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یا هو 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  پایان نامه جهت دریافت  دکتري تخصصی زنان و زایمان 

    

:عنوان 

PCOSد و متفورمین در تنظیم سیکل قاعدگی بیماران -بررسی مقایسه اي تجویز کلسیم

:استاد راهنما 

خانم دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی

:استاد مشاور 

خانم دکتر طلعت دباغی 

:استاد مشاور آمار 

آقاي مهندس امیر جوادي

:نگارش 

دکتر عطیه بهمن

92:سال تحصیلی                                                                                287:شماره ثبت                     
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چکیده

ن باروري است که سندرم تخمدانهاي پلی کیستیک شایعترین بیماري اندوکرین زنان در سنی:بیان مساله

آن طیفی از عدم تخمک گذاري مزمن و عوارض عالیم . براي آن ذکر شده است %10 تا 5 شیوعی متفاوت از

چاقی، مقاومت به انسولین، افزایش خطر هیپرپالزي اندومتر،و اختالالت سیکل قاعدگی، هیرسوتیسم، نازایی، 

با توجه به اینکه این سندرم در خانمهاي جوان در سنین . می باشد عروقی - و عوارض قلبی 2دیابت تیپ 

 تخمک گذارياز نظر  در این افرادهم  قاعدگی حظه اي دارد و اختالالت سیکلباروري ، شیوع قابل مال

در این افراد پیشنهاد و بررسی شده است  قاعدگیظیم سیکل تن اهمیت باالیی دارد، روشهاي متفاوتی جهت

، داروهاي حساس کننده به انسولین، استفاده از پروژستین ها، کاهش وزن ocpکه شامل استفاده از ،

  .می باشد  pcosخصوصا در افراد چاق مبتال به 

تفورمین به عنوان دارویی رایج در مثال استفاده از م. هر کدام از این روش ها، عوارض و فواید خود را دارند

از ؛نظیر اختالالت گوارشی و ایجاد اسیدوزالکتیک را دارد  یافزایش حساسیت سلولها به انسولین، عوارض

این موارد باعث کاهش  ؛تفاده نمی شودطرفی در بیماران دچار مشکل زمینه اي کبدي یا کلیوي ترجیحا اس

  .شده استنزد بیماران این داروي موثر ولی عارضه دار  پذیرش

ه انسولین و به شکل خوراکی یا تزریقی، براي کاهش مقاومت ب Ca-VitDدر مطالعات محدودي، استفاده از 

  .مطرح شده است تخمک گذاريو ایجاد  قاعدگیسیکل  تنظیمبدین ترتیب 

اده در قابلیت استف،نسبت به متفورمین و سایر روشها کم عارضه بودن این ترکیب Ca-VitDمزایاي 

و نیز ) عدم افزایش شانس ترمبوز(بیماران با مشکل زمینه اي کلیوي، کبدي، قابل استفاده در بیمارن چاق 
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که قبول مصرف آن را از جانب  استو هزینه کمتر وجود فواید جانبی نظیر افزایش دانستیه استخوان 

  .بیماران حتی به عنوان دارویی مکمل می افزاید

منظمی ایجاد مشکالت ذهنی جهت نا،سندرم، گرفتاري خانمهاي جوان سنین باروي با توجه به شیوع این 

مزمن و عوارضی نظیر نازایی بدنبال آن، عارضه دار بودن روشهاي  تخمک گذاريعدم ،سیکل قاعدگی 

در این بیماران، مدت زمان  Ca-VitDدرمانی رایج، تعداد کم مطالعات انجام شده در مورد اثر ترکیب 

باالتر بیماران در استفاده  پذیرشکم عارضه تر بودن این ترکیب و  محدود بررسی اثر دارو در این مطالعات،

  .ضروري به نظر می رسد ن مکمل غذایی، انجام این مطالعهاز آن حتی به عنوا

  

  

  :هدف اجرا

متفورمین بر تنظیم سیکل قاعدگی زنان  و د-کلسیممقایسه اثر تجویز جهت کارآزمائی بالینی این مطالعه 

  .انجام میشودPCOSمیتال به 

  : روش انجام

بهمراه سایر معیارهاي کارگروه روترادم  تأخیر یا عدم تخمک گذاري مزمن  باPCOSخانمهاي مبتال به  

،تقسیم  Bو  Aمهره هاي ی تصادف بااختصاص اروري می باشند ،رابه دو گروهکه در سنین ب 2003

، یا مصرف فعلی داروي هورمونال  PCOSدر صورت وجود بیماري متابولیکی شناخته شدة غیر از .(کردیم

واحد ویتامین د  400میلیگرم کلسیم و 1000(د -تحت درمان قرص  کلسیم Aگروه ).از مطالعه حذف شدند

  .قرار گرفتند) سه عدد میلیگرم روزانه 500(تحت درمان با قرص متفورمین  Bو گروه ) روزانه 

پس از .کنند  را در آن ثبت  قاعدگی  شد که سیکل هايریک از بیماران قرار داده تقویم جیبی در اختیار ه

نمونه خون  .یکل ها بر اساس آن محاسبه شدمطالعه ، تقویمها جمع آوري شده و میانگین فاصله س پایان 

در ابتداي  E2،17-OH.Prog،TSH  ،PRL  ،DHEAS،، تستوسترونFSHجهت بررسی سطوح
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قبل و در پایان مطالعه ، از تمام بیماران تهیه شد؛در پایان ، و جهت اندازه گیري تستوسترون مطالعه 

  .جود در آنها انجام شدفولیکولهاي مو خمدانها و بررسی حجم  وسونوگرافی از ت

ماران گروه در مورد اثرات و عوارض هر دو دارو صحبت شده و از بی جهت شرکت در مطالعه ، در هر دو

  درضایتنامه کتبی اخذ ش

  :نتایج

سیکل قاعدگی در بیماران ر تنظیم دد و متفورمین -ظور بررسی و مقایسه اثر کلسیمنطالعه که به مدر این م

خانم مبتال در هر گروه  102اد شد،تعدمبتال به سندروم تخمدانهاي پلی کیستیک و الیگوووالسیون انجام 

در هردو گروه،متغیرهاي قد، وزن،نمایه توده بدنی و سن اختالف آماري .درمانی موردبررسی قرار گرفتند

  .عنی داري نداشتندم

ف کننده متفورمین رروز و در گروه مص 45/56د -متوسط سیکل قاعدگی در گروه مصرف کننده کلسیم

عد از درمان،میانگین مدت ب.   )p-value:27/0(روز بود؛که اختالف آماري معنی داري نداشت 71/53

در گروه و  35/33 ، 55/33 ، 55/34 ،  55/35 ، 71/41 ، 16/48: به ترتیب Aر شش ماه در گروه سیکل د

B آماري این ثبت شد که در آزمون  12/33، 92/33،  88/33، 04/45،75/37،39/34: در شش ماه به ترتیب

p-valueمیانگینها،اختالف معنی داري یافت نشد )41/0(0  

 (فته است و بهبود یا داشته کاهش ز دارو در دو گروهاگرچه متوسط طول زمان سیکل،در مدت استفاده ا

 p-value).رسید 47/40به 45/56از  Aو در گروه  82/38به  71/53از  B در گروه )شتهدار داتغییر معنی 

ت؛یعنی نیسبه نوع درمان وابسته در طول زمان بین دو گروه اختالف نداشته و  ولی این تغییر  (0/001 >

ولی هردو گروه در طول زمان )  p-value 0.196(ر طول زمان با یکدیگر یکسان استدتأثیر این دو دارو 

  . بهبودي داشته اند

  .تقرار داش)35̰<̰̰̰(نرمال  در دو گروه از ماه چهارم درمان میانگین سیکل قاعدگی در محدوده
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و  Bدر گروه %4/82(ع نماي پلی کیستیک مشابه بودسونوگرافی تخمدانها،قبل از درمان بین دو گروه توزیدر 

نماي پلی کیستیک در دو  بعد از درمان؛)p-value:  117/0)و اختالف آماري نداشت)Aدر گروه 2/92%

ولی اختالف A (.(p-value:  .001 )در گروه % 51و  Bدر گروه % 49.(کاهش معنی دار داشت گروه

  .) :5/0p-value( .دیده نشد دو گروه معنی دار بین

 بودو بدون اختالف آماري ر محدوده نرمال ددر دو گروه  لهاخدقبل از ممیانگین سطح تستوسترون خون  

اگرچه  بعد از درمان . )B)(p-value :198/0در گروه  06/1و  Aنانوگرم در میلی لیتر در گروه  84/0(

در گروه 75/0(.پیدا نکردنسبت به قبل اختالف آماري معنی دار سطح آن در دو گروه کاهش یافت ولی 

  )  :04/0p-value( .در گروه مورد 84/0شاهد و 

  

  :نتیجه گیري نهایی

مطابق بررسیهاي آماري انجام شده با یافته هاي این مطالعه و مشاهده پاسخ بالینی با مصرف دارو و عدم 

اختالف آماري معنی دار در میزان این پاسخ در دو گروه،مشخص شد که مصرف  دارو باعث کاهش طول 

و الیگواووالسیون  مدت سیکل قاعدگی و تنظیم آن در بیماران مبتال به سندروم تخمدانهاي پلی کیستیک

این اثر در ماه چهارم درمان موجب شد تا طول میانگین این اثر در دو گروه، مشابه دیده شد؛اگرچه .میشود 

