
 

 و)یک نوع گیاه دارویی(   جینگو بیلوبادارونمای  دوسویه کور تصادفی،, شده  کنترل مقایسه

 کنندگان  مسافران )مسافرت میان  در کوه زدگی بیماری از جلوگیری برای استازوالمید

 (PHAIT)  باال ارتفاع بیماری آزمایش از پیشگیری: هیمالیا در آهسته در کوه یا با گاری(

 

 چکیده 

 كوه زدگي.  بیماري برابر  در پیشگیري عنوان طب  به  آنها تركیب  و  استازوالمید  ،جینگو بیلوبا اثربخشي  ارزيابي: هدف

 .دارونما  شده كنترل تصادفي و  كور،   دوسويه  آزمايش آينده نگرانه,  طراحی 

  در   مطالعه  پاياني  نقطه   و   متر   4358  يا   متر   4280  در ارتفاع   هیمالیا   نپال   در   اورست   كوه   پايه   اردوگاه   معبر      محیط

   2002 سال نوامبر و  اكتبر طي  در متر 4928

 دريافت  اختصاص يافته براي(  كردند   تکمیل  را  آزمايشنفر    487)  غربي  گاري سوار سالم  614    کنندگان  شرکت

  از  قبل   ز ود  چهار  يا   سه   حداقل  ئاً با در نظر گرفتنابتدا  ،دارونما  يا   جینگو   و   استازوالمید   تركیب   استازوالمید،   ،جینگو

 . صعود ادامه 

توسط    بروز  میزان      اصلی  نتیجهمعیارهای   شده  گیري  زدگي  بیماري   امتیاز  اندازه  لوئیس  كوه    با  لیک 

  امتیازات لیک لوئیس   )   سندرم شدت  خون،   اكسیژن   میزان   شامل   ثانويه  نتیجه   معیارهاي. عالئم  از   ديگر   يکي   و   سردرد 

 بودند.  سردرد  شدت و  سردرد  بروز  ،(5 ≤

نتیجه,     نتایج  هر  تفاوت جینگوبراي  نداشت  داري   معني   ,  دارونما    گروه   در   كنندگان   شركت   ,حال  اين   با.  با 

  براي   ٪12  دارونما،  براي   ٪34  ,كوه زدگي  بیماري  شیوع.  دادند   نشان  را  حفاظت  از  توجهي  قابل  حوسط  ,استازوالمید 

  براي  ٪ 35  ، (4  درمان   براي   نیاز  مورد   تعداد   ، 7.39  تا   1.91  ٪ 95  اطمینان   بازه   ،3.76  شانس   نسبت)  استازوالمید 



 نسبت.  بود  ( 5.69  تا  1.62  ،3.04)  استازوالمید   و  جینگو  تركیب  براي   ٪   14  و(  1.62  تا   0.56  ، 0.95)  جینگو

  ، 19.40  تا  2.15  ،6.46)  استازوالمید   براي  ٪3  دارونما،  براي  ٪18  , كوه زدگي  بیماري  شدت  افزايش  داراي  بیماران

 استازوالمید   و  جینگو  تركیب   براي   ٪7  و (  1.90  تا  0.52  ،1)  جینگو   براي  ٪18  ،(7  درمان   براي   نیاز   مورد  تعداد

 ( بود. 6.70 تا 1.30 ،2.95)

 250  استازوالمید .  نیست  موثر  كوه زدگي  بیماري  از   جلوگیري  در  جینگو  ،دارونما  با  مقايسه  در     ها  گیری  نتیجه

 نمود.  فراهم  را  كوه زدگي بیماري عالئم  برابر  در قوي  حفاظت روز، در  دوبار گرم   میلي

 

 مقدمه

نادرست,    فیزيولوژيک  سازگاري  به خاطر  متري  2000  از  بیش در ارتفاع    كه  است  سندروم  يک  ,كوه زدگي  بیماري

 بازگشت  قابل  سرعت  به كه    وضعیت  اينمشخصات  .  افتد   مي  اتفاق  هیپوكسیا )بیماري ارتفاع باال(  پس از هايپوباريک

 است  ممکن  وضعیت  اين  درمان،  عدم   صورت  در .  است  خوابي  بي  و   تهوع   حالت  خستگي،  سرگیجه،   سردرد،  مي باشد,

