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Abstract
Introduction: Blood pressure increases in women after menopause. There is evidence that supports the existence of the increased reactive oxygen species levels in
hypertension. The glutathione has an important role in cell defense against oxidative
stress.The aim of this study was comprising of serum glutathione level between
hypertensive and normotensive postmenopausal women.
Methods: This research was a case-control study. The samples were selected
among patients who had the inclusion criteria. Samples were 39 postmenopausal
women with high blood pressure as case group and the control group was chosen
among 40 postmenopausal women with normal blood pressure. After filling in the
testimonial and the checklist, blood samples were taken for test subjects. Then the
glutathione blood levels were measured using the kit and ELISA. Data was analyzed
by t-test, F-test and the non-parametric Mann-Whitney test at a significant level of
5 percent.
Results: There was a significant difference between mean systolic and diastolic blood pressure (P=0.029 & P=0.047, respectively), serum glutathione level
(P=0.045), body mass index (P=0.041), and weekly exercise less than 30 minutes
(P=0.049) in postmenopausal women with high blood pressure and normal blood
pressure. However, no significant differences were observed between the two groups
in the matter of age of onset of menopause, the number of children, employment status, and daily consumption of dairy products.
Conclusion: The results of this study showed that the serum glutathione levels
in postmenopausal women with high blood pressure were lower than normal menopausal women.
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ﺶيافتۀ گون ههاي
ﯽکند .شواهد زيادي از نقﺶ سﻄوح افزاي 
مقدمه :فشارخون در زنان بعد از يائسﮕﯽ افزايﺶ پیدا م 
فعال اکسیژن در پرفشاری خون ﺣمايت مﯽکند .گلوتاتیون نقﺶ مهمی در دفاع سلولی علیه استرس اکسیداتیو
ب هعهده دارد .هدف اين مﻄالعه مقايسۀ میزان گلوتاتیون سرم بین زنان يائسه با فشارخون باال و فشارخون طبیعی
است.
روش کار :مﻄالعۀ ﺣاضر از نوع مورد ـ شاهدي بود .افراد در اين مﻄالعه از بین بیماران مراجعهکننده به مراکز
درمانﯽ همدان انتخاب شدند .نمون هها به  40مورد زنان يائسه با فشارخون باال و تعداد  39شاهد زنان يائسه با
فشارخون طبیعی تقسیﻢ شدند .از افراد پﺲ از تکمیل رضايتنامه و چکلیست اطالعات ،نمونه خون گرفته شد.
سﭙﺲ از کیت و االيزا بهمنﻈور سنجﺶ میزان گلوتاتیون خون استفاده شد .براي تحلیل دادهها ،آزمون  t-testو
آزمون  Fو آزمون ناپارامتري من ـ ويتنﯽ در سﻄﺢ معنﯽداري  %5به کار رفت.
یافتهها :بین میانﮕین مقدار فشارخون سیستولی و دياستولی ) P=0/047و  ،(P=0/029میزان گلوتاتیون سرم
) ،(P=0/045میزان شاخص تودۀ بدنی ) (P=0/041و میزان ورزش هفتﮕی کمتر از  30دقیقه ) (P=0/049در دو
گروه زنان يائسه با فشارخون باال و فشارخون طبیعی اختالف معنیداری وجود داشت .اگرچه تفاوت معنﯽداري
در رابﻄه با سن شروع يائسﮕی ،تعداد فرزندان ،میزان مصرف روزانۀ لبنیات و وضعیت اشتﻐال بین دو گروه تحت
مﻄالعه ديده نشد.
نتیجهگیری :مﻄالعۀ ﺣاضر نشان داد که مقاديرگلوتاتیون سرم در زنان يائسه با فشارخون باال نسبت به زنان يائسه
با فشارخون طبیعی کاهﺶ داشت.
واژههای کلیدی :گلوتاتیون ،پرفشاری خون ،سن ،يائسﮕی ،زنان.
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مقدمه

