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الخالصة
صممت الدراسة لمتابعة التأثير العالجي لمتالزمة التكيس المتعدد للمبايض على معيار كتلة الجسم ومرتسم
دهون الدم لعينة عشوائية مكونه من  96مريضة متزوجة يعانين من ضعف الخصوبة والعقم والسمنة
والشعرانية حب الشباب  acneووجود مبيض يحوي كيسات متعددة  ,تراوحت أعمارهن بين)(35-16عاما
وتمت متابعة فحوصات كل مريضة قبل العالج وبعد ستة ( )6أشهر من أخذه وبواقع كل ( (3أشهر ,قورنت
النتائج التي حصلنا عليها بعد كل ( (3أشهر من العالج بنتائج فحوصات المريضات في أعدت مرحلة ما قبل
العالج التي كمجموعة سيطرة ,الخطة العالجية اعتمدت على تعديل نمط حياة المريضة الغذائي من خالل اتباع
نظام غذائي صحي وإعطاء العالج المتمثل بموانع الحمل الفموية وأدوية الخصوبة واستعمال مخفضات السكر
مثل (  Glucophageاو  ) Metformineفضال عن مكمالت غذائية كمضادات األكسدة  ,أظهرت نتائج
التحليل اإلحصائي للدراسة ان التأثير العالجي لم يظهر فروقا ً معنوية على معيار كتلته الجسم بعد ) (3أشهر
من العالج لكون انخفاض الوزن لم يصل إلى مستوى المعنوية خالل هذه الفترة ولكنه أظهر انخفاضا ً معنوية
بعد ) )6اشهر من العالج مقارنةً بمرحلة ما قبل العالج  ,كما ان العالج المتبع لـ  PCOSاظهر تأثيرا واضحا
على مرتسم الدهون المتمثل بالكولستيرول والكلسيريدات الثالثية ,TGحيث اظهرت النتائج انخفاضا ً معنويا ً عند
مستوى معنوية) ) P≤0.05لكل منهما بعد ) (3أشهر من اخذ المريضات للعالج ازداد االنخفاض المعنوي
لهما عند مستوى معنوية بعد ) (6أشهر من االستمرار في أخذ العالج مقارنة بمرحلة ما قبل العالج  ,كذلك كان
تأثير العالج واضحا ً على خفض مستويات البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة للكولستيرول معنويا ً لـ , LDL,
vLDLعند مستوى معنوية ) ) P≤0.01بعد فترتي العالج والمتابعة في إخذ المريضات لعالجهن مقارنة
بمرحلة ما قبل العالج هذا ساعد في تحسن البروتينات الدهنية العالية الكثافة للكولستيرول HDLحيث اظهر
ارتفاعا ً معنويا ً عند مستوى معنوية ( )P≤0.05بعد ) (3أشهر من اخذ المريضات للعالج و ))P≤ 0.01
وبعد ستة أشهر من المتابعة في أخذهن العالج بالمقارنة بمرحلة ما قبل العالج ,ان النتائج اإليجابية التي حصلنا
عليها بعد العالج المستمر ولفترة طويلة كان لها األثر في تحسين اإلباضة عن المريضات.
كلمات المفتاح BMI :معيار كتلة الجسم TG ,الكلسيريدات الثالثية  ,الكولستيرول  ,البروتينات الدهنية العالية
الكثافة  ,HDLالبروتينات الدهنية الواطئة الكثافة وواطئة الكثافة جدا . vLDL, LDL
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Abstract
The study was designed to follow up the therapeutic effect the polycystic ovary
syndrome (PCOS) on the body mass index, lipid profile and testosterone hormone.
96) Married women with PCOS suffering from subfertility and infertility, hirsutism,
obesity, acne. Aged ranged from 16 to 35 years began where the follow-up
examinations each patient before and after six months of taking the reality every 3
months therapy. Compared to the results obtained examinations of patients in the
pre-treatment. Treatment plan based on a modified pattern of diseased food life
through a healthy diet and give treatment of oral contraceptive and fertility drugs and
use of sugar reducers like (Metformine or Glucophage). As well as dietary
supplements as antioxidants, Results of statistical analysis of the study showed that
the therapeutic effect were non- significant on BMI after 3 months of treatment to the
fact that low weight did not reach the level of significance during this period. But he
showed a significantly after six months of treatment as compared with pre-treatment,
and that the standard treatment for PCOS showed a clear effect on the lipid profile,
where the results showed a significant decrease in the level of cholesterol and
triglyceride after three months of taking patients to treatment increased the decline
of them in the level (P≤ 0.01) after 6 months to continue taking the treatment as
compared pre-treatment. As well as the effect of the treatment was an obvious
reduction of the levels of low density lipoprotein (LDL-c), very low density lipoprotein
(VLDL-c) at the level (P≤0.01) after two and follow-up treatment to take the patients
to their treatment compared with pre-treatment. This helped to improve the highdensity lipoproteins (HDL-c) where he showed up morally in the abstract level
(P≤0.05) after 3 months of taking the patients for treatment and (P≤0.01) and after 6
months of follow-up to take them treatment compared with pre the cure. The result
has been shown that Testosterone hormone concentration was reduced significantly
as compare with pretreatment value (P≤0.01). The positive results we have obtained
after continuous treatment for a long time had an impact on improve ovulation for
patients.
Key words: BMI, TG, HDL, LDL, vLDL, and PCOs
.
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الوحيد الذي يالحظ تغير كميته في السائل الجريبي
حول البيضة النامية في المبيض هو البروتين
الدهنيHDL-Cالذي يجهز المغذيات اللبيبدية الى
السائل الجريبي والى البيضة لتصنيع الغشاء
الخلوي وإلنتاج الهرمون الستيرويدي الموضعي او
أي من العمليات األساسية لنضوج البيضة
الطبيعي ],[11كما تُعد البدانة من المظاهر
السريرية الشائعة في متالزمة المبيض متعدد
الكيسات ,PCOSحيث تبلغ نسبة حدوثها 80- 60
 %على األقل ,ولكن ليس بالضرورة وجودها
حيث تأخذ البدانة مظهراً ذكوريا ً (توزع مركزي),
عرف البدانة الذكرية بـزيادة نسبة الخصر/الورك
وت ُ َّ
]َّ ,[3,12
إن هذه البدانة متعلقة
وتساوي 0.8
َ
بمجموعة من األسباب منها زيادة هرمون
التستوستيرون في البالزما ومرتسم دهني شاذ,.
فان معيار كتلة الجسم Body mass index
) (BMIهو دليل السمنة عندما يسجل دليل كتلة
الجسم ≥  27كغم /م [13] 2ي كما أشارت
منظمة الصحة العالمية للطفولة والنمو السكاني
عام َّ 1990
إن المريضات بمتالزمة تكيس
المبايض تظهر عليهن أعراض متعددة ,وأحد هذه
األعراض هي السمنة وجد َّ
إن النساء المريضات
يعانين من الزيادة في الوزن أو السمنة المرتبطة
اإلندروجين في الدم],[6وظهور
بزيادة مستوى ِ
الشعر في المريضات اللواتي يعانين من PCOS
هو ناتج عن الزيادة في تركيز الهرمونات
األندروجينية في الدم وخصوصا هرمون
التستوستيرون الحر في الدم وعندما تحدث
تغييرات في مستوى الدهون لدى النساءالمريضات
ب متالزمة التكيس المتعدد للمبايض  ,قد تكون
بسبب السمنة وفرط األندروجينية و بعبارة أخرى,
فإن السمنة في النساء المريضات بالمتالزمة يكون
معظمه عامالً مهما ً لشذوذ أبض الدهون]. [14

