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دتحقیق در علوم پزشکی و اپیدمیولوژی در دو بعد انجام می شو:

Observational studyمطالعات مشاهده ای  -1

Interventionalمطالعات مداخله ای  -2
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 مواجهه  نمونه ها با علت فرضی  بدون انجام هیچ , دراین روش

گونه مداخله از طرف محقق صورت می گیرد 

بررسی  اثر سیگار در سرطان ریه :مثال 

این مطالعات بردو نوعند:

(Descriptive) مطالعات توصیفی -1

(Analytical)   مطالعات تحلیلی -2
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یع این نوع مطالعه بر روی  یک گروه انجام می شود وبه بررسی توز

بیماری یا یک  صفت در رابطه با شخص ، مکان وزمان می پردازد

  رابطه علت  ومعلول را بررسی نمی کند

 تنها به سئواالت پاسخ می دهد
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(Case Report)  گزارش مورد ( الف

(  Case Series)  گزارش گروهی ( ب

- Cross)مطالعات مقطعی (  ج Sectional)

(Ecological Study) مطالعات اکولوژیک ( د
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 برای توصیف وگزارش  خصوصیات جالب یا غیر معمول مشاهده

.شده دریک یا چند بیمار ، بمنظور  مستند سازی بکار می رود
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برای توصیف وگزارش خصوصیات جالب مشاهده شده درگروهی از بیماران

.استفاده می شود 

 کاربردها:

یکی پارکلین, بررسی  عالئم بالینی ) بررسی راههای تشخیص یک بیماری -

(شکایت بیمار 

تشخیص گروههای درمعرض خطر وبرنامه ریزی برای ارائه خدمات بهتر به -

.آنها

(فرضیه سازی )مطالعه مقدماتی برای طرح مطالعات تحلیلی -
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 خصوصیات:

.دریک دوره زمانی محدود انجام می شود -

.نیاز به گروه شاهد ندارد-

آزمونهای آماری مجاز است ومعموالٌ شاخصهای  حاصل با یک عدد ثابت           -

    (Norm ) مقایسه می شود
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Ecologic Studies
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 یاه مثالً گروه یهودیان، س)مطالعاتی که در یک گروه جمعیتی خاص

که بر روی یک ( ...و ایپوستان آمریکایی، ساکنان مناطق حاره 

مشخصه یا پدیده خاص در یک محدوده جغرافیایی مشخص انجام 

.  شود مطالعات اکولوژیک می گویند
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 مطالعات بوم شناختي یا اكولوژیك كه در كتب مختلف تحت نام

معروف استنیز(correlational study)همبستگي تحقیقات 

 هستندجوامع یا گروه هاي مردم ، همبستگي افرادمطالعات در.
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این مطالعات، علت یا عوامل خطر در رابطه با یک بیماری یا مرگ و

میری که اتفاق می افتد را در یک جمعیت خاص مورد مطالعه قرار 

رضیه می گیرد و معموالً با ایجاد رابطه همبستگی به تشکیل یک ف

.منجر می شود

 نیمن پیکبیماری :مثال(Niemann-Pick ) بیشتر در بین

.اشکنازی دیده می شودیهودیان
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نوعبهابتالیاومیرومرگمنطقهیکدراگرمثالعنوانبه

بهمنطقهآندرباشد،باالترجمعیتیکدرسرطانازخاصی

عناصرمعادنمثلسرطاننوعآنایجادمحتملعواملجستجوی

ودپردازنمیخاکیاوهوایاآبدرخاصیآلودگییاواکتیورادیو

بهبودمعمولازبیشمنطقهآندرکنندهآلودهعاملیکچنانچه

ایجاددرهواکنندهآلودهآننقشبارابطهدرایفرضیهطرح

.پردازندمیسرطان

By:Dr K Mirzaei 14



 داده هاي است كه مساله ضروري در مطالعات اكولوژیك یادآوري این

كلاز بلكه هر یك از افراد جامعه جمع نمي شوندمواجهه یا پیامد از 

یا بیمار كه در یك جامعه یا دوره زماني خاص مواجهه یافته افراد 

.مي شود، گردآوري هستند
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مي ه مطالعات همبستگي یا بوم شناختي براي تنظیم فرضیه هایي ك

ودمند گیرند،ستوانند در تحقیقات تحلیلي آینده مورد بررسي قرار 

.  هستند 
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 اي به نام مغالطه اكولوژیك مساله این نوع از مطالعات باید به در

. توجه نمود

 ود هاي بوم شناختي به خصوصیات كل گروه توجه مي شدر پژوهش

.  افراد و نه تك تك 

 ه كحالي دهیم در گروه نسبت ممكن است صفاتي را به افراد یك ما

هر یك از آن ها به شكل انفرادي داراي آن ویژگي ها نباشند
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 آن گروه به صورت افرادبه مرتبط كردن صفات گروهي به تك تك

كه گفته مي شود  (Ecological Fallacy)اكولوژیكمجزا، مغالطه 

كنیمدر این نوع از مطالعات باید احتیاط 
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 بلی : پاسخ

این مطالعات می توانند دیدگاه های مفیدی در کشف روابط علیتی

بدهند 

 نمی توانند نشان دهنده روابط لیکن این مطالعات به خودی خود

باشند علیتی
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از آنجا که بر روی گروهی از افراد و نه تک تک افراد مطالعه انجام

.می گیرد انجام این نوع مطالعات آسان است

می توانیم از اطالعات موجود استفاده کنیم و نیاز به جمع آوری 

.اطالعات کمتر است

.باعث تشکیل فرضیه های جدید می شود
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 ود، شمنجر به شکل گیری نتایج غلط انجام این مطالعات ممکن است

ی این نتیجه گیری غلط از آنجا روی می دهد که نتایج مطالعه بر رو

مثالً با مشاهده تعداد یک جمعیت را در سطح افراد تعمیم دهیم؛

ی کنیم که زیادی بیمار مبتال به ماالریا در مناطق فقیرنشین نتیجه گیر

!!افراد پولدار ماالریا نمی گیرند
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Cross-Sectional Studies
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برای  بیان توزیع صفات مورد بررسی دریک گروه درمقطعی از زمان طرح

وضعیت موجود چیست ؟: ریزی می شود وبه این سئوال  پاسخ می دهد که 

مواجهه و پیامد بیماری ، هر دو ، :می نامند زیرا مقطعی این نوع مطالعات را 

همزمان برای هریک از افراد تعیین می شوند 
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ته در این مطالعات ، جهت شناسایی موارد بیماری از موارد شیوع یاف

بیماری استفاده می شود 

 چون می دانیم که موارد در زمان انجام مطالعه بیمار هستند ، ولی

مطالعه شیوعمدت بیماری آنها را نمی دانیم ، لذا به این مطالعات ، 

prevalence study نیز می گویند
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 و جمعیتی را مشخص می کنیم و سپس وجود یا فقدان مواجههابتدا

