مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،3پاییز 1397
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مربی ،دانشجوی دکترای پژوهشی ،گروه مامایی ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،گروه مامایی ،دانشکدۀ پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
مربی ،دانشجوی دکترای آموزش پزشکی ،گروه مامایی ،دانشکدۀ پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
مربی ،دکترای آمار حیاتی ،گروه آمار حیاتی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
مربی ،دکترای تخصصی فارماکوگنوزی ،گروه فارماکوگنوزی ،دانشکدۀ داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 1397/01/26:تاریخ پذیرش 1397/08/09 :

چکیده
مقدمه :گرگرفتگی شایعترین نشانۀ یائسگی است و بر زندگی اجتماعی ،حاالت روحی  -روانی و کیفیت کلی زندگی زنان تأثیر میگذارد.
مواد و روشها :این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کور بود .پس از اخذ رضایتنامۀ کتبی آزمودنیها در  3گروه 40
نفری امگا ( 3روزانه  ،)1000mgاسیدفولیک (روزانه  )1mgو دارونما قرار گرفتند .شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی نمونهها دو هفته قبل از
شروع مداخله و ماه اول ،دوم و سوم پس از آغاز مداخله در فرمهای ثبت روزانه درج شد .دادهها با آمار استنباطی (کای دو ،دقیق فیشر ،آنالیز
واریانس و آنالیز واریانس با اندازههای تکراری) با  spss 22انالیز شد.
یافتهها :یک ماه بعد از مداخله ،میانگین شدت گرگرفتگی بین سه گروه ،ازنظر آماری تفاوت معنیدار داشت ( .)p=45%دو ماه بعد از
مداخله ،نتایج آزمون شفه اختالف معنادار آماری را بین گروههای اسیدفولیک با امگا  )p=21%( 3و اسیدفولیک با دارونما نشان داد
()p=0/008؛ این اختالف 3 ،ماه بعد از مداخله در گروه اسیدفولیک کمتر از گروه دارونما بود ( .)p=0/002میانگین مدت گرگرفتگی بین
سه گروه ،دو و سه ماه بعد از مداخله اختالف معنادار آماری داشت ( .)p=0/001سه ماه بعد از مداخله میانگین تعداد گرگرفتگی در گروه
اسیدفولیک کمتر از گروه دارونما بود (.)p=0/001
نتیجهگیری :تأثیر امگا  ،3اسیدفولیک و دارونما بر کاهش شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی مشهود بود اما این تأثیر در گروه اسیدفولیک
بیشتر بود؛ لذا اسیدفولیک بهعنوان خط اول درمان توصیه کرد.
کلیدواژهها :یائسگی؛ گرگرفتگی؛ امگا 3؛ اسیدفولیک.
*نویسنده

مسئولE.mail: m66.chamani@gmail.com :
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مقایسۀ تأثیر امگا  3و اسیدفولیک بر گرگرفتگی زنان یائسه

