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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 51-58، 1392، اردیبهشت )71شماره پیاپی (2، شماره16                         سال                                                                                             

 

 در باروري هاي شاخص و مولرین آنتی هورمون سرمی سطوح بر بدنی فعالیت اثر
  باروري سنین زنان

  
  3دزفولیان مونا ،2 شوندي نادر ،*1 صارمی عباس

  
  ایران راك،ا اراك، دانشگاه بدنی، تربیت گروه استادیار، -1
  ایران اراك، اراك، دانشگاه بدنی، تربیت گروه دانشیار،-2
  ایران اراك، اراك، دانشگاه بدنی، تربیت گروه ارشد، کارشناس-3
  

 27/10/91: تاریخ پذیرش 1/7/91: تاریخ دریافت

 

   چکیده
 مطالعه این هدف .است يبارور ظرفیت و تخمدانی ذخیره براي معتبر مارکر یک مولرین آنتی هورمون :هدف و زمینه
   .بود فعال غیر و بدنی فعال زنان بین مولرین آنتی هورمون در هاي تفاوت بررسی

 و فعال نفر 42( کردند شرکت )سال 50 تا 18( باروري سنین در زن دو و هشتاد مقطعی، مطالعه این در :ها روش و مواد
 درباره اطالعات .شد زده تخمین بدنی فعالیت المللی نبی نامه پرسش طریق از بدنی فعالیت سطح ).فعال غیر نفر 40

  .شد گیري اندازه االیزا روش از استفاده با سرمی مولرین آنتی هورمون .آمد دست به بالینی هاي ثبت از باروري هاي شاخص
 زنان یانم داري معنی اختالف ).<05/0p(نداشت وجود گروه دو بین سن میانگین حسب بر داري معنی اختالف :ها یافته
 مقابل در 99/3±75/0 ترتیب به( داشت وجود مولرین آنتی هورمون سرمی غلظت با ارتباط در فعال غیر و بدنی فعال
 متفاوت فعال غیر و بدنی فعال زنان بین دار معنی طوره ب جنین سقط میزان ).p>03/0( )لیتر میلی/نانوگرم 53/0±63/1
   ).p>05/0( )بار 40/0±51/0 مقابل در بار 13/0±26/0 ترتیب به( بود

 حفظ طریق از سالم زنان بین در را باروري ظرفیت است ممکن بدنی فعالیت که دهد می نشان ها یافته این :گیري نتیجه
   .بخشد بهبود مولرین آنتی هورمون
  زنان باروري، ورزشی، تمرین مولرین، آنتی هورمون :کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ورزشی علوم و بدنی تربیت گروه اراك، انشگاهد اراك، :مسئول نویسنده *

Email: a-saremi@araku.ac.ir  
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  مقدمه
 وجـود  بـا  بـارداري  وقوع عدم به صورت    ناباروري

 تعریـف  سال یک مدت به گیري  پیش بدون و مکرر نزدیکی
 کـشورهاي  در را نابـاروري  شیوع ،اخیر هاي  تخمین .شود  می

 توسـعه  کمتر کشورهاي در و درصد 7/16 تا 5/3 یافته توسعه
ــه ــا 9/6 یافت ــد 3/9 ت ــزارش درص ــرده گ ــد ک ــران در .)1(ان  ای

 در را اولیه ناباروري زنان درصد 22 تا 21 است شده گزارش
 نابـاروري  .)2(کننـد   مـی  تجربه همسر با مشترك زندگی طول

 اخـتالالت  بـه  تـوان   مـی  جملـه  از کـه  دارد زیـادي  پیامدهاي
 بـار  و تخمـدان  و سـینه  سرطان باالي خطر اجتماعی،-روانی

 نـشان  چنـین   هـم  .کرد اشاره ناباروري، درمان براي زیاد مالی
 بــه هــا زوج نابــاروري علــل ســوم یــک کــه اســت شــده داده

 علـت  سـوم  دو و اسـت  مربـوط  مـردان  مثلی تولید مشکالت
ــه ــد زنان ــتالالت .)3(دارن ــدانی اخ ــصان و تخم ــرهذ در نق  خی

 لـذا  .انـد   شـده  معرفـی  زنـان  ناباروري اصلی علل از تخمدانی
 وضـعیت  مـورد  در اطالعـات  دهنـده  ارائه هاي  روش از یکی