 پذیرشد که کم عارضه تراست و بین بیماران -مصرف قرص کلسیمبنابراین .سیکل به حد نرمال برسد

منطقی تر حتی به عنوان دارویی مکمل اشته باشد،از استئوپروز هم د پیشگیرانهو میتواند تأثیر بیشتري دارد،

در حالیکه جداي از فواید مضرات،متفورمین به جهت طعم ناخوشایندش هم .به نظر میرسد و توصیه میگردد

.ایشان دارد پذیرشبین بیماران محبوبیتی نداردو این امر اثر قابل مالحظه اي در کاهش 
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  :بیان مساله

  

که شیوعی ،سندرم تخمدانهاي پلی کیستیک شایعترین بیماري اندوکرین زنان در سنین باروري است   

عالیم آن طیفی از عدم تخمک گذاري مزمن و اختالالت  .براي آن ذکر شده است )7% (10- 5ت متفاو

 -و عوارض قلبی 2سیکل قاعدگی، هیرسوتیسم، نازایی، چاقی، مقاومت به انسولین، افزایش خطر دیابت تیپ 

مورد زیر جهت تشخیص  3مورد از  2شامل  2003بر همین اساس معیارهاي روتردام . )3( عروقی  می باشد

  :ه شده  استاین بیماري در نظر گرفت

کاهش یا عدم تخمک گذاري- 1

عالیم بالینی و یا بیو شیمیایی هیپراندروژنیسم- 2

درسونوگرافی تخمدانهاي پراز کیست- 3

رشحه اندروژن و ، تومورهاي مت)NCAH(نظیر هیپرپالزي مادرزادي آدرنال و رد کردن بیماریهایی 

  .)3( سندرم کوشینگ

 کهاندازه گیري میشود یدروکسی پروژسترون صبحگاهیه -17سطح بازال ، NCAHکردن براي رد  

نارسایی  و هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیککردن  براي رد؛ باشدمی ng/ml 3-2نرمال آن حداکثر سطح

سایر اتیولوژیها نظیر کردن رد . استی سرم کافFSHو ) 2E(زودرس تخمدانها، اندازه گیري استرادیول 

، تنها وقتی الزمست که از نظر بالینی مورد شک کوشینگ سندرم رهاي ترشح کننده اندروژن و تومو

  .) 3(باشند 
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توصیه سرم هم براي رد هیپرپروالکتینمی  PRLدر توافقات انجام شده در این کارگروه، اندازه گیري   

مختصري   PRLالبته باید در نظر داشت که در بسیاري از بیماران هیپر آندروژنیک، سطوح . شده است

  . )3(باالتر از نرمال می باشد 

که این مورد باید با (آکنه آندروژنیک  و در بالین با هیرسوتیسم،هیپراندروژنیسم  ،مطابق این کارگروه  

 DHEASتستوسترون یا سطح خونی باالي و در پاراکلینیک با ) همراه باشدتآخیر تخمک گذاري 

  . )3( مطرح میشود

، براي تخمدانهاي پرازکیست، می بایست حداقل در یک  pcosاي روتردام در تشخیص معیارهدر  

وجود سی سی  5/7-7 یا افزایش حجم تخمدان بیش از  میلی متري ، 2-9فولیکول   12تخمدان 

  . )3(تشخیص داده می شود  قاعدگیسیکل  3-5با سونوگرافی در روز داشته باشد که 

  

حظه اي دارد و اختالالت با توجه به اینکه این سندرم در خانمهاي جوان در سنین باروري ، شیوع قابل مال   

وشهاي متفاوتی جهت تنظیم سیکل ر،استپر اهمیت  تخمک گذاريدر این افراد از نظر هم  قاعدگیسیکل 

نظیر (انسولین ، داروهاي حساس کننده بهocp صرف م:عبارتند از پیشنهاد شده است که ، قاعدگی

  . )4( )خصوصا در افراد چاق (کاهش وزن  و، پروژستین ها)متفورمین

 مثال متفورمین به عنوان دارویی رایج در افزایش ؛هر کدام از این روش ها، عوارض و فواید خود را دارند  

باعث  هم الغر ،هم در مبتالیان چاق است که وکاهش آندروژنها  سلولها به انسولین محیطیحساسیت 

از طرفی در بیماران ؛نظیر اختالالت گوارشی و اسیدوزالکتیک دارد  یعوارضولی ؛) 8(تخمک گذاري میشود

این  .)8()5( ترجیحا استفاده نمی شودیا نارسایی احتقانی قلب کلیوي ،مشکل زمینه اي کبدي  مبتال به

  .استفاده از این داروي موثر ولی عارضه دار شده است پذیرشوارد باعث کاهش م

سیکل  تنظیم ،به شکل خوراکی یا تزریقی، براي کاهش مقاومت به انسولین  Ca-VitD، استفاده از اخیرا  

  .مطرح شده است) 1و7( تخمک گذاريالقاء و  قاعدگی
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نقش کلسیم داخل  ،) 6(د در ترشح انسولین -در مقاالت به صورت اثر ویتامین،مکانیسم این اثر احتمالی   

بین از طرفی ؛ذکر شده است PCOSبتا و اختالل محور انسولین در سلولی در ترشح انسولین از سلولهاي 

  .) 3(وجود دارد ارتباط  در این بیماران د -و کاهش متابولیت ویتامین PTHافزایش  ،هیپرآندروژنیسم 

قابلیت استفاده در ،نسبت به متفورمین و سایر روشها کم عارضه بودن این ترکیب  Ca-VitDزایاي م  

وجود فواید همچنین ، عدم افزایش شانس ترمبوزو چاق  قلبی یابیماران با مشکل زمینه اي کلیوي، کبدي،

حتی ،است که قبول مصرف آن را از جانب بیماران  و هزینه کمتر آن جانبی نظیر افزایش دانستیه استخوان

  .به عنوان دارویی مکمل می افزاید

جهت به ایجاد مشکالت ذهنی ،با توجه به شیوع این سندرم، گرفتاري خانمهاي جوان سنین باروي   

ودن روشهاي عوارضی نظیر نازایی ، عارضه دار ب ،مزمن  تخمک گذاريمنظمی سیکل قاعدگی وعدم نا

در این بیماران، مدت زمان  Ca-VitDمطالعات انجام شده در مورد اثر ترکیب  محدوددرمانی رایج، تعداد 

بیماران  پذیرش بیشترتر بودن این ترکیب و  عارضههزینه وکم محدود بررسی اثر دارو در این مطالعات، کم 

  .لعه ، ضروري به نظر می رسد، انجام این مطامکمل داروي در استفاده از آن حتی به عنوان
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  اهداف

  

:هدف اصلی

  PCOSدر بیماران مبتال به  قاعدگیومتفورمین بر تنظیم سیکل  Ca-Dبررسی مقایسه اي تجویز

  :ف جزییاهدا

  تفکیک دو گروهسیکل ماهیانه بعد از تکمیل دوره درمان به  تغییر فواصلتعیین - 1
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 35- 21فواصل (در دو گروه ،بعداز درمان داراي سیکل قاعدگی منظم تعداد خانمهایی که تعیین - 2

  .شدند)روز

  دو گروه در تعیین متوسط سطح تستوسترون قبل و بعد از درمان - 3

  دو گروه در پس از درمان قبل و تخمدانها  سونوگرافیک تعیین تغییر نماي- 4

  :ف کاربرديهد

درخانمهاي مبتال به  قاعدگیبیشتر براي تنظیم سیکل  پذیرش با  ،روش درمانی کم عارضه ترپیشنهاد 

PCOS  

  : فرضیه ها

  .بیشتر از گروه متفورمین است Ca-Dدر گروه  ،بعد از درمانمنظم قاعدگیخانمهاي با سیکل  تعداد- 1

2 -Ca-D ر مقایسه با متفورمین سطح سرمی تستوسترن را بیشتر کاهش میدهدد.  

  .کیستیک تخمدانها دارد نماي پلی وددر بهب يبیشترتأثیر د نسبت به متفورمین -کلسیم- 3
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  :مروري بر متون

  

سندرم تخمدان هاي پلی کیستیک یکی از شایعترین مشکالت اندوکرین زنان جوان در سنین باروري است   

  ).7(ده است گزارش ش %10- 5که در مطالعات مختلف ، شیوع آن 
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، رشیدي و  PCOSسال نازا و مبتال به  20- 40نفر خانم  60روي  2004در یک مطالعه پایلوت در سال   

در تنظیم سیکل قاعدگی یا ایجاد باروري را مقایسه کردند و به این نتیجه  Ca-Dهمکاران اثر متفورمین و 

همراه متفورمین در ه ب Ca-Dرسیدند که در ماه سوم مصرف دارو، سیکل قاعدگی در گروه مصرف کننده 

% 30در  Ca-Dو در گروه مصرف کننده  موارد% 35در گروه مصرف کننده متفورمین در ،موارد %  50

به همراه متفورمین، این تغییر آشکار  Ca-Dآنها نتیجه گرفتند که در گروه مصرف کننده . منظم شد موارد،

  . )1( دیده نشد ها گروه ي بیند، اختالف آماري معنی دارتر است اگر چه با توجه تعداد موار

 Dو همکاران نقش اختالالت ویتامین )Thys-Jacobs(ژاکوب  -، تاي1999در مطالعه دیگري در سال   

سال  31با میانگین سنی  PCOSخانم مبتال به  13و کلسیم را در سندرم تخمدانهاي پلی کیستیک در 

خانم  7در  قاعدگیباعث تنظیم سیکل  ،ماه 2ظرف  Ca-Dدرمان با  مشاهده کردند که آنها . بررسی کردند

 پاتوژنز درکلسیم جزئی از عوامل توقف رشد فولیکول  تعادلبه این نتیجه رسیدند که اختالل  شد و

PCOS 5(  می باشد ( .  

