر
بیوشیمیایی سرم خون ،در جریانِ تخمکگذاری ،میتوانند بر روی
تعداد تخمک بدست آمده اثر بگذارند ،از جمله هورمون کورتیزول
را میتوان نام برد که افزایش یا کاهش آن بر روند تخمکگذاری
مؤثر میباشند و مقدار آن در افراد مختلف نیز متفاوت میباشد.
همچنین عوامل بیوشیمیایی سرم خون مانند تری گلیسیرید،HDL ،
 TTE ،LH ،FSH ،TSH ،AND ،DHEAS ،FBS ،LDLو عوامل
دموگرافیک فردی مثل سن و شاخص تودهی بدنی ( ،)BMIدر
تعداد تخمکها و کیفیت آنها میتوانند اثرگذار باشند (.)1، 8، 6
لذا در این تحقیق بر آن شدیم که ارتباط مابین تعداد
تخمکهای بدست آمده از بیماران تحت درمان  IVFرا با سطح

کورتیزول و هورمونهای مختلف سرمی با عوامل دموگرافیک
فردی بیماران را بررسی کنیم.

روشکار

مطالعهی حاضر ،یک مطالعه توصیفی -تحلیلی بود .نمونهها از
زنان مراجعه کننده به مرکز نازایی میالد در تبریز به تعداد  24نفر
انتخاب شدند .بیماران سن  98-98سال داشته ،و نازایی بیش از
یکسال داشتند .معیارهای خروج از مطالعه به شرح زیر میباشد:
آنومالیهای آناتومیکال رحمی ،پولیپ ،کاریوتایپ غیر نرمال یکی
از زوجین ،دیابت ،افراد تحت درمان با متفورمین ،سطح پروالکتین
غیرطبیعی ،بیماریهای مزمن ،اندومتریوز ،کیستهای تخمدانی،
عدم تحریک تخمکگذاری ،استروژن باالی ،)OHSS( 5444
تخمکگذاری ( )IVFکمتر از  9ماه BMI ،باالی  ،94ورزشکاران
حرفهای ،اسپرم حاصل از طریق انجام عمل  ،TESEافراد با عدم
تحرک تمامی اسپرمها ،افراد با مورفولوژی غیرطبیعی تمامی
اسپرمها .بیماران در فاز فولیکولر سیکل قاعدگی تحت آزمایشات
پاراکلینیکی قرار گرفتند .براساس نتایج آزمایشات ،طرح درمان
جهت تخمکگذاری برنامه ریزی شد .برای همهی بیماران ،طبق
پروتکل آنتاگونیستی ،درمان شروع شد .رشد فولیکولها با
سونوگرافی کنترل شده و در صورت رشد فولیکولها ،تزریق
 HCGانجام شد .بعد از  96ساعت از تزریق  HCGبیماران جهت
پانکچر آماده شدند .جهت برداشتن فولیکول ،بیماران تحت
بیهوشی قرار گرفتند .قبل از بیهوشی از بیماران با رضایت آگاهانه،
خون گرفته شد و سرم خون تهیه شده جداسازی و در دمای
c
  25نگهداری شد تا همهی نمونهها به طور یکسان وارد
آزمایش شوند .بعد از تهیهی فولیکولها ،تعداد تخمکها ثبت
شدند .الزم به ذکر است برای آنالیز ارتباط کورتیزول و تعداد
تخمکها ،تعداد تخمکهای بدست آمده به سه گروه ،به صورت،
کمتر از  2 ،9الی  7و بیشتر از  8عدد ،تقسیم شدند .برای تعیین
مقدار کورتیزول ،ابتدا سرمهای تهیه شده ذوب و سانتریفوژ شده و
سپس براساس کیت  ،Dimetraبه روش االیزا مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در این تحقیق از نرمافزار تحلیل آماری PSSTM ،نسخهی
 95استفاده شده که توزیع نرمال اطالعات با استفاده از تست
کولموگراف -اسمیرنف ارزیابی شدند .همبستگی بین متغییرها نیز
با تست کروسکال -والیس بررسی شدند.سطح معنیداری P= 4/45
تعریف شده است.