فشارخون باال که گاهی به آن پرفشاری شريانی نیز گفته
میشود ،بیماری مزمنی است که در آن فشارخون در شريانها
باال میرود [ .]1شیوع پرفشاری خون در زنان بیﺶ از مردان
است [ .]2ﺣدود  %25از زنان پیر دنیا فشارخون دارند و
اين میزان در زنان باالی  69سال آمريکايی به  %75رسیده
است [ .]3فشارخون در زنان ،بعد از يائسﮕﯽ افزايﺶ پیدا
مﯽکند و اشاره شده که ﺣدود  %41از زنان دچار فشارخون
پﺲ از يائسﮕی هستند [ .]4مکانیسﻢهاي مسﺌول افزايﺶ
فشارخون بعد از يائسﮕﯽ پیﭽید هاند و فاکتورهاي زيادي بر
آن مؤثر است [ .]5شواهد زيادي از نقﺶ سﻄوح افزايﺶيافتۀ
گونههاي فعال اکسیژن در بیماريهاي قلبﯽ عروقﯽ از جمله
پرفشاري خون ﺣمايت مﯽکند [ .]6در خانﻢها بعد از يائسﮕﯽ
استرس اکسیداتیو افزايﺶ مﯽيابد .هرچه مدتزمان بیشتري
از وقوع يائسﮕﯽ گذشته باشد ،میزان استرس اکسیداتیو
بیشتر است [.]7، 8
گلوتاتیون فراوانترين ترکیﺐ تیولدار غیرپروتﺌینی با
جرم مولکولی پايین است که نقﺶ اصلی را در دفاع سلولی
علیه استرس اکسیداتیو بهعهده دارد .گلوتاتیون بخشﯽ از
سیستﻢ آنتﯽاکسیدان است که در پیشﮕیري از ايجاد استرس
ﯽاکسیدان
اکسیداتیو و ب ههﻢ خوردن تعادل اکسیدان/آنت 
که مرتبﻂ با پاتوژنز پرفشاري خون است ،نقﺶ ﺣیاتﯽ
ﯽاکسیدان نیست ،بلکه
دارد [ .]6،9گلوتاتیون فقﻂ يک آنت 
يک مادۀ تنﻈیﻢکنندۀ سیستﻢهاي بیولوژيک است [.]10
گلوتاتیون نقﺶ مهمﯽ در بسیاري از اعمال سلولﯽ دارد که
شامل تمايز سلولﯽ ،تکﺜیر سلولﯽ و آپوپتوز است [.]11 ،12
نسبت گلوتاتیون اﺣیا/گلوتاتیون اکسید مهﻢترين شاخص
کارايی و سالمتی يک سلول است .اگرچه گلوتاتیون در
سیتوزول سلولهاي يوکـاريوت تولیـد میشود؛ اما ﺣدود
 %10آن در میتوکنـدريهـا جمﻊ میشودکـه محـل اصلی
تولید راديکالهاي آزاد ناشی از فرآيندهاي اکسیداتیو نﻈیـر
سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن و يون هیدروکسیل است.
در صورت سـمیتزدايـی نشدن ايـن فـرآوردههـاي فعال
اکسیژن ،آنها میتوانند باعـﺚ پراکسیداسـیون لیﭙیـدها
و پروتﺌینهاي سلولی و در نهايت آسیﺐ و مرگ سلولی
شـوند .برای جلوگیري از چنین فرآيندي ،پﺲ از آنکـه
راديکـالهـاي سوپراکسید از طريﻖ آنزيﻢ سوپراکسید
ديسموتاز میتوکندريايی بـه پراکسید هیدروژن تبديل شدند،
آنزيﻢ گلوتاتیون پراکسـیداز بـا تبديل گلوتاتیون اﺣیا به
گلوتاتیون اکسید باعﺚ تبديل پراکسـید هیدروژن به آب
میشود [.]11-14
کمبود گلوتاتیون در فرايند پیری و پاتوژنز بسیاری از
بیماریها از جمله بیماریهای قلبی ـ عروقی ،ديابت ،ايدز،
بیماریهای سیستﻢ عصبی و تنفسی نقﺶ دارد .مهﻢترين
بیماريهاي قلبﯽ ـ عروقﯽ مرتبﻂ با بیتعادلی وضعیت اکسید
و اﺣیای گلوتاتیون ،پرفشاري خون و آترواسکلروز هستند
[ .]15،16بررسﯽ سﻄﺢ خونﯽ گلوتاتیون اﺣیا و اکسید در
خانﻢها با پرفشاري خون و فشارخون طبیعﯽ بعد از يائسﮕﯽ
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ندهندۀ يکﯽ از مکانیسﻢهاي مؤثر در اتیولوژي
مﯽتواند نشا 
افزايﺶ فشارخون بعد از يائسﮕﯽ باشد؛ لذا هدف اين مﻄالعه
تعیین و مقايسه میزان گلوتاتیون سرم بین زنان يائسه با
فشارخون باال و فشارخون طبیعی بود.

