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اصول اپیدمیولوژی 

دکتر کامران میرزایی 

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی
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انواع مطالعات در اپیدمیولوژی

:  مرجع 

اپیدمیولوژی گوردیس
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:اهداف اختصاصي•

:انتظار می رود دانشجوی گرامی در پایان این جلسه •

نا و ویژگی های آنها آشکه در علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد مطالعاتی با انواع -1

.  شود

.کندآشنا و آنها را تشریح از انواع مطالعات با کاربرد هریک -2

.مزایای هریک از انواع مطالعات را  شرح دهد و معایب -3

کند وآنها را بیان در هریک از انواع مطالعات  ارائه شده را شاخص های قابل اندازه گیری -3

.  محاسبه نماید

.  یر نمایدطراحی کند و نتایج آن را تفسرا یک مطالعه توصیفی فرضی مناسب، یک مثال برای -4



5

انتخاب نوع مطالعه

:عوامل موثر در انتخاب نوع مطالعه 

شكل ماطالعات موجود درباره میزان •

نوع مسئله•

میزان آگاهی موجود درباره مسئله•

منابع موجود برای انجام طرح•

پژوهشانواع سئواالت •
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Types of Studies

• Primary Studies

• Secondary Studies
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• Primary

• secondary
(review article)

Narrative

systematic

TYPES OF STUDIES

Descriptive

Analytic
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Hierarchy of Study Types

Descriptive

•Case report

•Case series

•Ecologic

•Cross sectional

Analytic

Observational

•Cross sectional

•Case-control

•Cohort studies

Experimental

•Clinical trials

•Field trials

•Community trials

Strength of evidence for causality between a risk factor and outcome
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The Evidence Pyramid
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تقسیم بندي مطالعه ها

مطالعه هاي توصیفي•

تغیر را مطالعه هایي هستند كه پژوهشگر تنها وضعیت یك متغیر را بررسي كرده یا وضعیت چند م•

.آنها با یكدیگر بررسي مي كندبدون درنظر گرفتن ارتباط 

مطالعه هاي تحلیلي•

ن ارتباط هدف تعیین ایمطالعه هایي هستند كه پژوهشگر به ارتباط بین دو یا چند متغیر پرداخته و •

.است
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تقسیم بندي مطالعه های تحلیلی

مطالعه هاي مشاهده اي•

در وجود و مقدار متغیرهاي مستقل و هیچ نقشي مطالعه هایي هستند كه در آن پژوهش گر •

.مخدوش كننده در بین  واحدهاي پژوهش ندارد

مطالعه هاي مداخله اي•

.خود تعیین مي كندرا ( مواجهه)مطالعه هاي هستند كه پژوهش گر حداقل یك متغیر مستقل •
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مطالعات اکتشافی

.شودانجام میبمدت کوتاهی و سطح کوچکی مطالعه ای که در •

این مطالعه زمانی بکار می رود که اطالعات موجود در مورد یک مشکل یا یک وضعیت •

.بسیار ناقص باشد

وصیه می ، اکیداً تمسئله مورد مطالعه و عوامل مرتبط با آن بخوبی تعریف نشده باشنداگر •

.ام شودشود که قبل از شروع مطالعه توصیفی یا تحلیلی حتماً یک مطالعه اکتشافی انج
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توصیفیمطالعات 

Descriptive Studies
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مطالعات توصیفی

مطالعه توصیفی ؛  شامل جمع آوری و ارائه منظم داده هاست تا تصویر روشنی از یک •

.موقعیت خاص بدست آید

:چند جنبه اساسی از بیماری و یا پیامد مورد نظر بررسی می شودمعموالً •

•What : ،چه چیز، چه واقعه...

•Who : ،سن، جنس، نژاد، تاهل، تحصیالت...

•Where :روستا، محله، /وضعیت جغرافیایی، شهر....

•When : ،فصل، سال، ماه، ساعت  ...
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اهمیت مطالعات توصیفي در چیست؟

منطقه یا گروه اهمیت زیاديدرهر ،سالمتياین مطالعات در شروع كشف یك پدیده ي •

.دارند

ش ها هر مطالعه ي تحلیلي داراي بخش ،  یا بخش هاي توصیفي است كه بدون انجام آن بخ•

.  رسیدن به نتیجه گیري صحیح ممكن نمي باشد

ممكن است بخش هاي توصیفي این مطالعه تنها در حد خود آن مطالعه ارزش هرچند •

.داشته باشد
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توصیفیمطالعات مشاهده اي

