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زر قالة یک هطالؼِ کََّرت آیٌسُ ًگز  30سالِ زر ایاالت هتحسُ آهزیکا تز اساس پیگیزی  1238سى زر فاصلِ
 1986تا  2016راتطِ طَل هست ضیز زّی هازر تا تزٍس زیاتت زر سًاى زر آیٌسُ تزرسی کززُ اًس .
توضیحات زیر بخش روش های آماری بخش مواد و روش ها و یافته ها مبتنی بر آنها
 - 1زر ایي پژٍّص هتغیزّا ػسزی ًزهال تا هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار ٍ غیز ًزهال تا هیاًِ ٍ زاهٌِ هیاى چارکی
گشارش ضسًس ٍ هتغیزّای غیز ػسزی تا تؼساز ٍ زرصس گشارش ضسُ اًس  . .هتغیزّای ػسزی ًزهال تیي زٍ
گزٍُ تا آسهَى  Tزٍ ًوًَِ هستقل (تزای هقایسِ هیاًگیي یک هتغیز ػسزی ى رهال زر زٍ گزٍُ هستقل
استفازُ هی ضَز ) ٍ غیز ًزهال تا آسهَى هيٍ -یتٌی (هؼازل  Tاست تزای هتغیزّای غیز ًزهال ) هقایسِ ضسُ
اًس .هتغیزّای غیز ػسزی تا آسهَى کای زٍ هقایسِ ضسُ اًس  .زر جسٍل تؼساز ٍ ًزخ تزٍس زیاتت زر رزُ
ّای تؼساز هاُ ّای ضیززّی هازر گشارش ضسُ است  .هالحظِ هی ضَز زر ّز زٍ گزٍُ سًاى کِ زر زٍراى
تارزاری تا ٍ تسٍى زیاتت حاهلگی تَزًس تا افشایص زٍرُ ضیززّی ًزخ اتتال یا تزٍس زیاتت زر آیٌسُ کاّص
هی یاتس تزای هثال زر سًاى هثتال تِ زیاتت حاهلگی آًْایی کِ ضیززّی ًساضتِ اًس ًزخ تزٍس زیاتت زر آًْا
تِ اسای ّز ً 1000فز  31تَزُ زر حالیکِ آًْایی کِ تیص اس  12هاُ ضیززّی زاضتِ اًس ایي ًزخ تِ ً 10فز
زر ّز  1000ضرص-سال پیگیزی کاّص یافتِ است زر ًوَزار یک ًیش ّویي هَضَع تصَرت هقایسِ تیي
سًاى تا ٍ تسٍى زیاتت حاهلگی ارائِ ضسُ است  .هالحظِ هی ضَز زر ّوِ رزُ ّای ضیززّی ّوَارُ ًز خ
اتتال تِ زیاتت زر آیٌسُ زر تیي سًاى تا تجزتِ زیاتت حاهلگی تاالتز اس سًاى تسٍى زیاتت حاهلگی است لیکي
زر ّز زٍ گزٍُ زر ایي ًوَزار ّن هٌؼکس است کِ تا افشایص طَل هست ضیززّی ًزخ اتتال تِ زیاتت
کاّص هی یاتس ّز چٌس ًزخ اتتال تِ زیاتت زر آیٌسُ زر سًاى تا زیاتت حاهلگی تاالتز است .
 - 2زر جسٍل  2حصَصیات پایِ ای افزاز هَرز تزرسی زر ضزٍع هطالؼِ تیي زٍ گزٍُ هثتال ٍ غیز هثتال تا
آسهَى ّای آهاری هٌاسة هقایسِ ضسُ اًس هتغیزّای ػسزی ًزهال هثل سي ،سي قاػسگی  ،ضاذص تَزُ
تسًی ٍ  ...تا هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار گشارش ضسُ اًس ٍ تا آسهَ ى  tهستقل تیي زٍ گزٍُ هقایسِ ضسُ اًس کِ
آًْایی  p<0.05زارًس تیي زٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌی زار زارًس ٍ هتغیزّای ػسزی غیز ًزهال ًیش هثل
 ،HOMA-IRهیشاى هصزف الکل ٍ  ...تا هیاًِ ٍ زاهٌِ هیاى چارکی گشارش ضسُ اًس ٍ تا آسهَى مٍ -یتٌی

هقایسِ ضسُ اًس (زر تحلیل آهاری اضارُ ضسُ تا کزٍسکالٍ -الیس) ٍ ضاذص  ٍ HOMAفؼالیت فیشیکی
تیي زٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌی زارًس  .هتغیزّای غیز ػسزی هثل ًژاز ،تؼساز سایواى ّا ،تاّل ،هصزف سیگار ٍ ...
تا تؼساز ٍ زرصس گشارش ضسًس ٍ تا آسهَى کای زٍ تیي زٍ گزٍُ هقایسِ ضسُ اًس ٍ آًْایی کِ زا