Kalliopi(کالیوپی کوستاي در مطالعه    Kosta(  نقش درمان ویتامین  ، 2009در سال ،و همکارانD بر 

 BMI :5/32 kg/m2 میانگینسال و 28سنی با میانگین  PCOSخانم مبتال به  15 درمتابولیسم گلوکز 

به این نتیجه رسیدند که ترشح انسولین بعد از درمان با آلفا کلسی دیول افزایش و . بررسی شدسه ماه طی ،

  . ) 6(  آیدبوجود می )  HDLافزایش (می یابد و تغییرات معنی داري در لیپید پروفایل 

با توجه به نقش   ؛وجود دارد  PTH-VitD، احتمال اختالل در محور PCOSکه در  بیان کردندآنها   

استفاده از ، PCOSکلسیم داخل سلولی در ترشح انسولین از سلولهاي بتاو اختالل محور انسولین در 

  . ) 6( موثر باشد  PCOSکاهش وزن و تغییر روش زندگی می تواند در درمان  ، Dمکمل ویتامین 
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.S(هان    Hahn( ارتباط سطح ویتامین  2006و همکاران در سالD  را با مقاومت به انسولین و چاقی در

 Vit Dسطوح پایین ،به این نتیجه رسیدند که در این افراد  و بررسی کردند   PCOSبه م مبتالخان 120

  . ) 4(  با چاقی و مقاومت به انسولین ارتباط دارد

Dimitrios(ِمطالعه پانیدس     Panidis( بررسی سطح هورمون  .انجام شد 2005و همکاران در سال

PTH  به  خانم مبتال 291درPCOS ،که سطح  نشان دادPTH   درPCOS  بخصوص در افراد چاق

این افراد با چاقی در، Dو کاهش متابولیت ویتامین  PTH باالتر است و ارتباط معنی داري بین افرایش ،

  PCOSدر سندرم  PTHارتباط میان هیپراندروژیسم و در این مطالعه ،براي اولین بار،  .وجود دارد 

  . ) 3(  مطرح شد
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  مواد و روشها

  

  جدول متغیرها:3-1جدول 

  وابسته  مستقل  عنوان متغیر

  کیفی  کمی

  مقیاس  تعریف علمی

  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

  گروه درمانی

            

A: Tab Ca-D BD(1000mg 

ca, 400Iu vitD)

B: Metformin TDS (1500mg 

metformin)  

  

  روز  سیکل 6هادرقاعدگی  فاصله               قاعدگیسیکل 
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  سترونوتست

            

نانوگرم   هورمون آندروژنیک

در سی 

  سی

  نتیجه سونوگرافی
        

 -دارد   

  ندارد

  

  

  

  

  

  

  :نوع مطالعه

  . این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی میباشد

  

  :جامعه مورد مطالعه 

به درمانگاه بیمارستان کوثر  که، مزمنو عدم یا تأخیر تخمک گذاري  PCOSمبتال به  خانم114تعداد   

  .در این مطالعه شرکت داده شدند ،کردند  قزوین مراجعه 

  : معیارهاي ورود
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عدم یا که مبتال به در خانمهایی  2003بر اساس معیارهاي کار گروه روترادم  PCOSتشخیص بیماري  

  . ندبود تأخیر تخمک گذاري مزمن 

  : معیارهاي خروج

  بیماریهاي تیروئیدي- 1

  مییپر پروالکتینه- 2

ماه اخیر 2تفاده از روش کنتراسپشن هورمونی در اس- 3

)ng/ml 800هیدروکسی پروژسترون بیشتر از - 17باال بودن (هیپرپالزي غیرکالسیک مادرزادي آدرنال- 4

. بیمار به هر علتی درمان را قطع کند - 5

  

  :روش اجراي طرح

به درمانگاه مراجعه کردند،بدو ورود  91-90بیمار که با شکایت نامنظمی قاعدگیها طی سالهاي   114

در )،دور کمرقد ، وزن ( وپومتري،معیارهاي آنترري طرح شرح حال گیري و معاینه شدند توسط مج

هیدروکسی -17استرادیول،، FSHجهت بررسی سطوح سپس آزمایش خون.پرسشنامه ثبت شد

  .و سونوگرافی تخمدانهادرخواست شدTSH  ،PRL  ،DHEAS،تستوسترون پروژسترون،

جهت پروالکتین باال دو نفر به جهت هیپوتیروئیدي ساب کلینیکال و یک نفر به ،پس از مشاهده آزمایشات   

نفر از گروه متفورمین به سبب عدم تمایلشان به ادامه  7و   Ca-Dنفر از گروه  2طی مطالعه،.خارج شدند 

نفر در هر کدام  51نهایتا .مصرف دارو،خارج شدند ،که مجددا نمونه گیري به ترتیب شرح داده شده،انجام شد

     .قرار گرفتند Bو  Aمهره  ه ها به صورت تصادفی با اختصاصاز گرو

  .کنند  را در آن ثبت قاعدگید که سیکل هاي قرار داده شتقویم جیبی در اختیار هریک از بیماران   
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  . شدکتبی اخذ  در مورد اثرات و عوارض هر دو دارو صحبت شده و از بیماران رضایتنامه 

د –ویتامین،میلی گرم 500کلسیم ( دارو به صورت دو عدد روزانه  –تهران  Ca-D، از قرص  Aگروه   

  .کردند  استفاده روزي سه عدد  )میلی گرم 500( از  قرص متفورمین Bگروهو ) واحد 200

و  تماس تلفنیبا که در طی این زمان ، افراد تحت مطالعه ،  بودبراي هر بیمار سیکل 6 پیگیريمدت   

  .پیگیري شدند مینان از مصرف دارو جهت اط ویزیت

 دش محاسبه هاله سیکل ها بر اساس آندوران مطالعه ، تقویمها جمع آوري شده و میانگین فاصپس از پایان   

  . انجام شدسونوگرافی از تخمدانها  سطح تستوسترون خون وو 

  .استفاده شد %  5جهت آنالیز داده ها از آزمون  تی  و مجذور کاي و آنالیز واریانس با سطح معنی دار   

  

  

  : وتحلیل داده ها روش جمع آوري وتجزیه

-SPSSبا نرم افزار ر وشاخصهاي آماري در قالب جداول آماري، نموداهاپس از جمع آوري داده ها یافته   

وآنالیز واریانس با داده هاي تکرارشونده و سطح معنی دار براي آنالیز داده ها از آزمون تی  ومجذورکاي و 16

. استفاده شد% 5

=  + ×  × ( − )=  
= . , = .  , = + = .

− = .
(power) − = .
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d=0.20

در  d. میباشد د- نسبت در در گروه کلسیم P1و خانمھای با سیکل منظم در گروه متفورمین نسبت  P0در رابطھ فوق 
  )١.(رابطھ فوق دقت میباشد

  

  :محدویت هامشکالت و 

مطالعه ، از فی در ایشان جهت ادامۀ شرکت درکا پذیرش ایجاد ،بیماران  طوالنی مدت پیگیريتوجه به با   

   .مشکالت اولیه بود

ویزیت بیماران  ،رایگان سازي ویزیت ایشان در درمانگاه  ،با تماس تلفنی ماهیانه مجري طرح با بیماران   

حتی پاسخگویی به سایر مشکالت پزشکی ایشان  ،مورد  مطالعه در هر ساعت و روزي که آنها تمایل داشتند 

  .شد این مشکل برطرفدر ساعات غیر کاري 
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  :نتایج

  

نفر  51 و) مصرف متفورمین(Bدر گروه نفر  51 در این مطالعه شرکت داده شدند که فرن 102تعداد کلی   

  .قرار گرفتند به صورت تصادفی ، )د- مصرف کلسیم( Aدر گروه 

و در  B   79/64در  متر،وزن 59/1:گروه هر دودر سال، قد A 67/23و در  29/23:میانگین سن Bدر گروه  

A 99/65  در ه بدندوتکیلوگرم ،نمایهB 43/25  و درA، 05/28 kg/m2در  ، دور کمرB 98/86   و در

A 24/82  مقادیر ( .نداشتند،اختالف آماري معنی داربا هم  بودند کهسانتی مترp-value  به ترتیب

  )4- 1جدول( ) 079/0، 173/0، 164/0، 724/0، 583/0:

  

  



٢٠

  

  

  

  

  

  )گروه دودرشاخص هاي آنتروپومتریک   میانگین.1-4جدول(

  نیمتفورم  د-کلسیم  

Mean ± SD Mean ± SD

583/0   )سال (  سن  54/3±29/23  27/3±67/23

724/0 74/5±59/1   )متر(قد  72/5±59/1  

  )کیلوگرم(وزن  54/13±79/64  37/12±19/61  164/0

079/0   ) cm( دور کمر  01/14±98/86  69/12±28/82

  ) kg/m2 ( نمایه توده بدن  51/5±43/25  59/4±05/24  173/0

  

  