یافتهها

نتایج به دست آمده از اطالعات کلی بیماران مراجعه کننده و
مقایسه آنها با میزان نرمال نشان داد ،که میانگین و انحراف معیار
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 BMIبرابر با  62/91±9/87است ،که کمی از مقدار نرمال باالتر
بود .همچنین میزان  ،DHEASتستوسترون و تری گلیسیرید ،از
مقدار نرمال کمتر بود (جدول  .)9آزمایش همیشگی تک متغیره
کورتیزول با ،HDL ،TG ،DHEAS ،AND ،TTE ،TSH ،SH
 LDLو  ،FBSنشان داد که کورتیزول فقط با  TGارتباط دارد ،که
این همبستگی بصورت ( )R=4/99 ،P=4/49میباشد که یک
ارتباط معنیدارِ منفی است .این بدین معنی است که با افزایش
کورتیزول TG ،کاهش مییابد (جدول  .)4آزمون همبستگی
چندمتغیره کورتیزول با متغیرهای سن بیماران HDL ،TG ،TTE ،و
 LDLبعنوان پیشبینی سطح کورتیزول نیز نشان داد که با
متغییرهای سن و  TGارتباط معنیدار به صورت (=4/56 ،P=4/46
 ،TG :و  )AGE :r=4/56 ،P=4/429میباشد ،که یک ارتباط
معنیدارِ منفی بوده و با افزایش سن و افزایش تریگلیسیرید ،سطح
کورتیزول کاهش مییابد (جدول .)9
   0 / 51 Age    0 / 51 TGسطح کورتیزول
جدول :1میانگین بیومارکرهای بیوشیمیایی خون و ویژگیهای فردی
متغیرها
سن(سال)
وزن(کیلوگرم)
قد(سانتیمتر)
)AMH(Anti Mullerian Hormone
)BMI(Body Mass Index
LH
FSH
)TSH (Thyroid Stimulating Hormone
TTE
)AND (Anderstamdion
(DHESAدیهیدرواپیاندرستیوناستات)
(TGتریگلسیرید)
HDL
LDL
(FBSقندخونناشتا)
(OOCYTE NUMBER MIIتعدادتخمک(متافاز)II
(CORTISOLکورتیزول)
جدول  :4نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغییرهای ذکر شده با سطح کورتیزول
متغیرها
سن(سال)
BMI
LH
FSH
TSH
TTE
AND
DH26/0EAS
TG
HDL
LDL
FBS
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ارتباط مقدار کورتیزول با تعداد تخمکها نشان داد که در
تعداد بیشتر از  8تخمک ،کورتیزول کاهش و در تعداد 2-7
تخمک و کمتر از  9تخمک ،کورتیزول مختصری افزایش داشت،
(که در تعداد کمتر از  9تخمک مختصری بیشتر از تعداد تخمک
 2-7بود) ،گرچه تفاوت بین این سه گروه از تعداد تخمکها،
معنیدار نبود (نمودار) .ارتباط نسبت کورتیزول به تستوسترون ،با
تعداد تخمک نشان داد که با افزایش این نسبت تعداد تخمک
بیشتری بدست آمده ،ولی این ارتباط معنیدار نمیباشد .ارتباط
نسبت کورتیزول به آندرستندیون ،با تعداد تخمک نشان داد که در
تعداد کمتر تخمک ،این ارتباط معنیدار نبوده ولی میزان این نسبت
در تعداد تخمکهای باالتر بیشتر بود .ارتباط نسبت کورتیزول به
دهیدرواپی آندرسترون سولفات ،با تعداد تخمک نشان داد که این
ارتباط معنیدار نبوده ولی در تعداد تخمکهای بیشتر میزان این
نسبت بیشتر بود .ارتباط نسبت کورتیزول به  ،TSHبا تعداد تخمک
نشان داد که این ارتباط معنیدار نبوده ولی در تعداد تخمکهای
بیشتر میزان این نسبت بیشتر بود.
میانگین±انحرافمعیار
94±2/49
68/15 ±94/98
964/45 ±5/95
9/5929 ±2/46
46/91±9/87
6/4289±5/97
94/44±92/99
4/9898±9/42
7/1474±29/29
4/949±4/41
999/289±68/68
941/87±54/94
59/479±99/97
945/14±92/45
14/445±1/92
94/59±8/71
22/78±46/98
میانگین±انحراف معیار
94±4/46
46/917±4/46
6/42±4/26
94/4±4/29
4/98±9/59
7/1±5/19
4/94±9/78
999/28±4/49
941/87±4/45
59/47±4/94
945/1±4/94
14±4/98

مقادیرنرمال
mIU/ml1/9 -5/94
mIU/ml9/9-7/1
4/2-2mIU/ml
95-74ng/dl
4/7-9/5ng/ml
91-925mg/dl
>954mg/dl
<64 mg/dl
94-944 mg/dl

