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چاق مقاوم به متفورمين اثر  PCOSزن مبتال به  15كارآزمايي مقدماتي بر روي قالب يك مطالعه در 
DPP4 Sitagliptin  ،شاخص هاي كنترل گاليسميك بر شاخص هاي چاقي، بتاسل فانكشن

نفري ديگري كه توصيه هاي  15و تحمل كلوگوز و نيز الگوي قاعدگي در برابر يك گروه 
   اصالح سبك زندگي دريافت كرده بودند مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.

   توضيحات زير بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و يافته ها بر اساس آنها

مقادير متغيرهاي عددي بصورت ميانگين و انحراف معيار گزارش شده اند، براي مقايسه  -1
ها در هر يك از گروه ها قبل و بعد از مداخله از آزمون غيرپارامتري رتبه هاي تغييرات متغير

عالمت دار ويلكاكسون استفاده كرده اند (اگر متغيرها توزيع نرمال داشتند از آزمون پارامتري 
t  زوجي بايد استفاده مي شد) و براي مقايسه ميانگين تغييرات اين متغيرها بين دو گروه تا

تري بر توصيه سبك زندگي) منجر به اثر بيشم رويكرد (ستاگلپتين در برابر مشخص شود كدا
دو  tويتني استفاده شده است(اين آزمون معادل -آنها مي شود از آزمون غير پارامتري من

 نمونه مستقل براي مقايسه ميانگين متغيرهاي عددي نرمال بين دو گروه مستقل است)

مداخالت بر آنها بايد ارزيابي مي شد در هر يك از  در جدول يك متغيرهاي مختلفي كه اثر -2
گروه ها نسبت به قبل از مداخله تغييراتشان با آزمون رتبه هاي عالمت دار ويلكاكسون 

گزارش شده است كه مقادير كمتر از  pاست. براي هر يك از گروه ها يك بررسي شده 
درصد آنها نشانه تغيير معني دار در آن متغير بواسطه اثر آن رويكرد مداخله اي بوده است 5

در گروه سيتاگلپتين افزايش معني داري نسبت به قبل از  HOMA-Bبراي مثال شاخص 
ت؛ يا انسولين مداخله نشان داده اما در گروه سبك زندگي كاهش معني داري نشان داده اس

در گروه سيتاگلپتين افزايش معني داري بعد از مصرف داشته است اما در گروه سبك زندگي 
در گروه سيتگلپتين افزايش معني داري نسبت به قبل  HOMA-IRمعني دار نبوده است يا 

از مصرف آن داشته است در حاليكه در گروه سبك زندگي تغييرات اين شاخص نسبت به 



گزارش شده است كه  Pمعني دار نبوده است. در ستون آخر اين جدول يك قبل مداخله 
ويتني مقايسه كرده است كه همگي -مقادير متغيرهاي ستون يك را بين دو گروه با آزمون من

غير معني دار هستند كه حاكي از آن است دو گروه در شروع مداخالت شرايط مشابهي 
 داشته اند.

در طول دوره مداخله بين دو گروه با يرهاي مورد بررسي در جدول ميانگين تغييرات متغ -3
در گروه سيتاگلپتين  QUICKIويتني مقايسه شده است. براي مثال شاخص  -آزمون من

كاهش نشان داده در حاليكه در گروه سبك زندگي تغييري  03/0نسبت به قبل از مصرف آن 
ري بين دو گروه معني دار به لحاظ آما P=025/0ايجاد نشده است و اين مقدار كاهش با 

واحد  5/7بوده است يا در مورد انسولين ميانگين افزايش نسبت به قبل از مصرف سيتگلپتين 
بوده است  9/0بوده اما در گروه سبك زندگي متوسط افزايش نسبت به قبل از شروع مداخله 

ك وه سبو آزمون آماري حاكي از افزايش معني دار آن در گروه سيتاگلپتين نسبت به گر
  زندگي مي باشد. ساير متغيرها به همين صورت قابل تفسير هستند. 
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