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هورگ ود نیب ژک ولوتاپوتیس و کیفارگونوس یاه صخاش رگن هتشذگ یا هدهاشم هعلا طم کی ردقبلا
دنا. هدش هسیاقم Non-NIFPوNIFTP نارامیب زا

اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

ریغ یاهریغتم و هدش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم تروصب یددع یاهریغتم نیا رد -1

روموت هزادنا 2 لودج ورد نس ریغتم کی لودج .رد دندش شرازگ دصرد و دادعت اب یددع

... تسا هدش شرازگ مه یکراچ نایم هنماد ، فارحنا و نیگنایم رب هکعالهو تسا یددع

هورگ ود نیب هسیاقم یارب لقتسم t نومزآ زا عیزوت ندوب لا مرن هب هجوت اب هک دنتسه یددع

روموت هزادنا و نس )هک دوش یم هدافتسا ینتیو نم- زا ندوبن لا مرن تروص (رد تسا هدش هدافتسا

و...(رد لمع عون ، تیسنج لثم یددع ریع یاهریغتم و دنا هتشادن راد ینعم توافت هورگ ود نیب

زیاس زا ریغ ) دنا هدش هسیاقم هورگ ود نیب کیفارگونوس یاهریغتم 2هک لودج کی)ورد لودج

یددع ریغ یگمه ATAو... یاهرایعم ساسا رب کیفارگنوس یاه یدنب هدر 3هک لودج )ورد روموت

طیارش رد هک تسا ود یاک نومزآ زا یعون ) رشیف قیقد ودو یاک نومزآ اب هورگ ود نیب و دنتسه

نیب دنراد دصرد زا5 رتمک یویلو یپ هک ییاهنآ و دنا هدش هسیاقم ( دوش یم هدافتسا مک هنومن مجح

یاه هدر 2زا لودج ورد کی لودج وNstageرد لمع عون لثم دنا هتشاد راد ینعم توافت هورگ ود

یA3ورد هدر ATA یدنب هدر لیذ 3رد لودج یnoneوmacrocalcificationورد هدر calsification

دنا. هتشاد راد ینعم توافت هورگ ود نیب B4 هدر Bethesda یدنب هدر لیذ

هدر هلیسوب Non-NIFTPوNIFTP رامیب هورگ ود ییاسانش و هدننک ییوگشیپ شزرا صیخشت یارب -2

دشورب هدافتسا ROC ینحنم یرامآ لیلحت وcategoryUSوBethesdaزا نشکیفیسلک ورکام یاه

رب تشاد ار نارامیب زا هورگ ود نیا یگدنهد صیخشت شزرا نیرت هکباال یا هدر شور نیا ساسا

تحص و یفنم و تبثم یرابخا شزرا یوژیگ، ، تیساسح یگدننک ییوگ شیپ یاه صخاش ساسا

بوژ و تیساسح عومج نیرت باال یاراد هک یا هدر ، تسا هدمآ جیاتن 3 لودج رد هک دیدرگ صخشم

68/9Bethesda یدنب هدر رد ثملا یارب . تسا هدیدرگ نییعت هنیهب شرب هطقن ناونعب دشاب یگ

48/5Non-NIFTP نارامیب رد هکیلا ح رد نییاپ یاهدیرگ ناگدنراد ناونعب NIFTP نارامیب دصرد

یاهدیرگ عیزوت رظن زا هدشدای نارامیب هورگ 0/036ود ویلو یپ ساسا رب هک دندش یدنب هدر دصرد

عون ود صخشت یارب (Bethesda) یدنب هدر عون نیا تیساسح و دنتشاد توافت مه وباالاب نییاپ

هدر رگا مینک یدنب هدر رایعم نیا ساسا رب یدنب هدر رظن ارزا یرامیب رگا ینعی تسا 68/89 یرامیب

ربارب اه هدر نیا تیصاصتخا و دشاب NIFTP هک تسا لمتحم دصرد 68/89 دشاب هتشاد b5-6ار

دشاب هتشاد رارق 5و6 یاهدیرگ رد یدنب هدر عون نیا رظن زا هک یسک ینعی تسا دصرد 51/55

نارامیب صیخشت درکیور عومجم ورد دشاب Non-NIFTP یعقاو روطب هک تسا لمتحم دصرد 51/5

ینیب شیپ حیحص تروصب عون ود ره نارمیب دصرد 57Bethesda ساسا Non-NIFTPرب NIFTPزا

رگید یصیخشت درکیور ود Bethesdaزا شور دهد یم ناشن صخاش 5 همه هب عوجر دنوش یم

نیا هچ ره دوش یم یدیئوریت ناطرس نارامیب عون ود صیخشت رد یرت نانیمطا لباق جیاتن هب رجنم

یگدننک ییوگشیپ شزرا زا صخاش کی دنشاب ،و...)باالرت تیصاصتخا ، تیساسح اه( صخاش



تسا رادروخرب یرتشیب

نیا (رد لقتسم هورگ ود زا شیب نیب لا مرن یددع یاهریغتم هسیاقم s1-2 همیمض لودج رد -3

نومزآ اب ندوب لا مرن ریغ تروص (ورد سنایراو زیلا ,IFVPTandEFVPTCi-NIFTP)ابنآ هعلا طم

اهزا هورگ نیب راد ینعم توافت تروص ورد تسا هدش ماجنا ( دوش یم ماجنا سیلا لا-و کسورک

دوش یم هدافتسا توافتم ود هب ود یاه هورگ ندرک صخشم یارب (HOCPOST) یبیقعت یاه نومزآ

. تسا هدش هدافتسا Bonferroniزا هعلا طم نیا رد هک
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