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 675زن باردار كه  723مطالعه مشاهده اي گذشته نگر رابطه كمبود آهن با هايپوتيروئيدي در قالب يك در 

در هر دو سه ماهه دوم و سوم نفر از آنها  261نفر از آنها در سه ماهه سوم و  309نفر در سه ماهه دوم ، 

   بررسي شده است زن غير باردار نيز  1645پيگيري شده بودند و همزمان 

   آنها مبتني برتوضيحات زير بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و يافته ها 

اسميرنوف بررسي شده و متغرهايي -بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي عددي با آزمون كولموگروف  -1

ميانگين و انحراف معيار نمايش داده شده  ها با  در جدولكه نرمال بودن آنها با اين آزمون تاييد شد 

 2و در جدول مثل سن و شاخص توده بدني نرمال متغيرها عددي يك ند  براي مثال در حدول ا

در جدول يك مثل و متغير عددي غير نرمال و ... با ميانگين و انحراف معيار گزارش شدند  ft4متغير 

TSH ،SF  ... ل بين (ميانگين متغيرهاي عددي نرما .با ميانه و دامنه ميان چاركي گزارش شده اند و

ويتني يا مجموع رتبه هاي -دو نمونه مستقل و غير نرمال با آزمون من tدو گروه مستقل با آزمون 

و مقايسه متغيرهاي عددي نرمال بين بيش از دو گروه با آناليز واريانس  ويلكاكسون مقايسه مي شود

غيرپارامتري است مقايسه مي واليس كه -و عددي غير نرمال بين بيش از دو گروه با آزمون كروسكال

و ... كه غير نرمال هستند با آزمون  TSH  ،SF. در جدول متغيرهاي مربوط به تست هاي مثل )شوند

واليس بين چهار گروه غيرباردار و زنان پيگيري شده در سه سه ماهه مقايسه شده اند و -كروسكال

آنكه مشخص شود كه تفاوت تاييد  همگي بطور معني داري بين گروه ها تفاوت دارند معموال براي

ويتني -واليس منشاء آن تفاوت دو به دوي كدام گروه ها بوده از آزمون تعقيبي من-شده در كروسكال

استفاده مي شود كه نتيجه اجراي آن در جدول با حروف مشخص شده است. در اين جدول متغير 

FT4 ه ها مقايسه شده اند و نتيجه حاكي از كه توزيع نرمال داشته با آزمون آناليز واريانس بين گرو

ونفروني، تفاوت معني دار بين گروه ها است و آزمون تعقيبي (براي آناليز واريانس معموال آزمون ب

توكيو ... بعنوان آزمون تعقيبي استفاده مي شود) نشان داده كه كدام گروه ها با هم تفاوت داشته اند 

كه توزيع  FT4در بخش اول مقايسه متغيرهاي عددي كه با حروف مشخص شده اند. در جدول دو 

دو نمونه مستقل  Tنرمال داشته بين افراد داراي كمبود آهن و آنهايي كه كفايت آهن داشتند با آزمون 



مقايسه شده است. مالحظه مي شود ميانگين اين شاخص در زنان باردار در سه ماهه هاي اول و دوم 

اري از گروه داراي كفايت آهن كمتر است (با ستاره مشخص شده كه كمبود آهن داشتند بطور معني د

  اند). 

هايپو در جدول يك و نرخ هايپو در زنان دارا و بدون كمبود مثل رده هاي  متغيرهاي غير عددي  -2

روه ها گو  با آزمون كاي دو  با تعداد و درصد گزارش شده اندسطح آهن در سه ماهه هاي مختلف 

 Subclinical hypoمثال در جدول تفاوت معني دار بين گروه ها از نظر  . برايمقايسه شده اند

باز هم نرخ يا شيوع هاپيو در زنان داراي كمبود آهن در سه ماهه هاي  2وجود داشته و در جدول 

در اين زنان داراي اول و دوم با زنان داراي سطح كافي آن تفاوت معني دار داشته و بطور معني داري 

 است گروه با سطح كافي آهن مي باشد.  كمبود باالتر

از ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي همبستگي متغيرها استفاده كرده است (اين ضريب  -3

همبستگي رتبه اي است و براي ارزيابي هر نوع ارتباطي اعم از خطي و غير خطي استفاده مي شود 

عالمت منفي رابطه معكوس و عالمت مثبت رابطه مستقيم بين متغيرها را نشان مي دهد هر چه مقدار 

همبستگي به يك صرف نظر از عالمت نزديكتر باشد رابطه قويتر و هر چه به صفر نزديكتر  ضريب