وجود یا فقدان بیماری را در هر یک از افراد این جمعیت تعیین 

می کنیم 

 می توانید هر یک از این افراد تحت مطالعه را در یکی از سپس

چهار گروه زیر جای دهیم 
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 یر تعیین اینکه بین مواجهه و بیماری رابطه ای وجود دارد یا خبرای

:دو راه داریم 

1- بررسی شیوع بیماری در افراد دارای مواجهه با افراد فاقد

مواجهه 

2- بتال مواجهه در افراد مبتال به بیماری و افراد غیر مبررسی شیوع

به بیماری
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 بیماری در افراد دارای مواجهه شیوع

 فاقد مواجهه افراد شیوع بیماری در
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 بیماریشیوع مواجهه در افراد مبتال به

 غیر مبتال به بیماریدرافراد شیوع مواجهه
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 نه، کندرا شناسایی می یافته بیماری شیوع مواردمطالعات مقطعی

یافته جدید آنرا موارد بروز 

 ه در موارد شیوع یافته ممکن است نمایانگر تمام موارد بیماری کاین

نباشدآن جمعیت رخ داده 

از برای شناسایی موارد شیوع یافته به تنهایی آنهایی را که پس

رد می گیکرده اند ، نادیده بروز بیماری و قبل از انجام مطالعه فوت 
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 اگر میان مواجهه و بیماری رابطه مشاهده شود ممکن لذا ،  حتی

ا بونه  از بروز بیماری مرتبط باشد بقای پس است این رابطه با 

خطر ابتال به آن بیماری 

وجود یا فقدان مواجه و بیماری هر دو در تک تک افراد تحت چون -2

مطالعه در این زمان بررسی شده است غالباً نمی توان رابطه زمانی 

میان مواجهه و شروع بیماری را تعیین کرد
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Prevalence studyنام دیگر این مطالعه   ) تعیین میزانهای شیوع -

(است  

.برای تعیین توزیع صفت در جامعه ( Survey)   بررسی های  اولیه -

.جمع آوری اطالعات برای تشخیص یا مرحله بندی یک بیماری -

رزش ا–ویژگی –محاسبه حساسیت ) ارزیابی روشهای تشخیصی جدید -

(اخباری مثبت ومنفی 

تعیین ارتباط وهمبستگی بین دو صفت غیر ارتباط  علت معلول-

  (Correlation Association)
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.مربوط به یک مقطع  زمانی می باشد اطالعات -

.نیاز به گروه شاهد ندارد-

ست روابط علت ومعلول را بررسی نمی کند  چون تقدم وتاخر آنها معلوم نی-

.

(  نجی نظر سنجی یا آگاهی س) اگر متغیرها  قابل اندازه گیری دقیق نباشند -

.روائی وپایایی پرسشنامه باید کنترل شود

(  بغیر از روابط علت ومعلول ) آزمونهای آماری در مورد وجود روابط -

مجاز است 
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 اگر بر روی يک گروه )اين مطالعه بر روی دوگروه انجام می شود

بدون دخالت ) انجام شود  اطالعات بصورت قبل  وبعد از مواجهه 

(می باشد(  محقق 

 ت تشخيص وتعيين روابط عل, دراين مطالعات عالوه بر توصيف

.ومعلول امکان پذير است 

 تحليلی گفته اند –اين مطالعات را بعضاٌ  توصيفی  .

  اطالعات از نوعLongitudinal يا داده های  در طول زمان می

باشد 
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( Retrospective) مطالعات گذشته نگر ( الف

(Case-control study)  شاهد -يا مورد 

(   Prospective study) مطالعات آينده نگر (ب 

(  Cohort study)  يا کوهورت 

مطالعات مقطعی تحليلی( پ

 (Analytical Cross - Sectional )
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انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

كارآزمايي باليني

كارآزمايي اجتماعي

كارآزمايي ميداني

مقطعي

مورد شاهدي

كوهورت

اكولوژيك

گزارش مورد

گزارش موارد

Khali.ppt
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مطالعه كوهورت:

مطالعه مورد شاهدي :
مواجهه پي آمد

مواجههپي آمد
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(  Retrospective) مطالعات گذشته نگر ( الف

(Case-control study)  شاهد -یا مورد 

(   Prospective study) مطالعات آینده نگر (ب 

(  Cohort study)  یا کوهورت 

مطالعات مقطعی تحلیلی( پ

 (Analytical Cross - Sectional )
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انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

كارآزمايي باليني

كارآزمايي اجتماعي

كارآزمايي ميداني

مقطعي

مورد شاهدي

كوهورت

اكولوژيك

گزارش مورد

گزارش موارد

Khali.ppt


مطالعه كوهورت:

مطالعه مورد شاهدي  :
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 این مطالعات از معلول به علت  می رسد.

نمونه ها در دوگروه مجزا انتخاب می شوند.

همه بیماری مورد نظر را دارند : گروه مورد ( الف

گروه شاهد که از هر نظر شبیه گروه مورد است ،بغیر از اینکه هیچ کدام آن ( ب 

.بیماری را ندارند 

وبه سپس گذشته هر دو گروه از نظر مواجهه با علت  فرضی بررسی ومقایسه می شود

این سئوال پاسخ می دهد که علت وضعیت موجود چیست ؟
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 د گروهی از افراین عمبرای بررسی رابطه احتمالی میان یک مواجهه و یک بیماری

را شناسایی می کنیم (مواردبه وسومم) مبتال به آن بیماری 

 موسوم )به آن بیماریال بتمبرای اینکه بتوانیم مقایسه کنیم گروهی از افراد غیر و

را شناسایی می نماییم (هاشاهد به 

 داشته اند تعیین می کنیم که چه نسبتی از موارد مواجهه داشته اند و چه نسبتی نسپس

 اشتندندچه نسبتی از شاهد ها مواجه داشتند و چه نسبتی مکنیتعیین می همچنین
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 د مطالعه مورد شاهدی اگر مواجهه با بیماری ارتباط داشته باشدر

می (موارد)بیماریدر افراد مبتال به مواجهه شیوع سابقه :

دباش(شاهدها )در افراد غیر مبتال آن شیوع بایست بیشتر از 
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(  مورد (بیمار(       شاهد ) غیربیمار

+

مواجهه

_

a b

c d



ه تاکید می شود که مشخصه بارز مطالعه مورد شاهدی این است ک

می شود و آنها را به شروع ( موارد)بیماریبا افراد مبتال به 

ف برخالمقایسه می کنند (شاهدها)بیماریافراد غیر مبتال به 

طرح های مطالعات هم گروهی
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 یکی از نکات مهم در مطالعات مورد شاهدی این است که آیا از موارد

مواردی که تازه تشخیص داده یعنی (بروز یافته بیماری استفاده شود 

افرادی که ممکن است یعنی (یا از موارد شیوع یافته بیماری )شده اند

؟ )باشنداز مدتی قبل به بیماری دچار شده 
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ه مشکلی که در استفاده از موارد بروز یافته وجود دارد این است ک:

