
مطالعات تجربی



:اهداف

شناخت کاربرد مطالعات تجربی به عنوان طرحی از مطالعات اپیدمیولوژیک❖

انواع مطالعات تجربی❖

توضیح جنبه های کلیدی در طراحی مطالعات تجربی❖

مالحظات خاص مطالعات تجربی❖



Research Study Design

DECISION:

Alter the events

under study?

no

yes

Design               Examples

observational
- case report

- case series

- cross-sectional

- case-control

- cohort

experimental - RCT

- basic science



:مقدمه

به منظور هدف بهداشت عمومی و پزشکی بالینی به طور خاص تغییر سیر طبیعی بیماری❖

.کاهش موارد ابتال و مرگ می باشد

چگونه می توانیم بهترین روش های پیشگیری و درمان را انتخاب کنیم؟❖

می به منظور تعیین ارزش روش های پیشگیری و درمان، محققان اقدام به انجام مطالعات❖

.نمایند





(Experimental studies)مطالعات تجربی

:اسامی مختلف❖

Interventional=Experimental=تجربی=مطالعات مداخله ای

.شودانجام میگروهی است ولی مداخله به دست پژوهشگرمشابه مطالعه هم❖

استاندارد طالیی مطالعات اپیدمیولوژیک❖

توجه به مسائل اخالقی در این نوع پژوهش مهم است❖

(exposure)مواجهه (outcome)پیامد



(Scurvy)بیماری اسکوربوت

روعشازبعدماهیکازکمتردراسکوربوت،بیماریعالیمکهدادتشخیصلیندجیمز❖
.شودمینمایانملوانانمیاندردریاییسفرهای

درمیالدی1700سالاواسطدراسکوربوتدرمانمورددراولیهتجربیمطالعهانجام❖
بریتانیاییملوانانمیان

(بیمارملوانانازنفره2گروه6)کوچکنمونهحجم❖

بودندآمادهوظیفهانجامبرایروز6ازبعدخوردندمیلیمووپرتقالکهگروهی❖



:مطالعات تجربیکاربردهای

یبیماردرمانوتشخیصبرایجدیدهایتکنولوژیوجدیدهایدرمانیاداروهاارزیابی(الف

درمنزلدرمراقبتمانند)بهداشتیخدماتارائهیاسازماندهیجدیدهایروشارزیابی(ب
(میوکاردانفارکتوسازپسبیمارستانبامقایسه

