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Case-Control Study Designs
: مرجع 
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:اهداف اختصاصي•

:انتظار می رود دانشجوی گرامی در پایان این جلسه •

.  آشنا شودشاهد –مورد ویژگی های مطالعات با -1

.تشریح کندشاهد را –مطالعات مورد معایب و مزایای -2

کند وآنها را محاسبه بیان شاهد را –مطالعات مورد شاخص های قابل اندازه گیری -3

.  نماید

ا شاهد را طراحی کند و نتایج آن ر–فرضی مناسب، یک مطالعه مورد یک مثال برای -4

.  تفسیر نماید
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انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

كارآزمايي باليني

كارآزمايي اجتماعي

كارآزمايي ميداني

مقطعي

شاهديمورد

كوهورت

اكولوژيك

گزارش مورد

گزارش موارد

Khali.ppt


(  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 تحليلی مشاهده ای



آینده                        حال                                                          گذشته  
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شاهديمطالعه مورد 
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Case-Control Study

Controls

population

Non Exposure

Non Exposure

Exposure

Cases

Exposure

Example :
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Case-Control Study

No CHD
(Controls)

Men

>50 y

Non smoker

Non smoker

Smoker

CHD
(Cases)

Smoker

Example :



.می رسد معلول به علت  این مطالعات از •

.نمونه ها در دوگروه مجزا انتخاب می شوند•

همه بیماری مورد نظر را دارند : گروه مورد ( الف

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

.را ندارند 

ه این هر دو گروه از نظر مواجهه با علت  فرضی بررسی ومقایسه می شود وبگذشتهسپس 

سئوال پاسخ می دهد که علت وضعیت موجود چیست ؟
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شاهد -مطالعات مورد 
  (Case-control study)



ته اند تعیین می کنیم که چه نسبتی از موارد مواجهه داشته اند و چه نسبتی نداشسپس •

دنداشتنچه نسبتی از شاهد ها مواجه داشتند و چه نسبتی مکنیتعیین می همچنین •
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:مطالعه مورد شاهدی اگر مواجهه با بیماری ارتباط داشته باشد در •

در آن شیوعاز بیشترمی بایست (موارد)بیماریدر افراد مبتال به مواجهه شیوع سابقه •

باشد(شاهدها )افراد غیر مبتال 
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مثال 

ام می خواهیم جهت بررسی تاثیر استعمال سیگار در ایجاد سرطان ریه مطالعه ای انج•
دهیم 

آیا مصرف سیگار در ایجاد سرطان ریه موثر است ؟:سئوال مطالعه •

مصرف سیگار در ایجاد سرطان ریه موثر است : فرضیه •



موثر است سرطان ریه در ایجاد مصرف سیگار : فرضیه •

معلول علت              

(outcomeپیامد ) (             Exposureمواجهه ) 

– caseطراحی مطالعه  control 



را انتخاب می کنیم ( غیر سرطان ریه ) فرد سالم 100بیمار مبتال به سرطان ریه و 100•

فرد سالم مشاهده شد20بیمار مبتال به سرطان ریه و 60اگر سابقه مصرف سیگار در •

آیا مصرف سیگار در ایجاد سرطان ریه موثر است ؟: سئوال •

اگر پاسخ سئوال بلی است ، تاثیر آن چقدر است ؟•



تاکید می شود که مشخصه بارز مطالعه مورد شاهدی این است که با افراد مبتال به •

(شاهدها)بیماریمی شود و آنها را به افراد غیر مبتال به شروع ( موارد)بیماری

برخالف طرح های مطالعات هم گروهیمقایسه می کنند 
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کهیکی از نکات مهم در مطالعات مورد شاهدی این است •

مواردی که تازه تشخیص داده یعنی (یافته بیماری استفاده شود موارد بروز آیا از •

)شده اند

افرادی که ممکن است از مدتی قبل به بیماری یعنی (یافته بیماری موارد شیوع از یا •

؟ )باشنددچار شده 
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:یافته وجود دارد این است که موارد بروز مشکلی که در استفاده از •