 منجر شود كه تهديدكننده جان فرد مي باشد. ريوي يا ورم   ورم مغزي در ارتفاع باال  به

ايجادكننده    اصلي  هاي  واسطه  ,فشار  اعمال  و  صعود  سرعت  مانند   باال  ارتفاع  سفرهاي  در  تغییر  قابل  هاي  جنبه  گرچه

احساس خارش يا سوزش روي    مانند   رايج  جانبي   عوارض  وجود  با  نیز   استازوالمید   ي باداروي  پیشگیري   هستند،  خطر

  يک  , كوه زدگي  بیماري.  است  , موثر د هکابا محیط را ب  افرادتطابق    مي تواند   كه  ادرار زياد   و   نارسايي چشايي  ،پوست

  مورد   ايمن  كننده   پیشگیري  عوامل  و  دسترس   در   آساني  به  موثر،عوامل دارويي    و  است  باال  ارتفاع  در   رايج   تشخیص

 هستند. نیاز

  از  پیشگیري   براي  جديد   كننده  پیشگیري  عامل  يک  عنوان  به   كه   است  شده  شناخته  گیاهي  مکمل  يک جینگو بیلوبا

زدگي  بیماري از  كه  دهد   مي   نشان  غیرمستقیم  شواهد   8-3.  است  آمده  پديد   كوه  تواند  مي  عامل   آسیب  اين 

  و   جلوگیري نمايد   است,   آن  اكسیداني  آنتي   فعالیت  ناشي از  كه  هیپوكسي )كمبود اكسیژن در بافت هاي بدن( جزئي 

مشخصاتبالیني  آزمايشات  در جینگوي    كه  است  داده   نشان  ما  گروه  10.  بود  دارونما  مشابه  آن   جانبي   عوارض  , 



ك زدگي  بیماري  خفیف شدن  به  منجر  است  ممکن  نندهپیشگیري   اين   و   شود  شده  شناخته  جانبي  عوارض   و  كوه 

  آزمايش  چندين  نتايج  حال،  اين  با.  باشد   استازوالمید   براي  مناسب  جايگزين  يک  مي تواند   جینگو  كه  دهد   مي  نشان

 تركیبي بوده است. نتايجي , جینگو با شده  كنترل تصادفي 

  از   پیشگیري  مورد   در   استازوالمید   با  جینگو  مقايسه   براي  تصادفي, كنترل شده  بزرگ،  مقیاس   آزمايش  هیچ  تاكنون 

  ، جینگو  بااين اثر را    ما.  است  نداشته   وجود  افزودني   اثربخشي  و   ايمني   براي  تركیب  دو   آزمايش  يا  كوه زدگي   بیماري

  كه افرادي   در   سردرد   و   كوه زدگي   بیماري   شدت  و  بروز   مورد در   دارونما با  استازوالمید   و   جینگو   تركیب   يا  استازوالمید 

 . نموديم مقايسه  ،)با گاري(  كنند   مي  سفر باال ارتفاعات در

 

 ها  روش

 6  بین  نام  ثبت .  شد   انجام  دارونما  با  شده  كنترل   كور،يه  دوسو  تصادفي،  ,هآينده نگران   آزمايش  يک  عنوان   به  ما  مطالعه 

 .گرفت   صورت هیمالیا نپال در  اورست كوه معبر  امتداد  در  2002 نوامبر  24 و  اكتبر

  سیستم   توسط   كه   بود   مطالعه   انتهايي  نقطه  در   كوه زدگي  بیماري  شدت  و  بروز  شده،   تعیین  پیش از    معیار نتیجه اولیه 

  در  زدگي كوه   بیماري ارزيابي براياعتباردهي شده  استاندارد يک گرفت كه  قرار ارزيابي مورد  لیک لوئیس  دهي امتیاز

  ارتفاع   يک محیط با  در  لوئیس  لیک   پرسشنامه  از   استفاده   با  كوه زدگي   بیماري تعیین میزان  .  13-11.  بود  زمینه  اين

  مشکل   يا  و  سرگیجه  خستگي،  استفراغ،  يا  تهوع   عالئم  از  يکي  حداقل  و   سردرد   با  بیشتر  يا   سه  نمره   يک   عنوان   به  باال

)اندازه    متري  اكسي  و  سردرد  شدت  و  بروز  شامل  ثانويه  شده  تعیین  پیش  از  انتهايي  نقاط.  صورت مي گیرد  خواب