دوره ،8شماره(3پیاپی،)28پاییز97

طب مکمل

گرگرفتگی شایعترین عارضۀ دوران یائسگی است (.)1

پیشساز برخی ترکیبات از قبیل ایکازونوپید ،در سالمت و

گرگرفتگی و عالئم وازوموتور بیش از  75%از زنان را

پیشگیری و درمان برخی بیماریها چون بیماریهای قلبی

تحت تأثیر قرار میدهد .این عالئم در بیشتر زنان برای 1

و عروقی ،آرتریت روماتوئید ،افسردگی و سایر اختالالت

تا  2سال و حتی برای  10سال یا بیشتر بعد از یائسگی

شناختی مفید است ( .)10مطالعات انسانی و حیوانی

ادامه دارد و موجب قطع فعالیتهای روزانه ،بیثباتی

مکانیسم عملکرد امگا  3را از طریق تداخل با

عاطفی و اختالل در خواب آنان میشود ( .)2شیوع

انتقالدهندههای عصبی سروتوژنیک و دوپامنرژیک نشان

گرگرفتگی با توجه به فرهنگ و قومیت زنان ،متفاوت

دادهاند ( .)11امگا  3با تأثیر بر سیستم سروتونرژیک از

است؛ بهطوریکه میزان بروز آن بین  0تا  80%است ( 3و

طریق متعادل کردن آن قادر است تغییرات ناگهانی مربوط

 .)4واژۀ گرگرفتگی توصیفی از احساس گذرا و قوی گرما

به مرکز تنظیم حرارت واقع در هیپوتاالموس را کنترل کند

همراه با واکنش از دست دادن گرما به شکل اتساع عروق

و گرگرفتگی را بهبود بخشد (.)12

پوست ،تعریق و سرد شدن است .مشخصۀ گرگرفتگی در

اسیدفولیک یکی از ویتامینهای گروه  Bاست و

بسیاری از زنان ،قرمزی صورت و قسمت فوقانی بدن در

هنگامیکه فرم فعال آن جذب میشود به تتراهیدروفوالت

اثر اتساع عروق است ( .)5افزایش جریان خون محیطی

تبدیل میشود .فوالت کوفاکتور ضروری برای بیوسنتز نور

ممکن است با افزایش ضربان قلب ،کاهش فشارخون و

اپینفرین و سروتونین است؛ بهطوریکه نتایج مطالعات

کاهش جریان خون مغز همراه باشد ( .)6کمبود استروژن و

نشان داده مصرف اسیدفولیک ،تأثیر مشابهِ داروهای

نورآدرنرژیک2

ضدافسردگی را از طریق تداخل با گیرندههای

و سروتونورژیک 3مربوط است که با تأثیر مستقیم در مرکز

نورآدرنرژیک و سروتوژنیک دارد ( .)13فوالت با یک

تنظیم حرارت هیپوتاالموس موجب گرگرفتگی یا تعریق

مکانیسم مشابهِ درمان جایگزین هورمونی

(4)HRT

شبانه میشوند ( .)7اسیدهای چرب غیراشباع میزان تولید

میتواند گرگرفتگی را با تداخل در انتقالدهندههای عصبی

نوروترانسمیترها را متعادل میکنند و هر عاملی که بتواند

نور اپینفرین و سروتونین بهبود بخشد (.)14

بر مسیرهای نورآدرنرژیک و سروتوژنیک اثر بگذارد،

نتایج مطالعهای مروری نمایانگر آن بود که مهارکنندههای

میتواند عالئم وازوموتور را بهبود بخشد .مهارکنندههای

بازجذب سروتونین بر گرگرفتگی زنان یائسه تأثیرگذار

برداشت مجدد سروتونین و مهارکنندههای بازجذب مجدد

است ( .)15به دلیل اینکه مکانیسم عملکرد امگا  3و

سروتونین – نور اپینفرین در درمان عالئم وازوموتور با

اسیدفولیک از طریق تداخل با گیرندههای نورآدرنرژیک و

همین مکانیسم اثر ،توجه زیادی را به خود جلب کردهاند

سروتونرژیک موجب کاهش ترشح نور اپینفرین و افزایش

(.)8

فعالیت سروتونین میشود ( )16مقایسۀ اثر این دو دارو با

درمان اصلی گرگرفتگی هورموندرمانی است ولی بعضی

عملکرد مشابهِ مهارکنندههای بازجذب سروتونین ضروری

از عوارض آن از قبیل سرطان پستان ،افزایش خطر

است .از طرفی بهجز مطالعۀ بانی که تأثیر اسیدفولیک را بر

ترومبوآمبولی ،سکتۀ مغزی و بیماریهای کیسۀ صفرا

گرگرفتگی زنان یائسه در ایران بررسی کرد مطالعۀ دیگری

موجب شده است توجهات به استفاده از جایگزینهای

در مورد تأثیر این دو دارو بر عالئم یائسگی یافت نشد.

غیرهورمونی معطوف شود ( .)9در این راستا ،مکمّل امگا 3

بنابراین ،با توجه به اولویت پژوهشی ارتقای سالمت و

اختالالت به مسیر نوروترانسمیترهایی 1مثل

مراقبت دوران یائسگی و مقرونبهصرفه بودن اسیدفولیک
1

neurotransmissiones
noradrenergic
3 serotonergic
2

hormone replacement therapy
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مقدمه

(اسید چرب اشباعنشده) ،به علت نقش ساختمانی و

فرشته جهدی و همکاران

مقایسۀ تأثیر امگا  3و اسیدفولیک بر...

گرگرفتگی زنان یائسه با امگا  3مقایسه و پیشنهادهای

سابقۀ ابتال به سرطان وابسته به استروژن.

کاربردی در این زمینه ارائه شود.

معیارهای خروج نیز شامل موارد زیر بود:

مواد و روشها

شروع مصرف دارویی دیگر و بروز هرگونه بیماری جسمی

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کور

و روانی در حین مطالعه ،بروز عوارض یا حساسیت به

بود .پس از تصویب طرح در کمیتۀ اخالق دانشگاه علوم

داروهای امگا  3یا اسیدفولیک و عدم مصرف صحیح دارو

پزشکی ایران ،پژوهشگر معرفینامهها و مجوزهای الزم را

یا دارونما بیش از سه روز

از دانشکدۀ پرستاری و مامایی اخذ کرد .سپس رضایتنامۀ

نمونهگیری به روش مستمر انجام شد؛ بدینصورت که

کتبی آگاهانه را از نمونهها دریافت و آنان را از داوطلبانه

 120نفر به روش نمونهگیری با تخصیص تصادفی ساده

بودن و رایگان بودن حضورشان در مطالعه آگاه کرد و به

انتخاب شدند و با قرعهکشی در سه گروه (دو گروه آزمون

آنان اعالم کرد هر زمان که بخواهند میتوانند از پژوهش

و یک گروه کنترل) قرار گرفتند .جهت قرعهکشی ،اعداد

خارج شوند .محقق از آبان  1395تا اردیبهشت  1396به

 2 ،1و  3روی  3کارت مشابه نوشته شد .از نمونهها تقاضا

مدت  6ماه بهصورت روزانه در مراکز بهداشت منتخب

شد یکی از کارتها را انتخاب کنند .هر فرد با انتخاب

شمال غرب تهران حضور یافت و نمونهگیری کرد.

