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استادیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات حاملگی پرخطر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه :زنان مبتال به دیابت بارداری ،به دلیل نگرانی در مورد بروز ناهنجاری در جنین و نیز هیپوگلیسمی نوزادان به
ندرت با سولفونیل اوره ها درمان می شوند .اطالعات اندکی در مورد تأثیر این داروها در این گروه از زنان وجود دارد.
مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات درمانی گلی بنکالمید و انسولین در درمان دیابت بارداری انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی مداخله گر در سال  1133-39بر روی  39زن مبتال به دیابت بارداری که نیاز
به درمان داشتند انجام شد .زنان به طور تصادفی تحت درمان با گلی بن کالمید و یا انسولین قرار گرفتند .انسولین
زیر جلدی  29واحد  2بار در روز تجویز شد و در صورت نیاز ،به صورت هفتگی افزایش یافت .در گروه دیگر  2/5میلی
گرم گلی بن کالمید خوراکی ،یک بار در روز شروع شد و در صورت نیاز هفتگی تا حداکثر دوز  29میلی گرم افزایش
یافت .هدف درمان ،قند خون ناشتای  19-39و  1ساعت پس از غذای کمتر از  129میلی گرم در دسی لیتر بود.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )11و آزمون های کای دو ،تست دقیق فیشر ،تی
مستقل و من ویتنی انجام شد .میزان  pکمتر از  9/95معنی دار در نظر گرفته شد.
يافته ها :تنها یکی از زنان در گروه گلی بن کالمید جهت کنترل قند خون نیازمند دریافت انسولین شد .دو گروه
گلی بن کالمید و انسولین از نظر درصد نوزادان مبتال به ماکروزومی ( ،)9/143اولیگوهیدروآمینوس ( ،)9/194پلی
سیتمی ( ،)9/194هیپوگلسیمی ( ،)9/125پلی هیدروآمینوس ( )9/773و سایر عوارض نوزادی تفاوت معنی داری
نداشتند.
نتيجه گيری :گلی بن کالمید در درمان دیابت بارداری دارای اثربخشی معادل درمان با انسولین می باشد.
کلمات کليدی :انسولین ،دیابت بارداری ،گلی بن کالمید
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کبدی مهار می کند ( .)11 ،12از سوی دیگر با بهبود
ترشح انسولین پس از غذا ،باعث کاهش هایپرگلیسمی
پس از غذا می شود ( .)1مطالعاتی نیز وجود دارد که
نشان میدهد سولفونیل اوره ها ،باعث تقویت حساسیت
به انسولین در بافت های محیطی میشود ( .)15 ،14در
مطالعات مختلف در محیط آزمایشگاه ،نشان داده شده
است که گلی بن کالمید ،کمترین میزان عبور از جفت
را نسبت به سایر سولفونیل اوره ها دارد و این موضوع
به دلیل وزن مولکولی باال و نیز قابلیت حاللیت در
چربی باالی آن در مقایسه با سایر داروهای این گروه
میباشد ( .)17 ،11در برخی کارآزمایی های بالینی
انجام شده نیز گلی بن کالمید در خون بند ناف جنین
مادران مبتال به دیابت بارداری که تحت درمان با این
دارو قرار گرفته بودند ،شناسایی نشد (.)13
مطالعات مختلفی به بررسی تأثیرات داروهای خوراکی
کاهش دهنده قند خون در درمان دیابت بارداری
پرداخته اند .در چند کارآزمایی بالینی ،اثرات آن ها با
انسولین در درمان دیابت بارداری مورد مقایسه قرار
گرفت که نتایج به دست آمده در آن ها نیز با یکدیگر
متفاوت بود ( .)21 ،13در مطالعه کوهورت گذشته نگر
کاملو کاستیلو و همکاران از سال  2999تا 2911
بیماران مبتال به دیابت بارداری را بررسی کردند و
مشخص شد تمایل به سمت استفاده از گلیبوراید در
ایاالت متحده از  7/4به  14/5درصد افزایش یافته است
( .)22در رابطه با انسولین به دلیل نیاز به تزریق،
دفعات متعدد استفاده ،درد حین تزریق ،نیاز به
نگهداری دارو در یخچال و نیاز به مهارت در تزریق،
مطالعاتی در زمینه ایمنی داروهای خوراکی از جمله
گلیبوراید و متفورمین و آکاربوز انجام شده است (،21
.)24
پیشرفت های زیادی در درمان دیابت بارداری صورت
گرفته است اما اگر سطح نرمال قند خون تامین نشود،
احتمال مورتالیتی پری ناتال باالست .طی ده سال اخیر
استفاده از گلی بن کالمید آغاز شده است ،ولی در
منطقه مورد مطالعه ،تعداد زنانی که به این صورت
درمان شده باشند ،هنوز بسیار اندک می باشد .مطالعه
حاضر با هدف بررسی شروع مصرف گلیبوراید در دیابت
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دیابت بارداری عارضه ای است که در  2-5درصد
بارداری ها اتفاق می افتد و منجر به افزایش مرگ و میر
و بروز عوارض متعدد در مادر و جنین می شود (.)1
تشخیص بالینی و درمان درست و کافی زنانی که در
دوران بارداری دچار هاپیرگلیسمی واضح می شوند ،در
جهت کاهش عوارض جنینی نظیر ماکروزومی،1
دیستوشی شانه ،2هایپوکلسمی ،افزایش تعداد گلبول
های قرمز ،افزیش بیلی روبین خون و عوارض تنفسی
بسیار حائز اهمیت است ( .)2همچنین هایپرگلیسمی
می تواند منجر به آسیب های عصبی ،ایجاد تصلب
شرایین و اختالل عملکرد اندوتلیال عروق شود (.)1-5
با وجود آن که بخش عمده ای از گلیسمی زنان با
فعالیت و رعایت رژیم غذایی کنترل می شود ،حدود 19
تا  %49زنان ،نیازمند مداخالت دارویی می باشند.
به طور کلی در زنانی که با وجود رعایت رژیم غذایی و
فعالیت ،سطح مناسب قند خون ایجاد نشده است ،از
تزریق انسولین استفاده می شود ( .)1استفاده از
انسولین به دلیل اثربخشی باالی آن و وجود این
حقیقت که انسولین به دلیل وزن مولکولی باالی خود
قادر به عبور از جفت نمی باشد ،همواره در درمان
دیابت بارداری مورد توجه قرار گرفته است ( .)1اما
مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد انسولین به
صورت قسمتی از کمپلکس انسولین -آنتی بادی می
تواند از جفت عبور کند ( .)7برخی مطالعات تولید آنتی
انسولین آنتی بادی را در پاسخ به تجویز انسولین در
زنان مبتال به دیابت بارداری گزارش کردند ( .)3 ،3این
واکنش خود ایمنی به درمان با انسولین برون زاد می
تواند رشد جنین را متأثر سازد ( .)3با توجه به تشابه
پاتوفیزیولوژی دیابت بارداری و دیابت نوع دو ،مصرف
گلی بن کالمید مورد توجه قرار گرفته است .گلی بن
کالمید (که در آمریکا گلیبوراید نامیده میشود) از
دسته سولفونیل اوره ها بوده و از دهه های پیش در
درمان دیابت نوع دو مورد استفاده قرار گرفته است (.)1
این دارو با اثر بر روی کانال های پتاسیمی ،باعث
آزادسازی انسولین از سلول های بتای پانکراس می شود
( .)11 ،19همچنین تولید گلوکز را از سلول های
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بارداری و اثرات آن در زنان ایرانی و مقایسه آن با
انسولین انجام شد.

