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 -1در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ای آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ اﺛﺮ دراز ﻣﺪت  adrenalectomyروی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی

 IMT (Catro d in ma media thickness) -2و) LV (le ventricular mass indexو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای دﯾﮕﺮی از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در  50ﺑﯿﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  pheochromocytomaدر ﻗﺎﻟﺐ
 5ﺳﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه  50ﻧﻔﺮی از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﻌﻨﻮان
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران  pheoﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن در ﺑﺨﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 -1ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻧﺮﻣﺎل را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻏﯿﺮ
ﻧﺮﻣﺎل را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ و داﻣﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﭼﺎرﮐﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی)ﮐﯿﻔﯽ( را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
و درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﺪدی را در دو وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮوع دوره ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﻧﺘﻬﺎی دوره
ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﯽ زوﺟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ )آزﻣﻮن ﺗﯽ زوﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪدی
در ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد در دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ از آزﻣﻮن ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮی رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ دار وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ آزﻣﻮن  tدو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
دو ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﺎی دو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای اﻓﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪدی ﻣﺜﻞ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
و ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﭼﻨﺴﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
دو ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ.
 -2در ﺟﺪول دو  ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﻣﺼﺮف/ﻋﺪم ﻣﺼﺮف( در ﺷﺮوع و اﻧﺘﻬﺎی  5ﺳﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ )اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه
در دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺜﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  2ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎران در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ در ﺷﺮوع و اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از آزﻣﻮن ﻣﮏ -ﻧﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی  diure cو  sta nو ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻌﻨﯽ دار در central agonistرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺮوه  pheoﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری را در
 calcium channel blockerو آﻟﻔﺎ ﺑﻠﻮﮐﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری در اﺳﺘﺎﺗﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻫﻢ در ﺷﺮوع و ﻫﻢ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ
آزﻣﻮن ﮐﺎی دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در ﺷﺮوع از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯽ وﻟﯿﻮ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  NSﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯽ وﻟﯿﻮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  NSﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -3در ﺟﺪول  3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  Tﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﮔﺮوه ﻫﻢ در ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻢ در اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺘﻮن
ﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ وﻟﯿﻮ
ﮐﻤﺘﺮ از  05/0دارﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران  10 PHEOواﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  96درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  4و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 17
واﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺸﺎرﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 -4در ﺟﺪول  4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  Tزوﺟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﯾﮏ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺗﻔﺎوت
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﯿﮕﯿﺮی( در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ وﻟﯿﻮ ﮐﻤﺘﺮ از  05/0دارﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری در آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﻞ در ﺑﯿﻤﺎران  PHEOوزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  8/3ﮐﯿﻠﻮ اﻓﺰاﯾﺶ) ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  4/2و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2/5ﮐﯿﻠﻮ
اﻓﺰاﯾﺶ( و در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  9/1ﮐﯿﻠﻮ اﻓﺰاﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻞ  6/0و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 2/3ﮐﯿﻠﻮ اﻓﺰاﯾﺶ( ﻣﻌﻨﯽ دار روی داده اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ آزﻣﻮن T
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﯽ وﻟﯿﻮی ﻫﺎس ﺳﺘﻮن آﺧﺮ( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﺑﯿﻦ
دو ﮔﺮوه در اﯾﻦ دوره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار دارد و ﮔﺮوه  PHEOﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  9/1ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺸﺎرﺧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﺪاﻗﻞ  02/0و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 8/3ﮐﯿﻠﻮ اﻓﺰﻟﯿﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن( اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل
در ﮔﺮوه  PHEOﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  15واﺣﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ  10و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ(
ﮐﺎﻫﺶ روی داده اﺳﺖ و در ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﯾﻦ دوره  6واﺣﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ  2و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  11واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮ
اﺳﺎس آزﻣﻮن  Tﻣﺴﺘﻘﻞ )ﭘﯽ وﻟﯿﻮ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ( ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  9واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﺣﺪاﻗﻞ  3و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  16واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ( در ﮔﺮوه  PHEOﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﺸﺎرﺧﻮن
) (EHروی داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ  P<0.001ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ.
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