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مقد مه :يائ سگي ي کي ا مرا حل طبي عي ندگي نا
شايع ترين
که با م شکالت عد يده مهراه ا ست .ا
گرگرگتگي است .تا کنو اغلب درما هاي پيشنهادي
به دل يل عوارض جانيب و يا به دل يل مؤثر ن بود
پذيرش نا قرار نگرگته است.
شدمي که به برر سي تأثري جتويز
هدف :در پژوهش حا ضر بر آ
ويتامني  بر گرگرگتگيهاي يائسگي بپردا مي.
روش برر سي :بدين من ظور  66ن فر خامن يائ سه که شرايط ورود به
مطال عه را دا شتند انت خاب و به روش ت صاديف ساده به دو گروه
تقسيم شدن د .پس ا آ به مدت چهار هفته به يك گروه ،رو انه
 066واحد ويتامني  و به گروه ديگر پالسبو جترويز گرديرد و ا
اگراد خواسته شد كه در پايا هر هفته شدت و تعداد گرگرگتگي
خود را در جداول تدوين شده ث بت كن ند .ا آ جا كه مطال عه،
متقاطع (كراساور) بود به منظور ا بني برد اثر انتقايل دارو
پررس ا گذشررت دوره اول درمررا  ،برره مرردت يررك هفترره شستشررو
( )اجنام شد و پس ا آ جابه جايي صورت گرگرت .ايرن
مرح له ن يز چ هار هف ته به طول اجنام يد و مان ند مرح له ق بل،
اگراد ملزم به تكميل جداول مربوط شدند.شايا ذکر اسرت کره
به من ظور ت عيني م يزا آ ترويف واژ  ،ق بل ا شروع در ما و در
پا يا مرح له اول و دوم در ما  ،آ مايش اي ندکس ب لوغ واژ
ا جنام شد .در هنا يت ،اطال عات ث بت شده در پرس شنامه ها و ن تايج
آ مايشها مورد جتزيه و حتليل قرار گرگت.
ياگ ته ها :در مقاي سه درو گرو هي در هر دو گروه ،بني م يانگني
تعداد گرگرگتگي و شدت گرگرگتگي ،قبل ا شروع درما و پايا
مرح له اول در ما و مه چنني ق بل ا شروع در ما و پا يا مرح له
دوم در ما  ،ا ختالف مع ناداري و جود دارد .ال م به ذ کر ا ست که
بني مرح له اول و دوم در ما ن يز ت فاوت ،مع نادار ا ست .در
مقاي سه بني گرو هي ،شدت گرگرگت گي در هف ته اول ا مرح له اول
در ما  ،بني دو گروه ت فاوت مع نادار ن شا منيد هد؛ ا ما در هف ته
دوم ،سوم و چ هارم ا مرح له اول در ما  ،ا ختالف ا ين متغري بني
ردام ا
ريک کر
ري در هر
ردت گرگرگتگر
رت .شر
رادار اسر
رروه ،معنر
دو گر
هف ته هاي مرح له دوم در ما  ،بني دو گروه ،ت فاوت مع ناداري را
منيد هد .در مقاي سه بني گرو هي ،درخ صوص م يانگني ت عداد
ن شا
گرگرگت گي ،در هف ته اول و دوم مرح له اول در ما بني دو گروه،
تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اما در هفته سوم و چهارم درما ،
ت فاوت ،مع نادار ا ست .بر خالف مرح له اول ،م يانگني ت عداد
بني دو
گرگرگت گي در هيک کدام ا هف ته هاي مرح له دوم در ما
گروه تفاوت معناداري را نشا منيدهد.
نتيجه گريي :در هنايت مي توا بيا کرد که هرم ويترامني  و هرم
پالسبو ،منجر به کاهش تعداد و شدت گرگرگتگي در خامن هاي يائسه
مي شوند؛ اما بني ويتامني و پالسبو نيز تفاوت معناداري در کاهش
اين دو متغري وجود دارد .اين اثر مفيد ويتامني  در گروهي که
شدت گرگرگت گي بيش تري دا شتها ند وا ضح تر ا ست .مقاي سه در صد
سلول هاي پارا با ال و سطحي ،ق بل ا در ما و ب عد ا مرح له
اول و دوم در ما در هيک کدام ا گروه ها ا ختالف مع ناداري را
نشا منيدهد.
واژه هاي كليدي :اينردكس بلروغ واژ  ،گرگرگتگري ،ويترامني ،
يائسگي
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دانشو
ر

