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 -1در قالب يك مطالعه آينده نگر ) (prospectiveارتباط مقدار متغيرهاي  uPRAL, urinary citrateﺑا
شاخص هاي كيفيت استخوان ) (Bone qualityو شاخص هاي هندسي استخوان ) (Bone geometryو

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

 -2توضيح مطالب آماري بخش مواد و روش ها و يافته هاي مبتني بر آن در بخش يافته ها)با توﺟه
به اينكه خيلي از روش هاي آماري كه در بخش تحليل آماري اشاره كرده اند عمﻼ ذر يافته ها

اثري از نتايج آنها نيست توضيح روش هاي آماري ﺻرفا بر اساس اطﻼعات ﺟداول ارائه مي

شود(

 .aداده هاي عددي كه داراي توزيع نرمال نبودند ﺑا اجراي تبديل لگاريتم سعي در نرمال سازي آنها شده است
و ﺑا توجه ﺑه اينكه غالب متغيرهاي عددي فاقد توزيع نرمال ﺑوده اند در جدول يك ﺑصورت ميانه و دامنه

ميان چاركي گزارش شدند.

 .bاز ضريب همبستگي جزيي پيرسن) (partial correlationﺑراي ﺑررسي ارتباط سيترات ادراري ﺑا
 RACE ، uPRALو  urinaryPHاستفاده شده است .در ضريب همبستگي جزئي ارتباط دو متغير ﺑا
هم ﺑررسي مي شود اما اثر يك يا چند متغير مخدوشگر تعديل مي گردد .اين ضريب هم مثل ضريب

همبستگي معمولي پيرسن است) مقدارش ﺑين منهاي يك تا يك تغيير مي كند ،عﻼمت منفي يعني ارتباط
معكوس دو متغير مورد ﺑررسي و عﻼمت مثبت متناظر ﺑا ارتباط همسوي دو متغير مي ﺑاشد ،هر چه مقدار

اين ضريب صرف نظر از عﻼمت ﺑه يك نزديك ﺑاشد شدت ارتباط دو متغير ﺑيشتر است و هرچه ﺑه صفر

نزديك تر ﺑاشد راﺑطه ضعيف تر است( .نتايج همبستگي پيرسن در جدول دو آمده است مثﻼ  uPRALﺑا
 urinary Citrateراﺑطه معكوس معني دار دارد )ضريب مقدار منفي دارد و پي وليو مرﺑوطه معني دار

 (P=0/001و در اين ارتباط سنجی اثر مخدوشگر مهمی مثل  RACEکنترل گرديده است.

اما رابطه دو متغير RACEو  urinaryPHﺑا  urinary Citrateمثبت و معني دار است ﺑه اين
معني كه ﺑا افزايش مقادير آنها مقدار سيترات ادار نيز افزايش مي ياﺑد.

 .cاز رگرسيون خطي ﺑراي ﺑررسي ارتباط  Upralو  urinary Citrateﺑا شاخص هاي كيفيت استخوان
و هندسي استخوان استفاده شد .در رگرسيون خطي ﺑر خﻼف همبستگي كه فقط ارتباط دو متغير قاﺑل

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

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

سيترات ﺑا  bone mineral densityمثبت ) (β=0/02و معني دار است و ﺑا افزايش سيترات اين
شاخص نيز افزايش مي ياﺑد اما متغير مستقل  Upraراﺑطه منفي ) (β=-0/02دار ﺑا شاخص محتوي
معدني استخوان دارد يعني ﺑا افزايش آن سطح  bone mineral densityكاهش مي ياﺑد.

 .dاز روش رگرسيون لوجستيك چند ﺑراي ﺑررسي سطح سيترات ادراري و  Upraﺑعنوان متغيرهاي مستقل
ﺑا خطر شكستگي )متغير پاسخ غير عددي دو حالتي شامل رده هاي شكستگي/عدم شكستگي( استفاده
كرده اند )از اين مدل زماني استفاده مي شود كه ﺑخواهند ﺑررسي كنند چه عواملي پيش ﺑيني كننده يك
متغير پاسخ دو حالتي )ارتباط متغيرهاي مستقل يا پيش ﺑيني كننده در قالب شاخص نسبت شانس )(OR

و فاصله اطمينان مرﺑوطه منعكس مي شود كه اگر  ORﺑزرگتر از يك ﺑاشد و فاصله اطمينان مرﺑوطه عدد
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

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

سطح سيترات شانس شكستگي را  53درصد كاهش مي دهد ) (OR=0/47و اين راﺑطه معني دار است

)حداقل شانس را يك و حداكثر  78درصد كاهش مي دهد -تفسير فاصله اطمينان ،فاصله اطمينان شامل
عدد يك نيست( اما افزايش سطح  Upraيك عامل خطر ﺑراي شكستگي در دختران است و شانس

شكستگي را 153درصد يا  2/53ﺑراﺑر افزايش مي دهد )) (OR=2/53حداقل 2درصد و حداكثر 528

درصد ﺑا اطمينان  95درصد خطر تجرﺑه شكستگي را افزايش مي دهد -فاصله اطمينان عدد يك را در

ﺑرندارد(
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