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علم اپیدمیولوژي

جواب>-------------------------- سوال  •
انجام مطالعه

جواب>-------------------------- سوال  •



کاربرد انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
سوالنوع•

بیماریهاتوزیع•

بیماریهاکنندهتعیینعوامل•

باشدمیبیماریهاکنترلنحوه•

نوع مطالعه•

توصیف–
مطالعات توصیفی–

تحلیل–
مطالعات تحلیلی–

مداخله–
مطالعات مداخله اي–

سوالنوع•

بیماریهاتوزیع•

بیماریهاکنندهتعیینعوامل•

باشدمیبیماریهاکنترلنحوه•

نوع مطالعه•

توصیف–
مطالعات توصیفی–

تحلیل–
مطالعات تحلیلی–

مداخله–
مطالعات مداخله اي–



انواع مطالعات

ايمشاهده
(Observational)

انواع مطالعات

ايمداخله
(Interventional)



مطالعات اولیه

(Observational)مشاهده اي•
.محقق بصورت غیر فعال فقط وقایع را مشاهده یا آنها را تحلیل می نماید•
.مداخله اي بر روي افراد مورد مطالعه انجام نمی شود•

)Interventional(مداخله اي •

.محقق بصورت غیر فعال فقط وقایع را مشاهده یا آنها را تحلیل می نماید•
.مداخله اي بر روي افراد مورد مطالعه انجام نمی شود•

.محقق نقش فعال دارد•

•.



انواع مطالعات 
اوليه

توصيفي
(Descriptive)

تحليلي(Analytic)

ايمشاهده
(Observational)

انواع مطالعات 
اوليه

ايمداخله
(Interventional)

تحليلي(Analytic)



مطالعات مشاهده اي
توصیفی•

.انجام نمی شود)براي بررسی ارتباط(فقط توصیف انجام شده و هیچ مقایسه اي •
.سؤاالتی مطرح شده و به آنها پاسخ داده می شود•

بروز سرطان مري در استان گلستان چقدر است؟: مثال•

تحلیلی•

.انجام نمی شود)براي بررسی ارتباط(فقط توصیف انجام شده و هیچ مقایسه اي •
.سؤاالتی مطرح شده و به آنها پاسخ داده می شود•

بروز سرطان مري در استان گلستان چقدر است؟: مثال•

)ارتباطجهت بررسی(عالوه بر توصیف، مقایسه نیز انجام می شود •
.فرضیه هایی مطرح شده و درستی یا نادرستی آنها باآزمون مشخص می شود•

سرطان مري در زنان بیشتر است یا مردان؟: مثال•



انواع مطالعات 
اوليه

ايمشاهده
(Observational)

توصيفي
(Descriptive)

تحليلي(Analytic)

•Case-Report
•Case- Series

(Cross Sectional)مقطعي•

انواع مطالعات 
اوليه

ايمداخله
(Interventional)



مطالعات مشاهده اي توصیفی

•Case series

•Case report
)نادر یا جالب( گزارش یک مورد از یک بیماري •

•Case series
)نادر یا جالب(گزارش چند مورد از یک بیماري •

• )Cross-sectional(
در یک گروه از افراد در زمان معین...) بیماري، (توصیف صفات •
)1389بررسی شیوع سرطان مري در شهرستان گرگان در سال (



انواع مطالعات 
اوليه

ايمشاهده
(Observational)

توصيفي
(Descriptive)

تحليلي(Analytic)

•Case-Report

•Case- Series

(Cross Sectional)مقطعي•

(Case-Control)شاهدي–مورد •

(Cohort)کوهورت•

(Cross Sectional)مقطعي•

انواع مطالعات 
اوليه

ايمداخله
(Experimental/
Interventional)