برر سي تأثري جتويز وي تامني
 بررر گرگرگتگرري نررا
يائسه

مواد و روشها
ايرن پرژوهش يرك مطالعره جتربري
متقاطع و يک سوكور است .در اين
مطال عه  66ن فر ا ا گراد وا جد
شررررايط مراجعرررهکننرررده بررره
پ ليکلين يک شهيد ح يدري هترا در
رنامه،
رط پرسشر
رال  1080-80توسر
سر
اخررذ تارهچرره كامررل و معاينرره
گيزيكي انتخاب شدند .شرايطي كه
منجر به انتخاب اگراد شد شامل
موارد ير است:
 .1حررداقل يررک سررال ا آخرررين
پريود آ ها گذشته باشد.
 .2دا شنت حداقل دو گرگرگت گي در
رو .
رروع
راه ا شر
رار مر
رداقل چهر
 .0حر
گرگرگتگي گذشته باشد.
 .0در حال حا ضر ا هيک دارو يي
به من ظور در ما گرگرگت گي
استفاده نشود.
 .5عدم مصرف مولتويتامني رو انه
و دارو هاي رق يقكن نده خو
(مانند وارگارين).
 .6عرررردم مصرررررف داروهرررراي
شيميدرماني.
 .7عدم ا بتال به بي ماري هايي ا
رتم
رم سيسر
روگيلي ،نقر
رل مهر
قبير
رو و
رار خر
رت ،گشر
امي ر  ،ديابر
روماتيسم قليب.
براي انت خاب  66ن فر ا گراد
وا جد شرايط به  255خامن يائ سه
ررم ()1
ري ،گر
ره گرگرگتگر
رتال بر
مبر
داده شد .پس ا انت خاب ا گرادي
كه مشخ صات وا حد منو نه را دارا
بودند آ مايش ايندکس بلوغ واژ
 برررررره
منظور تعيني آترويف واژينال اجنام
شد ،سپس ا گراد بر ا ساس ت عداد
گرگرگت گي به طب قاتي شامل طب قه
اول
ره
ري در رو ) ،طبقر
( 2-0گرگرگتگر
ري در رو ) و
دوم ( 0-5گرگرگتگرر
طبقرره سرروم ( ≤16گرگرگتگرري در
رو ) تقسرريم و برره روش تصرراديف
ساده به دو گروه تق سيم شدند؛
به طوري که دو گروه نيز ا نظر
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مقدمه
يائسررگي ا مراحررل طبيعرري در
رت كره در برني
اسر
نردگي هرر
سررالهرراي  08–55نرردگي آغررا
رع
مريشرود .ايرن مرحلره برا قطر
خت مك گذاري ،ق طع قا عدگي ،كاهش و
سرررپس قطرررع قررردرت بررراروري،
ناپايرررررداري وا وموترررررور،
رم
رر  ،عالئرر
ري و تعرر
براگروختگرر
رواني ،اضطراب ،اگسردگي و حاالت
