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سطح آديپونكتين با چاقي احشايي و مقاومت به انسولين در يك آينده نگر رابطه قالب يك مطالعه مشاهده اي در 

  بررسي شده است. آمريكايي هاي غير ديابتي -نفري از ژاپني  218نمونه 
   توضيحات زير بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و يافته ها بر اساس آنها

اند و متغيرهاي غير عددي بصورت مقادير متغيرهاي عددي بصورت ميانگين و انحراف معيار گزارش شده  -1
) يا نرماليتي بررسي شدند و با توجه skewnessاز نظر چولگي (تعداد گزارش شدند، متغيرهاي عددي 

به غير نرمال بودن قند ناشتا و شاخص هاي مقاومت به انسولين از اين متغيرها لگاريتم گرفته شد تا نرمال 
تغيرها موع مطالعه با انتهاي پنج سال پيگيري با توجه به اينكه در شربراي مقايسه تغييرات متغيرها شوند. 

(اگر توزيع نرمال نبود از آزمون غير پارامتري زوجي استفاده  شد tتوزيع نرمال داشتند از آزمون پارامتري 
 زنان و مردان در هر يكو براي مقايسه اين متغيرها بين  رتبه هاي عالمت دار ويلكاكسون استفاده مي شد)

دو نمونه مستقل استفاده شد (اگر توزيع  tآزمون معادل از  ز مقاطع شروع مطالعه و انتهاي پنج سال از ا
. در جدول يك متغيرهاي مختلفي كه در ستون )مي شدويتني استفاده -آزمون غير پارامتري مننرمال نبود از 

شده اند كه آنهايي كه تغييراتشان معني زوجي مقايسه  tابتدا و انتهاي مطالعه تغييراتشان با يك آمده اند در 
مشخص شده اند و از طرفي مقايسه اين متغيرها در هر يك از دو مقطع بين زنان  bدار بوده است با حرف 

مستقل نشان داد متغيرهايي همچون وزن ، شاخص توده بدني در شروع مطالعه بين زنان  tو مردان با آزمون 
 نشان داده شده اند.  aبطور كلي مني دارها با عالمت  و مردان تفاوت معني دار داشتند و

ا بسطح اوليه آديپونكتين با چربي ها و سايرشاخص هاي متابوليك ابتدا بصورت ساده و دو به دو رابطه بين  -2
بررسي شد(اين ضريب مقدار بين منهاي يك تا يك اختيار مي كند و صرف نظر  ضريب همبستگي پيرسن

از عالمت هر چه به يك نزديكتر باشد رابطه قويتر و عالمت منفي آن متناظر با رابطه معكوس و عالمت 
مثبت رابطه همجهت دو متغير را نشان مي دهد). در جدول دو رابطه هر سطح اوليه آديپونكتين با متغيرهاي 

با ضريب همبستگي پيرسن  unadjustedستون اول در شروع مطالعه و در انتهاي پنج سال در بخش 
دارند رابطه  05/0كمتر از  pبررسي شده است. مالحظه مي شود غير از قند دو ساعته همه متغيرهايي كه 

غيرها همراه ن متافزايش سطح آديپونكتين با كاهش ايمعكوس و معني داري با سطح آديپونكتين دارند يعني 
رابطه مثبت دارد. در انتهاي پنج سال كه رابطه  Thigh subcutaneous fat areaاست اما با 



آدپونكتين با متغيرهاي چربي و متابوليك كه بررسي شده است و سطح اوليه آدپونكتين افراد تعديل شده 
ده اند اما با متغيرهايي مثل قند ناشتا و است رابطه متغيرها منفي مانده و اما تعداد كمتري ديگر معني دار مان

 منفي و معني دار باقي مانده اند.  abdominal visceral fat areaشاخص هاي مقاومت انسولين و 

رابطه بين سطح آديپونكتين اوليه افراد با شاخص توده بدني ، چربي احشايي و شاخص مقاومت به انسولين  -3
نه بررسي شد (اين روش، رويكرد كامل تر همبستگي مي باشد : در پنج سال بعد با رگرسيون خطي چندگا

پاسخ (در اينجا هر يك از شاخص توده بدني ، تغير عددي موقتي استفاده مي شود كه هرگاه رابطه يك 
چربي احشايي و شاخص مقاومت به انسولين) را با چند متغير مستقل (در اينجا متغير مستقل اصلي سطح 

شروع مطالعه است كه با حضور متغيرهاي مخدوشگر ديگر مثل سن، جنسيت، شاخص آديپونكتين افراد در 
توده بدني ، تغييرات وزن در طي پنج سال و ... تعديل گرديده است تا رابطه و ارزش پيشگويي آن براي 

ضرايب رگرسيوني در اين نوع رگرسيون عالمت شان نشان از جهت  -متغيرهاي پاسخ يادشده ارزيابي شود
اط متغيرها كه منفي جهت معكوس و عالمت مثبت جهت مستقيم ارتباط متغيرها را نشان مي دهد و ارتب

مقدار ضريب برابر متوسط تغيير در متغير پاسخ به ازاي هر واحد تغيير در متغير مستقل و اگر ضريب 
تغيير در  ف معياراستاندارد شده گزارش شده باشد اين ضريب متوسط تغيير در متغير پاسخ به ازاي هر انحرا

در پنج سال بعد معني دار  BMIبين سطح آديپونكتين با سطح  3متغير مستقل را نشان مي دهد). در جدول 
رابطه سطح اوليه آديپونكتين بعنوان متغير مستقل با چربي احشايي در پنج سال بعد  4نبوده است، در جدول 

اي ر و منفي بين اين دو متغير حتي با تعديل متغيرهبا رگرسيون چندگانه كه بررسي شده است رابطه معني دا
شده است  -104/0مخدوشگر سن، جنسيت و ... ديده شده است، مقدار ضريب استاندارد شده رگرسيوني 

ي احشايي چربكه عالمت منفي نشان از رابطه معكوس دو متغير يعني افراد با سطح آدپونكتين اوليه پايين 
كرده اند و اين عدد به اين مفهوم است كه با هر انحراف معيار افزايش در سطح باالتر يا بر عكس را تجربه 

 HOMA2-IRكه رابطه با  5چربي احشايي كاهش مي يابد و در جدول  104/0آدپونكتين بطور متوسط 
بررسي شده است نيز رابطه معكوس و معني داري بين سطح اوليه آدپونكتين و اين شاخص مقاومت به 
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