روش کار
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی مداخله گر از
اول اسفند ماه  1133تا پایان اسفند سال  1139بر
روی  39زن باردار که نیاز به درمان داشتند انجام شد.
زنان باردار جهت غربالگری دیابت ،تحت آزمایش
( GCTسنجش قند خون 1 ،ساعت پس از مصرف 59
گرم گلوکز خوراکی) قرار گرفتند .تست غربالگری
دیابت بارداری در اولین ویزیت بارداری و یا در هفته
 24-23بارداری انجام می شد .زنانی که ریسک
فاکتورهایی از قبیل دفع گلوکز در ادرار ،شاخص توده
بدنی باالتر از  21کیلوگرم بر متر مربع ،سابقه سقط،
مرده زایی ،تولد نوزاد ماکروزوم یا با وزن کم هنگام
تولد ،سن باالتر از  25یا کمتر از  13سال ،سابقه دیابت
در بارداری قبلی یا سابقه این بیماری در افراد خانواده
را داشتند در اولین ویزیت تحت غربالگری قرار گرفتند.
در صورتی که سطح قند خون آنان باالتر از  119میلی
گرم در دسی لیتر بود ،تحت آزمایش ( GTTسنجش
قند خون در حالت ناشتا  2 ،1و  1ساعت پس از
مصرف  199گرم گلوکز خوراکی) قرار گرفتند .در
صورتی که بیماران از  4آزمایش  ،GTTدو یا بیش از
دو سطح قند خون غیر طبیعی داشتند ،با تشخیص
دیابت بارداری تحت درمان قرار میگرفتند .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :حاملگی تک قلو و سن بارداری
بین  11-11هفته بود .معیارهای خروج از مطالعه
شامل :عدم رضایت بیمار ،حاملگی چند قلویی ،سابقه
دیابت پیش از بارداری ،بیماری های عفونی ،بیماری
های قلبی  -عروقی و اختالالت انعقادی و یا سایر
بیماری های زمینه ای بود (افرادی وارد مطالعه شدند
که قبل از بارداری بررسی های الزم از نظر بیماری
زمینه ای را انجام داده بودند) .این طرح مورد موافقت
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه قرار گرفت.
در صورت مختل بودن  ،GTTبه مدت یک هفته
رعایت رژیم غذایی به بیماران توصیه میشد .پس از
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یک هفته در صورتی که قند خون ناشتا به زیر  39و
قند خون  2ساعت پس از غذا به زیر  129نمیرسید،
بیماران در یکی از دو گروه درمانی انسولین ( )Aو یا
گلی بن کالمید ( )Bقرار میگرفتند (روزهای زوج
بیماران در گروه  Aو روزهای فرد در گروه  .)Bدر
نهایت در این مطالعه  39زن باردار با تشخیص دیابت
بارداری در بیمارستان امام رضا (ع) وارد مطالعه شدند
که  45نفر از آن ها در گروه  Aو  45نفر در گروه B
قرار گرفتند .از تمام بیمارانی که وارد مطالعه شدند،
رضایت نامه آگاهانه گرفته شد .حجم نمونه مورد نیاز با
توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات مشابه با فرض
 %2دوره های افت قند خون در گروه گلی بن کالمید و
 %29در گروه انسولین ،با اطمینان  %35و توان ،%39
 45بیمار در هر گروه و در مجموع  39بیمار در دو
گروه در نظر گرفته شد (.)13
در گروه  ،Aدرمان با  29واحد انسولین به صورت زیر
جلدی ،دو بار در روز (صبح و عصر) انجام شد 2/1:این
مقدار صبح ها (به صورت ترکیبی از  2/1واحد انسولین
 NPHو  1/1واحد انسولین  )Regularو 1/1
باقیمانده ،عصرها (به صورت  1/2واحد انسولین NPH
و  1/2واحد انسولین  )Regularتجویز گردید.
در صورت نیاز ،میزان انسولین مصرفی به صورت
هفتگی افزایش می یافت.
در گروه  ،Bدرمان با  2/5میلی گرم گلی بن کالمید،
یک بار در روز به صورت خوراکی شروع شد و در
صورت نیاز 2/5 ،میلی گرم و سپس  5میلی گرم به
صورت هفتگی افزایش می یافت تا به حداکثر دوز 29
میلی گرم روزانه ( 19میلی گرم  2بار در روز) برسد.
زنان جهت اندازه گیری روزانه قند خون خود توسط
گلوکومتر آموزش داده شدند .بررسی های روزانه  4بار
(ناشتا 2 ،ساعت پس از صبحانه 2 ،ساعت پس از ناهار
و  2ساعت پس از شام) انجام شد .عالئم هیپوگلیسمی
به بیماران توضیح داده شد و شماره تلفنی که در
صورت نیاز تماس بگیرند در اختیار آن ها قرار داده شد.
عالوه بر ثبت روزانه قند خون توسط خودِ بیمار ،قند
خون به صورت هفتگی در هر ویزیت اندازه گیری
میشد .هدف درمان ،رسیدن به میانگین سطح قند
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زنان مورد مطالعه در هر دو گروه درمانی انسولین و گلی
بن کالمید از لحاظ سن ( ،)p=9/144تعداد بارداری های
قبلی ( )p=9/533و شاخص توده بدنی()p=9/537
تفاوت آماری معنیداری نداشتند (جدول .)1