(Cohort)کوهورت•



مطالعات مشاهده اي تحلیلی

:هدف-
)(تعيين ارتباط دو يا چند متغير 

)تعيين رابطه علت و معلول(

:هدف-
)(تعيين ارتباط دو يا چند متغير 

)تعيين رابطه علت و معلول(



مطالعات مشاهده اي تحلیلی

مورد شاهدي-

)كوهورت(همگروهي -

مقطعي-

مورد شاهدي-

)كوهورت(همگروهي -

مقطعي-



مطالعه مورد شاهدي
)مورد و شاهد(شروع مطالعه با دو گروه -

:معیار انتخاب گروهها در مطالعات مورد شاهدي-
)پیامد(داشتن یا نداشتن بیماري 

و بیماري  ) مواجهه(هدف اصلی مطالعه تعیین ارتباط بین علت –
است) پیامد(

)بررسی ارتباط مصرف اپیوم و سرطان مري(–

)مورد و شاهد(شروع مطالعه با دو گروه -

:معیار انتخاب گروهها در مطالعات مورد شاهدي-
)پیامد(داشتن یا نداشتن بیماري 

و بیماري  ) مواجهه(هدف اصلی مطالعه تعیین ارتباط بین علت –
است) پیامد(

)بررسی ارتباط مصرف اپیوم و سرطان مري(–



مطالعات مورد شاهدیمطالعات مورد شاهدی

جمعیت 
استان گلستان

افراد مبتال به 
سرطان مري

مصرف اپیوم

عدم مصرف اپیوم

مصرف اپیوم

گذشتهگذشتهجهت مطالعهجهت مطالعه زمان حالزمان حال

افراد سالم
عدم مصرف اپیوم

))RetrospectiveRetrospective((مطالعه گذشته نگر مطالعه گذشته نگر = = مطالعه مورد شاهدی مطالعه مورد شاهدی 



مزایاي مطالعه مورد شاهدي
)نسبت به كوهورت(راحت، ارزان وسريع -

معایب مطالعه مورد شاهدي
.چون مطالعه مورد شاهدي از نوع گذشته نگر است، احتمال خطاي يادٓاوري در ٓان زياد است-
-



مطالعه کوهورت
شروع مطالعه با دو گروه

)علت(داشتن یا نداشتن مواجهه :              معیار انتخاب گروهها-

)  پیامد(و بیماري ) مواجهه(هدف اصلی مطالعه تعیین ارتباط بین علت –
است

:مثال
)بررسی ارتباط مصرف اپیوم با سرطان مري(

شروع مطالعه با دو گروه
)علت(داشتن یا نداشتن مواجهه :              معیار انتخاب گروهها-

)  پیامد(و بیماري ) مواجهه(هدف اصلی مطالعه تعیین ارتباط بین علت –
است

:مثال
)بررسی ارتباط مصرف اپیوم با سرطان مري(



مطالعات کوهورتمطالعات کوهورت

جمعیت استان
گلستان

عدم مصرف اپیوم

مصرف اپیوم

مبتال به سرطان مري

سالم

مبتال به سرطان مري

جهت مطالعهجهت مطالعه

عدم مصرف اپیوم

سالم

زمان حالزمان حال

))ProspectiveProspective((= = مطالعه کوهورت مطالعه کوهورت 



مزایاي مطالعه کوهورتمزایاي مطالعه کوهورت
)(بر چند پيامد ) علت(بررسي اثر يك مواجهه -
.توالي زماني وقوع عامل مواجهه و پيامد بخوبي نشان داده مي شود-

)  (

معایب مطالعه کوهورتمعایب مطالعه کوهورت
.از دست دادن نمونه ها يكي از مشكالت اصلي اين مطالعه است-
)بعلت حجم نمونه باال(نياز به وقت و بودجه بسيار زياد -



مطالعه تحلیلی مقطعی

شروع مطالعه با یک گروه–

.توجهی نمی شود) پیامد(یا بیماري ) مواجهه(در انتخاب افراد به علت -

.بصورت تصادفی نمونه اي از جامعه گرفته می شود-
.  است) وجود یا عدم وجود بیماري(هدف اصلی مطالعه تعیین شیوع بیماري -
نیز در افراد  ) علت(بعنوان اهداف ثانویه، وجود یا عدم وجود مواجهه -

.  بررسی می شود

)بررسی شیوع سرطان مري و برخی عوامل مرتبط با آن در استان گلستان(–

شروع مطالعه با یک گروه–

.توجهی نمی شود) پیامد(یا بیماري ) مواجهه(در انتخاب افراد به علت -

.بصورت تصادفی نمونه اي از جامعه گرفته می شود-
.  است) وجود یا عدم وجود بیماري(هدف اصلی مطالعه تعیین شیوع بیماري -
نیز در افراد  ) علت(بعنوان اهداف ثانویه، وجود یا عدم وجود مواجهه -

.  بررسی می شود

)بررسی شیوع سرطان مري و برخی عوامل مرتبط با آن در استان گلستان(–



جمعیت 
استان گلستان

ابتال به سرطان مري؟
خیر–بلی 

مطالعه تحلیلی مقطعی

تعیین شیوع بیماري

جمعیت 
استان گلستان

مصرف اپیوم؟
خیر-بلی 

.............