آتروگ يك مهراه ا ست كه در بني
ايررنهررا ،براگروختگرري ا مهرره
شايع تر ا ست .براگروخت گي ع بارت
ا ست ا اح ساس گر ماي شديد خبش
گوقاني بد كه ا  06ثانيه تا 5
دقيقرره طررول مرريكشررد و غالبررا
پيشدرآمدي ،مثل تپش قلب ،احساس
گشرار در سرر ،ضرع ،،غرش و يرا
ً به عر
سرگيجه دارد و مع موال
سرد من تهي مي شود [ .]1بيش تر
ناني كه ب عد ا يائ سگي به
به پز شك مراج عه
من ظور در ما
مرريكننررد برره دليررل گرگرگتگرري
را در
رد نرر
رت[ 06 .]2درصرر
اسرر
سال هاي ق بل ا يائ سگي75-86 ،
در صد ناني كه به طور طبي عي
يائ سه مي شوند و  55-166در صد
ناني كه خت مدا ها شا را خارج
كررردهانررد گرگرگتگرري را جتربرره
ميكنند [ ]0كه ا بني اين ها 06
درصد بيشتر ا  16محله گرگرگتگي
در يك رو را گزارش ميكن ند.
ً گرگرگتگي  1تا  2سال قبل
معموال
ا آ خرين پر يود شروع مي شود و
براي  6ماه تا يك سال باقي
ري در 85
رد [ .]0گرگرگتگر
ريمانر
مر
در صد خامن هاي م بتال تا يك سال
باقي ميما ند و در  25–56در صد
براي  1-5سال ادامه پيدا ميكند
[1و .]5ايررن تغرريريات در دمرراي
پا يه بد خمصو صا با ب يدار شد
خواب شبانه مهراه
ناگ هاني ا
ا ست كه من جر به حتر يك پذيري،
اگ سردگي خف ي ،،ت غيريات حاگ ظه و
متر كز و خ ستگي گرد مي شود [ ]6و
ايررن عالئررم ،منجررر برره كرراهش
راركرد ،
رراي كر
ررد بر
رايي گر
توانر
اخررتالل در خررواب و در نتيجرره،
راعي او
راي اجتمر
رتهر
راهش گعالير
كر
ميشود [.]7
بررا توجرره برره يعيررت يرراد
بزرگساال  ،مشكالت بعد ا يائسگي
ا د يدگاه هبدا شت ع مومي امه يت
يادي دا شته ،ن يا به يك راه
حل مناسب و بيضرر احساس ميشود.
درمررا هررايي كرره تررا برره حررال
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پي شنهاد شده به دل يل عوارض
جررانيب نتوانسررتهانررد مقبوليررت
مهگاني پيدا كنند [ .]8-18به مهني
دليل ما به دنبال درماني هستيم
تا حداقل عوارض را دا شته با شد
و ا طررريف ،ار ا  ،در دسرررتس و
مثمر باشد.