 ًوارد ولی اگر از ممبمانیباید برای تشخیص موارد جدید منتظر غالبا

لب تعداد اغ،شدندقبالً تشخیص داده که ، شیوع یافته استفاده کنیم 

داشتمخواهیبیشتری از موارد را برای مطالعه در اختیار 
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 عموماً سبب شناسی بیماری ها در مطالعات مورد شاهدی درباره

دارد ارجعیت استفاده از موارد بروز یافته بیماری 

 در مطالعه با که ی خطرسازاین ارجحیت آن است که هر عامل دلیل

ه زندگی است بیشتر به ادامممکن ، موارد شیوع یافته شناسایی کنیم 

بروز بیماریبه ، تا همراه با بیماری ارتباط داشته باشد بقایو 
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س از مدت کوتاهی پ،مثالً اگر اکثر افرادی که به بیماری دچار می شوند

از موارد شیوع یافته ای کهتشخیص بمیرند تعداد آنها در مطالعه

، استفاده می کند کمتر از واقع نشان داده خواهد شد

 و این مطالعه بیشتر شامل افرادی خواهد شد که مدت طوالنی تری

زنده مانده اند

 ستند به هیچ وجه نماینده افراد مبتال به این بیماری نیمطالعه موارد این

، و هر عامل خطر سازی که در این گروه غیر نماینده شناسایی شود 

د است ویژگی عمومی تمام بیماران مبتال به این بیماری نباشممکن 

فقط آن درصد مبتالیان را شامل شود که زنده مانده اندبلکه ،
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ده یکی از مهمترین عوامل تعیین کنن،انتخاب می شونداهد هاروشی که ش

اعتبار  نتیجه گیری می باشد

 کهاساسی در رابطه با انتخاب شاهد ها این است هیم فاماز یکی:

 موردنظرغیر از ابتالء به بیماری به ، آیا شاهد ها باید از تمام جهات،

؟باشندمشابه موارد 

موارد از یا اینکه باید نماینده تمام افراد غیر مبتال به بیماری در جمعیتی که

؟باشند، آن ها انتخاب شده اند 
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 تکلیف توسط دستیار!!!
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 شاهد ها را می توان:

 از افراد غیر بستری که در اجتماع زندگی می کنند

د یا از بیماران بستری که دلیل بستری شدن آنها با بیماری موار

متفاوت است 

انتخاب نمود 
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غیر بستری را می توان از چند منبع در اجتماع انتخاب های هدشا

:کرد 

 ب شرایط مطلوب می توان یک نمونه احتمالی از کل جمعیت انتخادر

کرد

 استامکان پذیر بندرت ولی این کار در عمل
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 در صورتی که یک شاهد به ازای هر ،انتخابروش دیگر برای

است که شاهد ها را از ناحیه معینی مثال این ، مورد انتخاب شود 

(محلهم شاهدهای ) مکنیمحل زندگی هر یک از موارد انتخاب 

، این حالت بخصوص وقتی عواملی مانند عوامل اقتصادی اجتماعی

یک عامل مهم در نتیجه گیری است ، می تواند مفید باشد 
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 به دوستبهترین استفاده از ، هاروش دیگر برای انتخاب شاهد

عنوان شاهد است 

 حسن:

 نام این رویکرد از موارد می خوانیم که یکی از بهترین دوستانش رادر

العه مطدر( مورد ) ش دوستببرد و به این دلیل که اگر این فرد بدانند 

(  به عنوان شاهد) مطالعهکردنش دراحتمال شرکت ،استشرکت کرده 

بیشتر خواهد شد ،
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 ی نیز همراه است معایببا ها شاهدانتخاباین روش ولی:

 ن سر بیشتری از نظاحتمال ، انتخاب شده باشد شکلکه به این شاهدی

یه اجتماعی دیگر به مورد شبو دموگرافیک و بسیاری از ویژگی های 

خواهد بود 

 ز ها ممکن است اشاهد ، که ممکن است پیش آید این است که مشکلی

متغیرهای که در مطالعه مورد از جمله ،) ها متغیر بسیاری ازنظر 

ندها شباهت داشته باشمورد به بیش از حد ( گیرندبررسی قرار می 
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 می شوند بیماران بستری در بیمارستان اغلب به عنوان شاهد انتخاب

 حسن:

 نین انجام مطالعه با استفاده از چهستند ، بنابراین تا حد زیادی در دسترس زیرا

استشاهد های بیشتر مقرون به صرفه 

معایب:

 دکربیماران به خوبی مشخص نیست و نمی توان آنها را معلوم جمعیت مرجع

 ارندافراد حاضر در اجتماع تفاوت دبا به عالوه بیماران بستری در بیمارستان
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ارستان با توجه به اینکه ما نمی توانیم جمعیت مرجع موارد بستری شده در بیم

مقایسه موارد بستری شده با شاهدهای بستری شده در،را مشخص کنیم 

جه جالب تو،گرفتندمنشااحتماالً از جمعیت مرجع مشابهی ، کهمرکزهمان 

است

 هر عاملی که در روش ارجاع و انتخاب موارد برای ،دیگربه عبارتی

هدشامی توانند در انتخاب، باشدمی بستری شدن در بیمارستان خاصی موثر 

داشته باشد ها نیز تاثیر مشابهی 
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 یکی از مشکالت عمده در مطالعات مورد شاهدی مشکل یادآوری

است 

 هستندیادآوری بر دو نوع مشکالت:

های یادآوری محدودیت -1

عات سوگیری یادآوری شکل اصلی سوگیری اطال: سوگیری یادآوری-2

در مطالعات مورد شاهدی است
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 قسمت اعظم اطالعات مربوط به مواجهه در مطالعات مورد

با جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با افراد غالباً ، شاهدی 

د نآیتحت مطالعه به دست می 

 یادآوری یکی از مسائل مهم در چنین مطالعاتی به محدودیت های

می روندشمار 
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 نظر از صرف -افراد مطالعه را تمام ، محدودیت یادآوری درباره مواجهه اگر

اده یک اندازه تحت تاثیر قرار دبه -موارد یا جزو اینکه جزو شاهد ها باشند 

دسته بندی وضعیت مواجهه ممکن است اشتباه پیش آید در ، باشد 

 شاهد هایی که واقعا مواجهه داشتند به یاگونه ای که بعضی از موارد به

ا قرار می گیرند و بعضی از آنهایی که واقعه همواجاشتباه در دسته غیر 

شودقرار داده می ه همواجنداشتند به اشتباه در دسته دارای ه همواج

ه این وضعیت عموما موجب می شود که خطر واقعی بیماری مرتبط با مواجه

کمتر از آنچه که هست نشان داده شود
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 که ممکن است در مطالعات مورد شاهدی روی دهد تری جدیمشکل

ذهنی نشخوارسوگیری ناشی از " یا سوگیری یادآوری 

rumination bias" است

 این حالت اختالف در یادآوری بین موارد و شاهد ها سبب ایجاد در

یادآوری در مطالعه می شودگراییسو
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جورسازی عبارت است از فرآیند انتخاب شاهد ها به نحوی که از لحاظ ویژگی های