روش کار

افراد مﻄالع هشده از بین بیماران سرپايﯽ مراجعهکننده به
مراکز درمانﯽ شهر همدان انتخاب شدند .با توجه به معیارهاي
ورود و خروج ،نتايﺞ مرتبﻂ با  79خانﻢ يائسه تجزيهوتحلیل
شد که  40مورد زنان يائسه مبتال به پرفشاري خون و 39
شاهد زنان يائسه با فشارخون طبیعی بودند .با استفاده از
فرمول زير مقدار ﺣجﻢ نمونه برآورد شد:
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معیارهاي ورود عبارت بودند از .1 :مبتاليان به پرفشاري
خون اولیه  .2سن  45تا  65سال  .3پرفشاري خون درجه I
و  .IIمعیارهای خروج نیز عبارت بودند از .1 :مصرفکنندگان
دارو ﺣداقل در يک ماه اخیر برای درمان پرفشاري خون .2
یهای کلیوی و قلبی عروقی
مبتاليان به ديابت قندی ،بیمار 
 .3مصرفکنندگان سیﮕار .اندازهگیري فشارخون با فشارسنﺞ
جیوهاي به روش استاندارد انجام گرفت [ .]17وزن و قد افراد
اندازهگیري شده و شاخص تودۀ بدنﯽ محاسبه شد .اطالعات
الزم شامل بیماریهای زمینهای ،مصرف دارو ،سن شروع
يائسﮕﯽ ،میزان مصرف لبنیات و میزان فعالیت بدنﯽ ،از افراد
شرکتکننده در اين مﻄالعه مﻄابﻖ با چکلیست پیوست اخذ
شد.
گرفتن نمونۀ خون از وريد بازوي افراد ،نمونههاي
پﺲ از
ِ
ﻊآوري شده و
جم
سديﻢ
سیترات
ﺣاوي
آزمايﺶ
لولۀ
خون در

 4ﺣجﻢ از  (Met Phosphoric Acid) MPAبا دماي زير صفر
درجه به خون افزوده و کام ً
ال مخلوط شد .سﭙﺲ لولههاي
آزمايﺶ به ﻇرف يخ منتقل شدند .عملیات فريز نمونهها
در دماي  -80درجه صورت گرفت؛ سﭙﺲ با دور rpm
 12000سانتريفیوژ و سرم آنها جدا شد .براي اندازهگیري
میزان گلوتاتیون سرم با استفاده از کیت بهروش االيزاLµ ،
 25محلول گلوتاتیون ردوکتاز 25μL،محلول NADPH
و  100 μLاز نمونۀ خون به چاهک افزوده مﯽشود تا
آزمايﺶ شود .تنﻈیمات طول موج دستﮕاه روي 405 nm
قرار گرفت 50μL .کروموژن افزوده و به سرعت مخلوط
شد .در نهايت مقادير گلوتاتیون سرم هﻢ اندازهگیري شدند.
برای تجزيهوتحلیل از نرمافزار  SPSSاستفاده شد و بهمنﻈور
تحلیل دادهها از آمار توصیفﯽ و آمار استنباطﯽ آزمون t-test
و آزمون Fو آزمون ناپارامتري من ـ ويتنﯽ استفاده و سﻄﺢ
معنﯽدار  %5در نﻈر گرفته شد.
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 .150مقایسۀ میزان گلوتاتيون سرم بین زنان یائسه...