  هاي   داده  ( بود.Nonin Medical Products ،  Minneapolis ،  USAنقطه نهايي )   پالس   گیري میزان اكسیژن(

 گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزيه  مورد   جانبي عوارض  و  انطباق صعود، مشخصات شخصي،

كور   ما   آزمايش توسط   كد   و   بود   دوسويه  سازي  از   رايانه   تصادفي  استفاده   Deurali-Janta  توسط   با 

Pharmaceuticals  (،نپال  كاتماندو  )استانداردسازي    عصاره.  شد   حفظ   مستقل  پزشک  يک  توسط   و  شد   ساخته

  اروپايي  كمیسیون   استانداردهاي  با  مطابق اكیداً  (  سوئیس   ،Lugano)   Pharmatonتوسط   GK 501  جینگوشده  



  ساخته   Wyeth  توسط   استازوالمید .  شد   ساخته  ها  ترپن  ٪ 6  و  فالون   جینگو  هايگلیکوزيد   ٪ 24  حداقل  با  آلمان،

-Boehringer  وسیله  به ,  مطالعه  داروهاي   تصادفي   دسته  از   هايي   نمونه(.  آمريکا  متحده  اياالت  مديسون،)  شد 

Ingelheim (آلمان )گرفتند   قرار تايید  مورد   فعالیت آنها  و  خلوص  از نظر . 

 

 پیگیری   و ی سازیتصادف

  مردان   ورود به مطالعه,  معیارهاي.  كردند   تکمیل  را  ها  پرسشنامه  , مسافران شده  امضا   آگاهانه  نامه   رضايت  اخذ   از  پس

مطالعه  روستاهاي  بین  مستقیممسافر    سال  65-18  سن  در  غیرنپالي  سالم  زنان  و  يا  Pheriche  ابتداي 

Dingboche     در  پاياني  نقطه  و(  متر  4358  و  متر  4280)به ترتیب  Lobuje   (4928  متر  )در  .  نمودند   مشخص

به   بالقوه   كنندگان   صورتي كه شركت   حاد  شديد   عفونت   هاي   نشانه   و   عالئم داراي    بودند،  كوه زدگي   بیماري   مبتال 

ارتفاع    داشتند، بودخوابید   متري   4500  از  بیش در    نام   ثبت  از   قبل  هفته  دو  طي  دررا    استازوالمید   يا  جینگو  ند،ه 

بودند    خطر   معرض  در  را  آنها  كه   داشتند   مزمن  هاي  بیماري  ساير  و   رحمي   قلبي،  بیماري   هرگونه  يا  ، مصرف كرده 

 از مطالعه حذف مي شدند.قرار مي داد,  بیماري باالي  بالقوه 

  آنها.  كردند   نام  ثبت  شماره تصادفي با    يسريالبه صورت    وغربال شدند    روزانه   طور  به   پايه  ارتفاع   به  وارد  تازه  مسافران

  خصوص   در   داده هايي   و  شد   گرفته از آنها    پالس   متري  اكسيقرائت هاي    كردند،  تکمیل  را  لیک لوئیس   پرسشنامه

 به آنها   كوه زدگي   بیماري  ريسک  كاهش  هاي  روش   مورد   در  ياطالعات.  ند داد  ارائه  صعود  سرعت  و   شخصي   مشخصات

 استازوالمید   گرم،   میلي   120  جینگو  تا دو بار در روز,   شدند   تقسیم   دوسويه كور   صورت   به   كنندگان   شركت .  شد   داده 

اقدام    از   قبل.  دريافت نمايند   دارونما يا  گرم  میلي   250  استازوالمید   و گرم  میلي   120  جینگو  تركیب  گرم،  میلي  250

 را   مطالعه  داروهاي  دوز  چهار  يا   سه  حداقل  كنندگان   شركت  ،مطالعه  مديران   از  تأثیري  گونه   هیچ  بدون  خود  سفر  به

طول شب در    در  كنندگان  شركت  از   برخي   ، ارتفاع ابتداي مطالعه  از   آنها  صعود   هنگام  در .  مصرف نمودند   پايه   ارتفاع   در 

  آوري  جمع  نقطه پاياني براي  ارتفاع  به   همه انتظار داشتند كه   اما  ، توقف نمودند   يمتر  4595  در ارتفاع  يک اقامتگاه



