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  1/   شاهدـي و مورد گروه هم آن با مطالعات ي سهو مقاي  شاهد النه گزيدهـبررسي روند مطالعات مورد   

  .1-5 صفحات: 3، شماره 1، دوره 1385 تخصصي اپيدميولوژي ايران؛  مجله
  پژوهشيمقاله 

ي آن با مطالعات  بررسي روند مطالعات مورد ـ شاهد النه گزيده و مقايسه
  1996 ـ 2005گروهي و مورد ـ شاهد از سال  هم

  2كويي ناييني، كورش هال1رضا خليلي ، غالم1، كورش كمالي1، احمد رضا شمشيري1رضا چمن
  ي بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران دستيار گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده1
  ي بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران  استاد گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده2

  ، 021-88989123: ي بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، تلفن گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده: رضا چمن، آدرس :رابطنويسنده 
  rezachaman@yahoo.com: ، پست الكترونيك021-88989127: نمابر

  24/4/85 :پذيرش ،6/2/85 :تاريخ دريافت
  

با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات مورد ـ شاهد النه گزيده در تحقيقات اپيدميولوژيك و روند رو به رشـد مقـاالت     :فامقدمه و اهد
ي مقاالت منتشره بر مبناي ايـن روش را ارزيـابي             مبتني بر اين روش، بر آن شديم تا پس از مرور اجمالي بر متدولوژي آن، روند ده ساله                 

بـا ايـن   ) Cohort(گروهـي   و هم) Case-control(هاي مورد ـ شاهد   ي سير مقاالت منتشرشده با كاربرد شيوه كنيم و عالوه بر آن به مقايسه
  .روش بپردازيم

 بـه  ”Density sampling“ و ”Nested case- control” ،“Risk set sampling“ بـا كليـد واژه هـاي    PubMed در پايگـاه اطالعـاتي   :روش كـار 
  همچنـين مقـاالت بـا طراحـي    .  پـرداختيم 2005 تـا پايـان     1996وش مطالعاتي مـذكور از ابتـداي سـال          وجوي مقاالت مرتبط با ر      جست

Case- control و مطالعات Cohort 5هـا در تـاريخ    وجـوي مقالـه   جـست .  سال اخير استخراج كرديم10 را نيز با كلمات كليدي مربوط در 
   . صورت گرفت1385ارديبهشت 

 مقالـه و در سـال   95 حـدود  1996در سـال  . گزيده به دست آمـد  مقاله با طراحي مورد ـ شاهد النه 2011 با روش ذكر شده تعداد :نتايج
دسـت    مقالـه بـه  60479 و 68456ترتيب تعـداد   گروهي به براي مقاالت مورد ـ شاهد و مقاالت هم .  مقاله وجود داشت289 حدود 2005
 2981گروهـي از   تعداد مقـاالت هـم  .  رسيده بود2005 مقاله در سال 10270ه  ب1996 در سال 4378تعداد مقاالت مورد ـ شاهد از  . آمد

  . رسيده بود2005 مقاله در سال 9771 به 1996مورد در سال 
گزيده تقريباً با هـم برابـر    گروهي و مورد ـ شاهد النه  ي مورد مطالعه، سرعت افزايش تعداد مقاالت با روش هم  در طول دهه:گيرينتيجه

ايسه با مطالعات مورد ـ شاهد رشد بيشتري داشتند؛ به نحوي كه طي اين دهه تقريباً تعداد مقاالت دراين دو نوع مطالعـه سـه    بود و در مق
  .اند برابر و مقاالت مربوط به مطالعات مورد ـ شاهد تقريباً دو برابر شده

  .د ـ شاهدگروه، مطالعه مور ي هم مطالعه مورد ـ شاهد النه گزيده، مطالعه: واژگان كليدي

  مقدمه
شاهد -ي مورد   ي موردـ شاهد النه گزيده يك نوع مطالعه         مطالعه

در ايـن   .   تحت مطالعه است   cohortاست كه مبناي آن وجود يك       
روش اطالعــات مربــوط بــه چگــونگي مواجهــه از ابتــداي مطالعــه  

گيرد؛ در هر زماني      شود و در اختيار محققان قرار مي        آوري مي   جمع
 اهاي موردنظر شناسائي شدند، كنترل ه     caseلعه كه   ي مطا   از دوره 