 اخیـر  شواهد .)4(است تخمدانی ذخیره ارزیابی زنان، باروري
 مـولرین  آنتـی  هورمـون  مقادیر گیري  اندازه کنند  می پیشنهاد

)Anti-mullerian hormone-AMH( شـاخص  خـون،  در 
 باروري توانایی و تخمدانی ذخیره ارزیابی براي دقیقی کمی
 پـروتئین  گلیکـو  یـک  مـولرین  آنتـی  هورمون .باشد  می زنان

 بـزرگ  خانواده از عضو یک و سولفیدي دي همودایمریک
TGF-β کننـده  سـنتز  اصلی منبع آنترال هاي  فولیکول .است 
AMH ــستند ــا از .)5(ه ــه آنج ــاي فولیکــول از AMH ک  ه
 زنـان  در آن سـرمی  سـطح  شود،  می ترشح گنادها در موجود

 طـور  بـه  .)6(اسـت  تخمـدان  فولیکـولی  مخزن اندازه گر  نشان
ــی، ــدار کلـ ــد مقـ ــنعکس AMH تولیـ ــده مـ ــدازه کننـ  انـ

 اي ذخیـره  کارکرد و تخمدان در رشد حال در هاي  فولیکول
 اسـت  شـده  روشـن  خوبی به حاضر حال در .باشد  می زنان در
 بـاروري  قابلیت و تخمدانی ذخیره قوي بین پیش AMH که
   .)7(است زنان در

 زندگی روش به مربوط فاکتورهاي سویی، از
 مصرف روانی، فشارهاي کشیدن، سیگار چون هم متعددي،

 توانند می پایین، یا باال بدنی توده نمایه و کافئین و الکل
 میزان دهند می نشان مطالعات .)8(سازند متاثر را زنان باروري

 غیر زنان به نسبت ورزشکار زنان در مثلی دتولی اختالالت
 است شده داده نشان که طوريه ب .است بیشتر ورزشکار
 ناکافی رشد تخمدان، سرکوب با ورزشی شدید تمرینات
 به .)10 ،9(است همراه باروري در اختالل و ها فولیکول
 ورزش شده شناخته خوب مفید اثرات رغم علی هرحال،

 جمله از( سالمت مختلف هاي جنبه بر مالیم و منظم
 اثر مورد در ما اطالعات ،)زودرس مرگ از گیري پیش

 باروري بر )اي حرفه غیر( متوسط شدت با و منظم ورزش
 هدف اینرو، از .است محدود بسیار مردم عامه در زنان

 و مولرین آنتی هورمون سرمی سطح ارزیابی حاضر مطالعه
   .بود باروري ینسن زنان در بدنی فعالیت سطح با آن ارتباط
  ها روش و مواد

 متشکل مقطعی، بررسی این در مطالعه مورد افراد
 مراجعه )سال 50 تا 17( باروري سنین در سالم زن 82 از

 طور به که بود الیگودرز شهر بهداشتی مرکز چهار به کننده
 .شدند انتخاب عادي جمعیت بین از دسترس در و تصادفی

 در 1391 سال خرداد تا نفروردی هاي ماه طی مطالعه این
 نداشتن مطالعه، به ورود معیارهاي .شد اجرا الیگودرز شهر

 هاي بیماري نداشتن بدخیمی، نداشتن متابولیکی، هاي بیماري
 هورمون سطح با که داروهایی مصرف عدم و ریز درون غدد
 بر فوق معیارهاي سابقه عدم .بود دارد، تداخل مولرین آنتی

 تمام .گردید تعیین پزشک معاینه و پزشکی حال شرح اساس
 از پس .باشد می هلسینکی اعالمیه با منطبق تحقیق مراحل

 پروتکل از ها آزمودنی تمام اخالقی، کمیته تاییدیه دریافت
 آنها به مطالعه احتمالی مزایاي و خطرات شدند، آگاه تحقیق

 تمام از تحقیق شروع از پیش نهایت در و شد داده توضیح
 اطالعات آوري جمع ابزار .شد گرفته کتبی  نامه رضایت آنها

 در که دموگرافیک اطالعاتنامه   پرسشاز بود عبارت
 توده شاخص تحصیالت، میزان سن، نظیر سواالتی برگیرنده

 جهت است، غیره و تاهل وضعیت کاري، وضعیت بدن،
بین المللی نامه   پرسشاز افراد بدنی فعالیت سطح بررسی