متالزمة التكيس المتعدد للمبايض polycystic
) ovaries syndrome (PCOSهي
مجموعة من األعراض المرضية التي تعاني منها
النساء في عمر اإلنجاب بين ) (45-15سنة وتعد
أكثر االضطرابات الهورمونية التي تسببها العوامل
الوراثية والعوامل البيئية] ,[1ان األعراض
المتسببة عن اضطرابات أو توقف الطمث الناتج
عن عدم االباضة والبدانة والشعرانية
 Hirsutisimوظهور حب الشباب  acneووجود
مبيض يحوي كيسات متعددة ,لذلك كان أول اسم
أطلق على مجموعة األعراض في عام 1958
بـ(تناذر شتاين و ليفينتال) [2] Stein &L
eventhal syndromeتصيب ما يقرب
من( )%12-%4من النساء في عمر اإلنجاب
كآخر احصائية لمجموعة التقارير والبحوث
المعتمدة على معايير التشخيص التطبيقية لمسببات
عدم أو تأخر اإلنجاب] .[3,4يعد السونار الحوضي
أو التصوير فوق الصوتي هو األداة الرئيسة
للتشخيص كذلك يستعمل المسح المهبلي Vaginal
 Scanللتشخيص فضالً عن األعراض السريرية
للمتالزمة ] .[5إنَ اضطراب محور تحت المهاد-
النخاميةHypothalamic - pituitary axis 
يؤدي بالنتيجة إلى خلل في النظام الهرموني
للجهاز التكاثري فيقل إنتاج الهورمونات األنثوية
والبروجسترون ويزيد إنتاج
كاالستروجين
الذكريةhyperandrogenism
الهرمونات
والذي تسبب حالة الشعرانية وحب الشباب
والبدانة ,كما إنً اضطراب أنتاج الهرمونات
األنثوية يؤدي إلى نمو بعض الحويصالت
المبيضية وتجمع السوائل بداخلها مكونه حالة
التكيس وبالتالي عدم اإلباضة ].[6وان المتغايرات
في مستويات مرتسم الدهون يظهر عند اإلناث
وخاصة المريضات بمتالزمة  PCOSارتفاعا قد
يكون خطيرا لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية
ويعزى ذلك الى الخلل في الدهون التي تتميز
بارتفاع تركيز الكلسيريدات الثالثية البالزمية
وانخفاض تركيز البروتينات الدهنية عالية الكثافة
للكولستيرول ] , HDL-C[7,8وتعد البدانة
وزيادة األندروجينات من مميزات المتالزمة والتي
تؤثر بقوة في ايض اللبيبدات] [9,10إن نقل
البروتينات الدهنية المختلفة بين االنسجة يلعب
دورا ً مهما ً في الخصوبة وان البروتين الدهني