مزایاي مطالعه تحلیلی مقطعی
)نسبت به مورد شاهدي و كوهورت(بسيار سريع، ارزان و ٓاسان -

معایب مطالعه تحلیلی مقطعی
-.



گذشته حال آینده معیار انتخاب گروههانوع مطالعه

کوهورت 
)علت(مواجهه )شروع با دو گروه(

مشخصات انواع مطالعات مشاهده اي تحلیلی

شاهدي-مورد
)شروع با دو گروه(

مقطعی 
)(

)بیماري(پیامد 

-------



مطالعات مداخله اي

•:

مداخله بر روی افراد مورد مطالعه

•:

مداخله بر روی افراد مورد مطالعه



بله

مطالعه مداخله اي

الگوریتم تشخیص نوع مطالعه

خیر

مطالعه مشاهده اي

مطالعه توصیفی  خیر
مقطعی بلی مطالعه توصیفی  خیرمطالعه تحلیلی
مقطعی بلی مطالعه تحلیلی

مبنای انتخاب افراد در مطالعه

یک گروه

مطالعه تحلیلی  
مقطعی

)علت(مواجهه 

مطالعه کوهورت

)(پیامد

شاهدي- مطالعه مورد

بیش از یک گروهشروع مطالعه با چند گروه بوده است؟



ترتیب انواع مطالعات ازنظر اعتبارنتایج

1. Clinical trials

2. Cohort studies2. Cohort studies

3. Case-control studies

4. Cross sectional surveys

5. Case reports, series



معیار انتخاب نوع مطالعه معیار انتخاب نوع مطالعه 



انواع مطالعات 
اوليه

ايمشاهده
(Observational)

توصيفي
(Descriptive)

تحليلي(Analytic)

•Case-Report

•Case- Series

(Cross Sectional)مقطعي•

(Cross Sectional)مقطعي•

(Case-Control)شاهدي–مورد •

(Cohort)کوهورت• انواع مطالعات 
اوليه

ايمداخله
(Interventional)

(Cohort)کوهورت•



معیار انتخاب نوع مطالعه 

موضوع اصلی یا سؤال اصلی تحقیق چیست؟–

اطالعات موجود در مورد آن موضوع چقدر است؟–
می دانیم که مشکلی وجود دارد ولی هیچ اطالعاتی در مورد شدت و وسعت مشکل و همچنین  -1•

.عوامل مرتبط با آن نداریم
.عوامل احتمالی مرتبط با موضوع را می شناسیم ولی از نوع ارتباط بین آنها اطالعاتی نداریم-2•
در مورد عوامل مرتبط با مشکل مورد نظر اطالعات کافی داریم ولی در مورد نحوه پیشگیري،  -3•

.  کنترل یا رفع آن مشکل اطالعاتی نداریم

بودجه، امکانات، زمان–
مقطعی–
مورد شاهدي–
کوهورت–

موضوع اصلی یا سؤال اصلی تحقیق چیست؟–

اطالعات موجود در مورد آن موضوع چقدر است؟–
می دانیم که مشکلی وجود دارد ولی هیچ اطالعاتی در مورد شدت و وسعت مشکل و همچنین  -1•

.عوامل مرتبط با آن نداریم
.عوامل احتمالی مرتبط با موضوع را می شناسیم ولی از نوع ارتباط بین آنها اطالعاتی نداریم-2•
در مورد عوامل مرتبط با مشکل مورد نظر اطالعات کافی داریم ولی در مورد نحوه پیشگیري،  -3•

.  کنترل یا رفع آن مشکل اطالعاتی نداریم

بودجه، امکانات، زمان–
مقطعی–
مورد شاهدي–
کوهورت–



از توجه شما سپاسگزارماز توجه شما سپاسگزارم


