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کارآزمایی بالینی بر زنان باردار در چهار مرکز بهداشتی در تهران اثر مکمل یاري با ید بر غلطت قالب یک در 

ید ادراري مادر و نوزاد، غلظت ید شیر مادر و شاخص هاي تن سنجی نوزادن در انتهاي یک سال 
میکرو  150این ارزیابی بر اساس مقایسه سه گروه از زنان که یک گروه با . اول تولد بررسی شد

میکروگرم ، گروهی دیگر دارونما و گروه چهارم مادران که کودکان را  300گرم ، گروه دیگر که با 
  . باشیر خشک تغذیه می کردند

  آنها مبتنی برتوضیحات زیر بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و یافته ها 

مثل در جدول یک متغیرهاي عددي  ؛گزارش شدندنرمال با میانگین و انحراف معیار متغیرها عددي  -1

بصورت   ...تعداد سالهاي تحصیلی مادر، شاخص هاي تن سنجی کودکان مثل قد، وزن و ، سن 

در این مطالعه چون بیش از دو گروه وجود دارد براي (میانگین و انحراف معیار گزارش شدند 

شود اما با توجه به اینکه افراد استفاده باید ه میانگین متغیرهاي عددي نرمال از آنالیز واریانس مقایس

اگرمتغیرها (به تصادف در گروه ها قرار گرفتند عمال گروه ها از نظر متغیرهاي پایه اي شبیه شده اند

متغیرهاي ؛ )شودوالیس استفاده می آزمون غیرپارامتري کروسکال- داشته باشند ازغیر نرمال  توزیع

) چارك اول و چارك سوم(با میانه و دامنه میان چارکی ... و  TSHعددي غیر نرمال مثل سطح 

اگر و  ( با تعداد و درصد گزارش شده اند... مثل گراویدیتی و متغیرهاي غیر عددي  . گزارش شدند

 ). باید انجام می شدآزمون کاي  ن گروه ها مورد مقایسه قرار می گرفت باقرار بود رسما تفاوتشان بی

اسمیرنوف و نمودار هستوگرام بررسی شده  نرمال بودن متغیرهاي عددي با آزمون کولموگروف- -2

است و آنهایی که نرمال نبودند براي آنکه نرمال شوند روي آنها تبدیل ریاضی لگاریتم انجام شده 

 BMIC andمال شوند از آنها لگاریتم گرفتند که از جمله این متغیرها یعنی براي آنکه نر

maternal and infant UICs  بودند این متغیرها چون تغییراتشان در طول زمان ارزیابی شده

معمول ترین روش آماري ارزیابی تغییرات (اند از روش هاي خاصی براي تحلیل استفاده شده است 

 Repeatedدر گروه ها و مقایسه این تغییرات بین گروها از  متغیرهاي عددي در طول زمان

measures ANOVA  است و معادل آن با کارایی باالترLiner mixed effect models 



می باشد و اگر متغیرها توزیع غیرنرمال داشته باشند و توزیع آنها با تبدیلی مثل لگاریتم هم نرمال 

 ). راي ارزیابی تغییرات در طول زمان استفاده می شودآزمون غیر پارامتري فریدمن بنشود از 

مقادیر (نتیجه استفاده از آزمون فریدمن در ارزیابی تغییرات غلظت ادراري متغیرهاي غیر نرمال -3

مادر و فرزند و نیز  UIC)  با میانه گزارش شده اند   Cتا  Aپانل هاي  3متغیرها در نمودار

BMIC  منعکس شده است و همانگونه که  3در طول سال یک سال پیگیري در پانل هاي نمودار

ستون اول پاراگراف دوم و سوم و ستون دوم پاراگراف اول  4نتیجه این آزمون آماري در صفحه 

بطور معنی داري افزایش پیدا کرده  UICدر هر یک از گروها براي مثال میانه غلظت آمده است 

به  71میکروگرم از  150افزایش یافته، در گروه 333به  70میکروگرم از  300گروه  براي مثال در(

میکرو گرم  300و در مقام مقایسه گروه ها با هم در طول کل دوره گروه ... ) افزایش یافته و  269

در  .نسبت به گروه دارونما برخوردار بوده است UICید بطور معنی داري از سطح باالتر غلظت 

میکروگرم بطور معنی داري در طول زمان از همه گروه ها  300گروه  BMICانه غلظت مورد می

 . باالتر بوده است

براي ارزیابی تغییرات غلطت متغیرهاي اشاره  Linear mixed effectنتیجه استفاده از مدل  -4

مده است در آ 3و  2در جداول ) در اینجا از آنها لگاریتم گرفته شده و نرمال شده اند( 3شده در بند 

از نظر اثر  150در برابر  300میکروگرم در برابر دارونما و نیز  150و  300این جداول هر دو گروه 

براي  2گذاري بر تغییرات غلظت هاي متغیرهاي یادشده با هم مقایسه شده اند براي مثال در جدول 

قایسه شده است مالحظه در برابر دارونما م 150متغیر غلظت ادراري ید مادر در شرایطی که گروه 

درصد  40و حداکثر 23حداقل (درصد  31میکروگرم ید  150می شود میانگین غلظت در گروه 

 300و گروه ) درصد بیشتر 86و حداکثر  63حداقل (درصد  74میکرو  300است و گروه ) بیشتر

ر معنی بطو) درصد بیشتر 32و حداکثر  23حداقل (درصد  32به مقدار  150میکرو گرم دربرابر 

و  150مصرف شیر خشک در برابر دارونما و مکمل یاري با دو دوز  3در جدول . داري بیشتر است

میگرو گرم از نظر اثرگذاري بر غلظت این متغیرها بررسی شده است براي مثال بر اساس  300

له فاص(فاصله اطمینان شیر خشک نسبت به دارونما از نظر غلظت ید ادرار مادر تفاوتی نداشتند 

در برابر شیرخشک که مقایسه شده است غلظت  300اما وقتی دوز ) اطمینان عدد یک را در بردارد

بیشتر از ) درصد 68و حداکثر  49حداقل (درصد  58میکرو گرم  300ید اداراري نوزاد در گروه 



توجه شود در همه این ارزیابی ها اثر مخدوشگرهاي مهم . نوزادان تغذیه شده با شیر خشک است

 . تعدیل گردیده است.... سن مادر، شغل، تحصیالت و 

نوزادان هم  در طول زمان از مدل در مورد تغییرات شاخص هاي تن سنجی مثل وزن، دور سر و قد  -5

 12استفاده کرده اند و تغییرات بین گروه ها فقط در ) linear mixed effect(خطی آمیحته 

این تفاوت  Dتا  Aدرپانل هاي  4ماهگی فقط بین گروه ها معنی دار بوده است که در نمودار 

در مورد همه شاخص ها کودکان تغذیه شده با شیر . ماهگی منعکس شده است 12سنجی در 

مالحظه می ) Aپانل (د وزن بر حسب سن براي مثال در مور. خشک از دیگر کودکان بیشتر است

شود گروه شیرخشک از همه سه گروه دیگر بطور معنی داري باالتر است و در مورد قد بر حسب 

 300و  150سن باز هم گروه شیر خشک از همه گروه ها و گروه دارونما از دو گروه دوز هاي 

 . شرایط بهتري داشته است
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