ف رروز و در گروه مص 45/56د -متوسط سیکل قاعدگی در گروه مصرف کننده کلسیم قبل از درمان،  

بعد از .  )p-value :27/0( روز بود؛که اختالف آماري معنی داري نداشت 71/53کننده متفورمین 

گروه

آنتروپومتري
p-value
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 97/33، 83/34، 53/36، 83/41، 37/48: به ترتیب A در گروه  دورهدرمان،میانگین مدت سیکل در شش 

روز  13/33، 17/34، 20/34، 47/34، 67/37، 63/45: به ترتیب دورهدر شش  Bو در گروه روز  10/34،

جدول ()  p-value)  41/0:.ها،اختالف معنی داري یافت نشد ثبت شد که در آزمون آماري این میانگین

4 -2(  

  

  )درمانمحاسبه میانگین سیکل قاعدگی در دو گروه قبل و تا شش سیکل بعد از شروع .2-4جدول(

  

  

  سیکل قاعدگی

  متفورمین

(SD±Mean)

  د-کلسیم

(SD±Mean)  

  26/14±45/56  70/10±71/53  )روز(سیکل صفر

  50/8±16/48  48/7±04/45  )روز(سیکل اول

  90/8±71/41  07/9±75/37  )روز(سیکل دوم

  42/6±55/35  05/5±39/34  )روز(سیکل سوم

  61/7±55/34  79/3±88/33  )روز(سیکل چهارم

  19/7±55/33  96/4±92/33  )روز(سیکل پنجم

  48/6±35/33  38/3±12/33  )روز(سیکل ششم

  

    

  

گروه
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ــان    ــول زمـ ــو  ،در طـ ــط طـ ــیکل لمتوسـ ــدگی  سـ ــا قاعـ ــروه  بـ ــتفاده از دارو در دو گـ ــر ،اسـ تغییـ

ــی  ــتدادار معنــ ــت  شــ ــود یافــ ــروه ؛ و بهبــ ــه  71/53از  Bدر گــ ــروه روز  82/38بــ از  Aو در گــ

ــه  45/56 ــان   )p-value )001/0 <رســـیدروز  47/40بـ ــه نـــوع درمـ ولـــی ایـــن تغییـــر بـ

)3-4نمودار(؛:p-value  196/0.و در هر دو گروه رخ داد بودوابسته ن

  )دو گروهدر مقایسه سیر تغییر متوسط فواصل قاعدگی ها :3-4نمودار (

  ) Ca-D: 1متفورمین  ،  گروه:0گروه (

) روز 35کمتر از (فواصل قاعدگیها نرمال   ،سوم درمان سیکلاز  Bچهارم و در گروه  سیکلاز  Aدر گروه   

  .روز رسید 13/33به Bو در گروه روز  10/34به  Aششم درمان در گروه  شد و در سیکل 
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  میانگین سیکل قاعدگی قبل و بعد از درمان به تفکیک دو گروه.4-4جدول

  Mean-beforeMean-after

  B(  71/53  82/38(متفورمین

  A(45/56  47/40(د-کلسیم

  

 35<(سیکل منظم %)72.5(نفر B،37و در گروه %)76.5(نفر A 39در پایان درمان در گروه   

وگروه از نظر آماري با هم یکسان داشتند که نسبت به قبل از درمان بهبودي مشاهده شد ولی د)روز

  .بودند 

): p-value41/0)(5- 4جدول (  

  

  

  

  

  

  

  )مقایسه تعداد خانمها با سیکل منظم در پایان درمان به تفکیک دو گروه5-4جدول(

  روز 35≥  روز 35<  سیکل ششم      

  نفر%)27.5(14  نفر%) B(  37)72.5(متفورمین

  نفر%) 22.5(12  نفر%) 39)76.5(A)د-کلسیم

p-value:  0.41)(  

  

    

گروه

گروه

)روز(میانگین
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در %4/82( گروه توزیع نماي پلی کیستیک مشابه بوددر سونوگرافی تخمدانها،قبل از درمان بین دو   

نماي پلی کیستیک در دو گروه بعد از درمان ؛)A(:p-value)117/0در گروه %2/92و  Bگروه 

اما بین دو گروه  اختالف آماري ) Aدر گروه % 51و  Bدر گروه % 49.(کاهش معنی دار داشت

     .مشاهده نشد 

: p-value)5/0(  

  

      

      )نماي سونوگرافیک پلی کیستیک قبل و بعد از درمان به تفکیک دو گروه.6-4جدول(

PCO-beforePCO-after  سونوگرافی تخمدان

  نفر    B(  42(متفورمین

%)4/82(  

  نفر   25

  )49( %  

  نفر   A(  47(د-کلسیم

)2/92(%  

  نفر    26

% )51  (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

گروه

: p-value۵٠٠/٠  :  p-value١١٧/٠   
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 بودو بدون اختالف آماري در دو گروه در محدوده نرمال  قبل از مطالعهمیانگین سطح تستوسترون خون   

  . )A)(p-value :198/0در گروه  B 06/1نانوگرم در میلی لیتر در گروه 84/0(

.(  پیدا نکردنسبت به قبل اختالف آماري معنی دار سطح آن در دو گروه کاهش یافت ولی  بعد از درمان    

75/0 ng/ml  در گروهB  84/0وng/ml   گروه درA( )04/0p-value:  () 7- 4جدول(

  

  .دو گروه درقبل و بعد از مطالعه ) ng/ml(میانگین سطح تستوسترون خون.7-4جدول 

                                  

  

  

  بعد از درمان  از درمانقبل 

  84/0      ng/ml  75/0  ng/ml(B)متفورمین

  06/1ng/ml  84/0  ng/ml(A)د-کلسیم

                                                          190/0p-value:

  

  

  

  

  

گروه

  سطح تستوسترون
          )ng/ml(  

١٩٨/٠:p-value  
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  :بحث و نتیجه گیري

  

د در تنظیم سیکل قاعدگی در خانمهاي -در این مطالعه به مقایسه اثر قرص متفورمین و قرص کلسیم  

  .پرداخته شد ر دو گروهد تأخیر یا عدم تخمک گذاري مزمن مبتال به سندروم تخمدانهاي پلی کیستیک  و 

دهد و در تواند طول سیکلهاي قاعدگی را کاهش  دارو میهر دو در این بررسی مشخص شد که مصرف   

سوم درمان  سیکلاز  ه متفورمیندمصرف کننو در گروه  چهارم درمان سیکلاز  Ca-Dه دصرف کننگروه م

بین آنها این تغییر در هر دو گروه ، اختالف آماري معنی داري  علیرغم مشاهدهبه محدوده نرمال برساند؛  ،

  .و هر دو دارو تأثیر یکسان نشان دادند دیده نشد

تعداد خانمهاي با سیکل قاعدگی منظم در پایان درمان در هردو گروه افزایش آماري معنی دار نشان   

  .آماري معنی دار یافت نشد رتباطداد؛اگرچه در این سیر بهبودي بین دو دارو ا

% 35موارد و در گروه متفورمین در % 50 متفورمین در+د- در مطالعه رشیدي و همکاران در گروه کلسیم  

ظیم شد که در آن مطالعه سوم درمان سیکلهاي قاعدگی تن سیکل،در موارد%30در  Ca-Dو در گروه موارد 

  .ارتباط آماري معنی دار مشاهده نشدهم بین  گروه ها 

بعد %) 54(نفر  7تخمک گذاري مزمن،و  عدم  pcosخانم مبتال به  13در مطالعه ژاکوب و همکاران روي   

  .ویتامین د سیکل قاعدگی منظم پیدا کردند-ماه درمان با کلسیم2از 

ی بر حجم نمونه از این مطالعه کمتر ولی نتایج تقریبا مشابه هر دو مطالعه مشابهی که قبال انجام شده،  

  .داشته اند کاهش فواصل قاعدگی



٢٧

 PCOکه قبل از درمان،از نظر نماي  انجام شد،مقایسه سونوگرافی تخمدانها در هردو گروه در این مطالعه   

بعد از دریافت درمان نیز اگرچه تعداد تخمدانهاي پلی کیستیک در دو گروه  .با یکدیگر اختالف نداشتند 

   .یافته بود،بازهم این تغییر در دو گروه یکسان بودمعنی دار کاهش 

که در هر دو گروه قبل از درمان در محدوده نرمال و بدون اختالف  سنجیده شد ، ونخسطح تستوسترون   

تالف معنی دار پیدا نکرد و درهر دو گروه مشابه اخکاهش یافت ولی بعد از درمان نیز  .آماري معنی دار بود 

  .بود

باعث ، استخوانو فواید جانبی مثل افزایش دانسیته د - قرص کلسیمبودن و کم هزینه تر کم عارضه   

هت تنظیم سیکل قاعدگی در بیماران جمیشود؛بنابراین حتی به عنوان یک داروي مکمل  پذیرش بیشترآن

PCOS   گرددتوصیه میتأخیر یا عدم تخمک گذاري مزمن ، مبتال به.  