خون  39-195میلی گرم در دسی لیتر ،قند خون ناشتا
 19-39و پس از غذای کمتر از  129میلی گرم در
دسی لیتر بود .در هر ویزیت سطح قند خون بررسی می
شد و در صورت نیاز ،دوز انسولین و یا گلی بن کالمید
افزایش و یا کاهش مییافت .در صورتی که دوز گلی بن
کالمید به حداکثر مقدار خود می رسید و پس از دو
هفته سطح مورد نظر قند خون حاصل نمی شد ،بیمار
تحت درمان با انسولین قرار میگرفت.
متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل :تعیین
عوارض جنینی شامل ماکروزومی (وزن تولد بیش از
 4999گرم) ،محدودیت رشد داخل رحمی ،مرگ داخل
رحمی ،اولیگوهیدروآمینوس (کاهش حجم مایع
آمنیوتیک) ،پلی هیدروآمینوس (افزایش حجم مایع
آمنیوتیک) ،ناهنجاری های جنینی ،آپگار بدو تولد،
هیپوگلیسمی (قند خون کمتر از  49میلی گرم در
دسی لیتر) ،هیپوکلسمی (کلسیم خون کمتر از 49
میلی گرم در دسی لیتر) و افزایش بیلی روبین خون
بدو تولد (بیلی روبین بیشتر از  12میلی گرم در دسی
لیتر) ،پلی سیتمی (هماتوکریت بیش از  ،)%19مرگ
داخل رحمی جنین ( 1)IUFDمحدودیت رشد داخل
رحمی( 2)IUGRو بستری نوزادان در  NICUو نیز
تعیین پیامدهای مادری شامل :تعیین میزان سزارین و
پره اکالمپسی و میزان نیاز به شروع انسولین در گروه
گلی بن کالمید بود.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  SPSSویرایش
 11وآزمون های کای دو ،تست دقیق فیشر ،تی مستقل
و من ویتنی انجام شد .میزان  pکمتر از  9/95معنی
دار در نظر گرفته شد.