 International Physieal Aetivity)فعالیت بدنی 

Questionnaire-IPAQ) مورد آن روایی و پایایی که 
 این در .گردید استفاده ،)11(است گرفته قرار تایید

 سوال فرد توسط شده انجام بدنی فعالیت ازنامه  پرسش
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 نحوه شغلی، کارهاي شامل شده انجام هاي فعالیت .شود می
 ورزشی هاي تفعالی و منزل کارهاي انجام جابجایی،

 )مت( مصرفی انرژي سطح اساس بر افراد نهایت در .باشد می
  .شوند می بندي دسته فعال و تحرك کم صورت به

 طریق از و ناشتا به صورت فرد هر بدنی ترکیب
 کشور ساخت ،In body( ایمپدنس بیوالکتریکال دستگاه

 و چربی توده شامل ارزیابی این .شد ارزیابی )جنوبی کره
 ترازوي از استفاده با افراد وزن .باشد می بدن بیچر بدون
 نواري متر از استفاده با افراد قد و کیلوگرم 1/0 دقت با سکا

   .شد گیري اندازه متر سانتی 5/0 دقت با دیوار به متصل
 از .شد گرفته وریدي خون لیتر میلی 5 افراد تمام از

 به 3500 دور با سانتریفوژ از پس وریدي خون هاي نمونه
 جهت سرم هاي نمونه .شد جدا سرم دقیقه، 10 مدت
 درجه 20 منهاي دماي در مولرین آنتی هورمون  گیري اندازه
 سرمی سطح گیري اندازه .شدند نگهداري گراد سانتی

 شرکت کیت( االیزا روش با مولرین آنتی هورمون
Beckman سطح براي طبیعی حدود .شد انجام )فرانسه 

لیتر   نانوگرم بر میلی16-08/0 نمولری آنتی هورمون سرمی
 براي آزمون درون و برون تغییرات ضریب میانگین .باشد می
   .بود  درصد6/5 و 4/5 ترتیب به روش این

 آزمون توسط ها داده نرمال توزیع تایید از پس
 دو میان اختالف بررسی براي اسمیرنوف، -کولموگروف

 .شد استفاده مستقل تی آزمون از فعال غیر و فعال زنان گروه

 .است شده ارائه معیار انحراف ±میانگین به صورت ها داده
 15 نسخه SPSS افزار نرم توسط تحقیق آماري عملیات تمام

 نظر در 05/0 کمتر از ها آزمون داري معنی سطح و شد انجام
  .شد گرفته
  ها یافته

 را مطالعه مورد افراد فردي مشخصات 1 جدول
 غیر و فعال گروه در ها زمودنیآ سنی میانگین .دهد می نشان
 .بود سال 40/39±40/6 و 71/38±90/7 ترتیب به فعال

 غیر و فعال گروه در ها آزمودنی بدنی توده نمایه میانگین
 کیلوگرم 39/26±63/1 و 49/26±95/1 ترتیب به نیز فعال

 فعال گروه در چربی توده مقدار .بود مربع متر بر
 04/19±93/3 یرفعالغ گروه در و کیلوگرم 66/2±78/18

 گروه در چربی بدون توده مقدار چنین هم .بود کیلوگرم
 غیرفعال گروه ودر کیلوگرم 41/48±48/6 فعال

 توزیع نحوه پژوهش این در .بود کیلوگرم 36/6±29/48
 غیر و فعال گروه در که بود صورت این به شغلی وضعیت

 سطح جنبه از .بودند دار خانه نفر 36 و 34 ترتیب به فعال
 نفر 22 سواد، بی نفر 1 ،فعال گروه هاي آزمودنی تحصیالت
 تحصیالت داراي نفر 19 و دیپلم زیر و دیپلم تحصیالت
 نفر 20 سواد، بی نفر 1 ،فعال غیر گروه در .بودند دانشگاهی
 تحصیالت داراي نفر 19 و دیپلم زیر و دیپلم تحصیالت
   ).1 جدول(بودند دانشگاهی

  
  مطالعه مورد هاي آزمودنی میعمو مشخصات .1 جدول
  p  غیرفعال گروه  فعال گروه  

  61/0 40/39±40/6 71/38±90/7  )سال(سن
  84/0 46/159±73/5 06/159±50/5   )سانتیمتر(قد