مبمانیباید برای تشخیص موارد جدید منتظر غالباً •

غلب تعداد ا،شدندقبالً تشخیص داده که ، اگر از موارد شیوع یافته استفاده کنیم ولی •

داشتمخواهیبیشتری از موارد را برای مطالعه در اختیار 
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وز عموماً استفاده از موارد برسبب شناسی بیماری ها در مطالعات مورد شاهدی درباره •

دارد ارجعیت یافته بیماری 

در مطالعه با موارد شیوع یافتهکه ی خطرسازاین ارجحیت آن است که هر عامل دلیل •

باط همراه با بیماری ارتبقایاست بیشتر به ادامه زندگی و ممکن ، شناسایی کنیم 

بروز بیماری به ، تا داشته باشد 
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میرند مدت کوتاهی پس از تشخیص ب،مثالً اگر اکثر افرادی که به بیماری دچار می شوند•

داده از موارد شیوع یافته استفاده می کند کمتر از واقع نشانای کهتعداد آنها در مطالعه

، خواهد شد

و این مطالعه بیشتر شامل افرادی خواهد شد که مدت طوالنی تری زنده مانده اند•

طر به هیچ وجه نماینده افراد مبتال به این بیماری نیستند و هر عامل خمطالعه موارد این •

است ویژگی عمومی تمام ممکن ، سازی که در این گروه غیر نماینده شناسایی شود 

ه زنده فقط آن درصد مبتالیان را شامل شود کبلکه ،بیماران مبتال به این بیماری نباشد 

مانده اند
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منابع انتخاب شاهدها 

:شاهد ها را می توان •

از افراد غیر بستری که در اجتماع زندگی می کنند •

یا از بیماران بستری که دلیل بستری شدن آنها با بیماری موارد متفاوت است •

انتخاب نمود 
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به عنوان شاهد ی ربستاستفاده از افراد غير 

:غیر بستری را می توان از چند منبع در اجتماع انتخاب کرد های هدشا•

کردشرایط مطلوب می توان یک نمونه احتمالی از کل جمعیت انتخاب در •

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

میکناست که شاهد ها را از ناحیه معینی مثال محل زندگی هر یک از موارد انتخاب این 

(محلهم شاهدهای ) 

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 عنوان شاهد استدوستبهترین استفاده از ، هاروش دیگر برای انتخاب شاهد •

:حسن •

ین این رویکرد از موارد می خوانیم که یکی از بهترین دوستانش را نام ببرد و به ادر •

احتمال ،استشرکت کرده مطالعه در( مورد ) ش دوستدلیل که اگر این فرد بدانند 

بیشتر خواهد شد ،( به عنوان شاهد ) مطالعهکردنش درشرکت 
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:ی نیز همراه است معایببا ها شاهدانتخاباین روش ولی •

از و بسیارین سبیشتری از نظر احتمال ، انتخاب شده باشد شکلکه به این شاهدی •

اجتماعی دیگر به مورد شبیه خواهد بود و دموگرافیک ویژگی های 

بسیاری ها ممکن است از نظر شاهد ، که ممکن است پیش آید این است که مشکلی •

ز بیش ا( گیرندمتغیرهای که در مطالعه مورد بررسی قرار می از جمله ،) ها متغیر از

ها شباهت داشته باشندمورد به حد 
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استفاده از بيماران بستری به عنوان شاهد

می شوند بیماران بستری در بیمارستان اغلب به عنوان شاهد انتخاب •

:حسن •

ای انجام مطالعه با استفاده از چنین شاهد ههستند ، بنابراین تا حد زیادی در دسترس زیرا •

استبیشتر مقرون به صرفه 

:معایب•

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

افراد حاضر در اجتماع تفاوت دارندبا به عالوه بیماران بستری در بیمارستان •
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شخص با توجه به اینکه ما نمی توانیم جمعیت مرجع موارد بستری شده در بیمارستان را م•