کارت شمارۀ  1فرد در گروه  ،Aبا انتخاب کارت شماره 2

حجم نمونۀ الزم در سطح آلفای  ،5%توان آزمون ،80%

در گروه Bو با انتخاب کارت شماره  3در گروه  Cقرار

پیشبینی افت  10درصدی ،و با فرض اینکه قرص

گرفت .بدین ترت یب حجم نمونه کامل شد .به هر فرد گفته

خوراکی امگا  3یا اسیدفولیک بتواند تعداد دفعات

شد که بهصورت تصادفی در یکی از سه گروه قرار خواهد

گرگرفتگی را در زنان یائسه در مقایسه با گروه آزمون

گرفت .درنهایت 108 ،نفر در قالب  3گروه  36نفری وارد

 d=4/01بار در شبانهروز کاهش دهد در هر گروه  40نفر

مطالعه شدند و به هر یک از آنان ،یک بطری مشابه

و جمعاً  120نفر برآورد شد (.)17

بطریهای دو گروه دیگر داده شد که حاوی  30عدد

زنان دارای معیارهای زیر وارد مطالعه شدند:

کپسول خوراکی  1000میلیگرمی امگا  ،3یا  30عدد

ایرانیاالصل 45 ،تا  60ساله با شاخص تودۀ بدنی  20تا

کپسول  1میلیگرمی اسیدفولیک ،یا  30عدد کپسول

 30کیلوگرم بر مترمربع و  2بار یا کمتر ورزش هفتگی به

خوراکی دارونما با دستور مصرف روزانه  1عدد برای

مدت  20تا  30دقیقه ،باسواد بودن فرد یا یکی از اعضای

مصرف یک ماه بود.

خانوادۀ وی ،با یائسگی طبیعی و حداقل  2بار گرگرفتگی

(برای انتخاب مراکز بهداشتی منتخب از بین  13تا مرکز

در روز در طول زمان پژوهش و بدون مصرف هرگونه دارو

بهداشتی 4 ،مرکز ،با توجه به مراجعه بیشتر نمونه های

جهت بهبود آن ،با دو بار یا کمتر مصرف ماهی در هفته

پژوهش انتخاب شد و به دلیل یکسان بودن میانگین تعداد

همراه با عدم حساسیت به ماهی یا روغن ماهی و غذاهای

مراجعه کنندگان واحدهای پژوهش به طور روزانه ،تعداد

دریایی ،با حداقل یک سال و حداکثر سه سال قطع

نمونه به طور مساوی از هر مرکز  30نفر انتخاب شد.

قاعدگی ،عدم مصرف داروهای هورمونی و ضدافسردگی یا

نمونهگیری به روش مستمر انجام شد .بدینگونه که

آرامبخش و مکمّلها و داروهای گیاهی ،عدم تجربۀ

پژوهشگر با حضور به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب

عوامل استرسزا در  6ماه اخیر مانند فوت بستگان

شمال غرب تهران اقدام به جمع آوری نمونه ها نمود و

درجهیک و جدایی از همسر ،عدم ابتال به بیماری زمینهای

نمونه گیری در طی 6ماه انجام شد و بدینگونه که 120
نفر از افراد واجد شرایط به روش نمونه گیری با تخصیص
2343
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ازنظر هزینه ،در این مطالعه سعی شد تأثیر آن بر

شناختهشده مانند فشارخون ،دیابت ،صرع و  ،...و نداشتن

دوره ،8شماره(3پیاپی،)28پاییز97

طب مکمل

در سه گروه ( دو گروه آزمون و یک گروه کنترل ) قرار

 ،3اسیدفولیک و دارونما از جنس پارافین خوراکی غیرقابل

گرفتند .بدین صورت که بر روی سه کارت مشابه اعداد

جذب بود که در بطریهای مشابه از شرکت زهراوی تهیه

2،1و  3نوشته شد .از نمونه ها تقاضا شد یکی از کارت ها

شد .روی بطریها برچسب Aیا Bیا Cچسبانده شد.

را انتخاب کنند .با انتخاب کارت شماره  1نمونه در گروه

آزمودنیها و تحلیلگر و پژوهشگر از برچسبها و محتوی

 ،Aانتخاب کارت شماره  2نمونه در گروه  Bو با

بطریها اطالع نداشتند و فقط فرد تهیهکنندۀ دارو -که

انتخاب کارت شماره  3نمونه در گروه  Cقرار گرفت .این

بطریها را کدگذاری کرده بود -از آنها مطلع بود .در

اقدام تا کامل شدن تعداد حجم نمونه ادامه یافت به هر

پایان ،پژوهشگر و مشاور آمار ،نتایج را بر اساس داروی

فرد گفته شد که بهصورت تصادفی در یکی از سه گروه

 B ،Aو  Cبررسی کردند .بعد از پردازش اطالعات ،از

قرار خواهد گرفت و درنهایت 108 ،نفر در قالب  3گروه

برچسبها رمزگشایی شد ،کد داروها معلوم شد و نتایج

 36نفری وارد مطالعه شدند و به هر یک از آنان ،یک

مقایسه شد و موردبحث قرار گرفت .مطالعه سه سو کور

بطری مشابه بطریهای دو گروه دیگر داده شد که حاوی

بود.