از بين همان جمعيت تحت مطالعه كه فاقد بيماري هستند انتخاب           
  ).1( نشان داده شده است 1اين مراحل در شكل شماره . شود مي

) Information bias(در اين نوع مطالعه احتمال تورش اطالعات 
ـ          دك اسـت؛ چـرا كـه       در مقايسه با مطالعات موردـ شاهد بـسيار ان

ي تحقيـق در اختيـار      از ابتداي دوره   exposureاطالعات مربوط به    
تـر و مـؤثرتر از يـك     چنين ايـن روش سـريع      هم. محققان قرار دارد  

ــه ــم مطالع ــل ه ــه ي كام ــي، يافت ــار   گروه ــايي را در اختي ــاي نه ه
  ).2(پژوهشگران قرار مي دهد 

هد سـاده  در حقيقت اين نوع مطالعه، همان تحقيق مـورد ـ شـا   
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  1 شكل

ــم    ــرح ه ــك ط ــه درون ي ــت ك ــروه، اس ــت    گ ــده اس ــه گزي   الن
" Case–control study within a defined cohort"  و در واقـع 

گروهي و مورد ـ شـاهد را    آميخته اي از مشخصات هر دو روش هم
 cohortاز آن جا كه شـاهد و مـورد هـر دو متعلـق بـه يـك                   . دارد

بـه حـداقل   ) selection bias( هستند، تورش انتخاب  شناخته شده
هـا در     هـاي مختلفـي بـراي انتخـاب كنتـرل           روش. رسد  ممكن مي 

گيـرد،   گروه صـورت مـي   تحقيقات مورد ـ شاهد، كه در دل يك هم 
اگر . گذاري است  وجود دارد كه چگونگي انتخاب شاهدها مبناي نام       

گروه اوليـه   ي هم ي تصادفي از مجموعه شاهدها به عنوان يك نمونه   
)Baseline cohort (   انتخاب شوند، اين نوع مطالعـه تحـت عنـوان 

Case-cohort designشود و اگر شاهدها بـه عنـوان    گذاري مي  نام
 At(ي تصادفي بر اساس زماني كه هر مورد شناسائي شد  يك نمونه

the time each case occurred(  انتخاب شوند اين روش تحقيـق ،
Nested case control design  يـا Incidence density sampling 

ناگفتـه نمانـد كـه    ). 3(شـود    ناميـده مـي  Risk set samplingو يا 
ي    معتقدند كه اصوالً هـر نـوع مطالعـه         ابعضي از اپيدميولوژيست ه   

شــاهد را مــي تــوان بــه صــورت النــه گزيــده در جمعيــت  -مــورد
 ).4(در نظر گرفت ) Source population(مبنا

 در طول سـاليان گذشـته نظـر    گزيده مطالعات مورد ـ شاهد النه 
در اين مقاله بـر آن    . بسياري از محققان را به خود جلب كرده است        

شديم تا پس از مـرور اجمـالي بـر متـدولوژي ايـن نـوع مطالعـه و              
ي مقاالت منتـشره بـر مبنـاي           استفاده از آن، روند ده ساله      تاهمي

 سـير   ي  اين روش را مورد ارزيابي قرار داده عالوه بر آن به مقايـسه            
) Case-control(شـاهد   -مقاالت منتشره با كاربرد شيوه هاي مورد      

بــا ايــن روش بپــردازيم و نظــر محققــان ) Cohort(گروهــي هــم و
هاي مطالعاتي جلـب    كشورمان را به جايگاه، نقش و روند اين شيوه        

 مـشابهي  رسي به هـيچ مطالعـه   ضمناً در بررسي متون دست    . كنيم

د مقاالت منتشرشده بـر اسـاس ايـن         ي رون   كه به بررسي و مقايسه    
  .هاي تحقيقي پرداخته باشد ميسر نشد روش

   كار روش
هـاي مـورد    ي روند مطالعات مبتنـي روش  براي ارزيابي و مقايسه 

، كـه از معتبرتـرين      PubMedبحث تعـداد مقـاالت منتـشرشده در       
Databaseگرفته رشود، مبناي كار قرا المللي محسوب مي هاي بين 