ه به شغل و غیره شبی،اقتصادینژاد و وضعیت اجتماعی ،جنس،معینی نظیر سن 

باشندموارد 

 جورسازی بر دو نوع است:

Group Matchingجوسازی گروهی -1

Individual Matchingفردی جورسازی -2
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گروهی سازی رجو(سازی فراوانیریا جوfrequency matching) ازاست عبارت:

 با نسبت موارد دارای همان ینمعانتخاب شاهد ها به شکلی که نسبت شاهد های دارای یک ویژگی

باشدهمین ویژگی برابر 

 درصد از آنها نیز 25می شوند که انتخاب به گونه ای شاهد ،باشنددرصد از موارد متاهل 25اگر :مثال

باشندمتاهل 

 شونداین نوع انتخاب عموماً مستلزم آن است که ابتدا تمام موارد انتخاب

اهد در این حالت ابتدا نسبت های ویژگی های معینی را در گروه موارد محاسبه می کنیم و سپس گروه ش

داشته باشدوجود را به شکل انتخاب می کنیم که همان ویژگی ها با نسبت های مشابه در آنها 
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سازی فردیجور( شدهیا زوج های جورmatched pairs):

 در این روش به ازای هر مورد انتخاب شده برای مطالعه یک شاهد

که یا متغیر های خاصیتغیر منظر انتخاب می شود به گونه ای که از 

باشدشبیه به مورد مذکور ،هستندمورد نظر ما 

 سازی فردی مناسب ترین روش در مطالعاتی است که از جور

بیمارستانی استفاده می کنندهای هدشا
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با مشکالتی همراه استجورسازی.

 اند این مشکالت بر دو نوع:

عملی مشکالت -

منطقیمشکالت-
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 جام بر اساس ویژگی های بسیار متعددی انراسازی جوراگر بخواهیم

شاهد های مناسب ممکن است دشوار یا غیرممکن شناسایی ،دهیم 

باشد 

کنیم بنابراین هرچه تعداد متغیرهایی که برای جور سازی انتخاب می 

یافتن شاهد های مناسب دشوارتر خواهد بود،باشدبیشتر
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 باشد بیشتریمنطقاهمیت مشکل شاید:

 جور می یمعینکه شاهد ها و موارد را از نظر ویژگی های هنگامی

نمی توانیم آن ویژگی ها را مطالعه کنیم ،کنیم

 واقع هر متغیر را که میخواهیم در مطالعه مورد بررسی قرار در

سازی کنیمور جنباید ،دهیم
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 استشاهد ها ممکن این:

شاهد های از یک نوع باشند -1

هایی از انواع متفاوت باشندشاهد -2
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 ًازای هر مورد شاهد به دو شاهد یا سه : مثال

 د نمی روافزایش توان مطالعه به کار برای

 ت نسبتاافزایش قابل مالحظه در توان مطالعه فقط ،عملیلحاظ به

به دست می آیدشاهد چهار به مورد یک 
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 مکنیهای متعدد از انواع مختلف استفاده هدشااز می توانیم

 است نگران این باشیم که مواجعه شاهد های ممکن :برای مثال

میزان بستری در بیمارستان که در مطالعه ما به کار رفته اند نمایانگر

بیماری نباشد بتال بهمجمعیت افراد غیر در"مورد انتظار" 

 ی عبارت دیگر ممکن است شاهد ها زیر مجموعه بسیار برگزیده ابه

باشداز افراد غیر بیمار باشند و تجربه مواجهه آنها متفاوت 
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 های متعدد از انواع مختلف استفاده شده هدشادر صورتی که از

ایسه در شرایط مطلوب ابتدا باید مشخص کند که کدام مق، محققباشد

محسوب می شود "حقیقتطالیی استاندارد "

 کند سپس مطالعه واقعی را شروع
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 مثال یک مطالعه مورد شاهدی در مورد تومورهای مغزی کودکان آنها

:  شاهد استفاده کردند دو نوعاز 

کودکان غیر مبتال به سرطان که شاهد های طبیعی خوانده می شدند -

د های هو کودکان مبتال به سرطان های غیر از تومورهای مغزی که شا-

سرطانی خوانده می شود 

سوال آیا مادران کودکان مبتال به تومورهای مغزی بیش از مادران -

?داشتندبا پرتوهای مواجهه prenatalدر دوره قبل از زایمان دشاه
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 ها در مادران کودکان مبتال به تومورهای مغزی توپراگر معلوم شود که مواجه با

بیشتر از مواجهه مادران شاهد های طبیعی بوده است و مواجهه مادران کودکان 

استمبتال به سرطان های دیگر نیز بیشتر از مواجهه مادران کودکان طبیعی 

 یک نتیجه می تواند آن باشد که مواجهه با پرتو ها در دوره پری ناتال هم برای

می رودتومورهای مغزی و هم برای سایر سرطانها یک عامل خطرساز به شمار 

به عبارت دیگر پرتوتابی اثرات سرطان زایی دارد که مختص محل خاصی از بدن

نیست 
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 ای مذکور می توانند نتیجهته هایافاین است که توضیح دیگر 

هر نوعمادران کودکان مبتال به لذاوباشند وری آگرایی یادسو

ن بهتر از مادرارا پره ناتال پرتوتابی در دوران هرگونه ، طان رس

کودکان طبیعی به خاطر می آورند
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 مورد شاهدی به عنوان اولین قدم در جستجوی علت پیامدهای مطالعه

است یمفید، روش زیان آور 

 ه ویژگی ها یا مواجهتوانید نقش احتمالی ی ، ممطالعه مورد شاهدی در

را در ایجاد بیماری بررسی کنیم های مختلف 

 وقتی چنین رابطه ای در مطالعه مورد شاهدی مشاهده شد مرحله بعدی

غالباً انجام یک مطالعه همگروهی است تا رابطه مذکور با وضوح 

بیشتری مشخص شود 
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 از مطالعات هم هزینه تر کم آنجا که مطالعات مورد شاهدی از

دادگروهی هستند و می توان آنها را با سرعت بیشتری انجام 

، اولین قدم در تعیین ارتباط به عنوان غالبا از این مطالعات

استفاده میشودمواجهه با افزایش خطر بیماری
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 که بیماری اندارزشهمچنین هنگامی با ،شاهدیمطالعات مورد

باشدنادرطالعه ممورد 
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 کاربرد:

.درمورد بیماریهای  نادر یا بیماریها با دوره کمون  طوالنی استفاده می شود -

.قابل محاسبه است ( Odds Ratio)  نسبت شانس یا -
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مزایا  :

کم هزینه است -

.مشکل از دست دادن نمونه ها وجود ندارد-

 معایب:

.مشکل است ( بیماری ) تعیین تقدم وتاخر علت فرضی ومعلول -

.وداز درجه اعتماد کمتری برخوردار است ودرتعمیم نتایج باید احتیاط ش-
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 این نوع مطالعه  ازعلت به معلول می رسد