  :پیشنهادات

د با متفورمین روي - توصیه میشود مطالعه اي در همین راستا ،جهت اندازه گیري و مقایسه اثر کلسیم- 1

. انجام شودPCOSمقاومت به انسولین در بیماران 

ظیم سیکل ندر ت ،د به صورت مجزا- کلسیم و ویتامیننقش میتوان مطالعه ي دیگري جهت بررسی - 2

  .کرد طراحیقاعدگی 

  .،در بیماران نازایی در پروسه تحریک تخمک گذاري Ca-VitDطراحی مطالعه اي جهت استفاده از -3
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تاریخ:                          « پرسشنامه»                                      

 

       A        B گروه:           
  نام ونام خانوادگی:           
    وضعیت تاهل:                                       تحصیالت:                    سن:            
 شماره جهت دسترسی آسان)  ... ٢شماره تلفن ( حداقل            

 

ری
مت
پو
رو
آت

  

  )... cm ..(               . .BMI ) kg/m2دورکمر (          )...  kgوزن (         )...  mقد ( 

نس
 م
کل
سی
ت 
صا
شح
م

  

  سن شروع قاعدگی - ١
 ... روز  فواصل دوره ی قاعدگی چه قدر است؟ - ٢
... روز  طول مدت خونریزی در هر دوره چقدر است؟  - ٣
تعداد پدهای استفاده شده در هر دوره چقدر است؟ - ۴
         آیا در فواصل خونریزی لکه بینی دارد؟         بله - ۵

خیر 
    خیر  وجود موهای زاید ( ضخیم) ؟    بله - ۶
چند          خیر     بله   نازایی؟     - ٧

سال؟
روش جلوگیری از بارداری؟- ٨
مدت؟- ٩

چنانچه از قرص های جلوگیری از بارداری یا روش های هورمونی 
استفاده می شود، چند وقت پیش قطع شده است؟

  تغییر وضعیت قاعدگی بعد از مصرف دارو؟ ( به تفکیک ماه) - ١٠
 

فی
را
وگ
ون
س

  

  تعداد فولیکول تخمدانی/  حجم تخمدان :             
 بعد از درمان ...   ...    قبل از درمان           

می
شی
یو
ب

  
  

١ -17-OH-PROG     
٢ -E2      
٣ -PRL
۴ -Se- FSH
۵ -DHEAS
۶ -testosteron
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یا هو 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

پایان نامه جهت دریافت  دکتری تخصصی زنان و زایمان 

  

عنوان :

بررسی مقایسه ای تجویز کلسیم-د و متفورمین در تنظیم سیکل قاعدگی بیماران PCOS



استاد راهنما :

خانم دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی



استاد مشاور :

خانم دکتر طلعت دباغی 



استاد مشاور آمار :

آقای مهندس امیر جوادی

نگارش :

دکتر عطیه بهمن

                      	شماره ثبت:287                                                                                سال تحصیلی:92

                   



چکیده



بیان مساله:سندرم تخمدانهای پلی کیستیک شایعترین بیماری اندوکرین زنان در سنین باروری است که شیوعی متفاوت از 5 تا 10% برای آن ذکر شده است. علایم و عوارض آن طیفی از عدم تخمک گذاری مزمن و اختلالات سیکل قاعدگی، هیرسوتیسم، نازایی، هیپرپلازی اندومتر،چاقی، مقاومت به انسولین، افزایش خطر دیابت تیپ 2 و عوارض قلبی- عروقی می باشد. با توجه به اینکه این سندرم در خانمهای جوان در سنین باروری ، شیوع قابل ملاحظه ای دارد و اختلالات سیکل قاعدگی هم در این افراد از نظر تخمک گذاری اهمیت بالایی دارد، روشهای متفاوتی جهت تنظیم سیکل قاعدگی در این افراد پیشنهاد و بررسی شده است ،که شامل استفاده از ocp، داروهای حساس کننده به انسولین، استفاده از پروژستین ها، کاهش وزن خصوصا در افراد چاق مبتلا به pcos  می باشد.

هر کدام از این روش ها، عوارض و فواید خود را دارند. مثلا استفاده از متفورمین به عنوان دارویی رایج در افزایش حساسیت سلولها به انسولین، عوارضی نظیر اختلالات گوارشی و ایجاد اسیدوزلاکتیک را دارد ؛از طرفی در بیماران دچار مشکل زمینه ای کبدی یا کلیوی ترجیحا استفاده نمی شود؛ این موارد باعث کاهش پذیرش این داروی موثر ولی عارضه دار نزد بیماران شده است.

در مطالعات محدودی، استفاده از Ca-VitD به شکل خوراکی یا تزریقی، برای کاهش مقاومت به انسولین و بدین ترتیب تنظیم سیکل قاعدگی و ایجاد تخمک گذاری مطرح شده است.

مزایای Ca-VitD نسبت به متفورمین و سایر روشها کم عارضه بودن این ترکیب،قابلیت استفاده در بیماران با مشکل زمینه ای کلیوی، کبدی، قابل استفاده در بیمارن چاق (عدم افزایش شانس ترمبوز) و نیز وجود فواید جانبی نظیر افزایش دانستیه استخوان و هزینه کمتر است که قبول مصرف آن را از جانب بیماران حتی به عنوان دارویی مکمل می افزاید.

با توجه به شیوع این سندرم، گرفتاری خانمهای جوان سنین باروی ،ایجاد مشکلات ذهنی جهت نامنظمی سیکل قاعدگی ،عدم تخمک گذاری مزمن و عوارضی نظیر نازایی بدنبال آن، عارضه دار بودن روشهای درمانی رایج، تعداد کم مطالعات انجام شده در مورد اثر ترکیب Ca-VitD در این بیماران، مدت زمان محدود بررسی اثر دارو در این مطالعات، کم عارضه تر بودن این ترکیب و پذیرش بالاتر بیماران در استفاده از آن حتی به عنوان مکمل غذایی، انجام این مطالعه ضروری به نظر می رسد.





هدف اجرا:

این مطالعه کارآزمائی بالینی جهت مقایسه اثر تجویز کلسیم-د و متفورمین بر تنظیم سیکل قاعدگی زنان میتلا به PCOSانجام میشود.

روش انجام: 

 خانمهای مبتلا به  PCOSبا تأخیر یا عدم تخمک گذاری مزمن  بهمراه سایر معیارهای کارگروه روترادم 2003 که در سنین باروری می باشند ،رابه دو گروه بااختصاص تصادفی مهره های A و B ،تقسیم کردیم.(در صورت وجود بیماری متابولیکی شناخته شدۀ غیر از PCOS ، یا مصرف فعلی داروی هورمونال از مطالعه حذف شدند.)گروه A تحت درمان قرص  کلسیم-د (1000میلیگرم کلسیم و 400 واحد ویتامین د روزانه ) و گروه B تحت درمان با قرص متفورمین (500 میلیگرم روزانه سه عدد) قرار گرفتند.

تقویم جیبی در اختیار هریک از بیماران قرار داده شد که سیکل های  قاعدگی را در آن ثبت  کنند .پس از پایان  مطالعه ، تقویمها جمع آوری شده و میانگین فاصله سیکل ها بر اساس آن محاسبه شد. نمونه خون جهت بررسی سطوحFSH، تستوسترون،E2،17-OH.Prog،TSH ، PRL ، DHEAS در ابتدای مطالعه و جهت اندازه گیری تستوسترون  در پایان ،از تمام بیماران تهیه شد؛قبل و در پایان مطالعه ، سونوگرافی از تخمدانها و بررسی حجم  و فولیکولهای موجود در آنها انجام شد.

جهت شرکت در مطالعه ، در هر دو گروه در مورد اثرات و عوارض هر دو دارو صحبت شده و از بیماران رضایتنامه کتبی اخذ شد

نتایج:

در این مطالعه که به منظور بررسی و مقایسه اثر کلسیم-د و متفورمین در تنظیم سیکل قاعدگی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدانهای پلی کیستیک و الیگووولاسیون انجام شد،تعداد 102 خانم مبتلا در هر گروه درمانی موردبررسی قرار گرفتند.در هردو گروه،متغیرهای قد، وزن،نمایه توده بدنی و سن اختلاف آماری معنی داری نداشتند.

متوسط سیکل قاعدگی در گروه مصرف کننده کلسیم-د 45/56 روز و در گروه مصرف کننده متفورمین 71/53 روز بود؛که اختلاف آماری معنی داری نداشت(27/0:p-value).   بعد از درمان،میانگین مدت سیکل در شش ماه در گروه A به ترتیب: 16/48 ، 71/41 ، 55/35  ، 55/34 ، 55/33 ، 35/33 و در گروه B در شش ماه به ترتیب: 04/45،75/37،39/34، 88/33  ،92/33 ،12/33 ثبت شد که در آزمون آماری این میانگینها،اختلاف معنی داری یافت نشدp-value )41/0(0

اگرچه متوسط طول زمان سیکل،در مدت استفاده از دارو در دو گروه کاهش داشته و بهبود یافته است ( تغییر معنی دار داشته) در گروه B از 71/53 به 82/38 و در گروه A از 45/56به 47/40 رسید.(p-value < 0/001) ولی این تغییر  در طول زمان بین دو گروه اختلاف نداشته و به نوع درمان وابسته نیست؛یعنی تأثیر این دو دارو در طول زمان با یکدیگر یکسان است(0.196 p-value ) ولی هردو گروه در طول زمان بهبودی داشته اند. 

در دو گروه از ماه چهارم درمان میانگین سیکل قاعدگی در محدوده نرمال (̰̰̰̰<35)قرار داشت.

در سونوگرافی تخمدانها،قبل از درمان بین دو گروه توزیع نمای پلی کیستیک مشابه بود(4/82%در گروه B و 2/92%در گروه A)و اختلاف آماری نداشت(p-value:  117/0)؛بعد از درمان نمای پلی کیستیک در دو گروه کاهش معنی دار داشت.(49% در گروه B و 51% در گروه A) . (p-value:  .001 )ولی اختلاف معنی دار بین دو گروه دیده نشد.( 5/0p-value: ).