954-94 ng/ml .
P value
4/976
4/512
4/545
4/657
4/685
4/411
4/944
4/284
4/494
4/445
4/928
4/194
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جدول:3نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن چند متغییره با سطح کورتیزول
میانگین±انحرافمعیار
متغیرها
سن(سال)
94±4/42
7/1±5/59
TTE
941/87±4/45
TG
59/47±4/55
HDL
945/1±4/55
LDL

P value
4/429
4/946
4/446
4/724
4/196

نمودار :ارتباط مقدار کورتیزول با تعداد تخمک به تفکیک تعداد تخمک

بحث

افزایش میزان حاملگی در  ARTبه عوامل مختلفی از جمله
جنینهای خوب ،آمادگی صحیح آندومتر ،تعداد و کیفیت
تخمکهای بدست آمده ،بستگی دارد .به طوریکه کیفیت
جنینهای خوب از طرفی وابسته به کیفیت تخمک میباشد و
کیفیت تخمک خوب نیز به فولیکول و روند فولیکوژنزیس و زمان
اووالسیون ،وابسته میباشد .همچنین بلوغ اووسیت تحت تأثیر
مایع و محیط اطراف فولیکول میباشد .مطالعات نشان داده است
که هورمون ( )Cortisol Releasing Hormone, CRHدر مایع
فولیکولی و گیرنده آن در سیتوپالسم سلولهای تکا و استرومال
فولیکولهای در حال رشد و حتی جسم زرد دیده میشود،
همچنین میزان  CRHدر مایع فولیکولی با میزان موفقیت نتایج
 ARTهمبستگی مثبتی دارد ( .)6از طرفی میانگین غلظت
کورتیزول در مایع فولیکولی با تعداد کل تخمک و تعداد تخمک
بالغ (متافاز  )IIهمبستگی مثبتی دارد .برعکس این مطالعات ،در این
تحقیق کسانی که تخمک بیشتری داشتند ،کورتیزول سرمی پایینی
داشتند (گرچه مقایسه افراد در این مطالعه معنیدار نبود) .از طرفی
کورتیزول مایع فولیکولی با میزان چربی سلولهای گرانولوزا
همبستگی منفی دارد ( .)8در این تحقیق نیز همسو با این مطالعه
نشان داده شد ،که میزان کورتیزول باتری گلیسیرید همبستگی منفی
داشته است و این ارتباط در افرادیکه تعداد تخمک بیشتری داشتند،
 TGباالتری را نشان داد.

همچنین  Gleicherدر سال  4496نشان داد که کورتیزول
میتواند در زنان نابارور بعنوان یک عامل پیشبینیکننده برای
هورمونهای پیشساز جنسی باشد ،به طوریکه کورتیزول
همبستگی مثبتی با نسبت  DHEAS/DHEAدارد ( .)6در این
تحقیق نیز نشان داده شد که سن و تری گلیسیرید میتواند یک
عامل پیشبینیکننده میزان کورتیزول باشد ،به طوریکه این ارتباط
منفی میباشد .از طرفی این تحقیق نشان داد ،در افرادیکه تخمک
بیشتری را داشتند نسبت  Cortisol/DHEASبیشتر بوده است.
گرچه این نسبت با تعداد تخمک از نظر آماری معنیدار نبود .الزم
به ذکر است که در این تحقیق نشان داده شد که  DHEASبا تعداد
تخمک همبستگی منفی را داشت .پروتکلهای درمانی برای
تحریک تخمکگذاری برکیفیت تخمک و جنین اثر دارد .به
طوریکه  FSH+LH ،FSHو  FSH+HCGبر بلوغ تخمک اثر دارد
( .)94در این تحقیق نیز نشان داده شد ،که میزان  FSHپایه ،قبل از
تحریک تخمکگذاری ،در افرادیکه تخمک بیشتری دارند ،کمتر
بوده است و در واقع همبستگی منفی بین  FSHو تعداد تخمک
وجود داشت.

نتیجهگیری

کورتیزول با سن و  ،TGارتباط منفی داشت .تعداد اووسیت
بدست آمده با  ،TSHارتباط منفی داشت .در سایر مواردِ بررسی
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منابع مالی

حمایت مالی از این طرح تحقیقاتی از طرف مرکز تحقیقات
.سالمت باروری زنان صورت پذیرفته است
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