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کارآزمایی های بالینی
Clinical Trials

:  مرجع 

اپیدمیولوژی گوردیس
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:اهداف اختصاصي•

:انتظار می رود دانشجوی گرامی در پایان این جلسه •

.  ویژگی های مطالعات مداخله ای و انواع آن آشنا شودبا -1

.معایب و مزایای مطالعات مداخله ای را تشریح کند-2

.  دکند وآنها را محاسبه نمایشاخص های قابل اندازه گیری مطالعات مداخله ای را بیان -3

طراحی کند و نتایج آن را مطالعات مداخله ای را فرضی مناسب، یک یک مثال برای -4

.  تفسیر نماید



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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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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مطالعات مداخله ای
Interventional Study 

وسپسمحقق مداخله نموده در مواجهه نمونه ها با علت فرضی مطالعات ، نوع  در این •
.کند می معلول یا نتیجه آنرا بررسی 

این مطالعات را •

می گویند ( Experimental) تجربی -

نمونه ونیز میزان مداخله آزادی عمل داشته باشدفرد، اگر محقق درانتخاب 

گویند(  Quasi Experimental)  نیمه تجربی -

اگر محقق برای مداخله آزادی عمل کامل نداشته باشد و نتواند آزمایش  خودرا روی هر 
فرد یا  به هر اندازه که الزم دید انجام دهد
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کارآزمایی بالینی
Clinical Trials

یا )ه که برای مقایسه اثرات و ارزش یک مداخلآینده نگر کارآزمایی بالینی مطالعه ای است 

.  انجام می شودنمونه های انسانی در برابر شاهد در ( مداخله ها

.  عوامل مخدوش کننده تحت کنترل محقق بوده ولذانتایج آن معتبر استاکثر 
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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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...مطالعات مداخله ای

: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



طبقه بندی انواع کارآزمایی

:  (clinical trial)کارآزمایی بالینی  •
.  انجام میشودبیمارانبرروی 

:یا کارآزمایی پیشگیریfield trial) (کارآزمایی میدانی•
بر افراد .)ودبه منظور جلوگیری از ایجاد یا گسترش یک بیماری یا پیامد سالمتی انجام میش

(  سالم انجام می شود

:(community trial)کارآزمایی جامعه  •
.  است“ جامعه”بر روی دو یا چند جامعه انجام می شود و واحد درمانی آن به جای فرد، 
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کارآزمائی میدانی
Field Trials

که دارد ارزیابی نتیجه مداخله ای استجنبه پیشگیری هدف از اجرای این تحقیق که •

باعث کاهش خطر بیماری می شود انسانهای سالم در

این روش هم بروی افراد هم روی گروهی از مردم قابل اجرا ست •
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کارآزمایی جامعه
community trial

یعنی مداخله ای بر روی یک یا دو باشند جامعهواحد پژوهش  تمامی افراد یک اگر •

می گویند ( community trial) جامعه انجام  شود به آن کار آزمائی جمعی 

تشویق یک جامعه به مصرف گوشت سفید وسپس مقایسه میزانهای بروز :مثال

بیماریهای قلبی دراین دوجامعه 
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کارآزمائی آزمایشگاهی
Lab Trials

انجام می وبیشتر برای تحقیقات بنیادیشرایط آزمایشگاه مطالعات تجربی است  که در •

شود 

قابل دراین مورد تقریباٌ همه شرایط تحت کنترل محقق بوده ونتایج معتبر است ولی•

شودارگانیسمها  یا حیوانات آزمایشگاهی انجام می–تعمیم نیست وعمدتاٌ  بروی مواد 



:بالیني هاي كارآزمایيمراحل اصلي  

مشخص نمودن فرضیه مطالعه•

(معیارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعریف •

(در صورت نیاز انتخاب تصادفي)انتخاب بیماران •

دارونما یا درمانها به گروهها/ تخصیص تصادفي درمان•

blindnessتصمیم گیري در مورد كورسازي •

پیگیري بیماران•

ارزیابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها•

تجزیه و تحلیل نتایج•
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:بالیني هاي كارآزمایيمراحل اصلي  

مشخص نمودن فرضیه مطالعه•

(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعريف •

(در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران •

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان•

blindnessتصميم گيري در مورد كورسازي •

پيگيري بيماران•

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها•

تجزيه و تحليل نتايج•

:فرضيه مطالعه ميتواند مثبت يا منفي باشد
.بيشتري استنسبت به دارونما داراي اثر درماني Xداروي 

equivalency trial.داردYاثري معادل درمان استاندارد Xداروي جديد 
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::هاي بالیني مراحل اصلي  كارآزمایي

مشخص نمودن فرضيه مطالعه•

(معیارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعریف •

(در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران •

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان•

blindnessتصميم گيري در مورد كورسازي •

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.
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:در انتخاب نمونه از جمعیت باید به نکات زیر توجه مي کنیم

(Inclusion Criteria)معیارهاي ورود 

معیارهاي ورود با توجه به ویژگیهاي بالیني، جمعیتي و جغرافیایي تعیین مي شود.