:نمونه ها به دوگروه تقسیم می شوند

مطالعه هم گروهی پژوهشگر گروهی از افراد مواجهه یافته و گروهی از در 

ا افراد فاقد مواجهه را انتخاب می کنند و سپس هر دو را پیگیری می کنند ت

بروز بیماری را در این دو گروه مقایسه نمایند 

 دیگر این مطالعه نام های(Incidence Study ) و (Follow up 

study ) چه وضعیتی پیش :  است وبه این سئوال پاسخ می دهد که

.خواهد آمد
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 باشداگر یک ارتباط مثبت میان مواجهه و بیماری وجود داشته،

:انتظار داریم که 

 در گروه بروز ) بروز بیماری در گروه دارای مواجهه نسبت

از نسبت بروز بیماری در گروه فاقد بیشتر ( دارای مواجهه 

باشد (بروز در گروه فاقد مواجهه )مواجهه 
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 از رخ دادن شناسایی میپسرا (یافتهبروز )جدید بیماری موارد چون ما

:کنیم که م علومتوانیم می ، کنیم 

 ر؟خیو بیماری وجود دارد یا ه همواجرابطه زمانی میان آیا

 ؟خیرعبارت دیگر آیا مواجهه مقدم بر شروع بیماری است یا به

 اگر بخواهیم این مواجه را به عنوان علت احتمالی بیماری مورد نظرمسلما

منماییعلوممکنیم باید چنین رابطه زمانی را طرحم
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 پیامدها در مقایسه ، اساسی در طراحی مطالعه هم گروهی ویژگی

یا گروهی که دارای )هستگروه دارای مواجهه با گروه فاقد مواجه 

(استویژگی معینی است با گروهی که فاقد آن ویژگی 

راه اصلی برای ایجاد چنین گروه های وجود دارد ود:

توانیم با انتخاب گروه ها بر اساس داشتن یا نداشتن مواجههمی -1

جمعیت مطالعه را ایجاد کنیم ( هم گروه های دارای مواجه شغلی مثل )
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قبل از اینکه هیچ یک از اعضای آن،راجمعیت معینی متوانیمی-2

اب انتخ، دارای مواجه شوند یا قبل از اینکه مواجه آنها شناسایی شود 

کنیم 

جمعیت را بر اساس عواملی که با مواجهه ارتباط ندارند می توانیم 

مکنیانتخاب 
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د در مطالعات همگروهی باید منتظر بمانیم تا پیامدی در جمعیت مور

مطالعه رخ دهد و لذا این مطالعات غالباً به دوره پیگیری طوالنی 

مدت نیاز دارد و این دوره باید آنقدر طوالنی باشد که رویدادها یا 

بروز کنند ها دپیام
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 همگروهی آینده نگر مطالعهcohort studyprospective

زمانهمگروهی همآناسامی دیگرconcurrent cohort یا

longitudinal studyطولی مطالعه 

 می گویند که پژوهشگر در ابتدایزمان هممطالعه را از آن جهت این

و در واقع افراد تحتکند میمطالعه جمعیت مورد نظر را شناسایی 

(دیا نمی کن) هنگامی که بیماری بروز می کند تازمان وهممطالعه را 

می کنندهمراهی 
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 گروهی گذشته نگر هم مطالعهretrospective cohort

تاریخیهم گروهی مطالعه آناسامی دیگرhistorical cohort 

study و مطالعه آینده نگر غیر همزمانprospective 

study nonconcurrentمی نامند
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 این نوع مطالعه همه خصوصیات مطالعه کوهورت را دارد به اضافه اینکه در

.زمان کوتاهتری قابل اجرا است 

 هنگامی از این روش استفاده می شود که اطالعات مورد نیاز درمورد

گروههای مورد مطالعه به نحوی از مدتها قبل مکتوب ومستند  وجود داشته 

گروههای مورد بررسی را از نظر مواجهه با , باشد وبتوان با این اطالعات 

.علت  فرضی کامالٌ تحت شرایط  مطالعات کوهورت از هم تفکیک نمود 
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 ه شد،دیداین مطالعه با آنچه که در طرح همگروهی آینده نگر طرحتوجه کنید که

تفاوتی ندارد 

 می کنیمبا یکدیگر مقایسه را و فاقد مواجهه گروه های دارای مواجهه هم اینجا در

 که در طرح همگروهی گذشته نگر انجام می دهیم این است که از داده های آنچه

فشرده تاریخی مربوط به گذشته استفاده می کنیم تا بتوانیم قالب زمانی مطالعه را

آوریمکرده و نتایج مطالعه را زودتر به دست 

تنها تفاوت میان این دو مطالعه زمان تقویمی آنهاست
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 بروزو عدم مواجهه همزمان با ه همواجدر طرح همگروهی آینده نگر

آنها در طول مطالعه مشخص می شوند 

 دازه گروه ها تا چند سال بعد پیگیری می شوند و بروز در آنها انسپس

شودگیری می 

اساس مدارک ثبت شده بر ، مواجهه همگروهی گذشته نگر در طرح

(ریبیمابروز یا عدم بروز )پیامدمربوط به گذشته مشخص می شود و 

در زمان شروع مطالعه مشخص می گردد 
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 همگروه همچنین می توان مطالعه ای انجام داد که طرح آن ترکیبی از

آینده نگر و همگروهی گذشته نگر باشد 

 این رویکرد مواجهه بر اساس مدارک ثبت شده از گذشته مشخصدر

ی و اندازه گیرپیگیری و (تاریخیهمگروهی مطالعهمانند) می شود

کندمیمدتی در آینده ادامه پیدا تاپیامدها 
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 سوگرایی در انتخابSelection Biases

 شود به طور گزینشی قطع،نظرپیگیری افراد دچار بیماری مورد اگر

طع و افرادی که پیگیری آنها قطع شده و افرادی که پیگیری آنها ق

آنگاه میزان بروز محاسبه شده در گروههای،باشندنشده متفاوت 

ودسختی قابل تفسیر خواهند ببه ،ه نیافتههمواجیافته و ه همواج
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 اطالعاتسوگرایی درInformation Biases

د مقدار اطالعات بدست آمده از افراد دارای مواجهه با افراد فاقواگر کیفیت-1

رخ دهد قابل مالحظه سوگراییممکن است ،باشدمواجهه تفاوت داشته 

را از پرونده طالعات ااین حالت مخصوصاً در مطالعات همگروهی تاریخی که 

است رخ دهد ممکن ، های قدیمی به دست می آورند 

اطالعات به دست آمده از هر دو گروه افراد دارای مواجهه و فاقد مواجهه کیفیت 

باید با یکدیگر قابل مقایسه باشند
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ه رخ اگر فردی که تعیین می کنند بیماری در هر یک از افراد تحت مطالع-2