 میانگین سطح تستوسترون خون قبل از مداخله در دو گروه در محدوده نرمال و بدون اختلاف آماری بود (84/0 نانوگرم در میلی لیتر در گروه A و 06/1 در گروه B)(p-value: 198/0) . بعد از درمان اگرچه سطح آن در دو گروه کاهش یافت ولی اختلاف آماری معنی دار نسبت به قبل پیدا نکرد.(75/0در گروه شاهد و 84/0 در گروه مورد.( 04/0p-value:  )



نتیجه گیری نهایی:

مطابق بررسیهای آماری انجام شده با یافته های این مطالعه و مشاهده پاسخ بالینی با مصرف دارو و عدم اختلاف آماری معنی دار در میزان این پاسخ در دو گروه،مشخص شد که مصرف  دارو باعث کاهش طول مدت سیکل قاعدگی و تنظیم آن در بیماران مبتلا به سندروم تخمدانهای پلی کیستیک و الیگواوولاسیون میشود .اگرچه میانگین این اثر در دو گروه، مشابه دیده شد؛این اثر در ماه چهارم درمان موجب شد تا طول سیکل به حد نرمال برسد.بنابراین مصرف قرص کلسیم-د که کم عارضه تراست و بین بیماران پذیرش بیشتری دارد،و میتواند تأثیر پیشگیرانه از استئوپروز هم داشته باشد،حتی به عنوان دارویی مکمل منطقی تر به نظر میرسد و توصیه میگردد.در حالیکه جدای از فواید مضرات،متفورمین به جهت طعم ناخوشایندش هم بین بیماران محبوبیتی نداردو این امر اثر قابل ملاحظه ای در کاهش پذیرش ایشان دارد.













بیان مساله:



  سندرم تخمدانهای پلی کیستیک شایعترین بیماری اندوکرین زنان در سنین باروری است ،که شیوعی متفاوت 5-10% (7) برای آن ذکر شده است. علایم آن طیفی از عدم تخمک گذاری مزمن و اختلالات سیکل قاعدگی، هیرسوتیسم، نازایی، چاقی، مقاومت به انسولین، افزایش خطر دیابت تیپ 2 و عوارض قلبی- عروقی  می باشد (3) .بر همین اساس معیارهای روتردام 2003 شامل 2 مورد از 3 مورد زیر جهت تشخیص این بیماری در نظر گرفته شده  است:

1- کاهش یا عدم تخمک گذاری

2- علایم بالینی و یا بیو شیمیایی هیپراندروژنیسم

3- تخمدانهای پراز کیست درسونوگرافی

و رد کردن بیماریهایی نظیر هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (NCAH)، تومورهای مترشحه اندروژن و سندرم کوشینگ (3).

  برای ردکردن NCAH ،سطح بازال 17- هیدروکسی پروژسترون صبحگاهی اندازه گیری میشودکه سطح نرمال آن حداکثرng/ml 3-2 میباشد؛ برای رد کردن هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک و نارسایی زودرس تخمدانها، اندازه گیری استرادیول (2E) و FSHسرم کافی است. رد کردن سایر اتیولوژیها نظیر تومورهای ترشح کننده اندروژن و  سندرم کوشینگ، تنها وقتی لازمست که از نظر بالینی مورد شک باشند (3) .

  در توافقات انجام شده در این کارگروه، اندازه گیری PRL سرم هم برای رد هیپرپرولاکتینمی توصیه شده است. البته باید در نظر داشت که در بسیاری از بیماران هیپر آندروژنیک، سطوح PRL  مختصری بالاتر از نرمال می باشد (3) .

  مطابق این کارگروه، هیپراندروژنیسم ،در بالین با هیرسوتیسم و آکنه آندروژنیک (که این مورد باید با تآخیر تخمک گذاری همراه باشد) و در پاراکلینیک با سطح خونی بالای تستوسترون یا DHEAS مطرح میشود (3) .

 در معیارهای روتردام در تشخیص pcos ، برای تخمدانهای پرازکیست، می بایست حداقل در یک تخمدان 12 فولیکول  9-2 میلی متری ، یا افزایش حجم تخمدان بیش از  7-5/7 سی سی وجود داشته باشد که با سونوگرافی در روز 5-3 سیکل قاعدگی تشخیص داده می شود (3) .



   با توجه به اینکه این سندرم در خانمهای جوان در سنین باروری ، شیوع قابل ملاحظه ای دارد و اختلالات سیکل قاعدگی هم در این افراد از نظر تخمک گذاری پر اهمیت است،روشهای متفاوتی جهت تنظیم سیکل قاعدگی ،پیشنهاد شده است که عبارتند از :مصرف  ocp، داروهای حساس کننده به انسولین(نظیر متفورمین)، پروژستین هاو کاهش وزن (خصوصا در افراد چاق ) (4) .

  هر کدام از این روش ها، عوارض و فواید خود را دارند؛ مثلا متفورمین به عنوان دارویی رایج در افزایش حساسیت محیطی سلولها به انسولین وکاهش آندروژنها است که هم در مبتلایان چاق ، هم لاغر باعث تخمک گذاری میشود(8) ؛ولی عوارضی نظیر اختلالات گوارشی و اسیدوزلاکتیک دارد ؛از طرفی در بیماران مبتلا به مشکل زمینه ای کبدی ،کلیوی یا نارسایی احتقانی قلب ترجیحا استفاده نمی شود (5)(8). این موارد باعث کاهش پذیرش استفاده از این داروی موثر ولی عارضه دار شده است.

  اخیرا، استفاده از Ca-VitD به شکل خوراکی یا تزریقی، برای کاهش مقاومت به انسولین ، تنظیم سیکل قاعدگی و القاء تخمک گذاری (7و1) مطرح شده است.

  مکانیسم این اثر احتمالی ،در مقالات به صورت اثر ویتامین-د در ترشح انسولین (6) ، نقش کلسیم داخل سلولی در ترشح انسولین از سلولهای بتا و اختلال محور انسولین در PCOSذکر شده است ؛از طرفی بین هیپرآندروژنیسم ، افزایش PTH و کاهش متابولیت ویتامین-د  در این بیماران ارتباط وجود دارد (3) .

  مزایای Ca-VitD نسبت به متفورمین و سایر روشها کم عارضه بودن این ترکیب ،قابلیت استفاده در بیماران با مشکل زمینه ای کلیوی، کبدی،قلبی یا چاق و عدم افزایش شانس ترمبوز ،همچنین وجود فواید جانبی نظیر افزایش دانستیه استخوان و هزینه کمتر آن است که قبول مصرف آن را از جانب بیماران ،حتی به عنوان دارویی مکمل می افزاید.

  با توجه به شیوع این سندرم، گرفتاری خانمهای جوان سنین باروی ،ایجاد مشکلات ذهنی به جهت نامنظمی سیکل قاعدگی وعدم تخمک گذاری مزمن ، عوارضی نظیر نازایی ، عارضه دار بودن روشهای درمانی رایج، تعداد محدود مطالعات انجام شده در مورد اثر ترکیب Ca-VitD در این بیماران، مدت زمان محدود بررسی اثر دارو در این مطالعات، کم هزینه وکم عارضه تر بودن این ترکیب و پذیرش بیشتر بیماران در استفاده از آن حتی به عنوان داروی مکمل، انجام این مطالعه ، ضروری به نظر می رسد.



































اهداف



هدف اصلی:

بررسی مقایسه ای تجویزCa-D ومتفورمین بر تنظیم سیکل قاعدگی در بیماران مبتلا به PCOS

اهداف جزیی:

1-تعیین تغییر فواصل سیکل ماهیانه بعد از تکمیل دوره درمان به تفکیک دو گروه

2-تعیین تعداد خانمهایی که در دو گروه ،بعداز درمان دارای سیکل قاعدگی منظم (فواصل 21-35 روز)شدند.

3-تعیین متوسط سطح تستوسترون قبل و بعد از درمان در دو گروه 

4-تعیین تغییر نمای سونوگرافیک تخمدانها قبل و پس از درمان در دو گروه 

هدف کاربردی:

پیشنهاد روش درمانی کم عارضه تر، با پذیرش  بیشتر برای تنظیم سیکل قاعدگی درخانمهای مبتلا به PCOS

فرضیه ها :

1- تعداد خانمهای با سیکل قاعدگی منظم،بعد از درمان در گروه Ca-D بیشتر از گروه متفورمین است.

2- Ca-D در مقایسه با متفورمین سطح سرمی تستوسترن را بیشتر کاهش میدهد.

3- کلسیم-د نسبت به متفورمین تأثیر بیشتری در بهبود نمای پلی کیستیک تخمدانها دارد.



















































مروری بر متون:



  سندرم تخمدان های پلی کیستیک یکی از شایعترین مشکلات اندوکرین زنان جوان در سنین باروری است که در مطالعات مختلف ، شیوع آن 5-10% گزارش شده است (7).

