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 مطالعه یرهای. متغ3-1

 اورده شده است. 1-3مطالعه در جدول  یرهایمتغ

 مطالعه و نقش آن ها یرهایمتغ3-1جدول

 نوع مطالعه.3-2

 بود. یشاهد-از نوع مورد یلیتحل-یفیتوص یمطالعه ا ،مطالعه نیا

 مورد مطالعه تی. جمع3-3

 کیساتولو  یو ه کیسارولو   یکه باا رو  هاا   بودند اکیزنان مبتال به سل ،مورد مطالعه یجامعه 

 بودند. یبارور یسن یو در محدوده  داده شده  صیتشخ

گروه شاهد شامل زنان بدون بیماری سلیاک و در محدوده ی سنی باروری که دارای ویژگی های 

 مشابه گروه مورد مطالعه بودند.

 یریروش نمونه گ.3-4

مطالعه شامل زنان مراجعاه کنناده باه     ی. نمونه هابوددر دسترس  یرینمونه گ ی،رینمونه گ ی وهیش

و دارای  قارار داشاتند   یبارور یسن یکه در محدوده بودند  یرازیش ادیص یدرمان-یمرکز آموزش

تعداد کل پروناده هاای بیمااران     .پرونده ی ابتال به بیماری در مرکز تحقیقات گوار  و کبد بودند

نفار آن هاا در    81 نفار آناان را زناان تشامیل مای دادناد و       101نفر بوده کاه   111مبتال به سلیاک، 



نفر آنان که واجاد شارای     72که به صورت در دسترس سال قرار داشتند  84-11محدوده ی سنی 

  بوده و تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند، وارد مطالعه شدند.

-گروه شاهد در این مطالعه از زنان واجد شرای  مراجعه کننده به درمانگاه پوست مرکز آموزشای 

 درمانی صیاد شیرازی انتخاب شدند. 

 حجم نمونه .3-5

نفار   72معاادل گاروه مطالعاه، یعنای      و بودناد  اکیمبتال به سل ماریبنفر  72شامل  تحقیق نمونه های

 . به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند اکیسل یماریفاقد ب زنان

 شرکت در مطالعه یارهایمع .3-6

 به طرح مارانیورود ب اریمع

ه داشات  اکیسال  یماار یب یشاده   دییا تا صی. تشاخ 1که  بود یورود در گروه مورد: شامل زنان اریمع

 34-71مانم  )  یقاعادگ  ی. چرخاه  3 .باشاند سال( 84تاا   11) یسن بارور ی. در محدوده 7 باشند

را پار   یناماه کتبا   تیرضاا  یبه شرکت در مطالعه داشته باشند و برگاه   لی. تما8روز( داشته باشند 

 اند. دهکر

 از طرح مارانیخروج ب اریمع

 (اکیاز سل ری)به غ یمی نت یشناخته شده  یها یماریابتال به ب (1

 یو کبد یویمزمن کل یها یماریابتال به ب (7



   یبدخ یها یماریابتال به ب (3

 منوپوز زودرس (8

   ینابارور یسابقه  (4

 ماه گذشته(  6 یقرار دهد ) ط ریرا تحت تاث یتخمدان ی رهیکه ذخ یهورمون تراپ (6

   یباردار (2

 کیستیک یمثل سندروم تخمدان پل یمربوط به بارور یها یماریبه ب ابتال (1

 gynecologyمربوط به   یها یجراح یسابقه  (1

   یروانپزشم یشناخته شده  یها یماریابتال به ب (10

 گاریمصرف س (11

 داده ها یابزار و روش جمع آور .3-7

مراجعاه کنناده باه مرکاز      مبتال باه سالیاک  زنان از  یکتب ینامه  تیرضا از اخذپس  در این مطالعه

و بیماااران مراجعااه کننااده بااه درمانگاااه پوساات بیمارسااتان      یرازیشاا ادیصاا یدرمااان-یآموزشاا

 تیورود باه مطالعاه را داشاته و رضاا      یکاه شارا   یینمونه هاا  صیادشیرازی به عنوان گروه کنترل،

باه عاالوه     گردیداخذ  تلفنو  یو اطالعات فردی  لعه را داشته اند را انتخاب کردمشارکت در مطا

 ،تاه ی)شامل گراو یاطالعات سوابق باردار ن،وز ،قد ،سن، کیاطالعات دموگراف یبرا یستیچک ل

.ساپس طباق برناماه    شد.  لیو تمم هیته یماریتعداد سق  و تعداد تولد زنده( و طول مدت ب ،تهیپار

 افات یاز هار دو گاروه در   یدیا نمونه خون ور ،مارانیب یقاعدگ ملیس 8-7در روز شده   یتنم یا



بااا کمااک رو    نیو پااروتکت FSH ،LH ،TSH ،AMH ایهورمااون هاا  یو سااطس ساارم  شااد

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) در همان روز با  شد و یریاندازه گ

 زیا ن AFCو  ی، حجا  تخمادان    یولاو  یمتخصاص راد  کیتوس  لگنی  یکمک رو  سونوگراف

  .شدو ثبت  یبررس

، FSH ،LHباوده و کیات هاای     Anshlabاستفاده شده در ایان مطالعاه کیات     AMHکیت های 

TSH کیت های پیشگامان طب بود. و پروتکتین استفاده شده در این مطالعه   

باوده   Samsung Medison WS80 دستگاه سونوگرافی استفاده شده در این مطالعاه دساتگاه   

است. سونوگرافی همه ی بیماران و گروه کنتارل توسا  یاک متخصاص رادیولاو ی باا ساابقه ی        

 یبارا  یتزم جهات انجاام ساونوگراف    داتیتمه یقبل از انجام سونوگرافل انجام شد.  سا 10کاری 

 ellipsoid equation ی لهیوساا بااه یحجاا  تخماادان  ریاا. متغشاادداده  سیتوضاا مااارانیب

(length×height×width×0.526–0.526)  شدمحاسبه. 