،داده است یا نه بدانند که این افراد مواجهه داشتند یا نه 

قضاوت در مورد ،باشداگر فرد مذکور از فرضیه مورد آزمایش آگاه و 

شودبروز بیماری ممکن است تحت تاثیر این اطالعات دچار سوگرایی 

این مشکل را میتوان با کورسازی فردی که بیماری را می سنجد و 

راد افه همواجهمچنین با تعیین اینکه آیا این فرد در واقعیت از وضعیت 

کردبرطرف یا خیر ،داشته گاهی ه آمطالعتحت
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 از آنجا که مطالعه هم گروهی غالباً شامل پیگیری افراد به مدت

د خواهجذاب هم گروهی مخصوصاً هنگامی رویکرد ، طوالنی هستند 

را (شدن از پیگیری خارج ) بود که بتوانیم ریزش جمعیت مطالعه 

به حداقل برسانیم
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 کاربردها:
بروز -محاسبه میزانهای    -

– RR)  خطر نسبی - Relative Risk  )
خط منتسب  -
Survival Analysisتحلیل تابع  بقا-

 خصوصیات  :

.  نمونه ها باید در طول مدت مطالعه پیگیری شوند -

عوامل مخدوش کننده را باید به دقت در نظر گرفته وآنها  را با -

.روشهای مناسب کنترل یا حذف نمود
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 مزایا:

.تحقیقات مشاهده ای از معتبرترین روشها محسوب می شود -

ت اطالعات جنبی مفیدی مثل تغییر  حالت بیمار و زمان بروز هر حال-

.به دست می آید 

 مناسب است نادر مطالعه مواجهه  درمورد.

می توان همزمان تاثیر مواجهه در ایجاد چند پیامد مختلف را مطالعه

را بررسی کرد 
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معایب:

.به زمان زیاد وطبعاٌ هزینه زیاد نیاز دارد-

خطر از دست دادن نمونه ها به دالیل زیادی وجود دارد مثل گم شدن -

عدم همکاری آنها پس از مدتی تغیر , آنها در طول مدت مطالعه 

وضعیت آنها در طول مدت مطالعه 

(لذا باید در برآورد تعداد نمونه به این مسئله توجه شود ) 



Clinical Trials
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انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

كارآزمايي باليني

كارآزمايي اجتماعي

كارآزمايي ميداني

مقطعي

مورد شاهدي

كوهورت

اكولوژيك

گزارش مورد

گزارش موارد
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 )اين نوع  تحقيق در مواجهه نمونه ها با علت فرضی محقق مداخله
.کند می نموده وسپس معلول يا نتيجه آنرا بررسی 

 اين مطالعات را

می گويند ( Experimental) تجربی -

اگر محقق درانتخاب فرد  نمونه ونيز ميزان مداخله آزادی عمل داشته
باشد

گويند(  Quasi Experimental)  نيمه تجربی -

ش  اگر محقق برای مداخله آزادی عمل کامل نداشته باشد و نتواند آزماي
خودرا روی هر فرد يا  به هر اندازه که الزم ديد انجام دهد
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 اين مطالعات از نظر زمان آينده نگر هستند.

معتبر اکثر عوامل مخدوش کننده تحت کنترل محقق بوده ولذانتايج آن
.  است



Epidemiologic Design 

Strategies
•Descriptive studies

•case reports, case-series, cross-sectional

•Analytical studies
–Observational studies

•Cross-sectional

•Case-control studies

•Cohort studies

–Intervention studies 
•Clinical trials

•Field trials

•Community  trials

•Experimental (animals)

•Diagnostic Tests studies or Process Research
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زش یک کارآزمایی بالینی مطالعه ای است آینده نگر که برای مقایسه اثرات و ار

.  در برابر شاهد در نمونه های انسانی انجام می شود( یا مداخله ها)مداخله 
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طرح کلی کارآزمایی بالینی

SP

EC
Study 

Group

Outcome

No

Outcome

SP   = Study Population

EC    = Eligibility Criteria

R     = Randomize intervention

T      =  Elapsed time

TR

Intervention

No

Intervention
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 انواع مطالعات مداخله ای عبارتند از:

(Clinical trials)  کارآزمائی بالینی -1

(Field Trials) کارآزمائی میدانی --2

(community trial)کارآزمایی جامعه  --3

(  Lab Trials: ) کار آزمائی آزمایشگاهی -4



  کارآزمایی بالینی(clinical trial)  :
. انجام میشودبیمارانبرروی 

کارآزمایی میدانی) (field trialیا کارآزمایی پیشگیری:
المتی به منظور جلوگیری از ایجاد یا گسترش یک بیماری یا پیامد س

( بر افراد سالم انجام می شود.)انجام میشود

  کارآزمایی جامعه(community trial):
بر روی دو یا چند جامعه انجام می شود و واحد درمانی آن به جای 

. است“ جامعه”فرد، 
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 تیجه دارد ارزیابی نجنبه پیشگیری هدف از اجرای این تحقیق که

باعث کاهش خطر بیماری انسانهای سالم مداخله ای است که در

می شود 

 این روش هم بروی افراد هم روی گروهی از مردم قابل اجرا ست
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 یعنی مداخله ایباشند جامعهواحد پژوهش  تمامی افراد یک اگر

) بر روی یک یا دو جامعه انجام  شود به آن کار آزمائی جمعی 

community trial ) می گویند

سه تشویق یک جامعه به مصرف گوشت سفید وسپس مقای:مثال

میزانهای بروز بیماریهای قلبی دراین دوجامعه 
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 حقیقات وبیشتر برای تشرایط آزمایشگاه مطالعات تجربی است  که در

بنیادی انجام می شود 

معتبر دراین مورد تقریباٌ همه شرایط تحت کنترل محقق بوده ونتایج

ا ارگانیسمها  ی–است ولی قابل تعمیم نیست وعمدتاٌ  بروی مواد 

.  حیوانات آزمایشگاهی انجام می شود 



مشخص نمودن فرضیه مطالعه

 تعریفeligible criteria(معیارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نیاز انتخاب تصادفي)انتخاب بیماران

دارونما یا درمانها به گروهها/ تخصیص تصادفي درمان

 تصمیم گیري در مورد كورسازيblindness

پیگیري بیماران

ارزیابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزیه و تحلیل نتایج
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مشخص نمودن فرضیه مطالعه
 تعريفeligible criteria(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان

 تصميم گيري در مورد كورسازيblindness

پيگيري بيماران

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

:فرضيه مطالعه ميتواند مثبت يا منفي باشد
.نسبت به دارونما داراي اثر درماني استXداروي 

equivalency trial.داردYاثري معادل درمان استاندارد Xداروي جديد 
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مشخص نمودن فرضيه مطالعه

 تعریفeligible criteria( معیارهاي ورود و
(خروج از مطالعه

 (در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان

 تصميم گيري در مورد كورسازيblindness

پيگيري بيماران

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

ميتواند تعريف گردد... معيارهاي ورود و خروج از نظر سن، جنس، شدت بيماري و 
Strict criteriaقابليت تعميم مطالعه را كاهش خواهد داد.