د واحه ، بیمهاران کهه  ( کارآزمایی بالینی)کارآزمائی های تصادفی شاهددار( الف

.(Clinical Trials)( RCT)یا  (Randomized Controlled Trials)مطالعه هستند

.واحد مطالعه هستند، افراد سالمکه   (Field Trials)کارآزمائی های میدانی( ب

در آن واحد ، جوامعکه (Community Trials)در سطح جامعه هایکارآزمائی( ج
.هستندمطالعه 

:مطالعات تجربی یا مداخله ایانواع 



: پیشگیری در مقابل درمان

:پیشگیری❖

شگیریپیدارویباالخطرمعرضدریاسالمافرادبهبیماریازپیشگیریبرایآیا✓

شود؟دادهکننده

:درمان❖

فیتکیوبقامیزاندهد،میکاهشراعودخطربیمارفردبرایشدهانجامدرمانآیا✓

بخشد؟میبهبودرازندگی



:  فرد در مقابل جامعه

:فرد❖

کهزنانیهاندازبهاند،شدهالمپکتومیکهیکمرحلهسینهسرطانبهمبتالزنانآیا✓

مانند؟یمزندهبیماریعودبدوناند،کردهدریافتدرمانیپرتوباهمراهالمپکتومی

:جامعه❖

یکدردندانپوسیدگیفراوانیکاهشباعثآشامیدنیآبدرموجودفلورایدآیا✓

استدهنشاضافهآنآشامیدنیآببهفلورایدکهمشابهجامعهبامقایسهدرجامعه

شود؟می



:روند کلی انجام مطالعات تجربی

فرضیهگیریشکل❖

فتهگرآنهاازآگاهانهرضایتوشدهانتخابخاصمعیارهایاساسبرکنندگانشرکت❖

.شودمی

وردممداخلهچندیادوازیکیدریافتبرایتصادفیطوربهمایلوشرایطواجدافراد❖

.شوندمیدادهتخصیصمقایسه

ود،بهببیماری،وقوعاولینبیماری،عود)مطالعهتحتپیامدنظرازمطالعهگروه های❖

.می شوندپایش(جانبیعوارض

.می شوندمقایسهمختلفگروه هایدربررسیموردپیامدهایمیزان❖



:فرضیه

کهزنانیاندازهبهاند،شدهالمپکتومیکهیکمرحلهسینهسرطانبهمبتالزنان❖

.ندمانمیزندهبیماریعودبدوناند،کردهدریافتدرمانیپرتوباهمراهالمپکتومی

درعهجامیکدردندانپوسیدگیفراوانیکاهشباعثآشامیدنیآبدرموجودفلوراید❖

.ودشمیاستنشدهاضافهآنآشامیدنیآببهفلورایدکهمشابهجامعهبامقایسه



:معیارهای ورود برای شرکت کنندگان

شد؟خواهدواردمطالعهدرکسیچه❖

شودمشخصروشنطوربهمورداینمطالعهشروعازقبلباید✓

کنیدپاکراذهنیمعیارهای✓

باشدداشتهوجودشدهمشخصمعیارهایبامطالعهتکراروانجامامکان✓



:معیارهای ورود برای شرکت کنندگان

زنانسالمتمطالعه❖

سال45مساوییابزرگترسن✓

هایبیماریسایریاسرطانمغزی،عروقبیماریقلب،کرونرعروقبیماریسابقه✓

نداردوجودمزمنشدید

باشدنداشتهمطالعهموردداروهایازیکهیچبرایجانبیعوارضسابقه✓

مکمل،آسپرین:باشدنکردهمصرفهفتهدرباریکازبیشرازیرداروهایازیکهیچ✓

بتاکاروتنیا،A،Eویتامینهای

کردندنمیمصرفکورتیکواستروئیدیاانعقادضدداروهای✓



:حجم نمونه
داریم؟نیازکنندهشرکتنفرچندبهمطالعهانجامبرای❖

داردوجودمختلفپارامترهایاساسبرنمونهحجممحاسبهبرایجداولوهابرنامه✓



:پارامترهای مورد نیاز برای تعیین حجم نمونه

شوددادهتشخیصاثرتفاوت❖

شودمشخصگروهیکدراثربرآورد❖

()داریمعنیسطح❖

نداردوجودتفاوتیکهحالیدرهستندمتفاوتهادرماناینکهبیاناحتمال✓

1)انتظارموردتوان❖ - β)

داردوجودتفاوتواقعاکهوقتیهستندمتفاوتهادرماناینکهبیاناحتمال✓

دوطرفهیاطرفهیکآزمون❖



:تخصیص شرکت کنندگان

نمیقرارمواجههمعرضدراگرکهفرضاینبا«هاداشتهمواجهه»میاندررانتیجه❖

.کنیدمقایسهشد،میچهنتیجهگرفتند

.استواقعخالفمقایسهاین❖

.نیدکمقایسه"جایگزین"جمعیتیکدرنتیجهبارا"مواجهه"گروهنتیجهعوض،در❖

.داردبستگیمعتبرجایگزینجمعیتیافتنبهمقایسهایناعتبار❖



: طرح کلی مطالعات تجربی

SP

EC
Study 

Group

Outcome

No

Outcome

SP   = Study Population

EC    = Eligibility Criteria

R     = Randomize intervention

T      =  Elapsed time

TR

Intervention

No

Intervention



:تخصیص شرکت کنندگان

همطالعهایگروهازیکیبهتصادفیصورتبهکنندگانشرکتکهاستنیاز❖

(کنترلیامداخله)شونددادهتخصیص

:سازیتصادفی❖

تنیسبینیپیشقابلشودمیدادهتخصیصگروهکدامبهبعدینفراینکه✓

مطالعههایگروهبهافرادتخصیصتعیینبرایسکهپرتاب✓

شفافغیرهایپاکتیاتصادفیاعدادجدول✓

ایرایانهافزارهاینرم✓



Randomization





:و مخدوش کنندگیتصادفیتخصیص 

سومتغیرمیکتوسطپیامدومواجههبینارتباطبرتأثیر:کنندگیمخدوش◼
(کنندهمخدوش)

ًنندهکمخدوشوجودعلتبهپیامدومواجههبینعلیتیغیرارتباطشدندیدهمثال

(.استمداخلههمانمواجههبالینی،کارآزماییدر)◼

برالقوهبکنندهمخدوشتأثیر(احتماالتاصولبراساس)تصادفیتخصیص◼
.می کندحذفراپیامدومداخلهبینارتباط

X Y

Z
Randomization

X Y

Z




Confounding

◼Confounding is an apparent 

association between disease and 

exposure caused by a third factor

not taken into consideration



Confounding



:های مطالعات تجربیسوگرایی 

.آنهادرمداخلهنوعازمطالعهموردافراداطالعسوگرایی.1

(پژوهشگر)(Observer)مشاهده گرسوگرایی.2

نآتأثیرتحتودارداطالعکنترلومداخلهگروهافرادودرماننوعازمشاهده گر
.می نمایدنظراظهار

تأثیرتحتهناخودآکامطالعهازگیرینتیجه:تحلیلتجزیهوارزیابیدرسوگرایی.3

.گیردقرارتحلیلگرتجزیهافکار



:مثال

:1930در Lankarshireمطالعه ◼

مداخله  :
(n=5000)پیمانه شیر خام 3/4روزی : 1گروه ◼
(n=5000)پیمانه شیر پاستوریزه 3/4روزی : 2گروه ◼
(n=10000)بدون شیر : 3گروه ◼

