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زر قالة یک کارآزهایی تالیٌی یک سَ کَر رٍی زًاى تارزار هثتال تِ ساب کلیٌکال ّایپَ تیرٍئیس تی پی اٍ هٌفی
اثرات لَتیرٍکسیي تر پیاهسّای تارزاری ارزیاتی ضسُ است  .هثتالیاى تِ ساب کلیٌیکال ّیپَتیرًٍیس تِ زٍ
گرٍُ تقسین ضسًس ٍ یک گرٍُ لَتیرٍکسیي زریافت کرز ( ٍ )176گرٍُ زٍم تسٍى هساذلِ پیگیری ضسًس
( ٍ )178یک گرٍُ سَم کِ یَتیرٍئیس تَزًس.)940(.
توضیحات زیر بخش روش های آماری بخش مواد و روش ها و یافته ها مبتنی بر آنها
- 1زر ایي پژٍّص هتغیرّا عسزی ًرهال تا هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار ٍ غیر ًر مل تا هیاًِ ٍ زاهٌِ هیا چارکی
گسار ش ضسًس (ًرهال تَزى هتغیرّا تا آزهَى کَلوَگرٍف -اسویرًَف ارزیاتی ضسُ است ) ٍ هتغیرّای غیر
عسزی تا تعساز ٍ زرصس گسارش ضسُ اًس  .هتغیرّای عسزی ًرهال تیي سِ گرٍُ تا آًالیس ٍاریاًس یک طرفِ
(ترای هقایسِ هیاًگیي یک هتغیر عسزی ًرهال زر تیص از زٍ گرٍُ هستقل استفازُ هی ضَز ) ٍ غیر ًرهال
تا آزهَى هيٍ -یتٌی هقایسِ ضسُ اًس .که بایذ از آزمون کروسکال. -والیس که معادل غیر پارامتری آنالیس
واریانس است انجام می شذ زر جسٍل یک هتغیرّای عسزی هثل سي تارازری ،ضاذص تَزُ تسًی ٍ ...تا
هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار گسارش ضسًس ٍ هتغیرّای غیر عسزی هثل سي تارزاری زر ٍیسیت ّای هرتلف
ترحسة ّفتِ ٍ ساتقِ ًاتارٍری تا تعساز ٍ زرصس گسارش ضسُ اًس ٍ چَى تصَرت تصازفی گرٍّا تطکیل
ضسُ اًس کاهال ضثیِ ّن ّستٌس ٍ آزهًَی رٍی آًْا اًجام ًطسُ است اها زر جسٍل

 2کِ عَارض ٍ

پیاهسّای تارزاری را گسارش هی کٌس هتغیرّای عسزی ًرهال هثل ّفتِ ّای تارزاریٍ ،زى ٌّگام تَلس ،قس
ًَزاز ٍ  ...تا هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار گسارش ٍ تا آًالیس ٍاریاًس هقایسِ ضسُ اًس ٍ

ٍ هتغیرّای عسزی

غیر ًرهال سطح ًَ TSHزاز تا هیاًِ ٍ زاهٌِ هیاى چارکی گسارش ضسُ ٍ تا آزهَى هيٍ -یتٌی هقایسِ ضسُ
ٍ هتغیر غیر عسزی هثل ًَع زایواى ٍ  ...تا تعساز ٍ زرصس گسارش ضسُ اًس ٍ تا آزهَى کای زٍ هقایسِ
ضسُ اًس .هالحظِ هی ضَز سِ گرٍُ فقط از ًظر ًَع زلیواى تا ّن اذتالف هعٌی زار زارًس .
- 2زر ًوَزار  2رًٍس تغییرات سِ هتغیر  T4 ٍ FT4 ،TSHرا زر سِ ترایوستر تیي سِ گرٍُ هقایسِ ضسُ
است ٍ فقط زر ترایوستر اٍل تیي سِ گرٍُ از ًظر  TSHتفاٍت هعٌی زار ٍجَز زارز ٍ گرٍُ یَتیرٍئیس از
هیاًگیي پاییي تری ترذَرزارًس  .زر ًوَزار  3زرصس زایواى ًارس را زر سِ گرٍُ تر اساس سطح TSH
زر سِ گرٍُ گسارش ٍ هقایسِ کرزُ است ٍ هالحظِ هی ضَز زر ّر زٍ ٍضعیت (تر اساس TSH=2.5

