
 

 کیستیک پلی تخمذان در هورمونی عالئم بهبود و 3 امگا

 

 ًاسایی ػلت تزیي ضایغ ٍ سًاى در ریش درٍى غذد اختالالت تزیي ضایغ( PCOS) کیستیک پلی تخوذاى سٌذرم 

 ّای ضاخع ًاهٌاسة تغییزات تا کیستیک پلی تخوذاى سٌذرم تزٍس. تاضذ هی گذاری تخوک ػذم اس ًاضی

 سالهت پیطزفت در ،(3 اهگا)   -n ًَع اس خػَظ تِ غیزاضثاع چزب ّای اسیذ هػزف. است ّوزاُ هتاتَلیک

 .است تحث قاتل ٌَّس چزب ّای اسیذ اس ًَع ایي درهاًی تاثیزات ٍلی ّستٌذ تاثیزگذار هتاتَلیکی

 درٍى غذد تخص هحققیي تَسط ای هطالؼِ چزب، اسیذّای ایي تا درهاًی هکول پیزاهَى گیزی ًتیجِ هٌظَر تِ 

 ّای جٌثِ تا پالسوا در هَجَد غیزاضثاع چزب اسیذّای سطح تیي راتطِ تا ضذ طزاحی آدالیذ، تیوارستاى ریش

 ضَد تزرسی تخوذاى کیست تِ اتتال هتاتَلیکی ٍ َّرهًَی

 گیزی اًذاسُ افزاد ایي پالسوای چزب ّای اسیذ. گزفت اًجام PCOS تِ هثتال سى 401 تز فَق گز هذاخلِ هطالؼِ 

 خًَی ّای ضاخع تز غذا هػزف تذٍى ّوچٌیي ٍ غذا خَردى اس پس  3 اهگا اسیذچزب تا درهاًی تاثیزهکول. ضذ

 bovine) تاٍیي اٍلیِ ّای سلَل در استزٍئیذٍصًش تز  W تِ ًسثت  W هستقین تاثیز ّوچٌیي. ضذ تزرسی آًْا

theca cells )ضذ پیگیزی. 

 تیطتز خًَی گزدش تا   W  تِ   W تیطتز ًسثت ٍ پالسوا   W تیطتز غلظت  داد، ًطاى هطالؼات ًتایج 

 ضاخع) آتزٍصًیک چزتی ّای پزٍفایل تَدى پاییي تا پالسوا 3 اهگا سطح طزفی اس. است ارتثاط در ّا آًذرٍصى

 اهگا هکول هػزف. است راتطِ در( ضًَذ هی ػزٍق در چزتی ّای پالک ضذى ساختِ سثة آًْا افشایص کِ ّایی

 .دّذ هی کاّص را پالسوا دستزس قاتل تستَستزٍى غلظت  3

 ّای ضاخع ٍ َّرهًَی ّای ضاخع تٌظین در PUFA سًجیزُ تلٌذ غیزاضثاع چزب اسیذّای هػزف: ػولی ًکتِ

 ضاخع( 3 اهگا)   -nاسیذچزب تا درهاًی هکول ٍ است تاثیزگذار LDL,HDL,TG هاًٌذ خَى چزتی کٌٌذُ تؼییي

 ٍ تیواراى ایي تِ لذا. تخطذ هی تْثَد کیستیک پلی تخوذاى سٌذرم تِ هثتال تیواراى در را آًذرٍصًیک ّای

 دارًذ قزار تخوذاى کیست تِ اتتال هؼزؼ در خَى، فطار ٍ خَى چزتی خَى، قٌذ ًثَدى تٌظین ػلت تِ کِ افزادی

 هػزف ٍ کزدُ اًتخاب را ّستٌذ تیطتزی PUFA حاٍی ػوَها کِ گیاّی، ّای رٍغي  هػزف  کِ ضَد هی تَغیِ

 .دٌّذ قزار خَد تزًاهِ در را 3 اهگا هکول