  .است
گزيـده بـا   تن مقـاالت بـا طراحـي مـورد ـ شـاهد النـه       براي يـاف 

 و با اسـتفاده  PubMedوجوي الكترونيك در پايگاه اطالعاتي     جست
ــد واژه ــاي از كليـــ   Nested case-control” or“هـــ

“Risk set sampling” or “Density sampling”  ابتدا كل مقـاالت ،
) 2006بيست و پنجم آوريـل       (85منتشره تا پنجم ارديبهشت ماه      

 1996ي ده ساله اخير از ابتداي سال          وجو شد و سپس دوره      جست
چنـين در همـان     هـم .  مورد ارزيابي قرار گرفت    2005تا پايان سال    

مقاطع زماني براي يافتن مقاالتي با طراحي مورد ـ شاهد از كلمات  
 و ”Case–control design” or “Case-control studies“كليـدي  

 Cohort“ گروهـي از كلمـات كليـدي     هـم براي مقاالت با طراحـي 

studies” or “cohort study” or "cohort design” شor 
“Historical cohort” or “Longitudinal cohort” or 

“Prospective cohort”نهايتـاً بـا رسـم نمودارهـاي     .  بهره گرفتيم
ي به تفكيك سال انتـشار در         ها براي ارزيابي و مقايسه    ستوني يافته 

  .ارهاي جداگانه به نمايش گذاشته شدنمود

 ها افتهي
ــام جـــست  ــا انجـ ــد واژه  بـ ــتفاده از كليـ ــا اسـ ــو بـ ــاي وجـ   هـ

“Nested case-control”)     ،بدون از هيچ محـدوديتي اعـم از سـال
 5در تـاريخ    ( عنـوان    1986، تعـداد    PubMedدر) زبان و نوع مقاله   

محـدود  . ارائه شـد  ) 1385ارديبهشت  
ن كليـد  وجو به وجـود ايـ       كردن جست 

ها در عنـوان و يـا خالصـه مقالـه           هواژ
 ايجاد نكـرد و از آن       هتغييري در نتيج  

، ع و منـاب   نجايي كـه در بعـضي متـو       
 معـادل  Risk set samplingاصـطالح  

كـار    گزيـده بـه     شاهد النـه  -روش مورد 
ــه   ــا ادام ــه، ب ــست رفت ــا   ي ج ــو ب وج

-Nested case“هـــاي هكليـــدواژ
control” or “Risk set sampling” 
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  3/   شاهدـي و مورد گروه هم آن با مطالعات ي سهو مقاي  شاهد النه گزيدهـبررسي روند مطالعات مورد   
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چنين به دليـل وجـود چنـين          هم.  مقاله به دست آمد    1992عداد  ت
ــطالح    ــراي اصـ ــعيتي بـ ــا   Density samplingوضـ ــاً بـ   نهايتـ

 Nested case-control” or “Risk set sampling “or“ض

“Density sampling”، 2011ي  روند ده سـاله .  عنوان مشخص شد
 1 شـماره     در نمـودار   2005 تا پايان سال     1996آنها از ابتداي سال   

  .به نمايش گذاشته شده است
 مربوط به مطالعه بر     PubMedي ثبت شده در       ترين مقاله قديمي

هـاي پالسـتيك سـازي      روي ميزان مرگ در بين كارگران كارخانـه       
 بـه چـاپ     1983شهر ماساچوست اياالت متحده بود كـه در سـال           

ي   نـسبت مـرگ اسـتاندارد شـده        در اين مطالعه ابتدا   . رسيده است 
)Standard Mortality Ratio/SMR( هـا در   كارگران اين كارخانـه

مقايسه با مردان سالم از نظر سـرطان دسـتگاه گـوارش و دسـتگاه               
ـ  گـروه محاسـبه شـد و در     ي هـم  تناسلي در يـك مطالعـه   ادراري 

ي بين محـل كـار و برخـي           قسمت دوم براي به دست آوردن رابطه      
- شاهد النـه   - مورد   ي  هاي مذكور، مطالعه    مشاغل خاص با سرطان   

ي   اي ترتيب داده شد و اين مطالعه در نهايت به تعيين رابطه           گزيده
استيرن و سـرطان ركتـوم بـا        احتمالي بين سرطان پروستات با پلي     