 30عدد کپسول خوراکی  1000میلیگرمی امگا  ،3یا 30

ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامۀ مشخصات

عدد کپسول  1میلیگرمی اسیدفولیک ،یا  30عدد کپسول

دموگرافیک (سن ،شاخص تودۀ بدنی ،سطح تحصیالت،

خوراکی دارونما با دستور مصرف روزانه  1عدد برای

وضعیت تأهل ،وضعیت اقتصادی ،سنّ اولین و آخرین

مصرف یک ماه بود).

قاعدگی ،تعداد بارداری ،وضعیت اشتغال ،بیشترین زمان

هر  15روز یکبار ،کلیۀ نمونهها به مرکز بهداشت مراجعه

گرگرفتگی و میانگین تعداد دفعات گرگرفتگی روزانه)،

کردند و پرسشنامه را به پژوهشگر تحویل دادند و

فرمهای ثبت روزانۀ مدت ،شدت و تعداد گرگرفتگی

پرسشنامۀ جدید و دارو برای مصرف یک ماه و

(جزئی از یک فرم کلی مورد تأیید  )FDAو فرم ثبت

مراقبتهای اولیه بر اساس طرح سبا را دریافت کردند .این

دارو بود .پژوهشگر با مطالعۀ کتب و مقاالت و جستوجو

کار تا پایان ماه سوم درمان ادامه یافت .در هر بار مراجعه

در منابع ،پرسشنامۀ مشخصات دموگرافیک و فرم

فرم ثبت دارو و عوارض جانبی دارویی تمام نمونهها

جمعآوری دادهها و ثبت موارد خواستهشده را تهیه و با

بررسی شد.

نظارت استادان تنظیم کرد .ابزار سنجش گرگرفتگی،

در گروه  4 Aریزش نمونه اتفاق افتاد 1 :نفر به شهر دیگر

بخشی از ابزار تهیهشده بهوسیلۀ سازمان جهانی غذا و دارو

نقلمکان کرد و به همین دلیل پیگیری پژوهش غیرممکن

( )FDAبود که بهوسیلۀ نیوتن و همکاران در خارج از

شد 2 ،نفر مصرف داروی هورمونی استروژن را شروع

کشور از آن استفاده شده بود( .)18ده نفر از اعضای

کردند و  1نفر در بلع دارو مشکل داشت .در گروه  4 Bنفر

هیئتعلمی دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

از مطالعه خارج شدند 2 :نفر مسافرت کردند و به همین

پزشکی ایران روایی ابزار فوق را با استفاده از روش روایی

دلیل پیگیری پژوهش غیرممکن شد 1 ،نفر داروی

محتوا ارزیابی کردند .پایایی این ابزار بارها در مطالعات

هورمونی مصرف کرد و  1نفر همسرش را از دست داد .در

گوناگون در ایران و سایر کشورها (ازجمله بهوسیلۀ

گروه  4 Cریزش نمونه اتفاق افتاد 2 :نفر در بلع دارو

باغداری و همکاران  ،r=0/87ناهیدی و همکاران

مشکل داشتند 1 ،نفر فرم ثبت گرگرفتگی روزانه طی ماه

 ،r=0/96بانی و همکاران  r=0/9و صادقی و همکاران

اول درمان را گم کرد و  1نفر به مدت  5روز داروی خود را

 )r=0/9به روش آزمون مجدد و ضریب همبستگی

مرتب مصرف نکرد .بنابراین درمجموع  12نفر از مطالعه

پیرسون سنجیده شده بود ( .)22 - 19در پژوهش حاضر
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تصادفی ساده و با استفاده از قرعه کشی بدون جایگزینی

خارج شدند و  108نفر آن را ادامه دادند .کپسولهای امگا

فرشته جهدی و همکاران

مقایسۀ تأثیر امگا  3و اسیدفولیک بر...

ضریب همبستگی هر یک به میزان  r=0/9برآورد شد.

از  120نفر شرکتکننده 108 ،نفر در سه گروه  36نفری

ابتدا بیمار پرسشنامۀ مشخصات فردی را تکمیل کرد .فرم

(دو گروه آزمون و یک گروه کنترل) پژوهش را به پایان

ثبت روزانه با شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی مرتبط است

رساندند .بر اساس نتایج ،در هیچکدام از متغیرهای

که نمونهها آن را بهطور روزانه از دو هفته قبل از شروع

دموگرافیک اختالف معنیداری بین سه گروه مشاهده نشد

درمان تا پایان آن تکمیل کردند .این فرم شامل

(جدول شمارۀ .)1

جدولهایی است که در آن داوطلبان میتوانند مدت ،شدت

آزمون آنالیز واریانس نشان داد میانگین شدت گرگرفتگی

و تعداد گرگرفتگی را در طی  24ساعت گزارش کنند.