الهدف من الدراسة :دراسة التأثير العالجي
لمتالزمة التكيس المتعدد للمبايض على معيار
كتلة الجسم ومرتسم دهون الدم لعينة من
المريضات في مدينة تكريت.
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وتشخيص PCOSوالعالجات التي
اتبعت هي استعمال موانع الحمل الفموية
والبروجسترونية الدورية وهذه الحبوب
تعطى( لمدة  3أشهر فقط) لتعمل على
تنظيم الدورة الشهرية  ,وتقلل من
مستوى األندروجين المتمثلة بهرمون
الذكورة (الشحمون الخصوي ) و تساعد
في تقليل تغيرات الجلد وحب الشباب ثم
استعمال أدوية الخصوبة مثل (كلوميفين
Clomiphene
)
سيترات
Citrateمثل هذه االدوية تعطى مع بدأ
الشهر الرابع من العالج بعد قطع حبوب
منع الحمل لحدوث اإلباضة وهي المشكلة
األكثر شيوعا ً مع متالزمة تكيس
المبايض تستخدم األدوية التي تحفز
اإلباضة وذلك بعداستبعاد أسباب العقم
األخرى عند المرأة والرجل واستخدام
حبوب المخفضة للسكر مثل دواء
( Glucophageاو )Metformine
استمرار المريضات ألخذه من أول يوم
عالج ولمدة ستة أشهر بواقع (1000 -
) 1500 mgيوميا تؤخذ عند تناول
الطعام او قبله وهو يستخدم في عالج
النوع الثاني من داء السكر إضافة الى
استخدام عالج Total fertility-pcos
وهو عالج منشط للخصوبة حيث يتضمن
مجموعة فيتامينات ومضادات أكسدة
خاص لمريضات تكيس المبايض يؤخذ
طيلة فترة العالج بواقع حبة واحدة يومياً.

