انواع مطالعات اپيدميولوژيك به زبان ساده ،مطالعات توصيفي و تحليلي

در اين مقاله تصميم داريم باهم از انواع مطالعات اپيدميولوژيك بيشتر بدانيم .جامعه علمي انواع مطالعات را به شيوه هاي گوناگوني
توضيح داده است ،ما در اين مقاله مطالعات را به دو دسته ي توصيفي و تحليلي تقسيم كرده ايم .قبل از خواندن اين مقاله به نمودار زير
توجه كنيد .شايد ﻻزم باشد در حين خواندن مقاله هم به اين نمودار برگرديد .در اين مقاله ما فقط به بررسي مطالعات گزارش مورد
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نقاط ضعف مطالعات مقطعي

انواع مطالعات
مطالعات به دو دسته توصيفي و تحليلي تقسيم ميشوند .مطالعات تحليلي به دو شكل قابل انجام هستند .در نوع مداخله اي
)(Interventionalمحقﻖ خود ،متغير مستقل را در افراد مورد پژوهش دستكاري مي كند و سپس پيامد را ارزيابي مي نمايد .در مطالعات
مشاهده اي ) (Observationalمحقﻖ اين دخالت را ندارد و تنها به مشاهده اثر متغير مستقل بر متغير وابسته اكتفا ميكند .به نمودار باﻻ توجه
كنيد.

مطالعات توصيفي
گزارش موردي( ) (Case Reportيا مطالعه مورد)
توجه به يك مورد نامعمول از يك بيماري و بررسي چگونگي رخ داد آن را گزارش مورد مي گويند .اين مطالعه ارزان و آسان
است .براي مثال اگر يك مرد جوان افغان مبتﻼ به آنژيوفيبروما با ضايعات گل كلمي شكل به درمانگاه پوست مراجعه كند ،از آنجا كه اين
يك مورد نامعمول از اين بيماري است ،متخصصان تصميم مي گيرند كه مقاله اي نوشته و در آن اين مورد بيماري را توصيف كنند و سپس
اقدامات انجام گرفته براي بيمار و در نهايت سرنوشت او را كه مي تواند بهبودي ،ناتواني خاص يا مرگ باشد گزارش مي كنند.
گزارش موارد)(Case Series

اگر به جاي يك مورد ،چند مورد نامعمول كه احتماﻻً با يكديگر مرتبط هم هستند بررسي شود ،گزارش موارد انجام شده است .به عنوان نمونه
گزارش پنج بيمار دچار پنوموني ناشي از پنوموسيستيس كاريني كه به بيمارستان هال لس آنجلس مراجعه كردند و سرانجام با پيگيري موارد
مشابه ،پاندمي ايدز شناسايي شد .و يا گزارش ابتﻼ به بوتوليسم در مراجعه كنندگان به مراكز درماني يكي از استان هاي شمالي كشور كه با
بررسي بيشتر علت بيماري مصرف نوعي ماهي دودي آلوده به بوتولينيوم به عنوان علت اپيدمي شناسايي شد .شايان ذكر است كه مطالعه
توصيفي تنها محدود به دو نوع مذكور نيست .در عمل هرگاه در مطالعه اي بدون توجه به ارتباط بين متغيرها آنها را تنها از نظر توزيع شخص،
زمان و مكان توصيف كنند ،آن مطالعه توصيفي است .توصيفي بودن يك مطالعه ربطي به مقطعي يا طولي بودن آن ندارد و
تﻨﻬا مﻼك توصيفي بودن ،همان عدم بررسي ارتباط بين متغيرهاست.