  ).5(نيترات سلولز انجاميد 
گزيده كـه بيـشترين     شاهد النه  -تعدادي از انواع مطالعات مورد      

 ذكـر شـده     1 جدول شـماره     اند، در ارجاع را به خود اختصاص داده     
  .است

 68456 مشخص شد كـه تعـداد        ”Case-Control“ي    با كليدواژه 
 PubMed در   2005 تـا پايـان سـال        1996مقاله از ابتـداي سـال       

هـا و اسـتفاده از اصـطالحاتي            انتشار يافته كـه بـا تغييـر كليـدواژه         
 ”Case–control design” or “Case-control studies“چـون   هـم 

وجو تغييـر محـسوسي در تعـداد مقـاالت منتـشره               جست ي  نتيجه
ي مقاالت مبتني بر ايـن روش در نمـودار            روند ده ساله  . نشان نداد 

  . نشان داده شده است2شماره 
گروهـي   وجو براي يافتن مقـاالت مبتنـي بـر طراحـي هـم         جست

)Cohort design ( درPubMedاز دو روش رتر و طوالني ت  پيچيده 
شـود كـه بـا        هاي مرتبط باعث مـي      تنوع كليدواژه ديگر بود چرا كه     

وجو تغيير كند و به همـين دليـل           ي جست   ها نتيجه   تغيير كليدواژه 
 :وجو كرديم هاي مورد كاربرد را به شرح ذيل جست ي كليدواژه همه
 ”Cohort studies” or “cohort study” or "cohort design“ش

 or “Historical cohort” or “Longitudinal cohort” orش

“Prospective cohort” ي  
 تعـداد   2005 تـا پايـان      1996هاي    ي سال   با اين روش در فاصله    

 مقاله براساس اين سبك در اين پايگـاه اطالعـاتي انتـشار             60479
 نمـايش داده شـده   3ي آن در نمودار شماره  يافته كه روند ده ساله 
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   شاهد النه گزيده–ترين انواع مطالعات مورد  ي از مهمينمونه ها -1جدول 

عروقـي- در اين مطالعه خطر بروز بيماريهاي قلبي.عروقي زنان-هاي قلبي  و ساير ماركرهاي التهابي  در بيماري)C-Reactive Protein( واكنشي Cبررسي رابطه بين پروتئين  
  ).6(شد  ارزيابي ،ن بوداگروه در اختيار محقق  همي  ماركرهاي التهابي كه از ابتداي يك مطالعهي  زن يائسه بر اساس سطوح اوليه28263را در 

و بـا اسـتفاده از روش)  نفر 23059( بسيار باال    ي  گروه با حجم نمونه     هم ي  در اين تحقيق با استفاده از دو مطالعه       : ن عفونت با هليكوباكتر پيلوري و لنفوم معده        بي ي  بررسي رابطه  
  ). 7(شد مقايسه و ارزيابي بود، لعه در اختيار  كه از ابتداي مطاH.Pylori بر اساس نتايج تست سرولوژيك ، موارد سرطان معده با گروه كنترل، شاهد النه گزيده–مورد 

  ).8 ( با خطر بروز سرطان پروستات)Plasma Insulin-Like Growth Factor: PILGF( عامل رشد شبه انسولين پالسما ي  رابطهي مطالعه 

  ).9 ( و سرطان پستان)PILGF ( اثر سطح گردش خوني عامل رشد شبه انسولين پالسماي مطالعه 

  .است
مطالعـه در   روند افزايش تعداد مقاالت بر اسـاس ايـن سـه نـوع              

  . نشان داده شده است4هاي مذكور در نمودار شماره  سال
با انجام آناليز رگرسيون خطي به تفكيك نوع مطالعـه، مـشخص            

 710ي تعداد مقاالت مورد ـ شـاهد    شد كه متوسط افزايش ساالنه
بـا خطـاي    ( مورد   767گروه    ، مقاالت هم  )66با خطاي معيار    (مورد  
بـا خطـاي   ( مـورد  20گزيده شاهد النهو مقاالت مورد ـ  ) 28معيار 
  .است) 5/2معيار 

   حث ب
ي گذشته بر اساس حجم مقاالت منتـشر شـده در             در طول دهه  

PubMed       انـد، بـه      گيـري داشـته     ، هر سه روش مطالعه رشد چـشم
طوري كه تعداد مقاالت چاپ شده با روش مورد ـ شـاهد در سـال    

