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در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی در مردان چاق با شاخص توده بدنی  03تا  03/5با fasting serum
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بصورت تصادفی قرار گرفتند تا اثر آنها بر شاخص های متابولیک(قندی و چربی) ،چاقی و ترکیب بدنی ارزیابی
شود.
توضیحات زیر بخش روش های آماری بخش مواد و روش ها و یافته ها مبتنی بر آنها
 -1متغرهایی نرمال با میانگین و خطای معیار( )SEنمایش داده شده اند برای مثال در جدول  2متغیرها
عددی نرمال مثل سن  ،دریافت انرژی و شاخص توده بدنی و در جدول  4نیز این متغیرها و  ...با
میانگین و خطای معیار گزارش شدند .مقایسه متغیرهای عددی نرمال بین بیش از دو گروه با آنالیز
واریانس و عددی غیر نرمال بین بیش از دو گروه با آزمون کروسکال-والیس که غیرپارامتری است
انجام شده است .یعنی در جدول  2که مقایسه متغیرهای اصلی پژوهش و تغییرات آنها در انتهای 6
ماه بین سه گروه اصلی انجام شده است با این آزمون ها صورت گرفته است و برای آنکه مشخص
شود در هر یک از گروه ها تغییر معنی داری در  6و  22ماه بعد از مداخله نسبت به شروع اتفاق افتاده
است از آزمون تی زوجی استفاده کرده (مقایسه درون گروهی -در هر گروه مقایسه انتهای  6ماه با
ابتدای مداخله و انتهای  22ماه با ابتدای مطالعه) .در جدول  2متغیرهای متغیرهایی مثل سن ،دریافت
انرژی و  ...بین سه گروه تفاوت معنی دار نداشتند .متغیر وزن و شاخص توده بدنی در ابتدای مطالعه
( )Bبین سه گروه تفاوت نداشته اما تغییرات آن در طول  6ماه برای هر دو متغیر بین سه گروه متفاوت
بوده با  P=0.03و هانگونه که مالحظه می شود در گروه های  DZXکاهش بیشتری صورت گرفته
است .در مورد شاخص های ترکیب بدن  FMتفاوت معنی داری را بین سه گروه در طول دوره
مداخله نشان داده و در مورد شاخص های قندی انسولین و قند خون ناشتا تغییرات معنی داری را
بین سه گروه نشان داده اند.

 -2در جدول  4اعضای دو گروه  DZX + PL and DZX + MTFبا هم ترکیب و به مدت  6ماه
دیگر پایش شدند و نتایج مقایسه  26نفر از این افراد در  6و  22ماه با شروع مداخله با آزمون تی
زوجی (دو نمونه وابسته) مقایسه شده است برای مثال مالحظه می شود در انتهای  6ماه  14.2واحد
و در انتهای  22ماه  13.6واحد انسولین ناشتا نسبت به شروع مطالعه کاهش یافته و در انتهای 22
ماه  76.7درصد کاهش در این شاخص روی داده است ،یا شاخص توده بدنی در انتهای  6ماه 3.6
و در انتهای  22ماه  4.5واحد کاهش و در انتهای  22ماه کاهش  12.2درصدی در این شاخص
دیده شده است که این تغییرات نسبت به شروع مطالعه به لحاظ آماری معنی دار بوده است .برای
متغیرهای دیگر نیز نتایج به همین صورت قابل تفسیر است و متغیرهایی که روی آنها در مقاطع زمانی
مختلف حروف  b ،aو  cقرار گرفته است تفاوت معنی داری در آنها نسبت به شروع مطالعه روی
داده است.
 -3همبستگی تغییرات در وزن بدن و  FMبا تغییرات انسولین ناشتا در انتهای  6ماه با ضریب همبستگی
پیرسن بررسی شده است که نتیجه در صفحه  4324ستون اول پاراگراف دوم منعکس شده است و
تغییرات هر دو متغیربا تغییرات انسولین در این شش ماه همبستگی معکوس و معنی داری داشته است
یعنی با افزایش انسولین  ،وزن یا  FMکاهش داشته (جهت تغییرات این متغیرها با انسولین عکس
بوده است)( .ضریب همبستگی پیرسن برای بررسی ارتباط دو متغیر عددی با توزیع نرمال استفاده می
شود  ،این ضریب مقدارش بین یک تا منهای یک می تواند قرار بگیرد و مقادیر مثبت آن یعنی ارتباط
همجهت و مقدار منفی یعنی ارتباط معکوس متغیرها است و هر چه مقدار ضریب صرف نظر از
عالمت به یک نزدیکتر باشد ارتباط دو متغیر قوی تر و هر چه به صفر نزدیکتر باشد دو متغیر ارتباط
خطی ضعیف تر دارند) .در ستون دوم صفحه  4324نیز این ضرایب همبستگی منعکس و گزارش
شده اند .در نمودار  0تغییرات در  FMبعنوان تابعی از انسولین در انتهای  6ماه مدل شده است و
مالحظه می شود بیشترین کاهش ها در  FMمتناظر است با مقادیر کمتر از  5انسولین و هر چه مقدار
انسولین بیشتر باشد تغییرات در  FMکمتر است.
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