بین سه گروه ،در قبل از مداخله اختالف معنیدار آماری

مدتزمان گرگرفتگی در دقیقه (شایعترین زمان تجربهشده

نداشت ()p=0/300؛ درحالیکه این تفاوت ،یک ماه بعد از

طی  24ساعت) و تکرار دفعات گرگرفتگی رویداده در 24

مداخله ،معنیدار بود ( .)p=45%با توجه به آزمون تعقیبی

ساعت ،بهطور روزانه ثبت شد .شدت گرگرفتگی طبق

شفه شدت گرگرفتگی در گروه اسیدفولیک کمتر از گروه

نظریۀ پیشنهادی سازمان جهانی غذا و دارو ( استفادهشده

امگا  3بود ( .)p=47%عالوه بر آن ،دو ماه بعد از مداخله،

از سوی نیوتن و همکاران در سال  )2006تعیین شد ()18؛

نتایج آزمون آنووا نمایانگر اختالف معنیدار آماری حداقل

یعنی متغیر کیفی شدت گرگرفتگی که شامل «خفیف

در یکی از گروهها با بقیۀ آنها بود ( .)p=0/003نتایج

(احساس گرما بدون تعریق) ،متوسط (احساس حرارتی

آزمون تعقیبی شفه نشانگر اختالف معنیدار آماری بین

همراه با تعریق بدون ناراحتی در انجام فعالیتهای روزانه)

گروههای اسیدفولیک با امگا  )p=21%(3و اسیدفولیک با

و شدید (احساس حرارتی همراه با تعریق و ناراحتی در

دارونما ( )p=0/008بود؛ بهطوریکه شدت گرگرفتگی در

انجام فعالیتهای روزانه)» بود بهترتیب با اعداد « 2 ،1و

گروه اسیدفولیک کمتر از دو گروه دیگر بود .درحالیکه 3

 »3به متغیر کمّی تبدیل شد .سپس از زنان یائسه تقاضا

ماه بعد از مداخله ،نتایج آزمون آنووا نمایانگر اختالف

شد شایعترین نوع شدت گرگرفتگی را که در طی 24

معنیدار آماری حداقل در یکی از گروهها با دو گروه دیگر

ساعت تجربه کرده بودند در طبقۀ موردنظر فرم یادداشت

بود ( .)p=0/002بر اساس آزمون تعقیبی شفه بین گروه

کنند .افراد سه گروه ،مصرف دارو و عوارض جانبی آن را

اسیدفولیک با دارونما اختالف معنیدار آماری وجود داشت

در فرم ثبت دارو ثبت کردند؛ بنابراین شدت ،مدت و تعداد

( )p=0/002بهطوریکه میانگین شدت گرگرفتگی در

گرگرفتگی از دو هفته قبل از مداخله و در طول سه ماه

گروه اسیدفولیک کمتر از گروه دارونما بود.

مداخله ارزیابی شد و میانگین شدت ،مدت و تعداد آن قبل

نتایج آزمون آنالیز واریانس نمایانگر آن بود که در میانگین

از شروع مداخله ،در پایان ماه اول ،دوم و سوم بعد از

مدت گرگرفتگی بین سه گروه ،قبل از مداخله

مداخله اندازهگیری و مقایسه شد .در پایان ،روند تغییرات

( )p=0/247و یک ماه بعد از مداخله ( )p=0/161اختالف

شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی سه گروه در طول سه ماه

معنیدار آماری وجود نداشت .درحالیکه  2و  3ماه بعد از

مداخله با قبل از مداخله مقایسه و بررسی شد .دادهها با

مداخله نتایج آزمون آنووا اختالف معنادار آماری را نشان

نرمافزار  SPSSنسخۀ  22تجزیهوتحلیل شد .برای

داد ( .)p<0/001بهطوریکه  2ماه بعد از مداخله ،نتایج

تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی،

آزمون تعقیبی شفه نشان داد میانگین مدت گرگرفتگی در

میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین معنیداری از آمار

گروه اسیدفولیک کمتر از گروه امگا  3بود ( )p=160%و 3

استنباطی (کای دو ،دقیق فیشر ،آنالیز واریانس و آنالیز

ماه بعد از مداخله نتایج آزمون تعقیبی شفه اختالف معنادار

واریانس با اندازههای تکراری) استفاده شد.

آماری را بین دو گروه اسیدفولیک با امگا  )p<0/001( 3و
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میانگین مدت گرگرفتگی در گروه اسیدفولیک کمتر از دو

ازنظر آماری معنیدار بود ( )14()p=0/002و با نتایج

گروه دیگر و میانگین گرگرفتگی گروه دارونما بیشتر از

پژوهش حاضر همخوانی داشت .نتایج مطالعۀ بانی و

گروه امگا  3بود.