  86/0 33/67±41/8 20/67±70/8  )کیلوگرم(وزن
  88/0 39/26±63/1 49/26±95/1  )مترمربع/کیلوگرم(بدن توده نمایه
  80/0 04/19±93/3 78/18±66/2  )کیلوگرم(چربی توده
  91/0 29/48±36/6 41/48±48/6  )کیلوگرم(چربی بدون توده

      )تعداد(شغلی وضعیت
  81/0 36%)90( 34%)81(  دار خانه
   4%)10( 8%)19(  سایر
      تحصیالت سطح

  92/0 1%)2( 1%)2(  بیسواد
   20%)50( 22%)52(  دیپلم زیر و دیپلم

   19%)48( 19%)46(  دانشگاهی
  .است  شده ارائه معیار انحراف ± میانگین صورت به مقادیر
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 زنان در سقط تعداد باروري، متغیرهاي مورد در
 )p>05/0( بود فعال غیر زنان از کمتر دار معنی طوره ب فعال

 نداشت وجود گروه دو بین تفاوتی متغیرها سایر در و
)05/0p>)(آنتی هورمون سرمی سطح سویی، از ).2 جدول 

 فعال غیر زنان از باالتر دار معنی طور به فعال زنان در مولرین
   ).2جدول)(p>05/0( بود

  
 و مــولرین آنتــی هورمـون  ســرمی سـطح  مقایــسه .2 جـدول 

  مطالعه مورد هاي آزمودنی در باروري متغیرهاي
  p  غیرفعال گروه  فعال گروه  

نـانوگرم  ( مولرین آنتی
  )بر میلی لیتر

*75/0±09/3 53/0±63/1 03/0  

  12/0 20/22±25/3 80/23±21/2  ازدواج سن
  11/0 13/2±12/1 46/1±06/1   حاملگی تعداد
  15/0 41/24±28/2 25/25±11/2  حاملگی اولین سن

  05/0 40/0±51/0 13/0±26/0*  سقط تعداد
  46/0 70/12±68/0 81/12±59/0  قاعدگی اولین سن

 صورت به ادیرمق .غیرفعال گروه به نسبت )>05/0p(دار معنی تفاوت نشانه ٭
  .است  شده ارائه معیار انحراف±میانگین

  
  بحث

 سرمی سطح که دهد می نشان حاضر مطالعه نتایج
 نسبت ورزشکار و بدنی فعال زنان در مولرین آنتی هورمون

 و دارد قرار تري مناسب وضعیت در تحرك کم زنان به
   .هستند برخوردار بهتري بارداري سالمت از آنها احتماال

 و بدنی فعالیت میان ارتباط ما مطالعه این در
 مورد یائسگی از قبل سالم زنان در را باروري وضعیت
 و ورزشی هاي فعالیت انجام حال هر به .دادیم قرار بررسی

 نتیجه در است، افزایش به رو باروري سنین زنان بین در بدنی
 بر ها فعالیت این انجام که است مطرح زنان براي سوال این

 در که است درحالی این دارد؟ تاثیري چه هاآن باروري
 هاي برنامه در شرکت سودمند اثرات زیادي مطالعات
 قرار بررسی مورد زنان سالمت مختلف هاي جنبه بر ورزشی

 فعالیت اثرات مورد در ما اطالعات هرحال به .است گرفته
 .است محدود زنان عامه جمعیت در باروري وضعیت بر بدنی

 کردند گزارش )2003( همکاران و اردادو مطالعه یک در
 ناباروري خطر کاهش با ورزشی هاي برنامه در شرکت که

 همکاران و موریس که این یا ،)12(است همراه تخمدانی

 هفته در ساعت 4 حداقل که زنانی در دریافتند )2006(
 کم زنان از بیشتر درصد 40 باروري احتمال کنند، می ورزش
 ورزش که است شده داده شانن چنین هم .)13(است تحرك

 ناباروري درمان بر مثبتی اثرات وزن کاهش با همراه منظم
 زنان مطالعات این عمده در حال، هر به .)14(دارد چاق زنان
 طبیعی وزن با سالم زنان و اند گرفته قرار بررسی مورد چاق
 اثرات سازوکار دیگر سوي از و اند بوده ارزیابی مورد کمتر

  .نیست روشن باروري، ظرفیت بهبود رب ورزشی تمرین
 تاخیر به و ازدواج سن افزایش به توجه با مروزها

 ها تخمدان باروري و آمادگی حفظ ها، خانم بارداري افتادن
 در کاهش .رسد می نظر به مهم بسیار شدن دار بچه جهت