 از احتماالً ، کهمرکزمقایسه موارد بستری شده با شاهدهای بستری شده در همان ،کنیم 

استجالب توجه ،گرفتندمنشاجمعیت مرجع مشابهی 

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

داشته ها نیز تاثیر مشابهیهدشامی توانند در انتخاب ، باشدمی بیمارستان خاصی موثر 

باشد 
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مشکل یادآوری

یکی از مشکالت عمده در مطالعات مورد شاهدی مشکل یادآوری است •

:هستندیادآوری بر دو نوع مشکالت •

Limitations in Recallهای یادآوری محدودیت -1

سوگیری اطالعات سوگیری یادآوری شکل اصلی :  Recall Biasسوگیری یادآوری-2

در مطالعات مورد شاهدی است
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Limitations in Recallیادآوریمحدودیتهای 

با جمع آوری غالباً ، قسمت اعظم اطالعات مربوط به مواجهه در مطالعات مورد شاهدی •

د نآیداده ها از طریق مصاحبه با افراد تحت مطالعه به دست می 

می روندیادآوری یکی از مسائل مهم در چنین مطالعاتی به شمار محدودیت های •
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Limitations in Recallیادآوریمحدودیتهای 
نظر از اینکه جزو شاهد صرف -افراد مطالعه را تمام ، محدودیت یادآوری درباره مواجهه اگر •

دسته بندی وضعیتدر ، یک اندازه تحت تاثیر قرار داده باشد به -موارد یا جزو ها باشند 

مواجهه ممکن است اشتباه پیش آید 

یر شاهد هایی که واقعا مواجهه داشتند به اشتباه در دسته غیاگونه ای که بعضی از موارد به •

ارای نداشتند به اشتباه در دسته ده همواجقرار می گیرند و بعضی از آنهایی که واقعا ه همواج

شودقرار داده می ه همواج

ه این وضعیت عموما موجب می شود که خطر واقعی بیماری مرتبط با مواجهه کمتر از آنچه ک•

هست نشان داده شود
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Recall Biasیادآوری سوگرایی 

سوگیری یادآوری که ممکن است در مطالعات مورد شاهدی روی دهد تری جدیمشکل •

است "rumination biasذهنی نشخوارسوگیری ناشی از " یا 

یادآوریگراییسواین حالت اختالف در یادآوری بین موارد و شاهد ها سبب ایجاد در •

در مطالعه می شود
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Matchingجور سازی 

جورسازی عبارت است از فرآیند انتخاب شاهد ها به نحوی که از لحاظ ویژگی های معینی•

ندباششغل و غیره شبیه به موارد ،اقتصادینژاد و وضعیت اجتماعی ،جنس،نظیر سن 

:جورسازی بر دو نوع است •

Group Matchingجوسازی گروهی -1

Individual Matchingفردی جورسازی -2
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Group Matchingجوسازی گروهی 

:ازاست عبارت (frequency matchingسازی فراوانیریا جو)گروهی سازی رجو•

با نسبت موارد دارایینمعشاهد های دارای یک ویژگی نسبت : انتخاب شاهد ها به شکلی که •

باشدهمان همین ویژگی برابر 

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

باشندآنها نیز متاهل 

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

روه در این حالت ابتدا نسبت های ویژگی های معینی را در گروه موارد محاسبه می کنیم و سپس گ•

اشدداشته بوجود شاهد را به شکل انتخاب می کنیم که همان ویژگی ها با نسبت های مشابه در آنها 
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Individual Matchingجورسازی فردی 

:(matched pairsشدهیا زوج های جور )سازی فردیجور•

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

ورد شبیه به م،هستندیا متغیر های خاصی که مورد نظر ما تغیر منظر گونه ای که از 

باشدمذکور 

بیمارستانی های هدشاروش در مطالعاتی است که از مناسب ترین سازی فردی جور •

استفاده می کنند
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مشکالت جورسازی 

.با مشکالتی همراه استجورسازی•

:اند این مشکالت بر دو نوع •

عملی مشکالت -

منطقیمشکالت-
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در جور سازیعملیمشکالت 