.استروندهاوالگوهاهدف معموالً توصیف•

.كنندكمك مي (Hypothesis Generation)به فرضیه سازي•

.كمك مي كنندبرنامه ریزيبه•

.  به اندازه گیری فراوانی وقوع بیماری و پیامدهای دیگر سالمتی می پردازند•
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توصیفیمطالعات ابعاد 

(: میزبان)شخص •
...اقتصادی، عادات فردی و -سن، جنس، وضعیت اجتماعی•

:مکان•
محل وقوع بیماری در محدوده های طبیعی یا سیاسی جغرافیائی•

شرایط آب و هوایی•

مقایسه های بین المللی•

:زمان•
تغییرات فصلی و دوره ای•
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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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انواع مطالعات توصیفی



گزارش مورد
Case Report
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برای توصیف وگزارش  خصوصیات جالب یا غیر معمول مشاهده شده دریک یا چند•

.بیمار ، بمنظور  مستند سازی بکار می رود

پزشكي به بیماري هاي غیر معمول این گزارش ها روش مهمي براي توجه دادن جامعه•

یا تظاهرات غیر معمول یك بیماري است
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گزارش مورد
Case Report



  Case Report( بیمار)گزارش مورد 

چه چیزی را گزارش می کنیم؟•

ار معرفی ویژگی های یک بیم
خاص براساس گزارش یک 

. یا چند پزشک بالینی

:مثال•

گزارشیک1961درسال
کهساله40خانمیکازمورد
قرصمصرفشروعازپس

خوراکیبارداریازپیشگیری
رمنتشبود،شدهریهآمبولیدچار
گردید
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گزارش گروهی
Case Series
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.استفاده می شود درگروهی از بیماران برای توصیف وگزارش خصوصیات جالب مشاهده شده •

ها می بررسی چندین مورد از یک پدیده نادر و جستجو جهت یافتن نکات مشترک و منحصر به فرد آن•

باشد

ه چند بیمار با تظاهرات بالیني یا خصوصیات مشاباست، منتهی ( Case Report)نوعي گزارش بیمار•
.دیگر مورد بررسي قرار مي گیرند

عدي مي تواند راهنماي بسیار مناسبي براي مطالعه هاي بدر ابتداي پیدایش یك بیماري این مطالعه •
.باشد

یكي از بهترین نمونه ها براي این نوع مطالعه، گزارش مركز كنترل بیماریهاي آمریكا در مورد •
معرفي شد( AIDS)سندرم نقص ایمني اكتسابي به  نام سندرمي بود كه بعدها 
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گزارش گروهی
Case Series
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  Case Seriesمجموعه مورد 

چه چیزی را گزارش می کنیم؟•

مشابه گزارش مورد با این تفاوت

ش تعداد بیماران مشاهده شده بیکه 

.استاز یک نفر 

:مثال•
در شهر لس 1981در سال 

ماهه، 6آنجلس در طی یک دوره 
مرد همجنس باز از قبل سالم، 5

ستیس مبتال به پنومونی پنوموسی
. کارینی شدند

(MMWR 1981;30:250)

By: Dr Kamran Mirzaei



:کاربردها •

(بیمارپارکلینیکی ، شکایت , بررسی  عالئم بالینی ) بررسی راههای تشخیص یک بیماری -

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

(فرضیه سازی )مطالعه مقدماتی برای طرح مطالعات تحلیلی -
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گزارش گروهی
Case Series



:خصوصیات •

.دریک دوره زمانی محدود انجام می شود -

.نیاز به گروه شاهد ندارد-

مقایسه می شود ( Norm) آزمونهای آماری مجاز است ومعموالٌ شاخصهای  حاصل با یک عدد ثابت -
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گزارش گروهی
Case Series
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Case Seriesو Case Reportهدف از مطالعات 

 وقوع بیماریهای جدیدتوصیف

ع توصیف پیامد یک یا چند موورد از یوک بیمواری نوادر یوا تظواهرات نوادر از یوک بیمواری شوای

بیماریهوای غیور معموول یوا تظواهرات غیوور روش مهموی بورای توجوه دادن جامعوه پزشوکی بوه (

)معمول یک بیماری

پیشنهاد فرضیه در مورد ارتباط یک مواجهه یا عامل خطر با وقوع یک پیامد یا بیماری)

)منبع غنی فرضیه ها

 چون شرح جزء به جزء می دهند به روشن ساختن مکانیزمهای بیماری و درمان کمک می

.کند
By: Dr Kamran Mirzaei
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تعیین فراوانی وقوع بیماری، ممکن نیست.