  لوئیس  لیک  نمرات.  برسند (  جانبي  عوارض  و  صعود  سرعت  ، پالس  متري  اكسي  ،لیک لوئیس  ي  پرسشنامه )  ها  داده

 .شد  كامل مطالعه  آن, از پس  گرفته شد كه  ورود  از بعد  روز  صبح

 آماری  تحلیل  و تجزیه و قدرت محاسبه

  آماري   اختالف  يک  تعیین   براي  گروه   هر  در  نفر   70  تعداد  اي با حداقل  نمونه   ما  كه   كردند   پیشنهاد  اولیه  برآوردهاي 

  نقطه   در   ٪ 57  زدگي   كوهمنتشرشده بیماري    نرخ  اساس   بر  دارونما  و   درمان   هاي   گروه   بین(  قدرت  ٪ 80)  دار   معني 

  برآورد   براي   ، (فیشر  قیقد   آزمايش مجانبي يا)  مرتبط   اطمینان  فواصل   و   شانس  هاي  نسبت  از   ام.  داريم  نیاز  انتهايي

  استفاده (  ي را نشان مي دهد توجه  قابل  اثرات  كه  موردي   بازه هاي اطمینان به استثناي)  اي  دسته  متغیرهاي  اثرات

به عنوان    را  05/0  از   كمتر  P  مقاديرما    و  مقايسه شدند   t  هاي  آزمون   از  استفاده   با  مداوم  نتايج  میانگین هاي.  نموديم

 .گرفتیم نظر  در معنادار  مقادير 

 

 نتایج 

  چهار   هر  در   كنندگان   شركت(.  شکل)را تکمیل كردند    مطالعهنفر,    487  و  كردند   نام  ثبت  مسافر  614  كلي،   طور   به

  كننده   شركت   127(.  1  جدول)   بودند   مشابه   مطالعه   ابتداي  در   ،را از دست دادند   پیگیري  كه  افرادي   جمله   از   گروه،

  داده   نشان   ها  داده)   داشتند   كنندگان  شركت   همه  به  شبیهمشخصات فردي    دادند,  دست  ازرا    پیگیري  كه (  7/20٪)

 (. شود نمي



 

 

 شركت كنندگان ثبت نام شده  

و   جینگو  تركیب 

شده   دريافت  استازوالمید 

 

 استازوالمید دريافت شده 

 

 جینگو دريافت شده

 

 دارونما دريافت شده 

 

 از دست دادن پیگیري 

 

 از دست دادن پیگیري 

 

 از دست دادن پیگیري 

 

 دادن پیگیري از دست  

 
 : پروتکل شکسته  

شده  مصرف    استازوالمید 

 

 :  پروتکل شکسته 

رفته   دست  از  دوزهاي 

 

 :پروتکل شکسته  

شده  مصرف    استازوالمید 

 
رفته   دست  از  دوزهاي 

 

 : پروتکل شکسته  

 استازوالمید مصرف شده 

 
 دوزهاي از دست رفته 

 
نقطه   در  شده  تحلیل 

 نهايي

 

در   شده  نقطه  تحلیل 

 نهايي

 

نقطه   در  شده  تحلیل 

 نهايي

 

نقطه   در  شده  تحلیل 

 نهايي

 
 جريان شركت كنندگان در آزمايش

  به ها  داده.  نمود, را خالصه نموده است  تکمیل   را  مطالعه  كه كننده  شركت  487  براي  اصلي  , پروفايل نتیجه2  جدول

  غیرسازگار  كنندگان   شركت   ها از  داده  بدون   جدول زماني كه    شوند؛   مي  ارائه   تحلیل   و   تجزيه   براي  يک هدف   عنوان



تغییرات  تولید (  شود  نمي   داده   نشان   ها  داده )   اولیه  يپايان  نقطه   براي   تحلیل  و   تجزيه .  نداشت  وجود   معناداري  شد, 

  به   موفق   همچنین   جینگو   د؛ندا  كاهش  را   كوه زدگي   بیماري  بروز   میزان   دارونما, جینگو   با  مقايسه   در   كه   داد   نشان

  گروه   در سردرد  يا كوه زدگي هاي  بیماري شدت و  بروز در كم   افزايش. نشد  ثانويه تحلیل  و تجزيه  در  سود دادن نشان