همکاران با هدف «بررسی تأثیر اسیدفولیک بر گرگرفتگی

بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس ،ازنظر میانگین تعداد

 70زن یائسه» ،نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین میانگین

گرگرفتگی قبل از مداخله ( ،)p=0/372یک ماه (p 0/350

شدت ،مدت و تعداد دفعات گرگرفتگی قبل و بعد از درمان

=) و دو ماه بعد از مداخله ( )p=0/154بین سه گروه،

در هر دو گروه بود ( .)p<5%در مقایسۀ نتایج بین دو

اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد ()p=0/372؛

گروه ،میانگین شدت گرگرفتگی در هفتههای دوم و سوم

درحالیکه  3ماه بعد از مداخله ،نتایج آزمون آنووا نمایانگر

و چهارم متفاوت بود .میانگین تعداد دفعات گرگرفتگی در

اختالف معنیدار آماری حداقل در یکی از گروهها با دو

هفتۀ سوم و چهارم و متوسط طول مدت گرگرفتگی در

گروه دیگر بود ( )p=0/001و آزمون تعقیبی شفه نشانگر

هفتۀ چهارم بهطور معنیداری متفاوت بود ( .)21احتمال

اختالف معنیدار آماری بین دو گروه اسیدفولیک با دارونما

میرود علت عدم همخوانی نتایج این مطالعه با مطالعۀ

بود ()p=0/001؛ بهطوریکه میانگین تعداد گرگرفتگی در

حاضر کوتاه بودن مدتزمان درمان و عدم مقایسۀ دو دارو

گروه اسیدفولیک کمتر از گروه دارونما بود.

با هم باشد .لوکاس و همکاران تأثیر مکمّل امگا  3را بر

برای بررسی روند تغییرات در هر سه گروه از آزمون آنالیز

گرگرفتگی  91زن یائسۀ میانسال در مرکز منوپاز کانادا

واریانس با اندازههای تکراری استفاده کردیم و نتایج نشان

بررسی کردند .آنان به مدت  8هفته ،به گروه آزمون روزی

داد میانگین نمرۀ شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی حداقل

 3عدد کپسول  500میلیگرمی روغن ماهی و به گروه

در یکی از زمانها در سه گروه با بقیۀ زمانها متفاوت بود

کنترل روزی  3عدد کپسول  500میلیگرمی دارونما حاوی

( .)p<0/001طبق آزمون تعقیبی بنفرونی ،بین تمام

روغن آفتابگردان دادند .نتایج آنان نشان داد پس از 8

زمانها بهصورت دوبهدو اختالف معنیدار وجود داشت

هفته ،تعداد گرگرفتگی در گروه امگا  3کاهش معنیدار

()p<0/001؛ به این صورت که میانگین شدت ،مدت و

یافت؛ تعداد گرگرفتگی نسبت به قبل از مطالعه در گروه

تعداد گرگرفتگی قبل از مداخله بیشتر از بقیۀ زمانها بود و

تجربی  )p=0/002( 55%و در گروه شاهد 25%

 2ماه بعد از مداخله کمتر از  1ماه بعد از مداخله و  3ماه

( )p=0/01کاهش یافت .این کاهش در بین گروهها نیز

بعد از مداخله کمتر از  2ماه بعد از مداخله بود.

معنیدار بود .شدت گرگرفتگی در داخل گروهها نیز کاهش

بحث

معنیدار یافت ()p=0/002؛ اما این کاهش در بین گروهها

پس از  12هفته مداخله ،نتایج نشان داد امگا ،3

معنیدار نبود ( .)12( )p=0/2احتمال میرود علت عدم

اسیدفولیک و دارونما بر کاهش شدت ،مدت و تعداد

همسویی نتایج مطالعۀ آنان با مطالعۀ حاضر به تفاوت در

گرگرفتگی مؤثر بودند اما این تأثیر در گروه اسیدفولیک

دوز داروی مصرفی امگا  3و طول دورۀ مداخله مربوط

بهطور قابلتوجهی بیشتر بود .نتایج این پژوهش با نتایج

باشد.

پژوهشهای دیگر در این زمینه مقایسه شد .نتایج مطالعۀ

در بررسی پژوهشها مشخص شد هیچکدام از مطالعات اثر

گاویش و همکاران با هدف «بررسی اثر مکمّل اسیدفولیک

امگا  3و اسیدفولیک را مقایسه نکردهاند و با توجه به اینکه

بر بروز گرگرفتگی در  46زن یائسه در مصر» ،حاکی از آن

در مورد تأثیر هرکدام از این دو دارو بهطور جداگانه،

بود که بهبود در گروه آزمون طی  4هفته با اسیدفولیک 5

اختالفنظر وجود دارد پژوهشگر اثر هرکدام را بررسی و

میلیگرمی بهطور قابلتوجهی بیشتر بود؛ بهطوریکه در

آنها را با هم مقایسه کرد .به دلیل اینکه نتایج یافتهها
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اسیدفولیک با دارونما ( )p=0/003نشان داد و به عبارتی،

گروه اسیدفولیک  65%و در گروه دارونما  16%بود که

فرشته جهدی و همکاران

مقایسۀ تأثیر امگا  3و اسیدفولیک بر...