جدول  -1مقايسه اطالعات فردی افراد مورد مطالعه
گروه

11/4 ± 5
2/2 ± 1
27/5 ±1/3

12/1 ± 1/2
2/1 ± 9/3
27/3 ± 1

9/144
9/533
9/537

متغیر
سن مادران (سال)
تعداد بارداری قبلی
شاخص توده بدنی

هیچ موردی از مرگ داخل رحمی جنین ،محدودیت
رشد داخل رحمی ،ناهنجاری جنینی ،هیپوکلسمی بدو
تولد ،افزایش بیلی روبین خون و نیاز به بستری در
بخش مراقبت های ویژه نوزادان در گروه های مورد
مطالعه مشاهده نشد (جدول .)2
جدول  -2مقايسه پيامدهای ناشي از نوع درمان در
گروههای مورد مطالعه
گروه

گلی بن کالمید
()n=44

انسولین
()n=41

سطح معنی
داری

)%45( 29

)%41( 13

9/131

هیپوگلیسمی

9

)%2( 1

9/125

پره اکالمپسی

)%3( 4

)%3( 4

9/347

ماکروزومی

)%3( 4

)%7( 1

9/143

مرگ داخل رحمی
جنین

9

9

-

عقب ماندگی رشد
داخل رحمی

9

9

-

اولیگوهیدروآمینوس

)%2( 1

9

9/194

پلی هیدروآمینوس

)%3( 4

)%11( 5

9/773

ناهنجاری های
جنینی

9

9

-

هیپوگلیسمی بدو
تولد

)%2( 1

)%2( 1

9/374

پیامد
سزارین

يافته ها
از بین بیمارانی که تحت درمان با گلی بن کالمید قرار
گرفتند ،تنها در  1مورد ( )%2/1عدم کنترل قند خون
مشاهده شد که ادامه درمان وی با استفاده از انسولین
انجام گرفت.

