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از درمان مورد پايش قرار گرفته اند در اين مطالعه بيماران مبتال به سرطان تيروئيد در طي دوره بعد  -1
نرخ رشد اين ليشن ها ) ) I) و متوسط (Sو بر اساس طبقه بندي ليشن گردن ( در دوسته مشكوك (

 مورد پيش بيني و مقايسه قرار گرفته است.و ماندگاري آنها 
 تحليل هاي آماري بخش متد و نتايج مبتني بر آنها در بخش يافته هاي مقاله -2

a. گروه از بيماران با شرايط فوق از نظر متغيرهاي كيفي (رسته اي) كه بصورت  اختالف بين دو
تعداد و درصد گزارش شده اند با استفاده از آزمون آماري كاي دو انجام شده است و در 
شرايطي كه حجم نمونه در اين مقايسات كم است از آزمون دقيق فيشر استفاده شده است. 

ان تشخيص ليشن در گردن موقع تيروئيدكتومي (در سه در جدول دو براي مثال توزيع مك
). اما P=45/0مكان گردن) تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر آماري وجود نداشته (

متفاوتي در دو گروه داشته است در دو گروه داراي توزيع آماري  AJCCمتغيري مثل 
)01/0=P ر اوليه در دو گروه تفاوت توزيع متغير موقيعيت نسبي نسبت به تومو 3). در جدول

 3) اما هانگونه كه در متن هم اشاره شده بر اساس جدول P=23/0معني دار آماري ندارد (
Lesion resolusion )بصورت معني داري در گروه گروه بيماران با شرايط متوسطI (

 ). P<001/0بيشتر است ( Sبصورت معني داري از گروه 
b.  متغيرهاي عددي با توجه به اينكه فاقد توزيع نرمال بودند بصورت ميانه و دامنه گزارش

شدند(اگر توزيع آنها نرمال باشد بصورت ميانگين و انحراف معيار گزارش مي شوند) و بين دو 
ويتني (اگر توزيع نرمال باشد با استفاده از آزمون -گروه با استفاده از آزمون غير پارامتري من

T ستقل چنين مقايسه اي انجام مي شود) مقايسه شده است. مثال در جدول دو سن كه بين م
) اما دايامتر P=41/0دو گروه مقايسه شده است تفاوت معني داربين دو گروه نداشته (

بزرگتر  Sبزرگترين تومور بر حسب ميلي متر بين دو گروه تفاوت معني دار داشته و در گروه 



ين در جدول سه بزرگترين ديامتر بين دو گروه تفاوت معني دار ). و همچنP=02/0است (
 ). P=01/0داشته (

c.  مقايسه رشد يك يا بيشتر از يك ليشن در گروه  2بر اساس نمودارS  بصورت معني داري
بصورت معني  I) و تعداد ليشن هاي مقاوم و ماندگار در گروه P=01/0بيشتر بوده است (

درصد متضاد  97درصد (توجه شود عدد 97درصد در برابر  64 است Sداري پايين تر از گروه 
 اشاره شده است) 3040درصد كه در متن در صفحه 5است با عدد 
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