نمایانگر تأثیر بیشتر اسیدفولیک بر کاهش میانگین شدت،
مدت و تعداد گرگرفتگی بود و با توجه به اینکه این دارو
ارزانتر از بقیۀ داروها و در دسترس است توصیه میشود
جهت درمان گرگرفتگی از آن استفاده شود.
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محدودیتهای این پژوهش ،یکی تفاوت فردی در ارتباط
با آستانۀ تحمل شدت گرگرفتگی بود که میتواند بر ابراز
شدت گرگرفتگی تأثیرگذار باشد و دیگری متفاوت بودن
رژیم غذایی واحدهای پژوهش بود .لذا پیشنهاد میشود
تأثیر رژیم غذایی در ارتباط با مصرف امگا  3و اسیدفولیک
بر گرگرفتگی زنان یائسه بررسی شود.
نتیجهگیری
تأثیر مصرف  3ماه ،امگا  ،3اسیدفولیک و دارونما بر
کاهش شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی مشهود بود اما این
تأثیر در گروه اسیدفولیک بیشتر بود .لذا به دلیل ارزانتر و
در دسترس تر بودن اسیدفولیک نسبت به امگا  3توصیه
میشود از آن بهعنوان خط اول درمان استفاده شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایاننامۀ دانشجویی مصوب در دانشگاه
علوم پزشکی ایران با کد اخالق( ( 1395-9311373012
 IR. IUMS. RECو ثبت در مرکز ثبت کار آزمایی
های بالینی ایران با کد IRCT2017011131880N1
است .پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،کارکنان محترم مراکز بهداشت شمال غرب
تهران و شرکت داروسازی زهراوی تبریز و تمام
مشارکتکنندگان تشکر میکنند.
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دیاگرام روش کار:

انتخاب زنان یائسۀ مبتال به گرگرفتگی واجدشرایط ورود به
مطالعه ()N=120

نفری

گروه امگا  ،3مصرف روزانه  1عدد کپسول

گروه اسیدفولیک ،مصرف روزانه  1عدد کپسول

گروه دارونما ،مصرف روزانه  1عدد کپسول

 1000میلیگرمی به مدت  3ماه ()N=40

 1میلیگرمی به مدت  3ماه ()N=40

دارونما به مدت  3ماه ()N=40

 4نفر ریزش نمونه 1 :نفر در بلع کپسول مشکل

 4نفر ریزش نمونه 1 :نفر هورمونتراپی را

داشت 1،نفر هورمونتراپی را شروع کرده بود و 1

شروع کرده بود 2 ،نفر عدم پیگیری و  1نفر

نفر قابلپیگیری نبود.

مداخله را ادامه نداد.

 36نفر مطالعه را به پایان رساندند.

 36نفر مطالعه را به پایان رساندند.

 108نفر مطالعه را به پایان رساندند.
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 4نفر ریزش نمونه 2 :نفر در بلع کپسول مشکل
داشت 1،نفر فرم ثبت روزانۀ گرگرفتگی را گم
کرد و  1نفر دارو را مرتب مصرف نکرد.

 36نفر مطالعه را به پایان رساندند.
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تخصیص تصادفی نمونهها به  3گروه 40

فرشته جهدی و همکاران

مقایسۀ تأثیر امگا  3و اسیدفولیک بر...

جدول شمارۀ ( )1مشخصات دموگرافیک نمونهها به تفکیک دو گروه آزمون و یک گروه کنترل
امگا 3

اسیدفولیک

دارونما

()N=36

()N=36

()N=36

متغیرها

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

گروه

نتایج آزمونP

سن

55/3±30/55

53/3±58/51

53/2±78/95

%62

شاخص تودۀ بدنی

27/2±11/64

25/2±93/48

26/2±21/37

*

0/119

سنّ اولین قاعدگی

13/1±19/45

12/1±94/09

13/1±36/15

*

سنّ آخرین قاعدگی

52/3±69/32

51/3±28/26

51/2±42/69

*

0/107

تعداد بارداری

3/1±57/09

4/1±03/73

3/0±53/77

*0/184

سنّ اولین گرگرفتگی

52/3±42/42

50/3±89/40

51/2±08/88

مجرد

(1 )2/8

(0 )0/0

(0 )0/0

متأهل

(33 )91/6

(32 )88/9

(30 )83/3

همسرمرده

(2 )5/6

(4 )11/1

(6 )16/7

بیسواد

(0 )0/0

(1 )2/8

(1 )2/8

ابتدایی

(12 )33/3

(8 )22/3

(9 )25/0

راهنمایی

(8 )22/3

(9 )25/0

(13 )36/1

متوسطه

(12 )33/3

(15 )41/6

(11)30/5

دانشگاهی

(4 )11/1

(3 )8/3

(2 )5/6

خوب (درآمد باالی دو میلیون)