 در کاهش پیامد سن، افزایش با زنان مثلی تولید ظرفیت
 چنین هم که مولرین آنتی هورمون .باشد می ها فولیکول تعداد
 مستقیمبه طور  شود، می شناخته مولرین کننده مهار ماده

 با زنان .شود می تولید تخمدان آنترال هاي فولیکول توسط
 تعداد داراي مولرین، آنتی هورمون تر پایین سطوح

 اووسیت تعداد و هستند کمتري آنترال هاي فولیکول
 شده پیشنهاد بنابراین .)15 ،5(کنند می تولید نیز تري پایین
 تاخیر به آنها باروري که جوانی زنان در AMH سطح است
 نمایند، ارزیابی را خود باروري وضعیت خواهند می و افتاده

 است مارکري AMH واقع، در .است مناسب بسیار شاخصی
 با را مثل تولید ظرفیت در تدریجی کاهش خوبی به که

 چرخه طول در AMH حسط .کند می منعکس سن افزایش
 چرخه روزهاي از مستقل تواند می و است ثابت قاعدگی
 مهم هاي مزیت از یکی این که شود گیري اندازه قاعدگی
 گیري اندازه جمله از ها روش سایر به نسبت AMHارزیابی

 Follicle Stimulating)هورمون محرك فولیکولی 

hormone-FSH) اینهیبین و )Inhibin( است)16(.  
 بسیار ها، جمعیت و افراد در AMH سرمی تغلظ

 بر نانوگرم 15/0 از آن پالسمایی غلظت .است متفاوت
 متغیر لیتر میلی بر نانوگرم 4/14 از بیش تا لیتر میلی

 3 حداقل AMH سرمی میزان حاضر، مطالعه در .)5(باشد می
 دامنه دهنده نشان که بود لیتر میلی  برنانوگرم  9 حداکثر و

 .باشد می ما مطالعه مورد زنان در آن سرمی سطح وسیع نسبتا
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 سرمی سطح میانگین )2011(همکاران و موسی مطالعه در
 ساله 50 تا 15 سالم خانم 340 در مولرین آنتی هورمون

 مطالعه در .)5(بود لیتر میلی بر نانوگرم 42/2 فرانسوي،
 سرمی سطح میانگین )2012( همکاران و سامی دیگري
 46/3 اي ترکیه سالم خانم 222 در را رینمول آنتی هورمون
 مطالعه چندین در .)7(کردند گزارش لیتر میلی بر نانوگرم

 مشابه AMH مقادیر باروري سنین در زنان در نیز دیگر
 مشاهده بنابراین .)18، 17(است شده گزارش حاضر مطالعه

 نظر از )گروه دو هر( حاضر مطالعه هاي آزمودنی که شود می
 و هستند مشابه مطالعات با مقایسه قابل AMH سرمی سطح
 مورد جامعه براي آماري نمونه بودن معرف دهنده نشان

   .باشد می پژوهش
 منظم ورزشی برنامه در که زنانی حاضر مطالعه در

 سرمی سطح بودند، فعال بدنی نظر از و داشتند شرکت
AMH در که حالی در بود، باروري نظر از طبیعی دامنه در 

 این .بود طبیعی غیر دامنه در AMH مقدار فعال غیر زنان
 و ادوارد .است موافق مشابه، مطالعات برخی با نتایج

 آمریکایی خانم 830 روي بر تحقیق با )2002( همکاران
 فعال زنان در تخمدان به مربوط ناباروري خطر که دریافتند

 و موران چنین هم .)12(است کمتر تحرك، کم زنان به نسبت
 سندرم به مبتال زنان در که کردند گزارش )2011(همکاران

 )هفته در جلسه 3( هوازي تمرین هفته 12 کیستیک پلی
 قابلیت و مولرین آنتی هورمون سطح در بهبود به منجر

 )2002( همکاران و تامسون طرفی از .)19(شود می باروري
 هفته 20 که دادند نشان کیستیک پلی سندرم به مبتال زنان در

 تولید کارکرد بهبود با وزن کاهش هاي برنامه در شرکت
 .)20(است همراه مولرین آنتی هورمون در تغییر عدم و مثلی

 جمله از ناباروري مشکل با هایی خانم مطالعات عمده در
 و اند بوده توجه مورد کیستیک پلی سندرم به مبتال زنان

 فعالیت به مولرین آنتی هورمون پاسخ و باروري وضعیت
 .نیست روشن طبیعی سالمت وضعیت با زنان در ممنظ بدنی