ميرتا

نتايج
ا بني  66ن فري که وارد مطال عه
شدند در هنايت  51نفر مطالعه را
راليز
راندند و آنر
را رسر
ره پاير
بر
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آماري نيز با تو جه به داده هاي
به دست آمده ا اين اگراد صورت
گر گت .ا  5ن فري که ا مطال عه
خارج شدند  0نفر مربوط به گروه
اول (گرو هي که اب تدا وي تامني و
سپس پالسبو درياگت کرد) و  5نفر
مربرروط برره گررروه دوم بودنررد
(گرو هي که اب تدا پال سبو و سپس
ويتامني درياگت کرد).
دو گررروه ا نظررر متغريهرراي
خمدو شگر مان ند سن ،شاخم توده
بد  ،سن يائسگي ،وضرعيت
حت صيلي ،و ضعيت شغلي و اقت صادي-
راوت
رد و تفر
رور بودنر
راعي جر
اجتمر
معناداري ا نظر اين متغريها در
دو گروه م شاهده ن شد .م يانگني
ما يائ سگي در دو گروه ن يز
تفاوت معناداري نداشت (گروه :1
 50/0سرررال ،گرررروه  50/8 :2و
.)6/65
دو گروه ا ن ظر ت عداد و شدت
رز
را نير
رل ا درمر
ري قبر
گرگرگتگر
تفاوت معناداري نداشتند.
ري
ره درو گروهرر
رراي مقايسرر
برر
م يانگني ت عداد گرگرگت گي در دو
مرح له در ما در هر گروه ،ا
راري
رو آمررررررررر
آ مررررررررر
رد .در
رتفاده شر
 اسر
رداد
رانگني تعر
رني مير
رروه اول ،بر
گر
گرگرگت گي ق بل ا شروع در ما و
پا يا مرح له اول در ما ( جتويز
ويتررامني  )اخررتالف معنرراداري
وجود دارد ( .)6/661مهچنني بني
م يانگني ت عداد گرگرگت گي ق بل ا
شروع در ما و مرح له دوم در ما
(جتررويز پالسرربو) نيررز اخررتالف
معنرررررراداري وجررررررود دارد
( .)=6/661شايا ذکر است کره
بني مرح له اول و دوم در ما ن يز
تفاوت معنادار است (.)=6/661
در گررروه دوم ،بررني ميررانگني
شروع
ت عداد گرگرگت گي ق بل ا
درما و پايا مرحله اول درما
( جتويز پال سبو) ا ختالف مع ناداري
وجود دارد ( .)=6/661مهچنني بني
م يانگني ت عداد گرگرگت گي ق بل ا
شروع در ما و مرح له دوم در ما
(جتويز ويترامني  )نيرز اخرتالف
معنادار وجود دارد () 6/661
گ فت ا ست که بني مرح له اول و
دوم در ما ن يز ت فاوت مع نادار
است (( ) =6/661جدول .)1
براي مقاي سه درو گرو هي شدت
گرگرگتگي طي دو مرحله درما ا
آ مو آماري ويلکاکسو استفاده
شد .در گروه اول ،مقاي سه شدت
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ت عداد ا گراد مو جود در هر طب قه
يكسا باشند.
پس ا آ به مدت چ هار هف ته
به يك گروه رو ا نه  066وا حد
ويتامني ( بره صرورت 
 066واحدي رو ي يک عدد) و گروه
ديگر پالسبو (به صورت 
حاوي رو غن ذرت تا ا ن ظر ر نگ
ً شبيه وي تامني با شد) جتويز
کامال
گرديد و ا اگراد خواسته شد كه
در پايا هر هفته ،شدت و تعداد
گرگرگتگرري خررود را در جررداول
تدوين شده ث بت كن ند .مه چنني در
صورت دا شنت م شكالت احت مايل ،ا
قبيل سردرد ،هتوع ،بياشتهايي يا
عالئ مي ا ا ين قب يل ،عوارض را
رند و در
روط بنويسر
ره مربر
در هفتر
صورت شديد بود عوارض ،حم قق را
را ند .ا
رر مطلرع سر
رن امر
ا اير
آ جا كه مطال عه ،كراساور ا ست
برره منظررور ا بررني برررد اثررر
انت قايل دارو پس ا گذ شت دوره
اول در ما  ،به مدت يك هف ته،
دارو يا پال سبو به بي مار جتويز
نشرررد كررره اصرررطالحا شستشرررو
( )گفته مي شود .پس ا
يك هف ته ،جا به جايي ا جنام شد؛
به اگررادي كره ويترامني 
يع
دريا گت ميكرد ند پال سبو و به
گروهي كه پالسبو درياگت ميكردند
ويتررامني  جتررويز گرديررد .ايررن
مرح له ن يز چ هار هف ته به طول
رل،
ره قبر
رد مرحلر
رد و ماننر
اجنامير
ا گراد م لزم به تكم يل جداول
مر بوط شدند .عالوه بر ا ين در
پا يا مرح له اول و دوم در ما
ن يز آ مايش اي ندکس ب لوغ واژ
ت کرار شد .برر سي اي ندکس ب لوغ
واژ ج هت ار يابي چ گونگي ا ثر
احتمررايل ويتررامني  بررر کرراهش
گرگرگتگي صورت گرگت.
در هنا يت ،اطال عات ث بت شده در
جداول و مه چنني ن تايج آ مايش ها
مورد جتزيه و حتليل قرار گرگت.
ال م به ذ كر ا ست كه در طول
آ مررايش در پايررا هررر هفترره،
اگراد به صورت تلف پيگريي شدند
تا ا مصرف صحيح قرصها اطمينا
حاصل شود و در صورت برو عوارض
احت مايل ن يز ت صميمات ال م ا ختاذ
گردد.