افراد ساکن شهرستان تهران

 سال45افراد باالي

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

(افزایش اعتبار دروني)

 عنوان خاص به افراد براساس چه معیارهایي بوده است/ باید مشخص شود اطالق یک بیماري . (

(مثال معيارهاي تشخيص
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(Exclusion Criteria)معیارهاي خروج 

)  معیارهایي که به واسطه آنها افراد داراي معیارهاي ورود به خاطر داشتن شرایط خاص •

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

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

محدود ساختن افراد مورد مطالعه با معیارهاي ورود محدود و معیارهاي خروج متعدد باعث •

.خواهد شد( اعتبار بیروني)کاهش قابلیت تعمیم 
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::هاي بالیني مراحل اصلي  كارآزمایي

مشخص نمودن فرضيه مطالعه•

(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعريف •

(در صورت نیاز انتخاب تصادفي)انتخاب بیماران •

دارونما يا درمانها به گروهها/ تخصيص تصادفي درمان•

blindnessتصميم گيري در مورد كورسازي •

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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انتخاب افراد مورد مطالعه

ند باید با معیار تعیین اینکه چه کسانی در مطالعه گنجانیده میشود و چه کسانی نمی شو•

شوندتشریحدقت زیاد و به شکل مکتوب 
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:هاي بالیني مراحل اصلي  كارآزمایي

مشخص نمودن فرضيه مطالعه•

(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعريف •

(در صورت نياز انتخاب تصادفي)انتخاب بيماران •

دارونما یا درمانها به گروهها/ تخصیص تصادفي درمان•

blindnessتصميم گيري در مورد كورسازي •

پيگيري بيماران•

ارزيابي پاسخ درماني و جمع آوري داده ها•

تجزيه و تحليل نتايج•

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

.روش تخصيص تصادفي استنامناسبترينروش تصادفي يك در ميان 
.استBlock balanced randomizationيكي از بهترين روشها، 
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نحوه تقسیم افراد در گروهها

تقسیم تصادفي•

.متغیرهاي مخدوش کننده بین گروهها به طور مساوي تقسیم مي شوند
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:هاي بالیني مراحل اصلي  كارآزمایي

مشخص نمودن فرضيه مطالعه•

(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعريف •

(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
و مداخله گرها بعضي مواقع ممكن است نتوانيم در گروه بيماران كورسازي انجام دهيم اما در 

. آناليزكنندگان بتوانيم
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كردنكورانواع

.دارندقرار( شاهد-مداخله)گروهيچهدركهدانندنميمطالعهموردافراد: سوكوریك

كسيچهدانندنمي( پژوهشگران)گرهامشاهدهومطالعهموردافراد( Double blind): دوسوكور

داردقرارگروهيچهدر

ازاطالعيكدامهیچگرانتحلیلوگرهامشاهده،مطالعهموردافراد( Triple Blind): سوكورسه

.ندارندراشاهدومطالعهموردگروههايدرشدهواقعافراد
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:هاي بالیني مراحل اصلي  كارآزمایي

مشخص نمودن فرضيه مطالعه•

(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعريف •

(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

By: Dr K Mirzaei 28



:هاي بالیني مراحل اصلي  كارآزمایي

مشخص نمودن فرضيه مطالعه•

(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)eligible criteriaتعريف •

(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 هاي كارآزمایي هاي بالیني 

تقسیم بندي از نظر نوع مداخله•

تقسیم بندي از نظر شواهد مورد نیاز براي یك مداخله•

تقسیم بندي از نظر طرح مطالعه•
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:تقسیم بندي  كارآزماییهاي بالیني از نظر نوع مداخله

.مداخله یك روش درماني است( : Clinical trials)  كارآزمایي بالیني•

.مداخله یك روش پیشگیري است( :Field Trials) کارآزمائی میدانی •
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فازهای كارآزمایي هاي بالیني

: كارآزمایي بالیني فاز یك•

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

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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کارآزمائی بالینی 
Clinical trials

:نظر گروه شاهد به انواع زیر تقسیم می شود از •

(Parallel  Controls)  کارآزمائی بالینی  با شاهدهای مستقل یا موازی --1

(    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



Parallel Group Designs

Defined 
Population

New 
Treatment

Improved
Not 

Improved

Current 
Treatment

Improved
Not 

Improved

34

Randomization
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متوالیکار آزمائی بالینی با شاهدهای 
Sequential Controls 

: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 )



کار آزمائی بالینی با شاهدهای متوالی
Sequential Controls 

36

AfterBefore Intervention
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Self control

37

Period 2Period 1

Intrevention
group

Drug Placebo

w
a
s
h
o
u
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Standard 2 × 2 Crossover Design

38

Period 2Period 1

Randomization

Drug Placebo

Placebo Drug

w
a
s
h
o
u

t
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کارآزمائی بالینی با شاهدهای خارجی
External Controls

شگر دراین روش شاهدها خارج از حیطه مطالعه هستند ونتیجه یا با نتیجه تحقیق پژوه•

Indexیا با یک عدد و ( Historical Controls)  دیگر یا با شواهد تاریخی 

.مقایسه می شود Normمشخص مثل  



خطرهاي اصلي

 Loss to)مانند تمام مطالعه هاي كوهورت از دست رفتن نمونه ها •

follow up)

(Non-compliance)عدم قبول درمان •

Clinical End Pointsاشكال در شناسایي •
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