رای

ّ P<0.05ستٌس تفاٍت هؼٌی زاری تیي زٍ گزٍُ زارًس تزای هثال  73زرصس هثتالیاى تِ زیاتت اس سیاّاى
تَزًس ٍ هاتقی سفیس کِ تفاٍت تا  P<0.001تیي زٍ گزٍُ اس ًظز ًژاز هؼٌی زار تَزُ است  .زر جسٍل سِ
ًیش هثل جسٍل  2اس ّویي رٍیِ تزای گشارش هتغیزّا ٍ هقایسِ آًْا تیي ز ٍ گزٍُ زیاتتی ٍ غیز هثتال استفازُ
کززُ است  .زر جسٍل سِ هتغیزّای طَل زٍرُ پیگیزی تیي زٍ گزٍُ هقایسِ ضسُ است زر حالیکِ زر
جسٍل  2هتغیزّا زر ضزٍع زٍرُ پیگیزی تیي زٍ گزٍُ هقایسِ ضسُ اًس
 - 3زر جسٍل  4راتطِ طَل هست ضیز زّی تا اتتال تِ زیاتت زر آیٌسُ زر سًاى

تا استفازُ اس هسل آهاری

رگزسیَى کاکس اًجام ضسُ است ((هسل رگزسیَى کاکس ٌّگاهی استفازُ هی ضَز زر قالة هطالؼات
پیگیزاًِ ٍ کََّرت کِ افزاز زر طَل سهاى پایص هی ضًَس تا تزٍس یک پیاهس زر آًْا ثثت ضَز ٍ ػَاهلی
کِ تا تزٍس ایي پیاهس زر ارتثاط ّستٌس تزرسی هی ضَز هتغیز پاسد زر ایي هسل رگزسیًَی یک هتغیز کیفی
زٍ حالتی  ( :زر پژٍّص حاضز زر جسٍل  4اتتال/ػسم اتتال تِ زیاتت ) است ٍ قزار است هطرص ضَز چِ
هتغیزّایی هستقل یا پیص تیٌی کٌٌسُ تا آى ارتثاط زارًس  .زر ایي پژٍّص زر جسٍل  4راتطِ هتغیز هستقل
طَل هست ضیززّی کِ زر چْار رزُ ػسم ضیزز ّی/تا  6هاُ 6 /تا  12هاُ ٍ تاالی  12هاُ تقسین ضسُ ٍ تا
هتغیز پاسد زٍ رزُ ای اتتال تِ زیاتت تا استفازُ اس ایي هسل تزرسی ٍ گشارش ضسُ است .زر ایي رگزسیَى
راتطِ هتغیزّای هستقل تا پاسد زر قالة ضاذصی تٌام  HRگشارش ٍ هٌؼکس هی گززز هقازیز تشرگتز اس
یک ایي ضاذص تِ هؼٌی ارتثاط هستقین تا اتتال یا ػاهل ذطز ( )Risk factorتَزى است ٍ اگز کوتز اس
یک تاضس تِ هؼٌی هحافظتی ( )Protectiveتَزى ػاهل است ٍ اگز فاصلِ اطویٌاى هزتَطِ ،ػسز یک را
ضاهل ًثاضس راتطِ هتغیز هستقل تا هت غیز پاسد هؼٌی زار است ) .زر ایي ارتثاط سٌجی اتتسا راتطِ ذام
( )Unadjustedطَل هست ضیززّی تا اتتال تِ زیاتت تزرسی ضسُ است سًاى کِ ضیززّی ًساضتٌس
تؼٌَاى گزٍُ هزجغ اًتراب ضذُ ٍ ذطز اتتال تِ زیاتت زر زیگز گزٍُ ّای طَل ضیززّی تا ایي گزٍُ
هقایسِ ضسُ است تزای هثال گزٍّی کِ طَل ضیززّی آًْا تاالی  12هاُ تَزُ ًسثت تِ گزٍُ غیز ضیززُ
ذطزی تِ اًساسُ  71زرصس ( ( )HR=/29حساقل  ٍ 51حساکثز  83زرصس ذطز کوتزی را تزای اتتال تِ
زیاتت تجزتِ کززُ اًس ) ٍ زر هسل  4کِ اثز ّوِ هرسٍضگزّا تؼسیل ٍ حذف ضسُ است تاس ّن راتطِ هؼٌی
زاری تیي طَل هست ضیززّی تا تزٍس زیاتت ٍجَز زارز تزای هثال زر هسل  4هالحظِ هی ضَز سًاًی کِ
تیص اس  12هاُ ضیززّی زاضتٌس ًسثت تِ سًاًی کِ ضیز تِ کَزک ذَز ًسازُ اًس اس ذطزی تِ اًساسُ

47

زرصس کوتز ( ( )HR=0/53حساقل  ٍ 2حساکثز  71زرصس ذطز کوتز را تجزتِ کززُ اًس ) .تطَر کلی
هالحظِ هی ضَز تا تؼسیل اثز ّوِ هرسٍضگزّا سًاًی کِ تیص اس  6هاُ ضیززّی زاضتِ اًس اس حطز کوتزی
تزای اتتال تِ زیاتت ًسثت تِ سًاًی کِ ضیززّی ًساضتِ اًس تزذَرزارًس .
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