یافتهها

يافتهها نشان دادند بیماران دو گروه مورد و شاهد از لحاظ
مقدار فشارخون ،میزان گلوتاتیون سرم ،شاخص تودۀ بدنی و
ورزش هفتﮕی کمتر از  30دقیقه با يکديﮕر تفاوت داشتند.
میانﮕین مقدار فشارخون سیستولی در گروه زنان يائسه با
فشارخون باال  148/5 ±0/84میلیمتر جیوه و در گروه زنان
يائسه با فشارخون طبیعی  116/2 ± 0/41میلیمتر جیوه
با سﻄﺢ معنیداری  P=0/029و میانﮕین مقدار فشارخون
دياستولی در گروه زنان يائسه با فشارخون باال 94/5 ± 0/35
میلیمتر جیوه و در گروه زنان يائسه با فشارخون طبیعی
یمتر جیوه با سﻄﺢ معنیداری P=0/047
 75/8 ± 0/22میل 
بود .میانﮕین میزان گلوتاتیون سرم در گروه زنان يائسه با
فشارخون باال  0/7155 ± 0/32میکرومول و در گروه زنان
يائسه با فشارخون طبیعی  0/9103 ± 0/15میکرومول بود
که نتايﺞ ﺣاصله اختالف آماری معنیداری بین دو گروه نشان
داد ) .(P=0/045میانﮕین شاخص تودۀ بدنﯽ گروه زنان يائسه
با فشارخون باال  29/09 ± 0/37کیلوگرم بر متر مربﻊ و
در گروه زنان يائسه با فشارخون طبیعی 27/02 ± 0/18
کیلوگرم بر مترمربﻊ بود که تفاوت معنیداری را در سﻄﺢ
 P=0/041نشان داد .همﭽنین میزان درصد فراوانی ورزش
هفتﮕی کمتر از  30دقیقه در گروه زنان يائسه با فشارخون
باال  28/5 ± 0/92و در گروه زنان يائسه با فشارخون طبیعی
 52/5 ± 0/38با تفاوت معنیدار  P=0/049بود .در ﺣالی

که میزان درصد فراوانی ورزش هفتﮕی در  30تا  60دقیقه
و بیﺶ از  60دقیقه اختالف معنیداری نداشت ).(P=0/064
)جدول (1
میانﮕین سن شروع يائسﮕی در زنان يائسه با فشارخون باال
 58/15 ± 0/48سال و زنان يائسه با فشارخون طبیعی 0/56
 57/23 ±سال بود که از نﻈر آماري اختالف معنﯽدار بین دو
گروه ديده نشد ) (P= 0/125میانﮕین تعداد فرزندان در زنان
يائسه با فشارخون باال  4 ±0/59و زنان يائسه با فشارخون
طبیعی  3 ± 0/13که تفاوت معنیدار نبود ) .(P=0/073در
زمینۀ درصد فراوانی میزان مصرف روزانه لبنیات براساس
تعريﻒ استاندارد )کﻢ ،متوسﻂ ،زياد( ،طبﻖ نتايﺞ ﺣاصله
اختالف معنیداری بین دو گروه وجود نداشت )=0/091
 .(Pهمﭽنین دربارۀ درصد فراوانی وضعیت اشتﻐال )خانهدار،
ﺣال مﻄالعه نیز اختالف
کارمند ،بازنشسته( در دو گروه در ِ
معنیداری وجود نداشت )) .(P=0/072جدول (2
همان طور که در تجزي هوتحلیل آماری باال اشاره شد و
در بحﺚ اين مﻄالعه میآيد ،رابﻄهای بین میزان گلوتاتیون
سرم ،مقدار فشارخون سیستولیک و دياستولیک ،شاخص
تودۀ بدنی و ورزش کﻢ وجود دارد .در ﺣالی که در بررسﯽ
اين پژوهﺶ رابﻄهای بین سﻄﺢ سرمی گلوتاتیون و ساير
متﻐیرهای زمین های شامل سن شروع يائسﮕی ،تعداد فرزندان،
میزان مصرف روزانۀ لبنیات ،وضعیت اشتﻐال و میزان ورزش
هفتﮕی متوسﻂ تا زياد وجود ندارد) .جدول (3

جدول  .1مقایسۀ میانگین مقدار فشارخون سیستولی و دیاستولی ،میزان گلوتاتیون سرم ،شاخﺺ تودۀ بدني و ورزش هفتگی کمتر از 30
دقیقه در گروه زنان یائسه با فشارخون باال )مورد( با گروه زنان یائسه با فشارخون طبیعی )شاهد(.
متﻐیر