ٍ  )TSH=4زر گرٍُ زرهاى ًطسُ ًرخ زایواى ًارس تطَر هعٌی زاری تاالتر است ٍ حتی گرٍُ زرهاى
ضسُ ّن از گرٍُ یَتیرٍئیس تاالتر است .
 - 3زر جسٍل ً 3تایج هرتَط تِ یک هسل آهاری تٌِ ًام  Log logisticرا ترای تررسی عَاهل یا پیص تیٌی
کٌٌسُ ّای زٍ پیاهس تارزاری یعٌی ًارس تَزى ًَزاز ٍ تستری ضسى ًَزاز را ًطاى هی زّس ایي هسل ّن
ّواًٌس رگرسیَى لَجستیک است اها عوستا زر هطالعات ّوگرٍّی ٍ کارآزهایی تیطتر استفازُ هی ضَز کِ
زر آًْا الزم است ذطر ًسثی ( )relative riskتِ جای ًسثت ضاًس ( )odds ratioگسارش گرزز ٍ
تَیژُ ٍقتی پیاهس ًازر تاضس کِ

 ORتر اساس رگرسیَى لَجستیک ترآٍرز قاتل اعتوازی ترای

ًرَاّس تَز تایس از ایي هسل استفازُ کرز ّواًٌس
هتغیر پاسد کِ یک هتغیر کیفی زٍ حال

RR

هسل رگرسیَى لَجستیک ٌّگاهی استفازُ هی ضَز کِ

تی ( :زر پژٍّص حاضر زر جسٍل

ً 3ارس تَزى ً/ثَزى ٍ

تستری/عسم تستری ) است ٍ قرار است هطرص ضَز چِ هتغیرّایی (هتغیرّای هستقل یا پیص تیٌی کٌٌسُ )
تا آى ارتثاط زارًس  .زر ایي پژٍّص زر جسٍل ّ 3ر زٍ پیاهس زٍ حالتی هرتَط تِ ًَزازاى تعٌَاى تاتعی از
سطح  ٍ TSHیس ازراری هَرز پیص تیٌی قرار گرفتِ است  .زر ایي رگرسیَى راتطِ هتغیرّای هستقل تا
پاسد زر قالة ضاذصی تٌام RRگسارش ٍ هٌعکس هی گرزز هقازیر تسرگتر از یک ایي ضاذص تِ هعٌی
ارتثاط هستقین تا ًارس تَزى یا تستریثَزى یا عاهل ذطر ( )Risk factorتَزى است ٍ اگر کوتر از یک
تاضس تِ هعٌی هحافظتی ( )Protectiveتَزى عاهل است ٍ اگر فاصلِ اطویٌاى هرتَطِ ،عسز یک را ضاهل
ًثاضس راتطِ هتغیر هستقل تا هتغیر پاسد هعٌی زار است ) هالحظِ هی ضَز زر هَرز ّر زٍ پیاهس گرٍُ هازراى
تا  TSHتاالی  4کِ زرهاى ًطسُ اًس تعٌَاى گرٍُ هقایسِ ٍ رفرًس زر ًظر گرفتِ ضسُ اًس ٍ تقیِ گرٍُ ّا تا آى
هقایسِ ضسُ اًس ٍ ذطر پیاهس ًارس تَزى ٍ تستری ضسى زر آًْا زر قیاس تا ایي گرٍُ هحاسثِ ضسُ است هالحظِ
هی ضَز هازراى تا  TSHتاالی  4اها زرهاى ضسُ ًسثت تِ گرٍُ فَق خ طری تِ اًسازُ  61زرصس کوتر را تجرتِ
کرزُ اًس ( ( )1-0.39 -RR=0.39حساقل 2زرصس ٍ حساکثر  85زرصس کوتر ) ٍ گرٍُ  TSHکوتر از  4کِ زرهاى
ًطسُ اًس ًیس ذطری کوتر تجرتِ هی کٌٌس ( 56زرصس کوتر ) اها سطح یس ازرای راتطِ هعٌی زاری تا ًارس تَزى
ًطاى ًسازُ است .زر هَرز تستری ضسى ّیچ یک از سطَح  ٍTSHیس ازراری راتطِ هعٌی زاری ًطاى ًسازُ اًس
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