  تهاجمي   آلرژيک  هاي  واكنش)   گروه   هیچ  در  معناداري  جانبي  عارضه  هیچ.  نبود  دار  معني  دارونما با  مقايسه  در  جینگو

 نیافتیم. ( ريه ورم   يا ارتفاع  در  مغزي ورم  يا

زدگي  بیماري  در  توجهي  قابل   كاهش  با  كنترل  مداخله  يک  عنوان  به  استازوالمید    و   سردرد  شدت  و  بروز  و  كوه 

صعود  خون   اكسیژن   زدايي   اشباع  میزان  بهبود   همچنین حین  بود  دارونما  با   مقايسه   در  در    گروه   در .  همراه 

  تا براي جلوگیري از  7  نمونه،  يک كوه زدگي    بیماري   جلوگیري از براي    تا 4  , درمان براي نیاز مورد  تعداد   استازوالمید،

  بیشتر   شديد   هاي سردرد  از   جلوگیري   براي تا    8  و   سردرد،   مورد  يک   از   جلوگیري   براي تا    3  شديد،كوه زدگي    بیماري

 نسبت )  شد   سردرد  بروز  میزان  در   توجه   قابلحاشیه اي    افزايش  موجب  تركیبي   يدارو   استازوالمید،  با  مقايسه  در.  بود

  ساير  بر  داري  معني   طور   به   اما (  بود  9  , آسیب  براي   نیاز   مورد  تعداد   ، 3.3  تا   1.0  از   اطمینانبازه    ٪ 95  ، 1.82  احتمال

  ؛7.3  تا  0.7  ،2.19  كوه زدگي   بیماري  شدت  ؛2.6  تا  0.6  ،1.24  كوه زدگي  بیماري  بروز)  جايگزين  شاخص هاي

 تاثیر نگذاشت. (10.6  تا 0.3 ،1.90 سردرد شدت

  جانبي عوارض  با مقايسه در  نابرابري تعصب يا هیچ نهايت در  اما ند شد  مقايسه معیار چندين در  نابرابري براي ها گروه 

 . نشد  يافت( 3  جدول)  استازوالمید  معمول

 و بررسی  بحث

زدگي  بیماري  شدت  يا  بروز  كاهش  در  جینگو تاموفق    و  نبود   موثر  دارونما  با  مقايسه  در  كوه   منفعت  يک  نشد 

  قابل   حاشیه اي   كاهش  موجب  استازوالمید   به  جینگو  افزودن  اين  بر  عالوه .  نشان دهد   نتیجه  معیار  هر  براي  محافظتي

  مختلف   هاي   مکانیزم  به  توجه  با  ؛ (ارتفاع  در   نشانه   ترين  شايع)  شد   سردرد   برابر  در   استازوالمید   اثربخشي  در   توجهي

بازكننده    خواص   از   برخي  داراي  جینگو   داده است كه   نشان   تحقیقات.  بود  غیرمنتظره   اين  ماده،   دو   براي   شده  پیشنهاد

  عالئم   تواند   مي   خود   نوبه   به  كه  مغزي را افزايش دهد   خون  جريان   تئوري  لحاظ  به  است  ممکن  اين .  است  شده  عروق



  پیشگیري   عنوان   به   جینگو   پیشنهاد  از   بايد   پزشکان   مکانیزم،  از   صرفنظر .  كند   بدتر   را   سردرد   مانند   كوه زدگي   بیماري

 . كنند  اجتناب استازوالمید  با همراه  يا تنهايي  به  كوه زدگي بیماري براي كننده

 

شركت كننده كه مطالعه اثرات عوامل پیشگیري كننده در برابر    614تا از   487مشخصات مقدماتي   1جدول 

 بیماري كوه زدگي را تکمیل نمودند 

 

 

 

 

 جینگو

(n=126) 
گروه جینگو  

(n=124)  
گروه  استاز  

 
(n=118)  

 

 دارونما
(n=119)  

شركت  

 كنندگان 

 

تمام  
(n=487)  

 متغیرها

 تعداد مرد )%(  (69) 337 (74) 88 (67) 79 (67) 83 (70) 88
میانگین   (10.9) 36.6 (10.8) 36.4 (11.0) 36.4 (10.5) 36.7 (11.4) 36.7 سن 