  در یک مطالعه پایلوت در سال 2004 روی 60 نفر خانم 40-20 سال نازا و مبتلا به PCOS ، رشیدی و همکاران اثر متفورمین و Ca-D در تنظیم سیکل قاعدگی یا ایجاد باروری را مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که در ماه سوم مصرف دارو، سیکل قاعدگی در گروه مصرف کننده Ca-D به همراه متفورمین در 50 % موارد ، در گروه مصرف کننده متفورمین در35% موارد و در گروه مصرف کننده Ca-D در 30% موارد، منظم شد. آنها نتیجه گرفتند که در گروه مصرف کننده Ca-D به همراه متفورمین، این تغییر آشکار تر است اگر چه با توجه تعداد موارد، اختلاف آماری معنی داری بین گروه ها دیده نشد (1) .

  در مطالعه دیگری در سال 1999، تای- ژاکوب (Thys-Jacobs)و همکاران نقش اختلالات ویتامین D و کلسیم را در سندرم تخمدانهای پلی کیستیک در 13 خانم مبتلا به PCOS با میانگین سنی 31 سال بررسی کردند. آنها مشاهده کردند که  درمان با Ca-D ظرف 2 ماه، باعث تنظیم سیکل قاعدگی در 7 خانم شد و به این نتیجه رسیدند که اختلال تعادل کلسیم جزئی از عوامل توقف رشد فولیکول در پاتوژنز PCOS می باشد ( 5 ) .

  در مطالعه ی کالیوپی کوستا(Kalliopi Kosta) و همکاران ،در سال 2009 ، نقش درمان ویتامین D بر متابولیسم گلوکز در 15 خانم مبتلا به PCOS با میانگین سنی 28 سال ومیانگین BMI :5/32 kg/m2  ،طی سه ماه بررسی شد. و به این نتیجه رسیدند که ترشح انسولین بعد از درمان با آلفا کلسی دیول افزایش می یابد و تغییرات معنی داری در لیپید پروفایل (افزایش HDL)  بوجود می آید ( 6 ) .

  آنها بیان کردند که در PCOS، احتمال اختلال در محور PTH-VitD  وجود دارد؛  با توجه به نقش کلسیم داخل سلولی در ترشح انسولین از سلولهای بتاو اختلال محور انسولین در PCOS ،استفاده از مکمل ویتامین D ، کاهش وزن و تغییر روش زندگی می تواند در درمان PCOS موثر باشد ( 6 ) .

  هان (S. Hahn)و همکاران در سال 2006 ارتباط سطح ویتامین D را با مقاومت به انسولین و چاقی در 120 خانم مبتلا بهPCOS   بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در این افراد ،سطوح پایین Vit D با چاقی و مقاومت به انسولین ارتباط دارد ( 4 ) .

   مطالعه پانیدس (ِDimitrios Panidis)و همکاران در سال 2005 انجام شد. بررسی سطح هورمون PTH در 291 خانم مبتلا به PCOS، نشان داد که سطح PTH  در PCOS بخصوص در افراد چاق ،بالاتر است و ارتباط معنی داری بین افرایش  PTH و کاهش متابولیت ویتامین D ،با چاقی دراین افراد وجود دارد . برای اولین بار، در این مطالعه ،ارتباط میان هیپراندروژیسم و PTH در سندرم PCOS  مطرح شد ( 3 ) .













































مواد و روشها



جدول 1-3:جدول متغیرها

		عنوان متغیر

		مستقل

		وابسته

		کمی

		کیفی

		تعریف علمی

		مقیاس



		

		

		

		پیوسته

		گسسته

		اسمی

		رتبه ای

		

		



		گروه درمانی

		

		

		

		

		

		

		A: Tab Ca-D BD(1000mg ca, 400Iu vitD)

B: Metformin TDS (1500mg metformin)

		



		سیکل قاعدگی

		

		

		

		

		

		

		 فاصله قاعدگی هادر6 سیکل

		روز



		تستوسترون

		

		

		

		

		

		

		هورمون آندروژنیک

		نانوگرم در سی سی



		نتیجه سونوگرافی

		

		

		

		

		

		

		

		دارد - ندارد

















نوع مطالعه:

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی میباشد. 



جامعه مورد مطالعه :

  تعداد 114خانم مبتلا به PCOS و عدم یا تأخیر تخمک گذاری مزمن ،که به درمانگاه بیمارستان کوثر قزوین مراجعه  کردند ،در این مطالعه شرکت داده شدند .



معیارهای ورود :

 تشخیص بیماری PCOS بر اساس معیارهای کار گروه روترادم 2003 در خانمهایی که مبتلا به عدم یا تأخیر تخمک گذاری مزمن  بودند. 

معیارهای خروج: 

1-بیماریهای تیروئیدی

2-هیپر پرولاکتینمی

3-استفاده از روش کنتراسپشن هورمونی در 2 ماه اخیر

4- هیپرپلازی غیرکلاسیک مادرزادی آدرنال(بالا بودن 17-هیدروکسی پروژسترون بیشتر از 800 ng/ml)

5- بیمار به هر علتی درمان را قطع کند . 



روش اجرای طرح:

114  بیمار که با شکایت نامنظمی قاعدگیها طی سالهای 90-91 به درمانگاه مراجعه کردند،بدو ورود توسط مجری طرح شرح حال گیری و معاینه شدند ،معیارهای آنتروپومتری( قد ، وزن ،دور کمر)در پرسشنامه ثبت شد.سپس آزمایش خون جهت بررسی سطوحFSH، استرادیول،17-هیدروکسی پروژسترون،تستوسترون ،TSH ، PRL ، DHEASو سونوگرافی تخمدانهادرخواست شد.

  پس از مشاهده آزمایشات ،دو نفر به جهت هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال و یک نفر به جهت پرولاکتین بالا خارج شدند .طی مطالعه،2 نفر از گروه Ca-D  و 7 نفر از گروه متفورمین به سبب عدم تمایلشان به ادامه مصرف دارو،خارج شدند ،که مجددا نمونه گیری به ترتیب شرح داده شده،انجام شد.نهایتا 51 نفر در هر کدام از گروه ها به صورت تصادفی با اختصاص مهره A و B قرار گرفتند.   

  تقویم جیبی در اختیار هریک از بیماران قرار داده شد که سیکل های قاعدگی را در آن ثبت کنند .

 در مورد اثرات و عوارض هر دو دارو صحبت شده و از بیماران رضایتنامه کتبی اخذ شد. 

  گروه A ، از قرص Ca-D تهران – دارو به صورت دو عدد روزانه ( کلسیم 500میلی گرم ،ویتامین–د 200واحد ) و گروهB از  قرص متفورمین( 500 میلی گرم) روزی سه عدد  استفاده کردند .

  مدت پیگیری 6 سیکل برای هر بیمار بود که در طی این زمان ، افراد تحت مطالعه ، با تماس تلفنی و ویزیت جهت اطمینان از مصرف دارو پیگیری شدند .

  پس از پایان دوران مطالعه ، تقویمها جمع آوری شده و میانگین فاصله سیکل ها بر اساس آنها محاسبه شد و سطح تستوسترون خون و سونوگرافی از تخمدانها انجام شد. 

  جهت آنالیز داده ها از آزمون  تی  و مجذور کای و آنالیز واریانس با سطح معنی دار 5 % استفاده شد .





روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها :

  پس از جمع آوری داده ها یافته هادر قالب جداول آماری، نمودار وشاخصهای آماری با نرم افزار SPSS-16 وبرای آنالیز داده ها از آزمون تی  ومجذورکای وآنالیز واریانس با داده های تکرارشونده و سطح معنی دار 5% استفاده شد. 

















(power)

 d=0.20



در رابطه فوق P0 نسبت خانمهای با سیکل منظم در گروه متفورمین و P1 نسبت در در گروه کلسیم-د میباشد. d در رابطه فوق دقت میباشد.(1)





مشکلات و محدویت ها:

  با توجه به پیگیری طولانی مدت بیماران ، ایجاد پذیرش کافی در ایشان جهت ادامۀ شرکت درمطالعه ، از مشکلات اولیه بود. 

  با تماس تلفنی ماهیانه مجری طرح با بیماران ، رایگان سازی ویزیت ایشان در درمانگاه ، ویزیت بیماران مورد  مطالعه در هر ساعت و روزی که آنها تمایل داشتند ، حتی پاسخگویی به سایر مشکلات پزشکی ایشان در ساعات غیر کاری این مشکل برطرف شد.































نتایج:



  تعداد کلی 102 نفر در این مطالعه شرکت داده شدند که 51 نفر در گروه B(مصرف متفورمین) و 51 نفر در گروه A (مصرف کلسیم-د) به صورت تصادفی ، قرار گرفتند.

