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طولي آينده نگر رابطه سن (اينكه چه سني نقطه بحراني براي ابتال به ديابت نوع يك قالب يك مطالعه مشاهده اي در 
) و افزايش تجمعي شاخص توده بدني (و چه ميزاني از افزايش شاخص توده بدني نقطه بحراني براي ابتال 

ت در اياال بزرگسال در معرض خطر  655به ديابت نوع يك است) با بروز و پيشرفت ديابت نوع يك در 
  . متحده بررسي شده است

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

تعداد و درصد ميانه و دامنه گزارش شده و متغيرهاي غير عددي با در اين پژوهش متغيرهاي عددي بصورت  -1
 و ... عددي طول مدت پيگيريشاخص توده بدني اوليه، در جدول يك متغيرهايي مثل سن، گزارش شدند. 

. غير عددي .. و پيشرفت يا ابتال به ديابت نوع يك ، نژاد،و متغيرهايي مثل  ميانه و دامنههستند و بصورت 
از نظر متغيرهاي  زنان و مردان در اين جدول. مقايسه بين هستند و بصورت تعداد و درصد گزارش شده اند

مستقل  tآزمون هاي ويلكاكسون انجام شده است (اگر توزيع نرمال بود از آزمون غيرپارامتري مجموع رتبه عددي با 
بين دو گروه تفاوت معني دار داشته اند و متغيرهاي عير عددي ) >p 05/0براي آنها ( كه و متغيرهايي استفاده مي شد)

بين دو گروه تفاوت  درصد دارند5با آزمون كاي دو بين دو گروه مقايسه شده اند و آنهايي كه پي وليوي كمتر از 
 رده هاي شاخص توده بدني، رده هاي افزايش تجمعي شاخص توده بدني و ...معني دار داشته اند مثل 

بيشتر از صفر است (افرادي كه واجد اين  ceBMIميزان افزايش تجمعي (بصورت عددي) و اينكه رابطه  2در جدول  -2
واحد در  5تجربه كرده اند) و در افرادي كه بيشتر از  را BMIشرايط هستند بيشتر از متوسط جمعيت افزايش در 

ecBMI  5كمتر از صفر يا كمتر از افزايش تجربه كرده اند نسبت به افراد ديگر كه ceBMI  را تجربه كرده اند با ابتال
ي هنگام مدل رگرسيون كاكسبا استفاده از مدل رگرسيون كاكس بررسي شده است. به ديابت نوع يك (متغير پاسخ) 

بروز/عدم  2در پژوهش حاضر در جدول (استفاده مي شود كه متغير پاسخ يك متغير كيفي دو حالتي: 
در طول زمان پيگيري شده اند مورد بررسي قرار مي گيرد  را در مورد افراد يا بيماراني كهاست) ديابت بروز

تا مشخص شود چه متغيرهايي (متغيرهاي مستقل يا پيش بيني كننده) با آن ارتباط دارند. در اين پژوهش در 
بعنوان  بصورتي كه در باال بيان شد ceBMIميزان بعنوان متغير پاسخ بوسيله  ديابت نوع يكبروز 2جدول 
رد پيش بيني قرار گرفته است. در اين رگرسيون رابطه متغيرهاي مستقل با پاسخ در قالب مستقل مو متغير

گزارش و منعكس مي گردد مقادير بزرگتر از يك اين شاخص به معني  HRشاخصي بنام نسبت مخاطره 
ي ) بودن است و اگر كمتر از يك باشد به معنRisk factorارتباط مستقيم با مرگ يا عود يا عامل خطر (



) بودن عامل است  و اگر فاصله اطمينان مربوطه، عدد يك را شامل نباشد رابطه Protectiveمحافظتي (
هم در كل نمونه و هم در هر دو  ceBMIهر چند رابطه  2در جدول . متغير مستقل با متغير پاسخ معني دار است

باالي يك هستند يعني عامل خطر بودن افزايش اين شاخص براي ديابت نوع يك است  HRجنس به تنهايي مقادير 
 پيش بيني كننده معني دار براي بروز ديابت نيست. ceBMIبنابراين به تنهايي شاخص اما اتباط معني دار نيست. 

واحد در برابر  5ش از بررسي ارتباط ميزان افزايش بيباز هم از رگرسيون كاكس استفاده شده است براي  3در جدول  -3
سال  35با بروز ديابت جداگانه در زنان و مردان به تفكيك در رده هاي سني باال و زير  ceBMIواحد در 5كمتر از 

دارند بعنوان گروه مرجع انتخاب  5زير  ceBMIسال كه  35با بروز ديابت بررسي شده است. در مردان گروه باالي 
طر ابتال به ديابت نوع يك با اين گروه مقايسه شده اند كه مالحظه مي شود در شده اند و سه گروه ديگر از نظر خ

گروه مرجع برخوردارند براي مثال از خطر باالتري نسبت به  5كمتر و باالي  ceBMIسال اعم از  35افراد مردان زير 
برابر بيشتر) براي  2/20حداكثر  و 4/1برابر بيشتر (حداقل  3/5از خطر به اندازه  5كمتر از  ceBMIال با  5مردان زير 

 38/3از خطري با اندازه  5بيشتر از  ceBMIسال با  35بروز ديابت برخوردارند كه معني دار است اما در مردان زير 
دارند  5باالي  ceBMIسال كه  35و در مردان زير  برابر بيشتر نسبت به گروه مرجع برخوردارند كه معني دار نيست

برابر  2/13و حداكثر  67/1برابر بيشتر (حداق  7/4االتري براي ابتال به ديابت نوع يك به اندازه از خطر معني دار ب
واحد  5به اندازه بيشتر از  ceBMIبيشتر) نسبت به گروه مرجع برخوردارند. بنابراين نتيجه گيري مي شود افزايش در 

بيشتر  ceBMIنوع يك است. يعني نقطه برش ابت سال بطور معني داري عامل خطر ابتال به دي 35فقط در افراد زير 
 نقاط بحراني براي بروز ديابت نوع يك در اين جمعيت در معرض خطر بوده اند. 35و سن زير  5

تقريباً در تمام طول زمان نرخ  5زير  ceBMIسال با  35كه براي مردان است در گروه زير  Aدر نمودار يك در بخش  -4
 Bسبت به گروه هاي ديگر پايين تر است يعني گروه پرخطرتري هستند و در نمودار عدم ابتال به ديابت نوع دو ن

از نرخ عدم ابتال به ديابت نوع يك در آنها پايين  5باالي  ceBMIسال و داراي  35، گروه زنان زير مربوط به زنان 
  يك است.تر از بقيه گروه ها است يعني گروهي كه از بقيه پرخطرتر براي ابتال به ديابت نوع 
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