ارعي و دکرت سعيده ضيائي

بررسي تأثري جتويز ويتامني  Eبر گرگرگتگي
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درمررا  ،تفرراوت معنررادار اسررت
(6/668و .) 6/661
ري در
رداد گرگرگتگر
رانگني تعر
مير
هيک کدام ا هف ته هاي مرح له دوم
درمررا  ،بررني دو گررروه ،تفرراوت
معناداري را نشا منيدهد.
براي برر سي عوارض جانيب دارو
ا آ مررررررررو آمرررررررراري
 استفاده
شد.
در مرحله اول درما  ،هيک کدام
ا ا گراد دو گروه ،عار ضهاي را
ذ کر نکرد ند؛ ا ما در مرح له دوم
در ما  1ن فر در گروه اول (0/8
در صد) و  1ن فر در گروه دوم (0
درصررد) عارضرره سررردرد را ذکررر
کردند.
براي برر سي متا يل به م صرف
دارو در آي نده ا آ مو آ ماري
 استفاده
شد.
در مرح له اول در ما در گروه
رامني) 52/0
ررف ويترر
( 1دوره مصرر
ررف دارو در
ره مصر
رل بر
رد متاير
درصر
آي نده دا شتند و  7/7در صد ما يل
به مصرف دارو در آينده نبودند.
در گروه دوم (دوره مصرف پالسبو)
 80در صد متا يل به م صرف دارو در
آي نده دا شتند و  16در صد ما يل
به مصرف دارو در آينده نبودند.
با  6/01اختالف معناداري برني
دو گروه مشاهده منيشود.
در مرح له دوم در ما در گروه
( 1دوره مصرف پالسبو)  88/5درصد
متا يل به م صرف دارو در آي نده
دا شتند و  11/5در صد ما يل به
مصرف دارو در آينده نبودند .در
گروه دوم (دوره م صرف وي تامني)
 56در صد متا يل به م صرف دارو در
آينده داشتند و  0درصد مايل به
مصرف دارو در آينده نبودند .با
 6/61اختالف معناداري برني دو
گروه مشاهده منيشود.
ج هت برر سي درو گرو هي ن تايج
حا صل ا آ مايش اي ندکس ب لوغ
رايش 
واژ ا آ مرر
اسررتفاده شررد .در هرريکيررک ا
گروهها بني ميانگني درصد سلولهاي
پارابا ال و سطحي ،قبل ا شروع
درما و پايا مرحله اول و دوم
در ما  ،ا ختالف آ ماري مع ناداري
و جود ندارد .مه چنني در مقاي سه
اين متغري در پايا مرحله اول و
دوم در ما ن يز ا ختالف مع ناداري
مشاهده منيشود.
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گرگرگت گي ق بل ا شروع در ما و
پا يا مرح له اول در ما ( جتويز
ويتررامني  )اخررتالف معنرراداري
نشا مي دهد ( .) 6/661مهچرنني
مقاي سه شدت گرگرگت گي ق بل ا
شروع در ما و مرح له دوم در ما
(جتررويز پالسرربو) نيررز اخررتالف
ميد هد (6/661
مع ناداري ن شا
 .)برررني مرحلررره اول و دوم
در ما ن يز ت فاوت مع نادار ا ست
(.)6/60
در گررروه دوم ،مقايسرره شرردت
گرگرگت گي ق بل ا شروع در ما و
پا يا مرح له اول در ما ( جتويز
پال سبو) ا ختالف مع ناداري ن شا
مي دهد ( .)6/626مهچنني مقايسه
شرردت گرگرگتگرري قبررل ا شررروع
درما و مرحله دوم درما (جتويز
ويتامني )نيز اختالف معنراداري
نشا مري دهرد ( .) 6/661برني
مرحلرره اول و دوم درمررا نيررز
رت
رادار اسرررر
راوت معنرررر
تفرررر
(()6/660جدول .)2
عالوه بر مقاي سه درو گرو هي
ت عداد و شدت گرگرگت گي ا ين دو
متغري بني دو گروه ن يز به صورت
هفت گي با ي کديگر مقاي سه شدند.
بدين من ظور ج هت مقاي سه شدت
گرگرگت گي بني دو گروه ا آ مو
آ ماري کاي دو و براي مقاي سه
ت عداد گرگرگت گي بني دو گروه ا
آ مو آماري «تي» استفاده شد.
مقايسه شدت گرگرگتگي در هفته
اول ا مرحله اول درما  ،بني دو
گروه ت فاوت مع ناداري را ن شا
ره دوم ا
را در هفتر
رد .امر
ريدهر
منر
مرح له اول در ما  ،ا ين متغري بني
رت (6/660
رادار اسر
رروه معنر
دو گر
 )که بيش تررين ميرزا ترأثري
ويتامني  در گرروه برا تعرداد
گرگرگتگي بيشتر بوده است (گروه
سرروم) .مهچررنني در هفترره سرروم و
چ هارم ن يز ت فاوت شدت گرگرگت گي
بررني دو گررروه معنررادار اسررت
( 6/666و  .)6/666شررررردت
گرگرگتگررري در هررريککررردام ا
هفتههاي مرحله دوم درما بني دو
گروه ،ت فاوت مع ناداري را ن شا
منيدهد.
ا نظرررر ميرررانگني تعرررداد
گرگرگتگرري در هفترره اول و دوم
مرح له اول در ما  ،بني دو گروه
ت فاوت مع ناداري و جود ندارد؛
ا ما در هف ته هاي سوم و چ هارم