Material and

Methods
جمعت عينات الدراسة عشوائيا من ( )96امرأة
متزوجة من اللواتي يعانين من متالزمة تكيس
المبايض المتعدد PCOS (Poly Cystic
) Ovarian Syndromeوعدم اإلنجاب من
المراجعات لمستشفى تكريت التعليمي وإحدى
العيادات التخصصية لألمراض النسائية في
تكريت بعد تشخيص حالتهن بجهاز األمواج فوق
الصوتيةوتشخيص العالمات السريرية للمتالزمة
فيهن واستغرقت مدة جمع العينات والمتابعة أكثر
من سنة من أوائل أيار  2013ولغاية أوائل
حزيران  , 2014ثم تم متابعة كل مريضة بعد
العالج بستة أشهر وبحسب الخطة المصممة
للمتابعة .
 -1جمع العينات:وتقدير التراكيز  :أخذت
عينات الدم من النساء المشموالت بهذه
الدراسة ولمدة ثالث دورات حيضيه
(قبل العالج –بعد العالج بـ  3اشهر –
بعد العالج بـ  6اشهر ) عملية سحب الدم
للمرة األولى في اليوم الثاني او الثالث
من الدورة وبواقع ( ) 5mlدم من كل
مريضة وذلك لتقدير تراكيز هرمون
التستوستيرون بالرجوع الى طريقة العمل
في المصدر][15اضافة الى تقدير كل من
الكولستيرول حسب طريقة العمل في
المصدر] [16و  TGحسب طريقة العمل
في المصدر] [17و HDL-Cحسب
طريقة العمل في المصدر],[18وLDL-
Cحسب طريقة العمل في المصدر ][19
و v LDL-Cحسب طريقة العمل في
المصدر],[20اضافة الى قياس وزن
المريضات بالكيلو غرام والطول لحساب
 BMIمعيار كتلتة الجسم خالل الفترات
الثالث .

 -3التحليل اإلحصائي
Analysis

Statistical

تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام اختبار
في
)student
(TestـT
نظامExcelحيث يستخرج المعدل
±االنحراف المعياري ( ) SDومقارنة
النتائج بين المصابات بتكيس المبايض
ومجموعة السيطرة كما في جدول رقم
(.)1

 -2الخطة العالجية :الخطة العالجية التي
صممت اعتمدت على األعراض التي
المريضات
فيها
اشتركت
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جدول ( )1التحليل اإلحصائي للعينات المدروسة
Parameters

قبل العالجControl group

بعد العالج بـ 3أشهر

بعد العالج بـ 6أشهر

0.927 ± 0.24

**0.769 ± 0.17

**0.632 ± 0.12

32.25 ± 4.8
216.11 ± 27.3

*30.11 ± 4.5
*206.85 ± 25.7

**28.49 ± 3.9
**178.35 ± 12.9

114.77 ± 38.6
49.21 ± 5.63
146.28 ± 26.6
22.93 ± 7.75

*102.48 ± 31.9
*51.64 ± 5.13
*135.71 ±25.53
**20.48 ± 6.4

**92 ± 25.8
**53.64 ± 4.5
**106.77 ± 13.85
**18.4 ± 5.2

Testosterone

h.
)(ng/ml
)BMI (kg/m2
Cholesterole
))mg/dl
)TG (mg/dl
)HDL-C (mg/dl
)LDL-C (mg/dl
)V LDL-C (mg/dl

النتائج والمناقشة Results and -:
discussion

P≤0.05بعد  3أشهر من أخذ العالج وازداد
االنخفاض المعنوي عند مستوى معنوية P≤0.01
بعد اكتمال فترة  6أشهر من اخذ العالج مقارنة
بمرحلة ما قبل العالج بسبب التغيرات االيجابية
الحاصلة في انخفاض مستويات السمنة في عينة
المريضات بعد االستمرار في تناولهنَ للعالج

يعتمد مؤشر السمنة اعتمادا كليا على معيار كتلة
الجسم ففي الدراسة الحالية كما بينه الشكل (رقم )1
اظهر BMIانخفاضا ً معنويا عند مستوى معنوية
.
 BMIلمريضات PCOS

30.11

28.49

32.25

30
25

قبل العالج

kgl
20
m²

بعد  3اشهر من العالج *

15

بعد  6اشهر من العالج**

10
0 0

* = P≤0.0

35

**=P≤0.01

0

0 0

0

5
0

BMI

BMI

BMI

شكل ( )1التأثير العالجي على  BMIفي عينة من مريضات PCOS
البرنامجأما البرامج طويلة األمد فتكون أكثر
صعوبة للحفاظ على الوزن الطبيعي ] , [25كما
اظهر هورمون الشحمون الخصوي انخفاضا ً
معنويا ً عند مستوى معنوية  P≤0.01بعد  3أشهر
من أخ ِذ المريضات للعالج مقارنة بمرحلة ما قبل
العالج وبعد ستة أشهر من استمرار المريضات في
اخذ العالج أظهرت هذه النتيجة االنخفاض
المعنوي عند مستوى معنوية P≤ 0.01مقارنة
بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه الشكل رقم ).)2

