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با  uPRAL, urinary citrate) ارتباط مقدار متغيرهاي prospectiveآينده نگر (در قالب يك مطالعه  -1
) و Bone geometry) و شاخص هاي هندسي استخوان (Bone qualityشاخص هاي كيفيت استخوان (

ساله  18تا  6كودك  231ساله از  15با خطر شكستگي در قالب يك پيگيري  urinary citrate نيز ارتباط 
   مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه (در بخش يافته ها افته هاي مبتني بر آنتوضيح مطالب آماري بخش مواد و روش ها و ي -2
به اينكه خيلي از روش هاي آماري كه در بخش تحليل آماري اشاره كرده اند عمال ذر يافته ها 

بر اساس اطالعات جداول ارائه مي صرفا توضيح روش هاي آماري اثري از نتايج آنها نيست 
 شود)
a.  با اجراي تبديل لگاريتم سعي در نرمال سازي آنها شده است بودند نكه داراي توزيع نرمال داده هاي عددي

دامنه و  هبصورت ميان در جدول يكو با توجه به اينكه غالب متغيرهاي عددي فاقد توزيع نرمال بوده اند 
  . گزارش شدندميان چاركي 

b.  پيرسنجزيي از ضريب همبستگي)partial correlation(  اري با سيترات ادربراي بررسي ارتباط
uPRAL  ،RACE  وurinaryPH  استفاده شده است. در ضريب همبستگي جزئي ارتباط دو متغير با

اين ضريب هم مثل ضريب هم بررسي مي شود اما اثر يك يا چند متغير مخدوشگر تعديل مي گردد. 
رتباط ( مقدارش بين منهاي يك تا يك تغيير مي كند، عالمت منفي يعني اهمبستگي معمولي پيرسن است

معكوس دو متغير مورد بررسي و عالمت مثبت متناظر با ارتباط همسوي دو متغير مي باشد، هر چه مقدار 
اين ضريب صرف نظر از عالمت به يك نزديك باشد شدت ارتباط دو متغير بيشتر است و هرچه به صفر 

با  uPRALست مثال رابطه ضعيف تر است). نتايج همبستگي پيرسن در جدول دو آمده انزديك تر باشد 
urinary Citrate  رابطه معكوس معني دار دارد (ضريب مقدار منفي دارد و پي وليو مربوطه معني دار

001/0=P ( و در اين ارتباط سنجی اثر مخدوشگر مهمی مثلRACE  .کنترل گرديده است
به اين است مثبت و معني دار  urinary Citrate با urinaryPHو  RACE اما رابطه دو متغير

 د.معني كه با افزايش مقادير آنها مقدار سيترات ادار نيز افزايش مي ياب
c.  از رگرسيون خطي براي بررسي ارتباطUpral  وurinary Citrate  با شاخص هاي كيفيت استخوان

. در رگرسيون خطي بر خالف همبستگي كه فقط ارتباط دو متغير قابل و هندسي استخوان استفاده شد



، در اين بررسي كردمي توان توان ارتباط يك متغير پاسخ عددي را با چند متغير مستقل  سنجش است مي
 urinaryو  Upral تحقيق شاخص هاي كيفيت و هندسي استخوان بعنوان متغير پاسخ تابعي از مقادير

Citrate اي بعنوان متغيرهاي مستقل مدلبندي شده اند و در اين رابطه سنجي اثر مجموعه اي از متغيره
براي مثال رابطه . نتايج در جدول سه آمده است. مخدوشگر مهم مثل سن، جنس، ... تعديل گرديده است

و معني دار است و با افزايش سيترات اين  )β=02/0مثبت ( bone mineral densityسيترات با 
) دار با شاخص محتوي β=-02/0رابطه منفي ( Upraشاخص نيز افزايش مي يابد اما متغير مستقل 
 كاهش مي يابد. bone mineral densityمعدني استخوان دارد يعني با افزايش آن سطح 

d.  و از روش رگرسيون لوجستيك چند براي بررسي سطح سيترات ادراريUpra مستقل  هايبعنوان متغير
استفاده  با خطر شكستگي (متغير پاسخ غير عددي دو حالتي شامل رده هاي شكستگي/عدم شكستگي)

كرده اند (از اين مدل زماني استفاده مي شود كه بخواهند بررسي كنند چه عواملي پيش بيني كننده يك 
) ORمتغير پاسخ دو حالتي (ارتباط متغيرهاي مستقل يا پيش بيني كننده در قالب شاخص نسبت شانس (

فاصله اطمينان مربوطه عدد بزرگتر از يك باشد و  ORو فاصله اطمينان مربوطه منعكس مي شود كه اگر 
يك را در برد نداشته باشد آن متغير مستقل يك عامل خطر معني داري براي پيامد مد نظر است و بر 
عكس اگر كمتر از يك و فاصله اطمينان شامل يك نباشد يك عامل محافظتي معني دار است). نتايج 

را شده است ارائه شده است. در اين كه به تفكيك در دختران و پسران اج 4در جدول  اجراي اين مدل
جدول رابطه معني دار بين متغيرهاي مستقل با خطر شكستگي فقط در دختران مشاهده مي شود و افزايش 

) و اين رابطه معني دار است OR=47/0درصد كاهش مي دهد ( 53سطح سيترات شانس شكستگي را 
ر فاصله اطمينان، فاصله اطمينان شامل تفسي -درصد كاهش مي دهد 78(حداقل شانس را يك و حداكثر 

يك عامل خطر براي شكستگي در دختران است و شانس  Upraعدد يك نيست) اما افزايش سطح 
 528درصد و حداكثر 2) (حداقل OR=53/2برابر افزايش مي دهد ( 53/2درصد يا 153شكستگي را 

اصله اطمينان عدد يك را در ف -درصد خطر تجربه شكستگي را افزايش مي دهد 95درصد با اطمينان 
 برندارد) 
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