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نسبة الرصاص في البالزما ومستویات مصل ھرمون االنتي العالقة بین  :عنوان البحث
  مولیرین في النساء مع فشل المبیض المبكر

Correlation between plasma lead and serum antimullerian hormone 
levels in women with premature ovarian failure 
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  :ملخص البحث

معرفة ما إذا كان من وجود عالقة بین حدوث فشل المبیض المبكر ونسبة : الھدف من البحث
وذلك للحد .في دم السیدات المصابات بفشل المبیض المبكر) عنصر الرصاص(المعادن الثقیلة 

  .من الملوثات البیئیة

أربعون عاما فأقل تم تقسیمھن  شملت مائة سیدة في نفس المرحلة العمریة: تصمیم الدراسة
إلي مجموعتین المجموعة المصابة وعددھن خمسون سیدة تعانین من فشل المبیض المبكر 

والمجموعة الضابطة وشملت خمسون سیدة ال بعانین من فشل المبیض المبكر من المترددات 
  .علي مستشفي النساء بالعیادة الخارجیة مستشفیات جامعة الفیوم

منخفض في ) مل/نانوجرام ٥٤و(.وجد ان متوسط مستوي االنتي مولیرین ھرمون : النتائج
) مل/نانوجرام١و.± ١و٢( دم مرضي فشل المبیض المبكر مقارنة بالمجموعة الضابطة 

  .ولذلك داللة احصائیة

وجود داللة إحصائیة واضحة بین متوسط مستوى الھرمون المحفز للحویصلة المبیضة 
في السیدات األتي لم ) مل وحدة دولیة لكل مل لیتر ٣٢ و٢  ± ٥٦و ٩ي  متوسط یساو(

في السیدات األتي ) مل وحدة دولیة لكل مل لیتر ١٦و٩(  یسبق لھن الحمل مقارنة بمتوسط 



وجود داللة إحصائیة بین متوسط مستوي االنتي مولیرین ھرمون منخفض . سبق لھن الحمل
في ) مل/ننوجرام  ٢و٧( یسبق لھن الحمل مقارنة ب في السیدات األتي لم .) و ١±و٤٨(  

وجدا أیضا داللة إحصائیة في متوسط نسبة الرصاص في . السیدات األتي سبق لھن الحمل
  مصل المجموعة المصابة بفشل المبیض المبكر مقارنة بالمجموعة الضابطة الغیر مصابة 

  . ٣سم ١٠٠/میكروجرام ١و ٧± ٤، ٣و ٧ ± ١٠المتوسط 

ك عالقة ایجابیة ذات داللة إحصائیة في مستوي نسبة الرصاص مع نسبة الھرمون كانت ھنا
  .المحفز للحویصالت المبیضة في السیدات المصابات بفشل المبیض المبكر

وجد ایضأ عالقة سالبة ذات داللة إحصائیة عالیة بین مستوى االنتي مولیرین ھرمون 
  .مصابات بفشل المبیض المبكرومستوي الھرمون المحفز للحویصلة في السیدات ال

اخیرأ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة نسبة مستوى الرصاص ونسبة االنتي مولیرین 
  .ھرمون في سیدات مرض فشل المبیض المبكر

  .فحص مستوي النتي مولیرین ھرمون لھ عالمة جیدة لمعرفة احتیاطي المبیض: االستنتاج

ي تؤثر بالسلب علي الصحة اإلنجابیة وزیادة معدل أن عنصر الرصاص من المعادن الثقیلة إل
  .   اإلصابة بمرض فشل المبیض المبكر
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جامعة  –كلیة الطب –قسم التولید وأمراض النساء  ا لسمیع عبدا لمنعم عبدا لسمیع عبد-د
  .الفیوم

  :ملخص البحث

معرفة ما إذا كان من وجود عالقة بین حدوث فشل المبیض المبكر ونسبة  :الھدف من البحث
وذلك للحد .في دم السیدات المصابات بفشل المبیض المبكر) عنصر الرصاص(المعادن الثقیلة 

  .البیئیةمن الملوثات 

أربعون عاما فأقل تم تقسیمھن شملت مائة سیدة في نفس المرحلة العمریة : تصمیم الدراسة
وعتین المجموعة المصابة وعددھن خمسون سیدة تعانین من فشل المبیض المبكر مجم إلي

ت ادمن المترد من فشل المبیض المبكر بعانینوالمجموعة الضابطة وشملت خمسون سیدة ال 
  .علي مستشفي النساء بالعیادة الخارجیة مستشفیات جامعة الفیوم

منخفض في ) مل/نانوجرام ٥٤و(.وجد ان متوسط مستوي االنتي مولیرین ھرمون : النتائج
) مل/نانوجرام١و.± ١و٢( دم مرضي فشل المبیض المبكر مقارنة بالمجموعة الضابطة 

  .ولذلك داللة احصائیة

 المبیضةواضحة بین متوسط مستوى الھرمون المحفز للحویصلة  إحصائیةوجود داللة 
لم  األتيلسیدات في ا) مل وحدة دولیة لكل مل لیتر ٣٢ و٢  ± ٥٦و ٩متوسط یساوي  (

 األتيفي السیدات ) مل وحدة دولیة لكل مل لیتر ١٦و٩(  مقارنة بمتوسط  یسبق لھن الحمل



بین متوسط مستوي االنتي مولیرین ھرمون منخفض  إحصائیةداللة وجود . سبق لھن الحمل
في ) مل/ننوجرام  ٢و٧( مقارنة ب لم یسبق لھن الحمل  األتيفي السیدات .) و ١±و٤٨(  
في متوسط نسبة الرصاص في  إحصائیةداللة  أیضاوجدا  .سبق لھن الحمل سیدات األتيال

  مصل المجموعة المصابة بفشل المبیض المبكر مقارنة بالمجموعة الضابطة الغیر مصابة 

  . ٣سم ١٠٠/میكروجرام ١و ٧± ٤، ٣و ٧ ± ١٠المتوسط 

في مستوي نسبة الرصاص مع نسبة الھرمون  إحصائیةكانت ھناك عالقة ایجابیة ذات داللة 
  .في السیدات المصابات بفشل المبیض المبكر المبیضةالمحفز للحویصالت 

عالیة بین مستوى االنتي مولیرین ھرمون  إحصائیةوجد ایضأ عالقة سالبة ذات داللة 
  .ومستوي الھرمون المحفز للحویصلة في السیدات المصابات بفشل المبیض المبكر

نسبة مستوى الرصاص ونسبة االنتي مولیرین  إحصائیةال توجد عالقة ذات داللة اخیرأ 
  .ھرمون في سیدات مرض فشل المبیض المبكر

  .عالمة جیدة لمعرفة احتیاطي المبیض لھفحص مستوي النتي مولیرین ھرمون  :االستنتاج

وزیادة معدل  اإلنجابیةتؤثر بالسلب علي الصحة  إليعنصر الرصاص من المعادن الثقیلة  أن
     .بمرض فشل المبیض المبكر اإلصابة

  

 