 هورمون این سرمی سطح بار اولین براي حاضر مطالعه در لذا
 و گرفت قرار بررسی مورد فعال غیر و فعال سالم زنان در

 بدنی فعال زنان در احتماال که است واقعیت این گویاي نتایج

 فعال غیر زنان به نسبت بهتري شرایط در AMH هورمون
 شرایط باروري قابلیت نظر از آنها است ممکن و دارد قرار

  .باشند داشته را تري مناسب
 در توجه مورد هاي جنبه از یکی دیگر، سوي از

 و فعال زنان در بارداري پیامدهاي مقایسه حاضر مطالعه
 در باروري با مرتبط متغیرهاي مقایسه .بود غیرفعال

 طرح از حاصل هاي یافته با حاضر تحقیق هاي آزمودنی
 نظر از ما مطالعه مورد نمونه که سازد می روشن )21(سالمت
 قاعدگی، اولین سن ازدواج، اولین سن چون هایی شاخص

 اطالعات با مشابه تقریبا بارداري تعداد و حاملگی اولین سن
 و گشتاسبی چنین هم .است بیماري و سالمت طرح به مربوط

 و کهکیلویه ستانا زنان در را باروري متغیرهاي که همکاران
 حاضر تحقیق نتایج مشابه بسیار کردند، بررسی احمد بویر

 معرف حاضر نمونه که رسد می نظر به رو این از .)22(است
 در که طور همان سویی، از .است نظر مورد جمعیت از خوبی
 سقط میزان بدنی فعال زنان در شود، می مشاهده 2 جدول
 برخی با ما یافته این .است کمتر غیرفعال زنان به نسبت جنین

 از یکی .)24(است مخالف دیگر برخی با و )23(همسو شواهد
 فعالیت شدت کننده تعیین عامل به ها اختالف این اصلی علل

 است شده گزارش که طوريه ب .شود می مربوط بدنی
 جنین سقط میزان باشد، باال بدنی فعالیت سطح چنانچه
 در جسمانی عالیتف سطح که صورتی در و یابد می افزایش

 در مجموع، در .)23(است پایین سقط میزان باشد متوسط حد
 از و بود متوسط حد در بدنی فعالیت سطح نیز حاضر مطالعه

   .کند می حمایت عقیده این
 داشـت  وجـود  ها  محدودیت برخی مطالعه، این در

 زنـان  گـروه  تعـداد  بودن محدود به توان   می آنها جمله از که
 نـسبتا  زمـانی  بـازه  گرفتن نظر در علیرغم که نمود اشاره فعال

 احراز را فعال گروه در گیري قرار شرایط نفر 42 تنها وسیع،
 در توانایی عدم مطالعه، این دیگر هاي  محدودیت از .نمودند

 قاعـدگی  و بـارداري  حـوادث  جزئیات دقیق آوردن خاطر به
ــه از( ــن جمل ــداد قاعــدگی، شــروع س  در )ســقط دفعــات تع

  .بود گروه دو هر افراد از تعدادي
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   گیري نتیجه
 انجام احتماال که دهد می نشان مطالعه این نتایج

 سطح بهبود با )بدن وزن بر تاثیر از مستقل( بدنی فعالیت
 پیامدهاي و )باروري ظرفیت شاخص( مولرین آنتی هورمون
 تغییر شود می پیشنهاد رو، ین از .است همراه زنان در باروري

 از یکی عنوان به بدنی فعالیت و زندگی سبک در
   .گیرد قرار خاص توجه مورد جامعه بهداشتی هاي اولویت

  
  قدردانی و تشکر

ــودنی از ــه هــاي آزم ــه مطالع ــت ب  همکــاري جه
ــمیمانه ــرم کارکنــان و ص ــبکه محت ــت ش  شهرســتان بهداش
 تحقیقـی  طـرح  ایـن  اجـراي  در کمـک  جهـت  بـه  الیگودرز

 نامـه  ایـان پ نتیجـه  حاضـر  پـژوهش  .شـود   مـی  گذاري سپاس
 سـطح  بر بدنی فعالیت اثر " عنوان با دزفولیان مونا دانشجویی

 باروري بهداشت هاي  شاخص و مولرین آنتی هورمون سرمی
 پژوهشی معاونت از وسیله این به که است "سال 30-40 زنان

    .آید می عمله ب قدردانی و تشکر اراك دانشگاه
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