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در سھ موقعیت می خواھند بررسی کنند کورتیزول  در این مقالھ  -1

و کورتیزون بزاقی می تواند بعنوان جایگزین یا نشانگر میزان 
سرمی این متغیرھا باشد. دوره زمانی اول کھ فیزولوژیک بوده 
، دوره دوم و سوم بعد از مصرف ھیدروکورتیزون خوراکی و 

ول و تزریقی بوده است. در ھر یک از این دوره ھا کورتیز
کورتیزون سرمی و بزاقی، آلوبومین سرم و کورتیزول بایندینگ 

شدند و رابطھ بین  گلوبولین و کورتیزول آزاد اندازه گیری
 آنھا بررسی شد.

توضیح مطالب آماری بخش مواد و روش ھا و نتایج مبتنی بر  -2
 آنھا در بخش یافتھ ھا

a. تفاوت بین متغیرھای اندازه گیری شده در زمان ھای مختلف 
(مقایسھ سطح آنھا بین ھر دو زمان) با استفاده از آزمون 

. در دوره اول غیر پارامتری ویلکاکسون انجام شده است
این تفاوت ھا  1471در پاراگراف دوم ستون سمت راست صفحھ 

 بیان شده است. 
b.  ھمبستگی بین سطح کورتیزول و کورتیزون سرم و بزاق با

ضریب ھمبستگی ارزیابی شده است. در دوره اول این ھمبستگی 
کورتیزول سرمی بھ بین کورتیزول و کورتیزون بزاقی با 

داشتند کھ نشان  93/0و  89/0ترتیب ھمبستگی مثبت و زیادی 
ی می دھد کورتیزول سرمی با کورتیزول و کورتیزون بزاق

با اطمینان قابل ارزیابی می باشد. پاراگراف سوم ستون 
و جدول دو این ھمبستگی ھا برای مقطع  1471سمت راست صفحھ 

اول نشان می دھد. اعداد داخل پرانتز یک فاصلھ اطمینان 
درصد برای ھمبستگی بین متغیرھا ھستند و حداقل و  95

 درصد برای این95حداکثر ھمبستگی را در سطح اطمینان 
 متغیرھا نشان میدھند. 

c.  در مقاطع دو و سھ باز ھم این ھمبستگی ھا مورد ارزیابی
قرار گرفتھ اند کھ نتایج در جدول سھ و چھار آمده است 

ھمبستگی بین کورتیزول سرم و  3برای مثال در جدول 
) است اما کوریزون  48/0تا  16/0(حداقل  3/0کوریزول بزاق 

). NSمعنی دار نداشتھ است (سرمی با کورتیزول بزاق رابطھ 
 است. 3مشابھ جدول  4نتایج موجود در جدول 

d.  برای بررسی ارتباط سطح کورتیزول سرم بعنوان تابعی از
سطح کوریزون بزاقی (یعنی اینکھ آیا سطح سرمی کورتیزول 
بوسیلھ سطح کوریزون بزاقی قابل پیش بینی است؟) در سھ 

استفاده شده است. این  Linear mixed effect modelمقطع از مدل 



مدل ھمانگونھ کھ در جلسات گذشتھ اشاره شد برای وقتی 
مناسب است کھ از بیماران چند بار اندازه گیری متغیرھای 
مورد بررسی انجام شود کھ می تواند نوسانات مقادیر بدست 
آمده از ھر فرد و ھمچنین بین افراد مختلف را پوشش دھد. 

ی کورتیزول سرم فاقد توزیع چون متغیر مورد بررسی یعن
نرمال و دارای واریانس ناھمگن بوده است برای بدست آمدن 
یک رابطھ مناسب از آن لگاریتم گرفتھ شده است و رابطھ 
بین مقادیر لگاریتم گیری شده با سطح کوریزون بزاق 

مالحظھ می  bو  aبخش  2مدلبندی شده است و در نمودارھای 
ی داری بین سطح سرمی کورتیزول رابطھ بسیار قوی و معنشود 

و کورتیزون بزاق وجود دارد (یعنی : سطح سرمی کورتیزول 
با استفاده از سطح بزاقی کورتیزون قابل پیش بینی است). 
انتخاب بھترین مدل کھ رابطھ بین این دو متغیر را تبیین 

،مالک اطاع بیزی Akaikeمی کند با استفاده از مالک ھای 
)baysian information criterion انجام شده است. مدلی کھ این (

   مالک ھای برای آن کمتر باشد مدل ارزشمندتری است 
دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم  –دکتر آوات فیضی 

 پزشکی اصفھان