حکمبهنیزنادروقایعحتیچون.گیرندقرارطبابتروشدرتغییرمبناینباید

.دهندرویباهماستممکنشانس

 را (یا بیماری)و پیامد ( ریسک فاکتور)بین مواجهه رابطه علیتی نمی تواند

.  امکان آزمون فرضیه وجود نداردبه عبارت دیگر . بررسی کند

مطالعاتمعایب و محدودیتهای 
Case Report وCase Series
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اكولوژيكمطالعات بوم شناختي يا 
Ecologic Studies
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یکایی، مثالً گروه یهودیان، سیاه پوستان آمر)مطالعاتی که در یک گروه جمعیتی خاص •

محدوده در یک مشخصه یا پدیده خاص که بر روی یک ( ...و ایساکنان مناطق حاره 

.  مشخص انجام شود مطالعات اکولوژیک می گویندجغرافیایی 

اكولوژيكمطالعات بوم شناختي يا 
Ecologic Studies
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همبستگيتحقیقات مطالعات بوم شناختي یا اكولوژیك كه در كتب مختلف تحت نام •

(correlational study)معروف استنیز

.هستندجوامع یا گروه هاي مردم ، همبستگي افرادمطالعات در •

مطالعات، علت یا عوامل خطر در رابطه با یک بیماری یا مرگ و میری که اتفاق میاین •

افتد را در یک جمعیت خاص مورد مطالعه قرار می گیرد و معموالً با ایجاد رابطه 

.همبستگی به تشکیل یک فرضیه منجر می شود

اشکنازی دیده می بیشتر در بین یهودیان( Niemann-Pick)بیماری نیمن پیک:مثال •

.شود
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درسرطانازخاصینوعبهابتالیاومیرومرگمنطقهیکدراگرمثالعنوانبه•

انسرطنوعآنایجادمحتملعواملجستجویبهمنطقهآندرباشد،باالترجمعیتیک

ودپردازنمیخاکیاوهوایاآبدرخاصیآلودگییاواکتیورادیوعناصرمعادنمثل

درایفرضیهطرحبهبودمعمولازبیشمنطقهآندرکنندهآلودهعاملیکچنانچه

.پردازندمیسرطانایجاددرهواکنندهآلودهآننقشبارابطه
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حقیقات توانند در تمي مطالعات همبستگي یا بوم شناختي براي تنظیم فرضیه هایي كه •

.  هستند گیرند،سودمند تحلیلي آینده مورد بررسي قرار 
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داده هاي مواجهه یا پیامد است كه مساله ضروري در مطالعات اكولوژیك یادآوري این •

ر یا بیمار كه دمواجهه یافته افرادكل از بلكه جامعه جمع نمي شوندهر یك از افراد از 

.مي شود، گردآوري یك جامعه یا دوره زماني خاص هستند

نکته 
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.  اي به نام مغالطه اكولوژیك توجه نمودمساله این نوع از مطالعات باید به در •

.افراد هاي بوم شناختي به خصوصیات كل گروه توجه مي شود و نه تك تك در پژوهش •

كل كه هر یك از آن ها به شحالي دهیم در گروه نسبت ممكن است صفاتي را به افراد یك ما •

نباشندانفرادي داراي آن ویژگي ها 

مغالطه آن گروه به صورت مجزا، به تك تك افرادگروهي ، به مرتبط كردن صفات •

مكه در این نوع از مطالعات باید احتیاط كنیگفته مي شود  (Ecological Fallacy)اكولوژیك

يا سفسطه اكولوژيكمغالطه 
(Ecological Fallacy)
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مثال 

گیری کنیم مثالً با مشاهده تعداد زیادی بیمار مبتال به ماالریا در مناطق فقیرنشین نتیجه•

!!که افراد پولدار ماالریا نمی گیرند
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بلی : پاسخ •

این مطالعات می توانند دیدگاه های مفیدی در کشف روابط علیتی بدهند •

باشند نمی توانند نشان دهنده روابط علیتیلیکن این مطالعات به خودی خود •

با توجه به مشکالت مطالعات اکولوژيک ، آيا اين : سئوال 
؟مطالعات ارزشمند هستند 
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انجام ،از آنجا که بر روی گروهی از افراد و نه تک تک افراد مطالعه انجام می گیرد 

.استآساناین نوع مطالعات 

.استکمترمی توانیم از اطالعات موجود استفاده کنیم و نیاز به جمع آوری اطالعات 

.می شودفرضیه های جدید باعث تشکیل 

اکولوژيکمزايا مطالعات 
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 یری شود، این نتیجه گمنجر به شکل گیری نتایج غلط انجام این مطالعات ممکن است

م غلط از آنجا روی می دهد که نتایج مطالعه بر روی یک جمعیت را در سطح افراد تعمی

(اكولوژیكمغالطه یا سفسطه )دهیم؛

معايب مطالعات اکولوژيک
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