باشد رابطه ضعيف تراست. اگر هر دو متغير كه همبستگي بين آنها سنجيده مي شود نرمال باشند و 

اي رابطه آنها خطي باشد از ضريب همبستگي پيرسن بايد استفاده شود اما اگر حتي يكي از متغيرها دار

توزيع غير نرمال باشد يا رابطه دو متغير غير خطي باشد از همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود كه در 

آمده  10تا  9اين مطالعه از اين ضريب استفاده شده است نتايج استفاده از اين ضريب در صفحات 

شده است  0.12برابر با  SFو  FT4در سه ماهه اول همبستگي بين  9است براي مثال در صفحه 

است رابطه مثبت معني داري بين اين دو  0.001كه چون عالمت مثبت است و پي وليو هم كمتر از 

 متغير وجود دارد. 

) با Dependent variableبعنوان يك متغير عددي پاسخ ( FT4رابطه سطح  3در جدول  -4

ي شده است و .... بعنوان متغيرهاي مستقل با رگرسيون خطي بررس TBI ،BMIمتغيرهايي مثل 

در مطالعه حاضر بوسيله متغيرهاي  FT4(رگرسيون خطي براي پيش بيني يك متغير عددي نرمال مثل 

، و .... استفاده مي شود و ضرايب كه بعنوان مقدار ارتباط متغيرهاي مستقل با پاسخ BMIمستقل مثل 

در متغير مستقل بطور در اين روش برآورد مي شوند اينگونه تفسير مي شوند كه با افزايش يك واحد 

متوسط به اندازه ضريبي كه براي آن متغير محاسبه شده است متغير پاسخ تغيير (اگر ضريب مثبت 



باشد يعني رابطه مثبت و افزايشي است و اگر منفي باشد رابطه معكوس و كاهشي است) مي كند؛ 

وجود دارد  0.082ابر با با ضريب بر FT4با  TBIبراي مثال در سه ماهه اول رابطه معني داري بين 

به اندازه اين عدد  FT4بطور متوسط مقدار  TBIكه تفسير آن اين است كه با افزايش يك واحد در 

دارد يعني  FT4با  0.145-معني دار با ضريب رگرسيوني برابر با  BMIافزايش مي يابد يا رابطه 

 د و ....كاهش مي يابFT4مقدار  0.145بطور متوسط  BMIبا افزايش هر واحد 

رابطه كمبود آهن و برخي متغيرهاي ديگر با هايپو شدن را در سه ماهه هاي مختلف با  4در جدول  -5

مدل رگرسيون لوجستيك هنگامي استفاده مي شود كه متغير (. رگرسيون لوجستيك بررسي كرده است

چه ) است مشخص شود هايپو شدن/نشدنپاسخ كه يك متغير كيفي دو حالتي: (در پژوهش حاضر 

 4متغيرهايي (متغيرهاي مستقل يا پيش بيني كننده) با آن ارتباط دارند. در اين پژوهش در جدول 

مورد پيش بيني قرار گرفته  وضعيت كمبود آهن و متغيرهاي ديگربعنوان تابعي از هايپو شدن /نشدن 

يا  OR شانسنسبت است. در اين رگرسيون رابطه متغيرهاي مستقل با پاسخ در قالب شاخصي بنام 

RR به معني ارتباط مستقيم با  هااين شاخصبراي گزارش و منعكس مي گردد مقادير بزرگتر از يك

Abnormal Microarchitecture يا عامل خطر (هايپو شدنRisk factor بودن است و (

) بودن عامل است و اگر فاصله اطمينان Protectiveاگر كمتر از يك باشد به معني محافظتي (

 ) مالحظه مي شود طه، عدد يك را شامل نباشد رابطه متغير مستقل با متغير پاسخ معني دار استمربو

برابر  14.86براي مثال در سه ماهه اول افرادي كه داراي كمبود آهن بودند شانس هايپو شدن آنها 

ينان برابر بيشتر است با اطم 95.81و حداكثر  2.31زناني است كه سطح آن كافي داشتند (حداقل 

درصد) بنابرين اين متغير يك عامل خطر معني دار است اما در همين سه ماهه متغير سن بارداري  95

شده يعني با افزايش هر سال سن شانس هايپو  OR=0.84رابطه معكوس با هايپو شدن دارد زيرا 

درصد شانس هايپو شدن با افزايش هر  29و حداكثر  1درصد كاهش مي يابد (حداقل  16شدن 

 سال سن كاهش مي يابد) بقيه نيز به همين صورت قابل تفسير هستند. 
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