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باليني، ويژگي هاي بيمار مبتال به سرطان تيروئيد  101همگروهي آينده نگر با بررسي در قالب يك مطالعه  -1
بودن مقايسه  BRAF-Positiveبودن با بيماراني كه  RAS-Positiveسونوگرافيك و پاتولوژيك بيماراني كه 

  گرديد. 
 

لحاظ نشده در مقاله عنواني براي اين بخش (توضيح مطالب آماري بخش مواد و روش ها  -2
 در بخش يافته ها آنو يافته هاي مبتني بر پاراگراف آخر بخش مواد و روش ها) - است
a.  معيار انحرافداده هاي عددي بصورت ميانگين و)SD(  گزارش شدند و داده هاي غير عددي بصورت

ن گزارش هايي آمده است. در جدول يك متغيرهاي چنيو دو ل يك وادر جد. درصد گزارش شدندتعداد و 
و در جدول دو متغيرهايي مثل جنسيت،  نوع نودول ، محتوي كيستيك نودول و ...غير عددي مثل 

متغيرهاي در جدول يك . گزارش شدندپرانتز) (داخل بصورت تعداد و درصد و ....  FNAسيتولوژي 
بصورت   و در جدول دو متغيرهايي مثل سن در زمان بررسي نودولاندازه بزرگترين نودول عددي مثل 

 ميانگين و انحراف معيار گزارش شده اند. 
b.  متغيرهاي عددي را بين هر دو گروه از بيماران فوق الذكر با آزمون تي دو نمونه مستقل مقايسه كرده اند

 يك مقايسه كرده اند. در جدول(يا آزمون دقيق فيشر) و متغيرهاي غير عددي را با آزمون كاي دو 
فوق ده از دو آزمون گروه بر اساس نوع متغيرها (عددي و غير عددي) با يكي استفادو ويژگي بيماران 

در جدول يك متغير عددي اندازه بزرگترين نودول و در جدول دو ميانگين  . مورد مقايسه قرار گرفته اند
با آزمون تي دو نمونه مستقل مقايسه شده اند و تفاوت به لحاظ آماري متغير سن در زمان ارزيابي نودول 

دو گروه تفاوت ميانگين سن بيماران در حاليكه است بين دو گروه معني دار براي اندازه بزرگترين نودول 
در جدول يك متغيرهاي غير عددي كه با آزمون كاي دو بين دو گروه مقايسه شده معني داري نداشت. 

، و يافته هاي Parynchymaاند و تفاوت معني داري داشتند عبارتند از محتوي كيستيك نودول، 
، FNA cytologyعددي معني دار بين دو گروه عبارتند از  راديولوژيك، و در جدول دو متغيرهاي غير

، و سه مورد اول از يافته هاي هسيتولوژيك شامل PTC histological Variantهيستولوژي، 
extrathyriodal extension ،lymphovascular metastas  وlymph node 

metastasis   
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