يائسه

ميرتا

ارعي و دکرت سعيده ضيائي

جدول  1مقايسه درو گروهي ميانگني تعداد گرگرگتگي در مراحل خمتل ،درما
دو گروه مورد مطالعه
گروه مورد مطالعه
تفاضلميانگنيتعدادگرگرگتگي

6/6661 0/600/75

1/882/00

2/67±2/85

6/661

0/52±0/61

1/562/52

6/661

1/602/65

مقايسه درو گروهي شدت گرگرگتگي در مراحل خمتل ،درما
جدول 2
مورد مطالعه
گروه مورد مطالعه
شاخم ويلکاکسو ()

قبررل ا درمررا
مرحله اول درما
قبررل ا درمررا
مرحله دوم درما
پايررا مرحلرره
درما 

و پايررا

و پايررا

اول و دوم



( 1ويتامني/ 
پالسبو)



( 2پالسبو/
ويتامني)

0/65

6/6661

2/00

0/21

6/661

0/72

1/55

6/60

2/51

6/6661
6/661

در دو گروه


6/626
6/6661
6/660

تنها حتقيقي که در مينه تأثري
جتويز ويترامني  برر گرگرگتگري
ا جنام گرگ ته ،حتقي قي ا ست که در
سرررال  1558توسرررط برررارتو و
مه کارانش بر روي خامن هاي 05-18
ساله م بتال به سرطا پ ستا که
برره دليررل مصرررف تاموکسرريفن
گرگرگت گي دا شتند ا جنام شد .در
ره
رز مقايسرر
ره نيرر
رن مطالعرر
ايرر
درو گروهررري تعرررداد و شررردت
گرگرگتگي نشا ميدهد که ويتامني
 به طرور معنرادار منجرر بره
ري
رداد و شردت گرگرگتگر
راهش تعر
کر
مرريشررود ( .) 6/65امررا در
مقاي سه بني گرو هي ،هر چ ند هم
ويتامني  و هم پالسبو منجر بره
کاهش عال ئم گرگرگت گي شدند ،ا ما
ا ختالف بني آ ها ا ن ظر آ ماري
معنادار نبود (.]15[ )6/5
مها طور که ذ کر شد به من ظور
تعيني درجه بلوغ سلول هاي واژ و
در نتيجه ،تشخيم آترويف ،آ مايش
اي ندکس ب لوغ واژ ا جنام شد .در
اين آ مايش ،هرچه درصد سلول هاي
راي
رلولهر
را سر
رر و ير
ريشتر
رطحي بر
سر
پارا با ال کم تر با شد آ ترويف
کررمتررر اسررت .نتررايج حاصررل ا
آ مايش ها نشا ميدهد که ويتامني
و پالسبو هيک کدام منجر به کاهش
آترويف واژ نشدهاند ،هر چند که
در درمرررا گرگرگتگررري مرررؤثر
بودها ند .شايد ب توا ا ين طور
حتليل کرد که چو تنها اسرتوژ ها
و يا موادي که ترکي بات م شابه
ا سرتوژني دار ند بر روي آ ترويف
رامني 
رد ،ويترررر
واژ مؤثرنرررر

