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مطالعات مبتنی بر شواهد
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ار برد و تمام حتي در صورت يافتن يك مطالعه معتبر نمي توان آن را به طور مستقيم در بالين بك•
اين است آنچه كه طبابت مبتني بر شواهد براي ما مي آموزد. جوانب بايستي در نظر گرفته شود

مستندات كه چگونه سؤال مناسب باليني طراحي كنيم،  چگونه در كمترين فرصت مناسب ترين
را در را پيدا كنيم، چگونه به اعتبار شواهد مورد حصول اعتماد كنيم و چگونه مي توان نتايج

.بالين بكار برد، و در نهايت چگونه عملكرد مان ارزشيابي مي شود

.خيلي زود توهم دانستن، پيش از آنکه واقعاً بداني به ذهنت رخنه ميکند•
س در بين متاسفانه انسانها معموالً در ابتدا براساس بعضي شواهد به يك باورخاص مي رسند و سپ

ز باشد، و ما مي دانيم حتي اگر آن باور غلط ني! انبوه اطالعات به دنبال تأييد باورخود مي گردند
ر اين د. احتمال يافتن شواهد تأييد كنندة آن در بين اين حجم اطالعات كامالً امكان پذير است

رويكرد تازه و متفاوتي است كه به ما مي آموزد  Evidence-Based Medicin EBMبين
كرد ابتدا به جستجو و نقد اطالعات بپردازيم و سپس باورهاي خود را شكل دهيم ودر طول عمل

وشايدآري بهترين. باليني نيز بطور مداوم وپويا مجموعه باورهاي خودرا بازنگري و اصالح كنيم
".استتنها كاري كه مي توانيم بکنيم جست و جوي محتواي كذب بهترين نظريه مان "

"كل علم چيزي نيست جز پااليش و تصفيه تفکرات عادي و روزمره"و درواقع 
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.  اده شده استروش پزشکی مبتنی بر شواهد اولین بار پس از انقالب فرانسه در پاریس استف•

.به اعتقاد برخی از محققان در طب سنتی چین نیز ریشه های آن دیده می شود

توسط اپیدمیولوژیست کانادایی گوردون گایات۱۹۹۲در سال  EBNاصطالح امروزی •

(Gordon Guyatt) و همکارانش از دانشگاه مک مستر کانادا مطرح شد.

ه فقط به شواهد علمی در مقابل تجربه بکار می رود که خوب است تیم پزشکی  به جای اینک•

.تجربیات خودش تکیه کند به نتایج حاصل از پژوهش ها توجه نماید

 EBMکه به اختصار  (Evidence Based Medicine: )پزشکی مبتنی بر شواهد •

تلفیقی می کوشد زبانی علمی و مشترک برای تیم پزشکی به وجود آورد و از. گفته می شود

با تجربه بالینی و ارزش های بیمار  (Evidence)یا ( شاهد)بین بهترین دانش موجود 

.استفاده می کند
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:اصول اولیه پزشکی مبتنی بر شواهد، بر سه پایه قرار دارد•

جهت شواهد که بهترین دانش موجود هستند عبارتند از تحقیقات بالینی رایج که••

انی، و تعیین درستی و دقت تست های تشخیصی، اندازه گیری میزان تاثیر رژیم های درم

مانند آن انجام می شود

اطل کرده شواهد جدید حاصل از تحقیقات بالینی، تست های تشخیصی و درمان های قبلی را ب•

.و آنها را با شواهد جدید دقیق تر و قابل اعتمادتر جایگزین می کنند

ات و مهارت بالینی پزشک، تخصص و قدرت تشخیص سریع عالئم بیماری، خطر••

ه تیم فواید تداخل های احتمالی، ارزش های فردی و انتظارات بیمار که مستقیماً مربوط ب

.پزشکی و تجربیات بالینی او می شود

••

ارزش های بیمار، که شامل ترجیح ها، نگرانی ها و توقع های ویژه هر بیمار می شود••

را در نظر که از نظر بالینی مهم هستند و الزم است پزشک هنگام تصمیم گیری بالینی آنها

.بگیرد
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:مرحله زير عبور مي كند۵هراقدام و مطالعه مبتني بر شواهد از •

فرموله شدهسؤالتبديل مشكل بيمار به يك.