Practical Problems with Matching

یی شناسا،بر اساس ویژگی های بسیار متعددی انجام دهیم راسازی جوراگر بخواهیم •

شاهد های مناسب ممکن است دشوار یا غیرممکن باشد 

یافتن ،اشدببیشتربنابراین هرچه تعداد متغیرهایی که برای جور سازی انتخاب می کنیم •

شاهد های مناسب دشوارتر خواهد بود
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سازیدر جور منطقی مشکالت 
Conceptual Problems with Matching

:باشد بیشتریمنطقاهمیت مشکل شاید •

آن نمی توانیم،کنیمجور می یمعینکه شاهد ها و موارد را از نظر ویژگی های هنگامی •

ویژگی ها را مطالعه کنیم 

ی سازور جنباید،دهیمواقع هر متغیر را که میخواهیم در مطالعه مورد بررسی قرار در •

کنیم
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شاهد های متعدد

:استشاهد ها ممکن این •

شاهد های از یک نوع باشند -1

هایی از انواع متفاوت باشندشاهد -2
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controls of the same typeنوعشاهد های هم 

ازای هر مورد شاهد به دو شاهد یا سه : مثالً •

د نمی روافزایش توان مطالعه به کار برای •

ار چهبه مورد یک نسبت تاافزایش قابل مالحظه در توان مطالعه فقط ،عملیلحاظ به •

به دست می آیدشاهد 
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متفاوتشاهد هایی از انواع 
controls of different types

مکنیهای متعدد از انواع مختلف استفاده هدشااز می توانیم •

تان است نگران این باشیم که مواجعه شاهد های بستری در بیمارسممکن :برای مثال •

ر جمعیت افراد غیدر"مورد انتظار" که در مطالعه ما به کار رفته اند نمایانگر میزان 

بیماری نباشد بتال بهم

مار عبارت دیگر ممکن است شاهد ها زیر مجموعه بسیار برگزیده ای از افراد غیر بیبه •

باشدباشند و تجربه مواجهه آنها متفاوت 
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ایط در شر، محققباشدهای متعدد از انواع مختلف استفاده شده هدشادر صورتی که از •

ب می محسو"حقیقتطالیی استاندارد "مطلوب ابتدا باید مشخص کند که کدام مقایسه 

شود 

کند سپس مطالعه واقعی را شروع •
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شاهد دو نوعمثال یک مطالعه مورد شاهدی در مورد تومورهای مغزی کودکان آنها از •

:  استفاده کردند 

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

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

می شود 

در دوره قبل ازدشاهسوال آیا مادران کودکان مبتال به تومورهای مغزی بیش از مادران -

?داشتندبا پرتوهای مواجهه prenatalزایمان 
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موارد کاربرد مطالعات مورد شاهدی

، روش مورد شاهدی به عنوان اولین قدم در جستجوی علت پیامدهای زیان آور مطالعه •

است یمفید

را در ویژگی ها یا مواجهه های مختلف توانید نقش احتمالی ی ، ممطالعه مورد شاهدی در •

ایجاد بیماری بررسی کنیم 

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 

By: Dr K Mirzaei 44



موارد کاربرد مطالعات مورد شاهدی

از مطالعات هم گروهی هستند و می توان آنها هزینه تر کم آنجا که مطالعات مورد شاهدی از •

دادانجام سرعت بیشتری را با 

یماریاولین قدم در تعیین ارتباط مواجهه با افزایش خطر ببه عنوان غالبا از این مطالعات ،•

استفاده میشود

By: Dr K Mirzaei 45



نادرطالعه ممورد بیماریکه اندارزشهمچنین هنگامی با ،شاهدیمطالعات مورد •

باشد

شوداستفاده می دوره کمون  طوالنی با درمورد بیماریهای •

.وجود نداردمشکل از دست دادن نمونه ها •
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:معایب 

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

.از درجه اعتماد کمتری برخوردار است ودرتعمیم نتایج باید احتیاط شود-

وجود تورش یادآوری-
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شاهد–مطالعات مورد 





تکليف 