پاسخ  :

(افزایش قد و وزن)رشد 



(: ادامه)مثال 

درندتوانستمیمعلمانبعداًامابودتصادفیابتدادرهاگروهبهافرادتخصیص❖

.کنندکمک“بهتر”تخصیص

.داشتنددیگرگروهدوازبهتریرشد“شیربدون”گروهکودکان:نتیجه❖

.فرستادندمی(2و1)مداخلههایگروهبهبیشتررافقیرترکودکانمعلمان:علت❖



نوعنظرازگروهکدامدرهانمونهیکهراینکهازافراداطالععدم◼

روشهایمورددر).دارندقرار(کنترلیاجدیدمداخله)مداخله

.(نیستپذیرامکانجراحی

:  (Blinding)كور كردن

.انجام می شودBlinding، گانه قبلی3برای از بین بردن تورشهای ❖



(Blinding)كردن( كور)سطوح ماسکه ❖
(افراد مورد مطالعه)بیماران 1.
(جمع آوری کننده داده ها)پژوهشگران 2.
تحلیلگر آماری3.

:انواع کور کردن❖
.دارندقرار(کنترل-مداخله)گروهیچهدرکهنمی دانندمطالعهموردافراد:سوکوریک

Double):دوسوکور blind)چهنمی دانند(پژوهشگران)مشاهده گرهاومطالعهموردافراد

.داردقرارگروهیچهدرکسی

Triple):سوکورسه Blind)اطالعیکدامهیچتحلیل گرانومشاهده گرها،مطالعهموردافراد

.ندارندراشاهدومطالعهموردگروههایدرشدهواقعافراداز



(:  placebo)دارونما 

لحاظازکهاست(درمانیخاصیتبدونوعارضهبدون)خنثیایمادهدارونما❖

ترلکنگروهبهتصادفیصورتبهونیستافتراققابلاصلیدرمانازظاهر

.می یابداختصاصمطالعهدرکنندهشرکت

د،باشداشتهشده ایشناختهموثردرمانیروشنظرمورد(پیامد)بیماریاگر❖

.نیستاخالقیدارونماازاستفاده



Parallel Designطراحی موازي :

ات هر در این مطالع.  اکثر کارآزمایی های بالینی تصادفی طراحی موازی دارند❖

دمی گیرنرقراگروه از شرکت کنندگان در معرض یکی از مداخالت مطالعه



:Cross-over Designطراحی متقاطع

مداخالتکلیهشرکت کنندگانازیکهرکهداردمتقاطعطراحیزمانییک❖

ازیککدامکننده،شرکتکداماینکه.کننددریافتمتوالیدوره هایدررامطالعه

زایکهرمتقاطعطراحیدر.می شودمعینتصادفیبطورکنددریافترامداخالت

.(ستندهیکیمداخلهوکنترلگروهافراد)می باشندخودکنترلخودشرکت کنندگان

:متقاطعطراحیويژگی هاي

.شوداستفاده(سریع)درمانغیرقابلومزمنبیماریهایدربایدمداخالت❖

.باشدداشتهکوتاهدورهوسریعشروعبایدمداخلهیکاثرات❖

.باشدثابتبایدبیماریوضعیت❖



:Cross-over Designطراحی متقاطع



:مالحضات اخالقی

:سازیتصادفی❖

غیرامالکداردبررسیموردپیامدبربهتریتاثیرمداخلهکداماینکهخصوصدرباید✓

.باشیممطمئن

;آگاهانهرضایت❖

یممطالعهواردتشخیصازبعدفوراوکافیآگاهیبدونراافرادمطالعاتازبعضی✓

.کنند

شود؟متوقفمطالعهزمانیچه❖

شودمشخصدرمانیبازوهایازیکیمضریامفیداثرات✓

کنندبررسیراهایافتهمطالعهازخارجناظران✓



:مزاياي مطالعات تجربی

.باشدمیمتغیرهامیانعلیتیرابطهآزمودنروشدقیقترین❖

.تاسوابستهمتغیردرمستقلمتغیرتغییراتاثردادننشانروشدقیقترین❖

.استمحققکنترلتحتعواملازبسیاری❖

.کندمیفراهمراگروههامقایسهقابلیتکردنتصادفی❖



:محدوديت هاي مطالعات تجربی

.هستندگرانزمانوهزینهنظراز❖

.دادکاهشیاافزایشسهولتبهرامتغیرهاازبعضیسطحتواننمیهمیشه❖

.داردتعارضاخالقیاصولباهاروشاینکاربردمواردبعضیدر❖

.آنهاهمکاریعدموافراددادندستاز❖



با تشکر از توجه شما