إن زيادة الوزن في النساء المريضات بالتكيس هو
احد اإلعراض الشائعة لـ ,[21] PCOSفإن
ماتوصل اليه سابقا يتفق مع الدراسة الحالية الى
ان السمنة المفرطة تلعب دورا ً اساسيا ً في
التغييرات الوظيفية والتكاثرية التي تكون مرتبطة
مع بعضها البعض والتي ت ُعد من اهم خصائص
االصابة بـ  ,[22-24] , PCOSوتعد السيطرة
على البرنامج الغذائي والرياضي ليست باألمر
السهل ,حيث َّ
أن المريضة تحتاج إلى تمارين
رياضية مستمرة خصوصا ً في المرحلة األولى من
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0.927

 Testosteroneفي
مريضات PCOS

0.769

السنة 2017

1
0.8

0.632
قبل العالج

0.6

بعد العالج بـ 3أشهر **

0.4

بعد العالج بـ 6أشهر **

0 0 0

0 0

0

0

\ng
ml

0.2

0 0

0
Testo.
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شكل ( )2التأثير العالجي على  Testosteroneفي عينة من مريضات PCOS
حيث اظهر هذا الهورمون دورا ً مهما في زيادة
الوزن نتيجة لزيادة تكوينه من قبل خاليا القراب
من المبيض ,كما ان النسيج الشحمي له القابلية
على صنع األندروجين الفعًال في الجسم فكلما
زادت السمنة زاد النسيج الشحمي الذي يسبب
تحول الكوليسترول إلى هرمون الشحمون
الخصوي بسلسلة من العمليات االيضية ][26
وجدت دراسات تؤكد الى ان السمنة تولد زيادة في
مستويات هورمون التستوستيرون في اللواتي
يعانين من تكيس المبايض فانقاص الوزن كان
عامل ف َّعاالً في خفض مستويات الهورمونات
الذكرية  ,كما أظهرت الدراسات الديناميكية وجود
انخفاض في مستويات اإلندروجين في المريضات
اللواتي يعانين السمنة المفرطة مع متالزمة تكيس
المبايض المتعدد مع استعمال عالج الميتفورمين
] [27وهذا اتفق مع دراستنا الحالية ,لذا من
الممكن إن تلجا النساء المصابات بالتكيس إلى
الرشاقة وتخفيض الوزن وذلك لزيادة احتمالية
حصول الحمل لديهن وقد يؤثر فقدان الوزن في
تحسين الوظيفة الهورمونية واإلباضة وحدوث
الحمل وعالج عدم الخصوبة ففي دراسة اتفقنا
الكولستيرول في مريضات
PCOS

معها ] ,[28وجد إن  25من أصل  40امرأة
حصل لديهن اباضة وحمل مع تحسن في محتوى
الدهون وداء السكري بعد فقدان الوزن كذلك
العالج بالمتفورمين  Metformineالذي يُعدْ
واحدا ً من اهم العالجات في تكيس المبايض ],[29
حيث يعد العقار األوسع انتشارا ً بسبب تأثيره الفعَّال
الِستعادة عملية التبويض والحساسية لألنسولين
 insulin sensitivityوالتقليل من فرط
األندروجين ] [30لذلك االستمرار في أخذ ِه ساعد
المريضات على فقد الكثير من أوزانهم وتحسين
مستويات الهورمونات وتنظيم عملية التبويض
بنسب كبيرة ,ومن المهم أن يؤخذ في االعتبار أن
هذه العالجات يجب أن ال تعتبر عالجات الخط
األول للسمنة في المريضات متالزمة تكيس
المبايض ألن هناك أدلة اخرى تذكر  ,كما ان
الكولستيرول أظهر انخفاضا ً معنويا ً عند مستوى
معنوية P≤0.05بعد  3أشهر من اخذ العالج
مقارنةً بمرحلة ما قبل العالج وازداد االنخفاض
المعنوي لدى المريضات عند مستوى معنوية ≤P
 0.01بعد  6أشهر من االستمرار بأخذ العالج
مقارنةً بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه الشكل ()3
206.85