(4 )11/1

(3 )8/3

(5 )13/9

متوسط (درآمد یک تا دو میلیون)

(30 )83/3

(26 )72/2

(25 )69/4

ضعیف (درآمد کمتر از یک میلیون)

(2 )5/6

(7 )19/5

(6 )16/7

وضعیت

خانهدار

(32 )88/9

(32 )88/9

(33 )91/7

اشتغال

شاغل

(4 )11/1

(4 )11/1

(3 )8/3

بیشترین

صبح

(0 )0/0

(0 )0/0

(1 )2/8

زمان

ظهر

(21 )58/4

(23 )63/9

(26 )72/2

گرگرفتگی

شب

(15 )41/6

(13 )36/1

(9 )25/0

 4بار و کمتر

(21 )58/4

(24 )66/7

(27 )74/9

 5تا  10بار

(14 )38/8

(12 )33/3

(8 )22/3

بیشتر از  10بار

(1 )2/8

(0 )0/0

(1 )2/8

وضعیت
تأهل

سطح
تحصیالت

وضعیت
اقتصادی

تعداد دفعات
گرگرفتگی

*آنالیز واریانس یکطرفه
**دقیق فیشر

2349

0/362

*

%99

**0/382

**0/808

**0/415

**>0/999

**0/388

**0/410
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جدول شمارۀ ( )2مقایسۀ میانگین و انحراف معیار شدت ،مدت و تعداد گرگرفتگی زنان در سه گروه در طی چهار زمان و بررسی
آزمون آن
مدت

گرگرفتگی شدت

گروه و زمان
امگا 3

قبل از مداخله
یک ماه بعد از مداخله
دو ماه بعد از مداخله

2/0±05/39
1/0±95/40
1/0±74/34

3/0±18/83
3/0±13/82
3/0±03/78

4/2±51/68
4/2±20/31
3/1±48/74

سه ماه بعد از مداخله
1/0±55/33
نتایج آزمون در آنالیز واریانس با <0/001p
اندازههای تکراری
گروه امگا 3
1/0±97/30
قبل از مداخله
گروه اسیدفولیک
یک ماه بعد از مداخله 1/0±74/36
دو ماه بعد از مداخله
1/0±50/41
1/0±39/49
سه ماه بعد از مداخله
نتایج آزمون در آنالیز واریانس با p<0/001
اندازههای تکراری
گروه اسیدفولیک
قبل از مداخله
دارونما
1/0±93/29
یک ماه بعد از مداخله 1/0±87/31
1/0±77/28
دو ماه بعد از مداخله
سه ماه بعد از مداخله
1/0±71/31
نتایج آزمون در آنالیز واریانس با
p<0/001
اندازههای تکراری
گروه دارونما

2/0±98/73
p=0/002

2/1±61/21
p<0/001

2/0±94/62
2/0±83/65
2/0±60/56
2/0±36/58

4/1±13/61
3/1±67/37
2/1±81/11
1/1±81/21

<0/001p

p<0/001

2/0±95/52
2/0±93/50
2/0±91/53
2/0±88/51

3/1±81/87
3/1±62/84
3/1±43/91
3/1±19/89

p=0/047

p<0/001
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میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

تعداد
میانگین  ±انحراف معیار

فرشته جهدی و همکاران

... و اسیدفولیک بر3 مقایسۀ تأثیر امگا
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Abstract
Background: Hot flashes are the most common symptoms of menopause affecting the
social life, mental and psychological states and overall quality of life of women.
Materials and Methods: The study was a triple-blind clinical trial. After obtaining
written consents, the participants were randomly assigned to three 40-member groups of
omega-3 (1000 mg / day), folic acid (1mg / day) and placebo. The data were collected
through a demographic questionnaire and daily registration forms to examine the
intensity, duration and number of hot flashes experienced by the participants two weeks
before the intervention and one, two and three months after the beginning of the
intervention. The data were analyzed through descriptive statistics (frequency, percentage
frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Chi-square, Fisher
exact, ANOVA and repeated measures ANOVA) using SPSS 22.
Results: The mean intensity of hot flashes one month after the intervention was
significantly different among the three groups (p =0.045). Two months after the
intervention, the results of Scheffe's test showed a significant difference between folic
acid and omega-3 groups (p = 0.021) and between folic acid and placebo groups in terms
of intensity (p = 0.008). The mean intensity of hot flashes was lower in the folic acid
group than that in the placebo three months after the intervention (p = 0.002). The mean
duration of hot flashes was significantly different among the three groups two and three
months after the intervention (p = 0.001). The mean number of hot flashes was lower in
the folic acid group than that in the placebo group three months after the intervention (p =
0.001).
Conclusion: In this study, 12 weeks of omega-3, folic acid, and placebo reduced the
severity, duration and number of hot flashes, but the reduction was more evident in the
folic acid group. Therefore, folic acid can be recommended to be used as the first line of
treatment.
Key words: menopause, hot flashes, omega-3, folic acid
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