معیار(   )انجراف 

   )سال ها(
اگر   (81) 395 (76) 91 (86) 101 (84) 104 (79) 99  )%( تعداد 

از   مسافران 

متر *    2800

   شروع كنند 
میانگین   (1.3) 4.7 (1.2) 4.6 (1.1) 4.7 (1.9) 4.5 (1.5) 4.9 تعداد 

)انحراف  

معیار( شب ها  

از   صعود  تا 

متري  2800    
نام   (53) 259 (56) 67 (49) 58 (55) 68 (52) 66 ثبت   )%( تعداد 

در     4358شده 



 متر 
امتیاز   (5) 27 (5) 6 (6) 7 (5) 6 (6) 8 با   )%( تعداد 

لوئیس   لیک 

 1مقدماتي 
)انحراف   (4.3) 85.4 (4.3) 85.9 (4.4) 85.3 (4.8) 84.8 (3.7) 85.5 میانگین 

اشباع   معیار(  

 اكسیژن مقدماتي 
كه   (26) 127 (27) 32 (29) 34 (27) 33 (22) 28  )%( تعداد 

پیگیري را از دست  

 دادند 

 

 

  ال ك لو  طريق  از(  متر  2000)  جیري  از   شروع كننده   نمسافرا  وقرار دارد     حدود  متر  2800ارتفاع    در   لوكال   فرودگاه *  

 . كنند  مي  عبور

 .است داده   رخ( متر 4280)   Pheriche  و ( متر 4358)   Dingboche روستاهاي در نام  ثبت †

 .گرفتند  صفر  ي مطالعه,ابتدا در  كنندگان   شركت اكثر  ‡

 .اصلي كننده   شركت 614 از  §

  

  ارتفاع   يک   در  كنندگان  شركت  ي داده شد كههنگام  در   جینگو  پیشگیري كننده  آن   در  كه  است  مطالعه  اولین  اين

 نتايج  چرا كه   دهد  توضیح مي تواند   اين(. صعود از قبل  دريا سطح  در  دارو  شروع با مقايسه  در)  ند نام كرد ثبت باال پايه

  از استفاده   میزان  ،جینگو  سازي آماده  خلوص   و كیفیت  شامل  داليل   ساير.  بود  منفي   ,پیشین  مطالعات با  مقايسه  در   ما

  اثربخشي  بر  رفتاري  يا  محیطي تاثیرات  و  است،  افزايش  حال در  كنترل  از  قبل جینگو  كه  است  روزهايي   تعداد  ،جینگو

 مي باشند. جینگو

  رژيم   و  است  كوه زدگي   بیماري  از  پیشگیري   براي  استازوالمید   تصادفي  هاي  آزمايش  بزرگترين   در میان  ما  مطالعه 

 . را نشان دادبا مطالعات قبلي  همگامدقیقا  بیني  پیش قابل و  قوي يک اثر بالیني   روز، در   بار دو گرم   میلي 250



مشخصات نتیجه اصلي )هدف درمان( در گروه هاي درمان شده با عوامل پیشگیري كننده براي بیماري كوه    2جدول  

 باشد.زدگي. مقادير, اعداد )درصدها( هستند مگر اينکه در غیر اينصورت بیان شده 

 

 .دارونما  گروه  در بروز  با مقايسه  در* 

 . عالئم از  ديگر  يکي حداقل  و  سردرد  بالیک لوئیس  3≤  امتیاز‡

 . 5≤ لیک لوئیس  نمره  ‡

 (.شدت براي  3-0 صعودي مقیاس )  لیک لوئیس نظرسنجي در   2 و  1 نمرات بین قطع  توسط  شده  تعیین  §

 میانگین  با  درمان  گروه   میانگین در ها  اختالف  آزمون مقايس كننده  t  در  P  مقادير   با  ،گزارش شده  نانگیمی  مقادير   ¶

 .دارونما  گروه  در

 . رفته دست  از  متوالي مطالعه  هايدوز 3≤  يا مطالعه  پروتکل از خارجمصرف شده   استازوالمید ** 

 

كوه    بیماري  براي   كننده  پیشگیري  عوامل   كننده  دريافت  هاي  گروه   جانبي   عوارض  و  انطباق  صعود،  سرعت  3  جدول

 مقادير, اعداد )درصدها( هستند مگر اينکه در غیر اينصورت بیان شده باشد.. زدگي

 