مطالعات تحليلي
مﻬمترين فايده مطالعه توصيفي خلق فرضيه هاي پژوهشي است .براي مثال ممكن است محققي با توصيف متغير جنسيت در
نوزادان مبتﻼ به كم كاري مادرزادي تيروئيد دريابد كه نسبت جنسيت مونث در آنها باﻻ است ،اين يافته مي تواند منجر به خلﻖ اين فرضيه شود
كه احتماﻻ جنسيت نوزاد با ابتﻼ به بيماري در ارتباط است .سپس محقﻖ يك مطالعه تحليلي را براي آزمون اين فرضيه انجام مي دهد ،انواع
مطالعات اپيدميولوژيك تحليلي را ميتوان با توجه به اين كه مطالعات توان بررسي بهتر اصل تقدم زماني علت بر معلول را دارد ،تقسيم بندي
نمود .براي مثال مطالعه كوهورت و مداخله اي به دليل امكان بررسي اصل تقدم زماني علت بر معلول ،توانايي بيشتري
در فراهم آوردن شواهدي به نفع عليتي بودن رابطه دارد.
مطالعه بوم شﻨاسي )اكولوژيك( يا همبستگي

مطالعات اكولوژيك يا مطالعات همبستگي ) (Correlation Studiesبه مطالعه رابطه )يا همبستگي( بين يك مواجهه و يك پيامد معين كه
در جمعيت ها اندازه گيري شده اند مي پردازند .برخﻼف انواع ديگر مطالعات ،در اين نوع از مطالعات تك تك افراد مورد بررسي قرار نمي
گيرند و واحد مورد بررسي به جاي فرد ،گروه هاي جمعيتي مي باشند .مطالعات اكولوژيك به طور كلي هم در ايجاد فرضيه ها و هم
در آزمون كردن فرضيه ها نقش دارند .البته بايد توجه داشت كه اين مطالعات از نظر تحليلي ضعيف مي باشند .داده هاي مورد استفاده
در مورد پيامد در مطالعات اكولوژيك عمدتاً داده هاي مربوط به بروز ،شيوع و مرگ ناشي از بيماري هاي گوناگون در گروه ها يا جمعيت
هاي مختلف مي باشند و داده هاي مورد استفاده در مورد مواجهه در اين مطالعات ،داده هاي مربوط به شيوه زندگي از قبيل شيوع استعمال
سيگار ،ميانگين دريافت سرانه كالري و  ..هستند .براي مثال اگر بخواهيم رابطه بين مصرف چربي و سرطان را بررسي نماييم در اين حالت داده
هاي مربوط به سرانه مصرفي چربي و ميزان بروز سرطان در كشورهاي مختلف را از روي داده هاي موجود در هر كشور به دست مي آوريم و
رابطه بين آنها را با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientمورد بررسي قرار مي دهيم.

اگرچه اين مطالعات ساده ،سريع و كم هزينه اجراء ميشوند ،نقاط ضعف مهمي دارند كه عبارتند از:
الف -اين مطالعات فقط ارتباط را در جمعيت ها يا گروه ها ) ونه افراد( نشان مي دهند .بنابراين ممكن است به نتايج معيني برسيم در حالي كه
اين نتيجه در سطح جمعيتي درست باشد اما در سطح فردي درست نباشد اين حالت را اصطﻼحاً مغالطه اكولوژيك (Ecologic
)Fallacyو يا سوگرايي اكولوژيك ) (Ecologic Biasيا سوگرايي تجمعي ) (Aggregation Biasميگويند.
ب -در اين نوع مطالعات عمدتاً نمي توانيم اثرات فاكتورهاي مخدوش كننده را كنترل نماييم چرا كه در اين نوع مطالعات فقط داده ها در
مورد مواجهه و پيامد موجود مي باشد و اساساً درمورد فاكتورهاي مخدوش كننده ،دادهاي در دسترس نيست.

ج )ضريب همبستگي پيرسون تﻨﻬا قادر به نشان دادن ارتباط خطي مي باشد و در صورتي كه ارتباط بين مواجهه و پيامد خطي
نباشد ،با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مشخص نمي گردد.