216.11

250
200

178.35

قبل العالج

150

بعدالعالج ب 3أشهر *

100

بعد العالج ب 6أشهر **

**= p≤ 0.01

0 0 0

0 0

0

0

0 0

*= p≤ 0.05
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ان التناقص في الكولسترول الكلي وكولسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يقلل من هرمون
الذكورة في الدم ,كما ان العالجات المستخدمة في
خفض هورمونات الذكورة تساهم في تقليل الوزن
وتحسين الخصوبة ].[31,32أظهرت نتائج الدراسة
اإلنخفاض المعنوي لمستوى الكلسيريدات الثالثية TG
في المريضات بـ PCOSبعد عالجهن بـ 3أشهر
مقارنةً بمرحلة ما قبل العالج واستمر اإلنخفاض
المعنوي لهما بعد  6أشهر من إخذ عالجهن مقارنةً
بمرحلة ما قبل العالج كما يبينه الشكل( )4كما وجد إن
 v LDL,LDLأظهرا أيضا ً انخفاضا ً معنويا ً بعد
عالجهنَ بـ  3أشهر مقارنةً بمرحلة ما قبل العالج
وأستمر اإلنخفاض المعنوي بعد 6أشهر من العالج
لكل منهما مقارنةً بمرحلة ما قبل العالج كما في
الشكلين( )5و ( ,)6بينما الـ  HDL-Cأظهر ارتفاعا ً
معنويا ً بعد  3أشهر وكذلك بعد  6أشهر من أخذ العالج
كما في الشكل(َّ ,)7
إن اضطراب مستويات صورة

.

السنة 2017

العدد 2

دهون الدم هو الشذوذ االكثر شيوعا في مريضات
 PCOSالسيما ارتفاع نسبة الكولسترول الكلي ,
الدهون الثالثية الكلسيريدية والبروتين الدهني المنخفض
الكثافة  LDLو v LDLيترافق هذا مع انخفاض
مستوى تركيز  HDL-Cبشكل كبير الذي يعرض
المريضات لتصلب الشرايين وامراض القلب
الوعائية] ,[33إن زيادة تراكم الدهون الثالثية نتيجة
لعمليات ت ُكون الدهون Lipogenesisوإنخفاض
أكسدة االحماض الدهنية وزيادة افراز جزيئات v LDL
هي من نتائج الكبد بسبب تركيز بالزما الدم بـ  TGوقد
يحدث بسبب مقاومة االنسولين وكذلك من خالل هدم
جسيمات  HDLوتشكيل , LDLكذلك فرط
اإلندروجينبة مع زيادة نشاط الاليبيز الكبدي الذي له
دور في هدم جزيئات  HDLوكل هذا يثبت إن في
عالج مقاومة اإلنسولين وعالج إرتفاعاإلندروجينات
يساهم في خفض مستويات الدهون الضارة ورفع
HDL-C
([34,3
مستوى

TGفي مريضات PCOS
150

114.77
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100

قبل العالج
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 LDL-Cفي مريضاتpcos
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 v LDLفي مريضاتPCOS
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شكل ( )6التأثير العالجي على  vLDL-Cفي عينة من مريضات PCOS

 HDL-Cفي مريضاتPCOS

53.64

49.21

51.64

40

قبل العالج
بعد  3أشهر من العالج *
بعد  6أشهر من العالج **
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0 0 0

0

0

0 0
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0
HDL-C

*=P≤0.05

HDL-C

HDL-C

**=P≤0.01
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دراسة][34التي بينت األمراض المصاحبة إلرتفاع
دهون الدم,ولكن عالج المتفورمين وتنظيم
هورمون التستوستيرون عالجيا ً خفض مستويات
سن
دهون الدم ومقاومة األنسولين وهو بدوره ح َ
مستوى اإلباضة في المريضات بـ. PCOS

في دراستنا مستوى دهون الدم في عينة
المريضات رغم ارتفاعه قبل العالج لم يصل إلى
يعرض
الحد الذي يتعدى المستوى الطبيعي ولكن َ
المريضة لخطر ارتفاع ضغط الدم وتصلب
الشرايين وإمراض القلب الوعائية اذا لم تستمر
المريضات في عالجهن وهذا يتفق مع

Cochrane Database Syst
Rev, 2:CD007506.
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