 در گروه B میانگین سن:29/23 و در A 67/23 سال، قد درهر دو گروه:59/1 متر،وزن در B   79/64 و در A 99/65 کیلوگرم ،نمایه توده بدن در B 43/25 و در A، 05/28 kg/m2 ، دور کمر در B 98/86  و در A 24/82 سانتی متر بودند که با هم اختلاف آماری معنی دار،نداشتند. (مقادیر p-value به ترتیب :583/0 ،724/0 ،164/0 ،173/0، 079/0 ) (جدول1-4)



















		(جدول4-1.میانگین  شاخص های آنتروپومتریک دردو گروه)



		 (
p-value
)

		کلسیم-د

		 (
گروه
)متفورمین

		



		

		Mean ± SD

		Mean ± SD

		 (
آنتروپومتری
)



		583/0

		27/3±67/23

			54/3	±29/23

		سن ( سال )



		724/0

		74/5±59/1

			72/5	±59/1

		قد(متر)



		164/0

		37/12±19/61

		54/13±79/64

		وزن(کیلوگرم)



		079/0

		69/12±28/82

		01/14±98/86

		دور کمر( cm )	



		173/0

		59/4±05/24

		51/5±43/25

		نمایه توده بدن ( kg/m2 )









  قبل از درمان، متوسط سیکل قاعدگی در گروه مصرف کننده کلسیم-د 45/56 روز و در گروه مصرف کننده متفورمین 71/53 روز بود؛که اختلاف آماری معنی داری نداشت( p-value :27/0) . بعد از درمان،میانگین مدت سیکل در شش دوره در گروه  A به ترتیب: 37/48 ،83/41 ،53/36 ،83/34 ،97/33 ،10/34 روز و در گروه B در شش دوره به ترتیب: 63/45، 67/37، 47/34، 20/34 ،17/34 ،13/33 روز ثبت شد که در آزمون آماری این میانگین ها،اختلاف معنی داری یافت نشد. :p-value)  41/0  ((جدول 4-2)



(جدول4-2.محاسبه میانگین سیکل قاعدگی در دو گروه قبل و تا شش سیکل بعد از شروع درمان)

		

		 (
گروه
)



سیکل قاعدگی

		متفورمین

(SD±Mean)

		کلسیم-د

(SD±Mean)



		سیکل صفر(روز)

		71/53±70/10

		45/56±26/14



		سیکل اول(روز)

		04/45±48/7

		16/48±50/8



		سیکل دوم(روز)

		75/37±07/9

		71/41±90/8



		سیکل سوم(روز)

		39/34±05/5

		55/35±42/6



		سیکل چهارم(روز)

		88/33±79/3

		55/34±61/7



		سیکل پنجم(روز)

		92/33±96/4

		55/33±19/7



		سیکل ششم(روز)

		12/33±38/3

		35/33±48/6







		

		







  در طول زمان، متوسط طول سیکل قاعدگی با استفاده از دارو در دو گروه ،تغییر معنی دار داشت و بهبود یافت ؛در گروه B از 71/53 به 82/38 روز و در گروه A از 45/56 به 47/40 روز رسید> p-value ) 001/0( ولی این تغییر به نوع درمان وابسته نبود و در هر دو گروه رخ داد. 196/0  p-value:؛(نمودار4-3)

(نمودار 4-3:مقایسه سیر تغییر متوسط فواصل قاعدگی ها در دو گروه)



(گروه 0:متفورمین  ،  گروه1: Ca-D )

  در گروه A از سیکل چهارم و در گروه B از سیکل سوم درمان، فواصل قاعدگیها نرمال  (کمتر از 35 روز) شد و در سیکل  ششم درمان در گروه A به 10/34 روز و در گروه B به13/33 روز رسید.

		

جدول4-4.میانگین سیکل قاعدگی قبل و بعد از درمان به تفکیک دو گروه

		 (
میانگین
(روز)
) (
گروه
)

		Mean-before

		Mean-after



		متفورمین(B)

		71/53

		82/38



		کلسیم-د(A)

		45/56

		47/40







  در پایان درمان در گروه A 39 نفر(76.5%)و در گروه B،37 نفر(72.5%)سیکل منظم (<35 روز)داشتند که نسبت به قبل از درمان بهبودی مشاهده شد ولی دوگروه از نظر آماری با هم یکسان بودند .

(: p-value41/0 )(جدول4-5 )



		





		



		

(جدول4-5مقایسه تعداد خانمها با سیکل منظم در پایان درمان به تفکیک دو گروه)

		 (
گروه
)      سیکل ششم

		<35 روز

		≥35 روز



		متفورمین(B)

		37(72.5%) نفر

		14(27.5%)نفر



		کلسیم-د(A)

		39(76.5%) نفر

		12(22.5%) نفر





p-value:  0.41))



  در سونوگرافی تخمدانها،قبل از درمان بین دو گروه توزیع نمای پلی کیستیک مشابه بود (4/82%در گروه B و 2/92%در گروه A):p-value) 117/0)؛بعد از درمان نمای پلی کیستیک در دو گروه کاهش معنی دار داشت.(49% در گروه B و 51% در گروه A) اما بین دو گروه  اختلاف آماری مشاهده نشد .     

 : p-value)5/0 (



		

		



		

		

		



		(جدول4-6.نمای سونوگرافیک پلی کیستیک قبل و بعد از درمان به تفکیک دو گروه)

		

		



				 (
گروه
)سونوگرافی تخمدان

		PCO-before

		PCO-after



		متفورمین(B)

		42    نفر

(%4/82)

		25   نفر

(  49% )



		کلسیم-د(A)

		47   نفر

(2/92%)

		26    نفر

( %51  )





 (
:  p-value
117/0 
) (
: p-value
500/0
)

		













		



		

		

		



		

		

		





  میانگین سطح تستوسترون خون قبل از مطالعه در دو گروه در محدوده نرمال و بدون اختلاف آماری بود (84/0 نانوگرم در میلی لیتر در گروهB 06/1 در گروه A)(p-value: 198/0) .

   بعد از درمان  سطح آن در دو گروه کاهش یافت ولی اختلاف آماری معنی دار نسبت به قبل پیدا نکرد .( 75/0 ng/ml در گروه B و 84/0ng/ml  در گروه A)( 04/0p-value:  )(جدول 4-7)



جدول 4-7.میانگین سطح تستوسترون خون(ng/ml) قبل و بعد از مطالعه در دو گروه.

		 (
سطح تستوسترون
          (
ng/ml
)
)                                

 (
گروه
)



		قبل از درمان

		بعد از درمان



		متفورمین(B)

		84/0       ng/ml

		75/0	ng/ml



		کلسیم-د(A)

		06/1 	ng/ml

		84/0	ng/ml



		 (
198/0:
p-value
 
)                                                           	190/0p-value:






















بحث و نتیجه گیری:



  در این مطالعه به مقایسه اثر قرص متفورمین و قرص کلسیم-د در تنظیم سیکل قاعدگی در خانمهای مبتلا به سندروم تخمدانهای پلی کیستیک  و تأخیر یا عدم تخمک گذاری مزمن  در دو گروه پرداخته شد.

  در این بررسی مشخص شد که مصرف هر دو دارو می تواند طول سیکلهای قاعدگی را کاهش دهد و در گروه مصرف کننده Ca-D از سیکل چهارم درمان و در گروه مصرف کننده متفورمین از سیکل سوم درمان ، به محدوده نرمال برساند؛ علیرغم مشاهده این تغییر در هر دو گروه ، اختلاف آماری معنی داری بین آنها دیده نشد و هر دو دارو تأثیر یکسان نشان دادند.

  تعداد خانمهای با سیکل قاعدگی منظم در پایان درمان در هردو گروه افزایش آماری معنی دار نشان داد؛اگرچه در این سیر بهبودی بین دو دارو ارتباط آماری معنی دار یافت نشد.

  در مطالعه رشیدی و همکاران در گروه کلسیم-د+متفورمین در 50% موارد و در گروه متفورمین در 35% موارد و در گروه Ca-D در 30%موارد،در سیکل سوم درمان سیکلهای قاعدگی تنظیم شد که در آن مطالعه هم بین  گروه ها ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد.

  در مطالعه ژاکوب و همکاران روی 13 خانم مبتلا به pcos و  عدم تخمک گذاری مزمن،7 نفر (54%) بعد از 2ماه درمان با کلسیم-ویتامین د سیکل قاعدگی منظم پیدا کردند.

  هر دو مطالعه مشابهی که قبلا انجام شده، حجم نمونه از این مطالعه کمتر ولی نتایج تقریبا مشابهی بر کاهش فواصل قاعدگی داشته اند.

  در این مطالعه مقایسه سونوگرافی تخمدانها در هردو گروه انجام شد، که قبل از درمان،از نظر نمای PCO با یکدیگر اختلاف نداشتند . بعد از دریافت درمان نیز اگرچه تعداد تخمدانهای پلی کیستیک در دو گروه کاهش معنی دار یافته بود،بازهم این تغییر در دو گروه یکسان بود. 

  سطح تستوسترون خون سنجیده شد ، که در هر دو گروه قبل از درمان در محدوده نرمال و بدون اختلاف آماری معنی دار بود . بعد از درمان نیز کاهش یافت ولی اختلاف معنی دار پیدا نکرد و درهر دو گروه مشابه بود.

  کم عارضه و کم هزینه تر بودن قرص کلسیم-د و فواید جانبی مثل افزایش دانسیته استخوان، باعث پذیرش بیشترآن حتی به عنوان یک داروی مکمل میشود؛بنابراین جهت تنظیم سیکل قاعدگی در بیماران PCOS  مبتلا به تأخیر یا عدم تخمک گذاری مزمن ، توصیه میگردد.

پیشنهادات:

1-توصیه میشود مطالعه ای در همین راستا ،جهت اندازه گیری و مقایسه اثر کلسیم-د با متفورمین روی مقاومت به انسولین در بیماران PCOSانجام شود. 

2-میتوان مطالعه ی دیگری جهت بررسی نقش کلسیم و ویتامین-د به صورت مجزا، در تنظیم سیکل قاعدگی طراحی کرد.

3-طراحی مطالعه ای جهت استفاده از Ca-VitD ،در بیماران نازایی در پروسه تحریک تخمک گذاری.
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