مطالعه مقطعي)(Cross Secitional
مطالعه مقطعي ارتباط مواجهه و پيامد به صورت همزمان رادر جامعه اي معين و در يك مقطع زماني خاص تعيين مي كند .در اين مطالعات
عمدتاً شيوع لحظه اي اندازه گيري مي شود و به همين دليل به اين مطالعات ،مطالعات شيوع ) (Prevalence Studiesنيز مي گويند و
از طريﻖ اندازه گيري شيوع بيماري ها و ساير حاﻻت مرتبط با سﻼمت ،مشكﻼت موجود در زمينه سﻼمت جامعه و حجم اين مشكﻼت را
مشخص مي نمايد .مطالعات مقطعي را ميتوان به شكل توصيفي يا تحليلي انجام داد .البته بايد توجه داشت كه مطالعات مقطعي از نظر
تحليلي ضعيف ميباشند و تنها ميتوانند بر وجود يك رابطه آماري بين مواجهه و پيامد شهادت دهند .به همين دليل ،برخي
اپيدميولوژيست ها مطالعات مقطعي و اكولوژيك را تﻨﻬا به عﻨوان مطالعات توصيفي در نﻈر مي گيرند .در مطالعات مقطعي
تحليلي ،داده ها در مورد تعدادي مواجهه و پيامد جمع آوري مي گردند و سپس ارتباط هر مواجهه با پيامد از طريﻖ آزمون هاي آماري مورد
بررسي قرار مي گيرند تا مشخص گردد كدام مواجهه ميتواند با پيامد مورد نظر ارتباط داشته باشد .چون در مطالعه هاي مقطعي وضعيت پيامد
و مواجهه هر دو در يك مقطع زماني تعيين مي شود ) مانند گرفتن عكس( گاهي مشخص كردن علت ومعلول ،براي تعيين روابط عليتي مشكل
است.

براي مثال ،در تعيين ارتباط ميان كمبود فعاليت بدني و كبد چرب نميتوان به دقت مشخص كرد كه آيا كبد چرب )كه با خستگي همراه
است( باعث كم تحركي شده است يا كم تحركي علت كبد چرب است ،لذا اگر رابطه آماري معﻨي داري بين يك مواجﻬه و پيامد
موجود داشته باشد نميتوان گفت اين رابطه آماري يك رابطه عليتي است و تنها ميتوان گفت بين مواجهه و پيامد يك رابطه
آماري معني دار وجود دارد و براي اثبات رابطه علت و معلولي بايستي از ساير مطالعات تحليلي استفاده كرد .بايد در نظر داشت در صورتي كه
مواجهه مورد بررسي در مطالعات مقطعي در طول زمان تغيير نكند ،مانند رنگ چشم ،جنسيت ،گروه خوني وغيره ،در اين حالت اگر بين اين
نوع از مواجهه ها با يك پيامد خاص ،رابطه اي مشاهده شود تقدم زماني مواجهه نسبت به پيامد مشخص مي باشد و احتمال اينكه رابطه مشاهده
شده يك رابطه علت و معلولي باشد بيشتر است .به طوركلي با توجه به اينكه در مطالعات مقطعي تحليلي در مورد وجود رابطه عليتي نمي -
توانيم اظهار نظر كنيم بهتر است در عنوان مطالعات مقطعي به جاي عوامل موثراز اصطﻼح عوامل مرتبط استفاده نماييم .همچنين ﻻزم به ذكر
است با توجه به اينكه برخي از محققين مطالعات مقطعي را در گروه مطالعات توصيفي به حساب مي آورند و براي اين مطالعات ارزش تحليلي
قائل نيستند لذا بﻬتر است مكان و زمان را نيز در مطالعات مقطعي تحليلي بيان نماييم.

نقاط قوت مطالعات مقطعي
1اين مطالعات در مدت زمان كوتاه و با هزينه كم مي توانند انجام شوند.2مشكل از دست دادن نمونه ها ) (Attrition Withdrawalرا نداريم درحالي كه در مطالعاتي كه نياز به پيگيري بيماران در طول زماندارند اين مشكل همواره وجود دارد.
3-با استفاده از اين مطالعات مي توان شيوع لحظه اي مواجهه و پيامد را به دست آورد.

نقاط ضعف مطالعات مقطعي
1رابطه عليتي به درستي مشخص نمي شود.2نمي توان بروز بيماري ها را محاسبه نمود .محاسبه بروز بيماري ها در تعيين رابطه علت و معلولي بين مواجهه و پيامد نقش موثري دارد.3-درمواردي كه مواجهه يا پيامد نادر هستند انجام مطالعه مقطعي مشكل مي شود.