Inclusive criteriaشرايط مخدوش نمودن نتايج مطالعه را فراهم خواهد نمود.
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(Inclusion Criteria)معیارهاي ورود 

ودمعیارهاي ورود با توجه به ویژگیهاي بالیني، جمعیتي و جغرافیایي تعیین مي ش.

افراد ساکن شهرستان تهران

 سال45افراد باالي

تعیین معیارهاي ورود مناسب باعث کاهش ناهمگوني افراد شرکت کننده در مطالعه مي

(افزایش اعتبار دروني. )شود

 ده عنوان خاص به افراد براساس چه معیارهایي بو/ باید مشخص شود اطالق یک بیماري

(مثال معيارهاي تشخيص) . است
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معیارهایي که به واسطه آنها افراد داراي معیارهاي ورود به خاطر داشتن شرایط

(افزایش اعتبار دروني. )از مطالعه حذف مي شوند( مثال مسائل اخالقي) خاص 

 معیارهاي خروج معمول شامل بیماري به شکل غیر معمول، وجود بیماریهاي

دیگر 

 محدود ساختن افراد مورد مطالعه با معیارهاي ورود محدود و معیارهاي خروج

.خواهد شد( اعتبار بیروني)متعدد باعث کاهش قابلیت تعمیم 
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میزان تعمیم پذیري نتایج به جمعیت مرجع

حت توانایی ما برای به کارگیری نتایج به دست آمده در جمعیت ت

ممیعمطالعه خود به جمعیت گسترده تر ت

 externalو اعتبار خارجی generalizabilityپذیری

validityآن مطالعه نامیده می شود

اعتبار بيروني
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ه میزان نسبت دادن تغییرات پیامد به مداخل

 ملکه عکارآزمایی تصادفی شده در صورتی به لحاظ داخلی معتبر است

ز تصادفی شدن به درستی انجام گرفته و مطالعه مورد نظر نیز عاری ا

ه سایر سوگرایی ها بوده و فاقد هر یک از مشکالت روش شناختی عمد

باشد

اعتبار دروني
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مشخص نمودن فرضيه مطالعه

 تعريفeligible criteria(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نیاز انتخاب تصادفي)انتخاب بیماران
دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان

 تصميم گيري در مورد كورسازيblindness

پيگيري بيماران

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

تا رسيدن به حجم نمونه مورد نظر ادامه مي يابدeligible criteriaانتخاب بيماران براساس 
در صورتيكه با تعداد زيادي از بيماران واجد شرايط  روبرو باشيم، از روشهاي انتخاب

.تصادفي براي انتخاب حجم نمونه مورد نظر استفاده خواهد گرديد
.در اين مرحله بيماران توجيه شده و رضايت آگاهانه آنها اخذ خواهد گرديد
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ه کسانی معیار تعیین اینکه چه کسانی در مطالعه گنجانیده میشود و چ

شوندتشریحنمی شوند باید با دقت زیاد و به شکل مکتوب 
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مشخص نمودن فرضيه مطالعه

 تعريفeligible criteria(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران

دارونما یا درمانها به / تخصیص تصادفي درمان
گروهها

 تصميم گيري در مورد كورسازيblindness

پيگيري بيماران

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

قلب مطالعه كارآزمايي باليني استrandom allocationتخصيص تصادفي نوع درمان يا 
.هدف از تخصيص تصادفي اين است كه محقق نتواند درمان بيماري را پيش بيني نمايد

.روش تصادفي يك در ميان نامناسبترين  روش تخصيص تصادفي است
.استBlock balanced randomizationيكي از بهترين روشها، 
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تقسیم تصادفي

ي متغیرهاي مخدوش کننده بین گروهها به طور مساوي تقسیم م
.شوند
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 (بلوك چهارتایي: مثال)مشخص نمودن حجم هر بلوك

تهیه لیست بلوكها و اختصاص عدد به آنها

◦AABB(1), ABAB(2), ABBA(3), BBAA(4), BABA(5), BAAB(6),

 6تا 1انتخاب اعداد تصادفي بین

◦...5241

 مشخص نمودن لیست تخصیص درمانtreatment assignment

◦A-A-B-B-B-B-A-A-A-B-A-B-B-A-B-A
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مشخص نمودن فرضيه مطالعه

 تعريفeligible criteria(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان

تصمیم گیري در مورد كورسازي
پيگيري بيماران

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

كورسازي ميتواند يكسويه، دوسويه يا سه سويه باشد
بعضي مواقع ممكن است نتوانيم در گروه بيماران كورسازي انجام دهيم اما در مداخله گرها و 

. آناليزكنندگان بتوانيم
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كردنكورانواع

.دارندقرار( شاهد-مداخله)گروهيچهدركهدانندنميمطالعهموردافراد: سوكوريك

چهدانندنمي( پژوهشگران)گرهامشاهدهومطالعهموردافراد( Double blind): دوسوكور

داردقرارگروهيچهدركسي

اطالعيكدامهيچگرانتحليلوگرهامشاهده،مطالعهموردافراد( Triple Blind): سوكورسه

.ندارندراشاهدومطالعهموردگروههايدرشدهواقعافراداز

By: Dr K Mirzaei 138



مشخص نمودن فرضيه مطالعه

 تعريفeligible criteria(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان

تصميم گيري در مورد كورسازي

پیگیري بیماران
ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل نتايج

.پيگيري بيماران بايد با پروتكول يكسان و استاندارد در دو گروه مداخله صورت گيرد
در دو گروه نتايج راlossتفاوت در ميزان . توجه نمودloss to follow-upبايد به 

.مخدوش خواهد كرد
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مشخص نمودن فرضيه مطالعه

 تعريفeligible criteria(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)

 (در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان

تصميم گيري در مورد كورسازي

پيگيري بيماران

ارزیابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها
تجزيه و تحليل نتايج

ارزيابي پاسخ درماني در بيماران بايد با پروتكول يكسان و استاندارد در دو گروه مداخله و
.مقايسه صورت گيرد

.بايد يكسان باشد...( باليني، پاراكلينيك و )ابزار ارزيابي پاسخ درماني 
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تقسیم بندي از نظر نوع مداخله

تقسیم بندي از نظر شواهد مورد نیاز براي یك مداخله

تقسیم بندي از نظر طرح مطالعه

By: Dr K Mirzaei 141



كارآزمایي بالیني  (Clinical trials ) : مداخله یك روش درماني

.است

 کارآزمائی میدانی (Field Trials: ) مداخله یك روش پیشگیري

.است

By: Dr K Mirzaei 142



كارآزمایي بالیني فاز یك :

(  نفر100تا20)براي ارزیابي اولیه بي خطر بودن درمان وتحمل بیمار به آن است که تعداد معدودي 

انجام مي شود 

:كارآزمایي بالیني فاز دو

نفر 200تا100بررسي اثرات بالقوه درمان با مقایسه چندین روش و یافتن روش بهتر ، معموال 

:كارآزمایي بالیني فاز سه

مطالعه مداخله تمام عیار است براي بررسي و مقایسه کلیه اثرها و پیامدها درمان انجام مي شود 