Intrauterine fetal death
Intrauterine Growth Retardation

گلی بن
کالمید

انسولین

سطح معنی داری

1
2

4

هیپوکلسمی بدو
تولد

9

9

-

هیپر بیلی روبینمی
بدو تولد

9

9

-

پلی سیتمی بدو
تولد

)%2( 1

9

9/194

بستری نوزاد در
NICU

9

9

-

جدول  -3قند خون بيماران قبل از شروع درمانGTT
انسولین
(تعداد = )41

گلی بن کالمید
(تعداد = )44

قند خون ناشتا
 1ساعت بعد از غذا

33±15
131±21

192±13
137±23

9 / 254
9 / 121

 2ساعت بعد از غذا
 1ساعت بعد از غذا

179±27
141±11

113±25
113±21

9 / 293
9 / 117

گروه قند خون

سطح معنی
داری

از سوی دیگر میانگین نمره آپگار نوزادان در دقایق 1
( )3/3و  )3/3( 5پس از تولد در دو گروه یکسان بود .هر
دو گروه از نظر میزان اختالل قند خون در شروع مطالعه
تفاوت آماری معناداری نداشتند (( )p=9/254جدول .)1

بحث
با توجه به این که گلی بن کالمید ،کمترین میزان عبور
از جفت را نسبت به سایر سولفونیل اوره ها دارد،
مصرف آن در درمان دیابت بارداری مورد توجه قرار
گرفته است ( .)13مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات
درمانی انسولین و گلی بن کالمید در دیابت بارداری
انجام گرفت.
پس از تخصیص تصادفی زنان باردار دارای دیابت
بارداری در دو گروه درمانی گلی بن کالمید و انسولین،
مشخصه هایی نظیر سن ،سن بارداری ،میزان افزایش
قند خون ،تعداد بارداری های قبلی و شاخص توده
بدنی آن ها مورد مقایسه قرار گرفت .از آنجایی که دو
گروه از لحاظ این مشخصه ها تفاوت معنی داری
5
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در این جدول جهت بررسی رابطه متغیرهای کیفی و
تفاوت درصد های برخی عوارض در دو گروه از آزمون
کای دو و در برخی دیگر از عوارض از آزمون فیشر
استفاده شد.
در گروه گلی بن کالمید ،موارد بیشتری از ماکروزومی
(وزن هنگام تولد بیشتر یا مساوی  4999گرم)
( ،)p=9/125اولیگوهیدروآمینوس ( ،)p=9/194پلی
سیتمی بدو تولد ( )p=9/194و سزارین ()p=9/131
مشاهده شد و در گروه انسولین نیز موارد بیشتری از
هیپوگلسیمی ( )p=9/125و پلی هیدروآمنیوس
( )p=9/773مشاهده شد ولی این تفاوت ها از نظر آماری
معنیداری نبود (جدول .)2