گروه مورد
انحرافمعیار  ±میانگین

گروه شاهد
انحرافمعیار  ±میانگین

نتیجۀ آزمون

مقدار فشارخون سیستولی
)میلیمتر جیوه(

148/5 ± 0/84

116/2 ± 0/41

t = 2/17
* P= 0/029

مقدار فشارخون دیاستولی
)میلیمتر جیوه(

94/5 ± 0/35

75/8 ± 0/22

t= 2
* P= 0/047

میزان گلوتاتیون سرم
)میکرومول(

0/7155 ± 0/32

0/9103 ± 0/15

t= 2/2
* P= 0/045

میزان شاخﺺ تودۀ بدني
)کیلوگرم بر مترمربﻊ(

29/09 ± 0/37

27/02 ± 0/18

t= 2/5
* P= 0/041

میزان ورزش هفتگي
کمتر از  30دقیقه
 30تا  60دقیقه
بیﺶ از  60دقیقه
)درصد(

28/5 ± 0/92
15 ± 0/91
32/5 ± 0/81

52/5 ± 0/38
20/5 ± 0/64
51 ± 0/71

x2=1/97
* P= 0/049
x2=1/2
P= 0/064
x2=1/2
P= 0/064

* سﻄﺢ معنﯽدار در نﻈر گرفته شد.
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جدول  .2مقایسۀ متﻐیرهای زمینهای در گروه زنان یائسه با فشارخون باال )مورد( با گروه زنان یائسه با فشارخون طبیعی )شاهد(.
گروه مورد
انحرافمعیار  ±میانگین

گروه شاهد
انحرافمعیار  ±میانگین

سن شروع یائسگی
)سال(

58/15 ± 0/48

57/23 ± 0/56

t= 1/15
P= 0/125

تعداد فرزندان
)نفر(

4 ± 0/59

3 ± 0/13

t= 1/45
P= 0/073

میزان مﺼرف روزانۀ لبنیات
کﻢ
متوسﻂ
زياد
)درصد(

45 ± 0/52
32/5 ± 0/69
22/5 ± 0/11

25/6 ± 0/18
38/5 ± 0/62
35/9 ± 0/38

x =3/16
P= 0/091

وضعیت اشتﻐال
خان هدار
کارمند
بازنشسته
)درصد(

20 ± 0/19
75 ± 0/62
15/5 ± 0/29

23/1 ± 0/12
56/4 ± 0/47
20/5 ± 0/42

x =3/3
P= 0/072

متﻐیر

نتیجۀ آزمون

2

2

جدول .3مقایسۀ میزان گلوتاتیون سرم با متﻐیرهای زمین های در گروه زنان یائسه با فشارخون باال )مورد( و گروه زنان یائسه با فشارخون
طبیعی )شاهد(.
متﻐیر

گروه مورد
گلوتاتیون
)(0/7155 ± 0/32

گروه شاهد
گلوتاتیون
)(0/9103 ± 0/15

آماره

مقدار فشارخون سیستولی

148/5 ± 0/84

116/2 ± 0/41

* P= 0/029

مقدار فشارخون دیاستولی

94/5 ± 0/35

75/8 ± 0/22

* P= 0/047

میزان شاخﺺ تودۀ بدنی

29/09 ± 0/37

27/02 ± 0/18

* P= 0/041

سن شروع یائسگی

58/15 ± 0/48

57/23 ± 0/56

P= 0/125

تعداد فرزندان

4 ± 0/59

3 ± 0/13

P= 0/073

میزان مﺼرف روزانۀ لبنیات
کﻢ
متوسﻂ
زياد

45 ± 0/52
32/5 ± 0/69
22/5 ± 0/11

25/6 ± 0/18
38/5 ± 0/62
35/9 ± 0/38

P= 0/091

وضعیت اشتﻐال
خانهدار
کارمند
بازنشسته

20 ± 0/19
75 ± 0/62
15/5 ± 0/29

23/1 ± 0/12
56/4 ± 0/47
20/5 ± 0/42

P= 0/072

میزان ورزش هفتگي
کمتر از  30دقیقه
 30تا  60دقیقه
بیﺶ از  60دقیقه

52/5 ± 0/38
15 ± 0/91
32/5 ± 0/81

28/5 ± 0/92
20/5 ± 0/64
51 ± 0/71

* P= 0/049
P= 0/064
P= 0/064

* سﻄﺢ معنﯽدار در نﻈر گرفته شد.
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بحث

فشارخون يکی از مهﻢترين بیماریهايی است که میتواند
زمینهساز مشکالت جدی قلبی عروقی و ساير دستﮕاههای
ﻢترين يافتۀ مﻄالعۀ ﺣاضر اين بود که
مرتبﻂ شود [ .]17مه 
میزان گلوتاتیون سرم در زنان يائسهای که فشارخون باال
دارند ،کمتر از زنان يائس های است که فشاري طبیعی دارند.
هﻢسو با نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر ،گزارش مﻄالعۀ Polimanti