حبث و نتيجهگريي
ياگ ته ها ب يانگر آ ا ست که هم
ويتامني  و هم پالسبو در کراهش
تعررداد و شرردت محررالت گرگرگتگرري
مؤثرند؛ اما ويتامني  به طرور
مع نادار مؤثرتر ا ست .در گروه
اول ،ويتامني  منجر به کاهش66
درصدي تعداد محالت گرگرگتگي شده،
در حايل که پالسبو  02درصد دگعات
گرگرگتگي را کاهش داده است .در
گروه دوم ،ويتامني  منجرر بره
کرراهش  05درصرردي تعررداد محررالت
گرگرگتگي شده ،در حايل که پالسبو
 28درصررد دگعررات گرگرگتگرري را
کاهش داده است.
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در گروه اول بني م يانگني در صد
سلول هاي بي نابي  ،ق بل ا شروع
درما و پايا مرحله اول و دوم
در ما  ،ا ختالف آ ماري مع نادار
نيست .مهچنني در مقايسه اين متغري
در پايرررا مرحلررره اول و دوم
درمررا نيررز اخررتالف معنرراداري
م شاهده مني شود .در گروه دوم بني
م يانگني در صد سلول هاي بي نابي ،
را
را و پاير
رروع درمر
رل ا شر
قبر
مرح له اول در ما  ،ا ختالف آ ماري
مع نادار ني ست؛ ا ما بني م يانگني
در صد سلول هاي بي نابي ق بل ا
شروع در ما و پا يا مرح له دوم
در ما  ،ا ختالف آ ماري مع نادار
است ( .)6/60در مقايسه ايرن
متغري در پايا مرحله اول و دوم
در ما  ،ا ختالف مع ناداري م شاهده
منيشود.

6/661
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قبررل ا درمررا
مرحله اول درما
قبررل ا درمررا
مرحله دوم درما
پايررا مرحلرره
درما 

و پايررا

و پايررا

اول و دوم

( 1ويتامني/ 
پالسبو)



( 2پالسبو/
ويتامني)

در

نا

 بر گرگرگتگيE بررسي تأثري جتويز ويتامني

نتوان سته م يزا آ ترويف واژ را
کاهش د هد؛ ا ما براي کاهش عال ئم
 چ ندين مکاني سم و جود،گرگرگت گي
 مكاني سم ا صلي گرگرگت گي.دارد
اتساع عروقي است كه در پاسخ به
ت غيريات منط قه تن ظيم حرارت در
.هيپوترراالموس اتفررا مررياگتررد
م سريهاي نورا ندوكرين پيچ يدهاي
، نوراپين فرين، كه شامل ا سرتوژ
تست سرتو و ا ندورگني مي شوند ا
طر يق تأثري بر ه سته هاي تن ظيم
ره
 وظيفر،راالموس
ررارت در هيپوتر
حر
رده
رر عهر
رد را بر
راي بر
رنرتل دمر
كر
 به ن ظر ميآ يد كه.]26[ دار ند
نوراپينفرين اولني نوروترانسميرت
مسررئول در پررايني آورد نقطرره
،تن ظيم حرارت بد و در نتي جه
حسا سيت بيش تر بد در مقا بل
تغرريريات جزئرري درجرره حرررارت
 سرراخت و آ ادسررا ي.]21[باشررد
نوراپين فرين در ه سته هاي تن ظيم
حرارت به و سيله كاتكول ا سرتوژ
.]26[رود
ريشر
رار مر
ردورگني مهر
و انر
ب نابراين هر مكاني سمي كه من جر
به اگزايش اسرتوژ يا اندورگني و
يا من جر به كاهش نور ا پين فرين
شود ميتوا ند گرگرگت گي را كاهش
 منجر  ا آ جا كه ويتامني.دهد
به ا گزايش اوپيوئ يد هاي داخ لي
 ا يله اندورگني مي شود اين، بد
احت مال و جود دارد كه ا ا ين
 من جر به كاهش گرگرگت گي،طر يق
.]22[شود
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