 نــسبت در  حــدود دو برابــر و ايــن1996 نــسبت بــه ســال 2005
گروهي، به سه برابر رسـيده   مطالعات مورد ـ شاهد النه گزيده و هم 

اين نتايج به روشني بيانگر اهميت و نقش روزافزون مطالعات          . است

گروهـي در   ي مطالعات هـم  پاي توسعه گزيده، هممورد ـ شاهد النه 
تـرين علـت رويكـرد        ي تحقيقات اپيدميولوژيك است و مهـم        عرصه

هـا، از   ي مطالعـاتي كـارآيي آن   ان به ايـن دو شـيوه     روزافزون محقق 
اسـت  ) Relative Risk(و خطر نسبي ) Risk(جمله در ارزيابي خطر 

و مشخصاً در مطالعه مورد ـ شاهد النه گزيـده بـا در نظـر گـرفتن      
نسبت  سالِ در معرض خطر در هر دو گروه مورد و شاهد،             -شخص

 Rate Ratioقي از برآورد دقي) Odds Ratio(ه شانس محاسبه شد
 تــورش اطالعــات لخواهــد بــود و بــه عــالوه در ايــن روش احتمــا

)Information bias ( شاهد معمـول  –در مقايسه با مطالعات مورد 
 از ابتـداي    Exposureبسيار اندك است؛ چرا كه اطالعات مربوط به         

چنـين ايـن روش       هـم . ي تحقيق در اختيار محققان قرار دارد        دوره
ي كامــل  اي كمتــر از يــك مطالعــهتر و بــا هزينــهتــر، مــؤثر ســريع

دهـد و   هاي نهايي را در اختيار پژوهشگران قرار مي     گروهي يافته   هم
گروهـي و مـورد ـ     اي از امتيازات هـردو روش هـم  در واقع مجموعه

گيـر    از جمله دالئل ديگر، رشد چـشم      .  معمول را با خود دارد     شاهد
هـاي اخيـر،    گزيده در سالگروهي و مورد ـ شاهد النه   مطالعات هم

  . به تفكيك نوع مطالعهPubMedمقايسه روند ساالنه افزايش تعداد مقاالت چاپ شده در  -4نمودار 

   شاهد– مورد مطالعه
  گروهي مطالعه هم

  گزيده  مطالعه مورد شاهد النه
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  5/   شاهدـي و مورد گروه هم آن با مطالعات ي سهو مقاي  شاهد النه گزيدهـبررسي روند مطالعات مورد   

رس، خـصوصاً در كـشورهاي       هـاي متعـدد در دسـت        گروه  وجود هم 
ي   كارگيري اين شـيوه     در به  ترين محدوديت   مهم. يافته است   توسعه

باشد؛ چرا    گروههاي از قبل تعيين شده مي       مطالعه، نياز به وجود هم    
ي مورد ـ شـاهد النـه گزيـده در      چنان كه اشاره شد مطالعه كه هم

گـروه   ي مورد ـ شاهد اسـت كـه در دل يـك هـم      اقع يك مطالعهو
  . گيرد صورت مي

  گيري نتيجه
ي مطالعه و رويكرد      مطلوب است كه با توجه به مزاياي اين شيوه        

جهاني محققان به اين روش، پژوهشگران كشور ما نيز با استفاده از            
گروههـاي جديـد، از ايـن         هاي موجود و طراحي هم    گروه  معدود هم 

اي را در    تحقيقاتي نهايت استفاده را به عمل آورند و افق تازه          روش
  .ي پيشرفت متدولوژي تحقيقات در كشور بگشايند عرصه

ــاتي     ــاه اطالع ــا در پايگ ــي تنه ــن بررس ــه در اي ــايي ك از آن ج
 بــراي تعيــين رونــد مقــاالت منتــشر شــده PubMedالكترونيكــي 

ي   مـه رسـي بـه ه      وجو شده است؛ طبعاً محدوديت در دسـت         جست
مقاالت وجود داشته است و براي مطالعات مـشابه بعـدي پيـشنهاد     

  . شود كه ساير منابع اطالعاتي نيز در دستور كار قرار گيرد مي
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