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Abnormal Responsiveness to Dexamethasone- 
Suppressed CRH Test in Patients With Bilateral 
Adrenal Incidentalomas 

تيزول رمقادير كو ،است) retrospectiveكه جهت آن گذشته نگر -جزء مطالعات مشاهده اي(شاهد  - در يك مطالعه مورد -1

با استفاده از  controls and patients with unilateral and bilateral AIدر سه گروه  ACTHو 

يك گروه كنترل با دو . ارزيابي شده است dexamethasone (DEX) suppression-CRH testبكارگيري 

 .مورد مقايسه قرار گرفته اند ACTHكورتيزول و گروه مورد از نظر متغيرهاي پاسخ 

به خصوصياتي از گذشته آنها ) افراد يا بيماران(شاهد كه گذشته نگر هستند شرايط فعلي آزمودني ها –در مطالعات مورد  -2

 controlsبه شرايط گذشته افراد ) وضعيت فعلي( ACTHنسبت داده مي شود، مثل مطالعه فعلي كه وضعيت كورتيزول و 

and patients with unilateral and bilateral AI نسبت داده مي شود. 

بطور معني داري از گروه كنترل بيشتر است  bilateralدر بيماران  ACTHكورتيزول و  ميانگين: تشريح نتايج در چكيده -3

در (استفاده از آزمون تي مستقل  ACTHمقايسه ميانگين هاي متغيرهاي عددي در دو گروه مستقل مثل كورتيزول و (

همچنين ميانگين اين دو متغير در گروه ) انجام مي شود) در صورت غير نرمال بودن(ويتني - و من) صورت نرمال بودن

unilateral 10پاسخ مثبت بصورت افزايش بيشتر از . نيز بطور معني داري از گروه كنترل باالتر استpg/ml  در

ACTH ست بنابراين يك متغير غير عددي در اين وضعيت شكل مي گيرد كه عده اي چنين پاسخ مثبتي در نظر گرفته شده ا

سه گروه (مقايسه چنين متغير غير عددي با استفاده از آزمون كاي دو بين دو يا چند گروه  .ي نخواهند داشته ارا دارند و عد

 unilateralو  Bilateralپاسخ مثبت در گروه  انجام مي شود كه مشاهده مي شود درصد) مورد مقايسه در اين مطالعه

 .بطور معني داري از هم و از گروه كنترل متفاوت است

نرمال بودن توزيع . داده هاي عددي بصورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده شده اند: توضيح مطالب آماري بخش متد -4

معموال اين آزمون براي (شاپيرو ويلك انجام شده است  متغيرهاي عددي مورد ارزيابي در اين پژوهش با استفاده از آزمون

اسميرنوف كه براي ارزيابي - حجم هاي نمونه كم و مشابه نمونه هاي اين مطالعه از عملكرد بهتر نسب به آزمون كولموگروف

ال كردن آنها براي متغيرهاي غير نرمال تبديل رياضي لگاريتم گيري جهت نرم). نرمال بودن استفاده مي شود برخوردار است

مقايسه ميانگين . ) نرمال بودن متغيرها براي آزمون هاي پارامتري مثل تي و آناليز واريانس ضروري است(استفاده شده است 

و كورتيزول در سه گروه با استفاده از آناليز واريانس بررسي شده است و براي مقايسه بين دو  ACTHمتغيرهاي عددي 

گروه مستقل از تي مستقل و براي مقايسه متغيرهاي غير عددي از آزمون كاي دو يا دقيق فيشر بين سه گروه مورد بررسي 



 Generalاز ) بعنوان مخدوشگر( ACTHسطح براي مقايسه سطح كورتيزول در سه گروه با كنترل . استفاده شده است

linear model  از آناليز كواريانس كه نوع خاصي از (اسنفاده شدهgeneral linear model است اسنفاده شده

و كورتيزول كه در نقاط صفرتا صد و بيست اندازه گيري شده اند با استفاده  ACTHمقايسه روند تغييرات دو متغير ). است

كه در نمودار دو نتايج آن آمده است ) Repeated measures ANOVA(نس اندازه هاي تكراري از تحليل واريا

 .انجام شده است

 تشريح بخش يافته ها -5

a.  بين سه گروه با استفاده از ... در جدول يك مقايسه متغيرهاي عددي مثل سن، توده بدني وANOVA  انجام شده

اما بهتر است از آزمون هاي پسين انجام شده است تي مستقل است و مقايسه دو بدوي گروه ها با استفاده از 

در جدول دو هم كه متغيرهاي عددي بين دو گروه پاسخ دهنده و غير ...). مثل بانروني، توكي و ( استفاده نمايد

 .با استفاده از آزمون تي مستقل انجام شده است )10باالتر و پايين تر از  ACTH(پاسخ دهنده 

b. خ مثبت بر اساس ت پاسمقايسه نسبACTH  در سه گروه با استفاده از آزمون كاي دو انجام شده است نتايج در

 .آمده است 3482پارگراف ماقبل آخر ستون اول و پاراگراف اول ستون دوم صفحه 

c.  شانس پاسخ دهي مثبت در دو گروهBilateral  وunilateral  با استفاده از رگرسيون لوجستيك بررسي شده

 .درصد بيشتر بوده است unilateral 7/27نسبت به  bilateralاست و مقدار شانس در گروه 

 

  )دانشيار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دكتر آوات فيضي(

  