 داده ها لیو تحل هیروش تجز .3-8

داده هاا   لیا تحل یبرا نیهمچن گرفتقرار  لیتحل هیمورد تجذ 11ور ن   SPSSداده ها با نرم افزار 

و در  گردیاد آن ها مشاخص   ی تهینرمال  Kolmogorov-Smirnovآن ها با آزمون  عیابتدا توز

نرمااال از آزمااون  عیا از توز تیاامسااتقل و در صاورت عاادم تبع  tنرماال از آزمااون   عیااصاورت توز 

Mann-Whitney U عاالوه بار    زیا ن کیا مشخصاات دموگراف  یداده هاا  نطاور یاستفاده شد. هم



 Chaiاز آزماون   یکما  ریا غ یداده هاا  یمساتقل و بارا   tاز آزمون  یکم یداده ها یبرا فیتوص

square  شداستفاده. 

 مالحظات اخالقي .3-9

 می شود.محرمانه حفظ  قیتحق یاطالعات نمونه ها. 1

 .تزم از دانشگاه اخذ شد یمجوز ها قیانجام تحق ی. برا7

 کردند.مطالعه شرکت  نیدر ا یشخص تیافراد با رضا. 3

 اریا حاصال از مطالعاه جهات اساتفاده در اخت     جینتاا  قیمشارکت کنندگان تحق لی. در صورت تما8

 آنان قرار داده خواهد شد.

 امتناع کنند. یاز هممار دنستنتوا یم قی.مشارکت کنندگان در هر مرحله از تحق4

 شماره اخالق افتیگلستان با در یاخالق دانشگاه علوم پزشم تهیمطالعه پس از موافقت کم نیا . 6

IR.GOUMS.REC.1400.222  .انجام شد 

 

 

 

 



 مطالعه و نقش آن ها یرهایمتغ3-1جدول

ف
ردی

 

 

 

عناااااوان 

 متغیر

 متغیر نقش

 

  گیریمقیاس اندازه نوع متغیر

 

 لیعمتعریف 

 

 

نحاوه انادازه   واحد و 

 گیری

وابسته
مستقل 
زمینه ای 
  کننده 

مخدو
 

کمی
کیفی 
ا سمی 
 

رتبه
 

ای
 

فاصله ای 
یا نسبتی

 

بیماااااری  1

 سلیاک

اختالل گوارشی ناشای از     * *    * 

مصاارف گلااوتن موجااود 

 جو، چاودار ،در گندم

وجود و عادم وجاود   

بیمااااری بااار اسااااس 

آزمایشااااااااااااات و 

 آندوسموپی

رزرو  7

 تخمدانی

تخماک   تیو کم تیفیک  *  *     *

موجاود در تخمادان    یها

 ها

ساااانجش بااااا رو   

سونوگرافی و انادازه  

بعضی هورمون گیری 

 ها

حجاااااا   3

 تخمدان

 لهیوسا ه با  یحج  تخمدان *    *    *

سااونوگرافی ساانجیده   ی

شاااود و مبناااای آن  مااای

 ellipsoidبراسااااس 

equation 

(length×height×wi

dth×0.526–0.526) 

 محاسبه خواهد شد.

سااانجش حجااا  بااار 

اساس شااخص هاای   

 سونوگرافی



8 AFC *    *    *    شمار  تعاداد فولیماول

تخماادان در اوایاال هااای 

چرخاااه ی قاعااادگی باااا 

 کمک سونوگرافی

شااااامار  تعاااااداد  

 فولیمول ها

4 AMH *    *    *   هورماااون ترشاااس شاااده

 یتوساااا  ساااالول هااااا 

 ماااولیفول یگرانولاااوزا

 ,secondry یهااااا

antral  وearly 

antral  

ng/ml 

6 FSH *    *    *   گنادوتروپین ترشس شاده

از قسااامت قااادامی غاااده 

که نقش هیپوفیز می باشد 

مهمی در تولید تخمک و 

رشاااد فولیماااول هاااای   

 تخمدانی دارد

MIU/Ml 

2 LH *    *    * ترشس شاده   نیگنادوتروپ

غاااده  یاز قسااامت قااادام

باشد که نقش  یم زیپوفیه

تخمک گذاری در  یمهم

 دارد و تولید جس  زرد

IU/L 



1 TSH *    *    *   هورمااون ترشااس شااده از

هیپوفیز قدامی کاه ترشاس   

هاای تیروییادی   هورمون 

 کند  را تنمی  می

mU/L 

پاااروتکت 1

 ین

هورمااونی اساات کااه از    *    *    *

هیپوفیز پیشین ترشس شده 

و محاارک تولیااد شاایر از 

باشااد و  پسااتان هااای ماای

ترشااس باایش از حااد آن   

روی ناباااروری و آمنااوره 

 گذارد.  تاثیر می

ng/mL 

تعداد ساال هاای زنادگی     *    *  *   سن 10

 فرد

 سال

11 BMI   *  *    *   نساابت تااوده ی باادنی بااا

معادلااه ی نساابت وزن بااه 

 مجذور قد

kg/m2 

طاااااااول  17

ماااااادت 

 بیماری

سال های ابتال باه بیمااری    *    *  *  

 پس از تشخیص

 سال



 

 

 

 

 

 

ساااااوابق   13

 بارداری

ساابقه ی   ، پاریته،گراویته   * *   *  

 سق  و تعداد تولد زنده

 تعداد-دارد/ندارد