و همکاران ) (2011بود که باعنوان تأثیر گلوتاتیون با تﻐییر
آنزيﻢ آن بهعنوان عامل خﻄر برای فشارخون باال در بیماران
انجام گرفت [ .]18همﭽنین در پژوهﺶ ديﮕری که با هدف
تأثیر استراديول بر مارکرهای گردش خونی استرس اکسیداتیو
در زنان يائسۀ مبتال به هیﭙرتانسیون انجام گرفتSalini ،
و همکاران ) (2014نشان دادند که گلوتاتیون بهعنوان يک
آنتیاکسیدان گردش خون در زنان يائسه با فشارخون باال
یکند [ Farzanegi .]19و
با میزان استراديول خون تﻐییر م 
میزان
همکاران ) (2014در مﻄالعۀ ديﮕری نشان دادند که
ِ
ورزش متوسﻂ سبﺐ کاهﺶ فشارخون در زنان يائسه میشود
[ .]20نتايﺞ مﻄالعۀ  Seifi-Skishahrو همکاران )(2015
نشان داد که نسبت گلوتاتیون اﺣیاشده به اکسیدشدۀ
گلبولهاي قرمز خون در ورزشکاران ﺣرف هاي ،ورزشکاران
تفريحی و غیرورزشکاران بهترتیﺐ بدون تﻐییر ،افزايﺶ و
کاهﺶ داشت [ .]21در اين مﻄالعه نتايﺞ نشان دادند که
میانﮕین شاخص تودۀ بدنﯽ در زنان يائسهای که فشارخون
باال داشتند ،بیشتر از زنان يائسه با فشارخون طبیعی بود .اين
ﻢسو با مﻄالعۀ قبلﯽ  Khoudaryو همکاران )(2017
تحقیﻖ ه 
انجام گرفت که طی آن مشخص شده بود بافتهای چربی
بهعنوان يک ريسک مارکر میتوانند زمینهساز بیماریهای
قلبی عروقی و پرفشاري خون باشند [.]22
نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر با تحقیﻖ  Choiو همکاران )(2015
هﻢسو نبود .در آن تحقیﻖ مشخص شده بود که تمرکز سﻄوح
گلوتاتیون با مصرف روزانۀ لبنیات در زنان مسن افزايﺶ

میيابد و نقﺶ لبنیات را بهعنوان يک سوبسترا بهمنﻈور
ساخت گلوتاتیون محتمل دانسته بودند [ .]23شايد علت
تفاوت در نتیجۀ مﻄالعۀ ﺣاضر با مﻄالعۀ مذکور ،تفاوت در
مقدار مصرف لبنیات براساس استانداردهای جهانی و محتوی
لبنیات مصرفی در دو مﻄالعه باشد.

نتيجهگیری

نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر نشان داد که میزان گلوتاتیون سرم در
زنان يائسه با فشارخون باال کمتر از زنان يائسه با فشارخون
طبیعی است .ب هعالوه مشخص شد که زنان يائسهای که
دچار پرفشاری خون هستند نسبت به زنانی که فشارخون
طبیعی دارند ،فعالیت بدنی کمتر و وزن بیشتری دارند .در
يک جمﻊبندی کلی میتوان اشاره کرد که فشارخون باال در
زنان يائسه ،میتواند از طريﻖ فاکتورهای کاهﺶ گلوتاتیون
بهعنوان يک مادۀ آنتیاکسیدان ،کاهﺶ فعالیت فیزيکی و
افزايﺶ وزن ،زمینههای آسیﺐ به سالمت زنان يائسه را فراهﻢ
کرده و سبﺐ بیماریهای قلبی عروقی شود .پیشنهاد می-
شود که رژيﻢ غذايی آنتیاکسیدانی ،ورزش و کنترل وزن
بهعنوان درمان مکمل در کنار درمان دارويی در زنان يائسه
بتواند باعﺚ ارتقای کیفیت زندگی اين بیماران شود.

سپاسگزاری

اين مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی دانشجويی مصوبۀ
شورای پژوهشی دانشﮕاه علوم پزشکی همدان به شماره
 9004281569در تاريخ  1390/4/28است .نويســندگان
بــر خــود الزم میدانند تا از معاونت محترم تحقیقات و
فناوری ،رياست محترم مرکز تحقیقات دانشجويی ،کارکنان
محترم آزمايشﮕاه دی همدان و بیماران شرکتکننده در اين
پژوهﺶ تشکر و قدردانی کنند.
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