نداشتند ،میتوان چنین برداشت کرد که تأثیر احتمالی
این متغیرها بر نتایج مطالعه کنترل شده است.
در این مطالعه اکثر بیماران در دو گروه با درمان های
انجام شده ،به سطح قند خون مورد نظر رسیدند و تنها
یک نفر ( )%2/2از زنان مورد درمان با گلی بن کالمید،
نیازمند دریافت انسولین شد و این در حالی است که در
مطالعه هالت ،کریمر ،اشمیت ،راموس ،جاکوبسن و
النگر به ترتیب  13 ،13/3 ،11 ،12 ،4و  21درصد از
زنان گروه گلی بن کالمید نیازمند دریافت انسولین
شده بودند ( .)23-25 ،13 ،1در مطالعه تمپه و
همکاران ( %31/3 )2911و در مطالعه یوگیف و
همکاران ( %31 ،)2994از بیماران در گروه گلی بن
کالمید به سطح مطلوب قند خون بدون نیاز به انسولین
رسیدند .الزم به ذکر است در این مطالعات نیز مشابه
مطالعه حاضر سطح قند خون مطلوب ،قند ناشتا زیر
 39و پس از غذای زیر  129میلیگرم در دسی لیتر
بود .در مطالعه تمپ در هند ،زنان باردار مبتال به دیابت
بارداری که با رژیم غذایی و ورزش به سطح مطلوب قند
خون نرسیدند ،در دو گروه  12نفره قرار گرفتند .یک
گروه انسولین و گروه دیگر گلی بن کالمید دریافت
کردند و در هر دو گروه عوارض مادری و جنینی مشابه
بود (.)23 ،13
در مطالعه حاضر دو گروه درمانی گلی بن کالمید و
انسولین از نظر موراد سزارین ،ناهنجاری های جنینی،
مرگ داخل رحمی جنین ،محدودیت رشد داخل
رحمی ،ماکروزومی ،نیاز به بستری در بخش مراقبت
های ویژه نوزادی و همچنین میزان هیپوگلسیمی ،پره
اکالمپسی ،اولیگوهیدروآمینوس ،پلی هیدروآمینوس،
هیپوگلیسمی ،هیپوکلسمی ،هیپر بیلی روبینمی و پلی
سیتمی بدو تولد تفاوت معنی داری نداشتند .این یافته
ها در بسیاری از مطالعات مشابه نیز تأیید شده است
( .)23-25ولی با این وجود تفاوت هایی نیز در یافته
های سایر مطالعات مشاهده می شود که از آن جمله
می توان به باال بودن میزان ماکروزومی گروه گلی بن
کالمید در مطالعه برتینی و همکاران ( )29و باال بودن
شیوع پره اکالمپسی در گروه گلی بن کالمید در مطالعه
النگر و همکاران ( )1اشاره کرد .در مطالعه چنگ و

تأثیر این دارو با تمرکز بیشتر در موارد فوق بررسی
شود.

 دکتر مريم زنگنه و همكاران

همکاران ( )2911در نوزادان متولد شده از مادران تحت
درمان با گلی بن کالمید ،احتمال ماکروزومی و بستری
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیشتر از گروه
انسولین بود ( ،)19در حالی که در مطالعه حاضر
بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در هیچ یک
از دو گروه وجود نداشت و ماکروزومی در گروه گلی بن
کالمید  4مورد و در گروه انسولین  1مورد بود که
تفاوت معناداری وجود نداشت .در مطالعه تمپه یک
مورد مرگ داخل رحمی در گروه گلی بن کالمید
گزارش شد .این یافته لزوم انجام کارآزمایی های بیشتر
را نشان می دهد .در مطالعه براستمن و همکاران
هیپوگلیسمی گلی بن کالمید وابسته به دوز نبود که در
مطالعه حاضر نیز چنین بود (.)11
مسئله قابل توجه این است که آیا گلی بن کالمید در
زنان با عوامل خطری مانند چاقی ،سن باال و بیماری
های زمینه ای مؤثر است؟ در مطالعه کان و همکاران
( )2991این درمان در زنان با سن باال مؤثر نبود (.)12
در مطالعه روکون و همکاران ( )2991در صورت GCT
بیشتر از  ،299پاسخ به گلی بن کالمید مطلوب نبود
( .)11در مطالعه حاضر این ارتباط سنجیده نشد ،ولی
میانگین شاخص توده بدنی ،سن مادر و سطح قند خون
پایه در دو گروه تقریباً یکسان بود .پیشنهاد می شود

نتيجه گيری
گلی بن کالمید در درمان دیابت بارداری دارای کارایی
و اثربخشی معادل درمان با انسولین می باشد .از سوی
دیگر عوارض هر دو درمان مشابه یکدیگر است .با توجه
به اثربخشی گلی بن کالمید در درمان دیابت بارداری،
می توان از آن به عنوان جایگزین مناسبی برای
انسولین استفاده کرد .اما نیاز به بررسی عوارض
احتمالی دراز مدت این درمان و میزان اثر آن در موارد
خاص وجود دارد.

تشكر و قدرداني
این مطالعه منتج از پایان نامه دستیاری خانم دکتر
سوده رجبیه فرد می باشد .بدین وسیله از تمام
همکاران بخش جراحی زنان و واحد توسعه تحقیقات
بالینی بیمارستان امام رضا (ع) و معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که ما را در انجام این
طرح یاری کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
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