 * در مقايسه با بروز در گروه دارونما

 + دو شب 

  كه     كوه زدگي  بیماري   دارويي از   پیشگیري   براي  مراقبت  استاندارد  عنوان  به   را  درماني -استازوالمید , اعتبار  نتايج  اين

. دهد   مي قرار  تايید  مورد گیرد،   قرار استفاده  مورد  ارتفاع بیماري از اجتناب براي  اضافي راهبرد يک  عنوان به تواند  مي

  از   گروه   پیشین  نتايج  از   نیز   آزمايش  اين   در   روز   در  بار   دو  گرم   میلي   250  استازوالمید رژيم    اساسي  بالیني   اثربخشي

  و   است  مهم   نمود   استفادهرا    روز  در  بار   دو  گرم   میلي   125  استازوالمید   كه   مشابه   طراحي  تصادفي   آزمايش  يک

  انه نگر آينده  مطالعات اين  از   تركیبي هاي   داده. داد  نشان   را  كوه زدگي  بیماري   برابر   در  توجهي قابل  حفاظت   همچنین

  میلي   750  حداقل  كه   دهد   مي  نشان  هستند كه  متضاد   است،  شده  منتشر   قبالً  كه   با نتايج يک فراتحلیل  وضوح  به

 .است نیاز  مورد  كوه زدگي  بیماري  از مناسب پیشگیري  براي روزانه استازوالمید  گرم

 مطالعه  های محدودیت

  از   بسیاري  بود؛ (  متر  4358  يا  متر  4280)  باال  ارتفاع   در  ابتداي مطالعه  ، اوالً.  داشت  محدوديت   چندين   ما  مطالعه 

  كه   ديگر  مطالعات  با  ما  نتايج  مقايسه  رو   اين  از   و  اند   داشته  ارتفاع  اين   زير  در  را  كوه زدگي  بیماري  كنندگان  شركت

  ارتفاع   اين   به   كه  يكنندگان  شركت  كه  استدالل شود  است  ممکن چه  اگر.  است  دشوار  بودند   كم   مقدماتي   ارتفاع  داراي

  كوه زدگي  بیماري   از   افراد   , ايناستازوالمید   از   استفاده  باهستند.    مقاوم   كوه زدگي   بیماري  به   نسبت   نسبتاً  رسند   مي

مناسب   آزمايش  شرايط   كه   دهد   مي   نشان  اين   و   بود   سازگار  قبلي   مطالعات  با  نتايج   كه   اي   گونه   به   شدند,  محافظت 

  ممکن   افراد   اين   در میان نتیجه  و را از دست دادند   پیگیري, كنندگان   شركت   پنجم  يک  از   بیش  درست ،ثانیاً.  بوده اند 

  مطالعه   از  با احتمال برابر  ها  گروه  همه  در  كنندگان  شركت  حال،  اين  با.  بگذارد  تأثیر  ما  هاي  يافته  معناداري  بر  است

از بي میلي (  قبلي  مطالعات  با  مطابق  و )  و   ،شدند   خارج با مطالعات قبلي)  درجه معقولي  به دلیل محیط   (و سازگار 

انتظار مي رود.  انتهايي مطالعه  انگیزه پايین براي پیگیري در نقطه    دو   در   كنندگان   شركت   ثالثا،   17  16  وحشي و 

واقعروستا به كار گرفته شدند   در  تفاوت  متر   78  حدود  با  نزديک،  مجاورت  در  ي  درجه    بر  است  ممکن  كه  ارتفاع 

طبق قضاوت به واسطه فقدان    وجود،   اين   با .  بگذارد  تأثیر   طور متفاوتبا كمبود اكسیژن در بافت هاي بدن به    مواجهه



گونه    نمي  داده   نشان  ها   داده)  نتايج  معیارهاي   يا  شخصي   مشخصات  براي  ها  گروه   در   دار   معني   آماري   تفاوت  هر 

  مورد را  سفر  معمول شرايط  از نظر متنوع جمعیت يک ما اگرچه نهايت، در.  , ما اين مورد را مهم در نظر نگرفتیم(شود

كه در آنها, سرعت هاي    نمي باشد   باال   ارتفاع   سفر داراي   هاي  محیط  ساير  به   قابل تعمیم  نتايج   اين  ، داديم  قرار  مطالعه 

 باشند. متفاوت صعود و ارتفاع ابتداي مطالعه يا ارتفاع نهايي ممکن است  

 

 

 

 