. روش جدید با روش معیار مقایسه مي شودمعموال 

است ( نه محقق نه بیمار)افراد تصادفي است و اکثرا مطالعه دو سو کور تقسیم 

:كارازمایي بالیني فاز چهار

.پس از فروش که اثرات مصرف طوالني مدت دارو بررسي مي شودفاز 
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 نظر گروه شاهد به انواع زیر تقسیم می شود از:

کارآزمائی بالینی  با شاهدهای مستقل یا موازی --1

  (Parallel  Controls)

(     Sequential Controls)کار آزمائی بالینی با شاهدهای متوالی -2

(External Controls) با شاهدهای خارجی بالینی کارآزمائی -3

(Uncontrolled Trials)  کار آزمائی بالینی بدون شاهد -4
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به برای بررسی دقیق وامکان مقایسه نتایج و انتساب اثر مشاهده  شده

ان روش مورد آزمایش داشتن دو گروه یا بیشتر از افراد با شرایط یکس

الزامی است 

 دارونما , رژیم مورد مطالعه وگروه شاهد , گروه آزمایشی (Placebo

.ند یا رژیم استاندارد قبلی را دریافت ونتایج حاصله مقایسه می گرد( 

 همزمانی ویکسان  , اگر برای اطمینان از یکسان بودن درمان دوگروه

  Concurrentبودن دوره درمانی در هر دوگروه رعایت شود به آن 

Controls trials گویند.



Defined 

Population

New 

Treatment

Improved
Not 

Improved

Current 

Treatment

Improved
Not 

Improved

14
6

Randomiz
ation
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 طرح اجرائی این روش عمدتاٌ بردونوع است:

- Self)  کار آزمائی با طرح خود شاهد -1 Controlled )

-Cross) کار آزمائی بالینی با طرح متقاطع -2 Over  )
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ار دراین  روش نتیجه مداخله ای برای هر بیمار با وضعیت همان بیم

.قبل از مداخله مقایسه می گردد

 این روش بعلت قدرت زیاد آزمون  آماری مربوطه

 (Paired  test )ه وکنترل بودن عوامل مخدوش کننده با تعداد نمون

.کم نیز قابل اجراست 
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  این طرح ترکیبی از شاهدهای همزمان وخودی است واز دوگروه استفاده

:می شود 

یک گروه از درمان آزمایشی وگروه دیگر بعنوان  شاهد از درمان قبلی 

درمان هر دو گروه بعد  از یک دوره معین قطع شده . استفاده می کنند 

وبعد از دوره پاکسازی 

 (Washout Period ) درمانهای دوگروه در دوره  بعدی تعویض می

هر قبل وبعد ودر) شود ودر نهایت  نتایج دو به دو قابل مقایسه هستند 

(.دوگروه 
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استبر دو نوع تقاطع:

planned crossoverریزی شده برنامه -

Unplanned crossoverبدون برنامه ریزی -
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که برنامه ریزی شده طراحی بسیار جالب و مفید است مشروط بر اینتقاطع -

:باشدشده ایت عرخاصی نکات احتیاطی 

:استcarryoverانتقالاولین نکته -

تعویض شده و در هر یک Bدرمان به  Aدرمانافراد مطالعه از یکی ازاگر -

تنها در Bمربوط به درمان مشاهدات ، از این دو درمان تحت نظر بوده است 

در بیمار باقی نماند Aدرمان از هیچ اثری صورتی معتبر خواهد بود که 

هیچ یک آنقدر طوالنی باشد که باید washout periodنشدپاک دوره -

بیمار باقی نماند قبلی دردرمانی اثرات از 
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 در ترتیب تجویز درمانهای ممکن است واکنش های روانی شناختیدوم اینکه

کنندبیماری ایجاد 

 ی یداروهااز ناشی واقعا باید مطمئن شویم که هر گونه تفاوت مشاهده شده

مربوط به تأثیر ترتیب درمان هاه اند، ورفتدرمان به کار برای است که 

نیست

 شودبیماری جعالاگر درمان جدید یک روش جراحی باشد و سبب سوم ،

که نمی توان از طرح تقاطع برنامه ریزی شده استفاده کرداست واضح 
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 امتناع تعدادی از بیماران از دریافت درمان طراحی شده برای آنها و

شرکت در گروه درمانی دیگر 
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 میکندتقاطع های بدون برنامه ریزی در تحلیل داده ها مشکل جدی ایجاد

 اندرمتحلیل قصد اگر تحلیل را بر اساس تخصیص اولیه انجام دهیم که

treat analysisintention to را بیمارانی می شود تعدادی از نامیده

روه که فقط درمان طبی دریافت کردند در گروه جراحی قرار خواهیم داد و در گ

باشنددرمان طبی نیز تعدادی از بیماران جراحی شده را خواهیم 

 ، ت دریافعمالبیماران ی کهدرمانتحلیل خود را براساس اگر در این حالت

ایمرا نادیده گرفته زیتصادفی سا، اصل انجام دهیم ه اند،کرد
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 عبارت دیگر بیماران را بسته به درمان که از ابتدا و بر اساس به

 ً انجام تصادفی سازی دریافت کرده بودند و صرفنظر از درمان که واقعا

شده است با یکدیگر مقایسه می کنیم 

 راه حل کامل برای این موضوع وجود ندارد هیچ

قصدشرایط کنونی این است که تحلیل اولیه را بر اساسروش رایج در

درمان انجام می دهیم یعنی بر اساس تخصیص تصادفی شده اولیه
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جه دراین روش شاهدها خارج از حیطه مطالعه هستند ونتیجه یا با نتی

 Historical)  تحقیق پژوهشگر دیگر یا با شواهد تاریخی 

Controls ) یا با یک عدد وIndex  مشخص مثلNorm

.مقایسه می شود 



 را آزمایش کنیم که پیامدهای پیشدارو دو کنیم می خواهیم فرض

بینی شده آنها متفاوتند و روش اثر آن مستقل از یکدیگر است

 این شرایط برای صرفه جویی در هزینه ها می تواند یک جمعیت در

برای آزمایش و دارو استفاده کرد 
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یم می توان،دنباشاثرات این دارو در عمل به طور کامل مستقل از همدیگر اگر

ی هانتایج خانه با a+cرا با مقایسه نتایج خانه های Aاثرات درمان 

b+dارزیابی کنیم

مشابه نتایج درمان بطریقB را می توان با مقایسه اثرات درمان در خانه

ارزیابی نمودc+dبا نتایج خانه های a+bهای 

درمانبگیریم که به مطالعه با تصمیم اگرA این ملی عاپایان دهیم طرح

ادامه دهیمBمطالعه برای تعیین اثرات درمان بهامکان را فراهم می کند که 
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 مانند تمام مطالعه هاي كوهورت از دست رفتن نمونه ها(Loss to 

follow up)

 عدم قبول درمان(Non-compliance)

 اشكال در شناسایيClinical End Points
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