.در منابع معتبر برای یافتن بهترین جوابجستجو•

و اعتبارسنجي آن منابع يافته شدهارزيابي دقيق.

و بكارگيري اطالعات ارزيابي شدهاِعمال.

و ارزيابي مفيد بودن اقداماتمطالعه

•

. كردندمبتكران طبابت مبتني بر شواهد براساس ارزش مطالعه سطح بندي شواهد را تعريف•
1بطور مثال اگر سؤال باليني در مورد يك مداخله درماني باشد،  اعتبار شواهد در جدول 

.آورده شده است

•
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انواع مطالعاتسطوح
1سطح 

مرور نظام مند حاصل از مطالعات كارآزمايي باليني

كارآزمايي باليني كنترل شده2سطح 
مرور نظام مند مطالعات مشاهده اي3سطح 
مطالعات مشاهده اي4سطح 
۵سطح 

مطالعات فيزيولوژيك

مشاهدات باليني يا تجارب غير نظام مند6سطح 

.البته اگر مشكل بالیني در رابطه با تشخیص و یا پیش آگهي باشد این سطح بندي متفاوب خواهد بود
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اتيولوژيپيش آگهيتشخيصمداخلهسطح
مرور نظام مند Iكمترين اشتباه

IIمطالعات نوع 

مرور نظام مند 
IIمطالعات نوع 

مرور نظام مند 
IIمطالعات نوع 

مرور نظام مند 
IIمطالعات نوع 

IIRCTمطالعات همگروهي مطالعات همگروهيمطالعات مقطعي
آينده نگر

IIIيكي از موارد زير:
مطالعات تجربي 

مثل)غيرتصادفي 
مطالعات قبل و 

(بعد

مطالعات مورد ـ 
شاهد تشخيصي

:يكي از موارد زير

بيماران كنترل ·
اي كه درمان شده
اند در يك نشده

كارآزمايي باليني
تصادفي

مطالعۀ هم ·
رنگگروهي گذشته

:يكي از موارد زير

مطالعۀ هم گروه ·
نگرگذشته

مطالعۀ مورد ـ ·
توجه داشته)شاهد 

رد باشيد كه اين موا
ت رايج ترين مطالعا

موجود براي گروه 
د، باشناتيولوژي مي

را براي IIIاما رتبۀ
گرمطالعات مداخله

جهت ساير موارد 
مورد مطالعه 

.ببينيد

يا گزارش مواردگزارش موردگزارش موردIVاهبيشترين اشتب
مطالعات هم گروه 
از بيماراني كه در 

مراحل مختلف 
.بيماري قرار دارند

گزارش مورد

:سطح بندي شواهد بر اساس نوع سئوال باليني
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آشنايي بيشتر با پزشکي مبتني بر شواهد

EBMمراحل

EBM چيست؟

EBM يا تجربه؟

به كارگيري شواهد

جست وجوي شواهد

نيازمنديم؟ EBMچرا به

(Patient Utility)ترجيح بيمار

روش هاي ارزش گذاري پيامدها

تاريخچه پزشکي مبتني بر شواهد

(Critical Appraisal)ارزيابي منتقدانه
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ابل ، آن چه مقاالت به ما ارائه مي كنند، اطالعاتي مستند و قبحث شدهمان گونه كه قبال نيز•
مقاالت اين اطالعات را به . هستند... اعتماد درباره روش هاي پيش گيري، درمان، تشخيص و 

ن شواهد موجود گرچه فاصله بي. شكلي كه مستقيما قابل تعميم به هر بيمار باشند ارائه نمي كنند
و كارآزمايي هاي (Systematic Review)مقاالت مروري سيستماتيكدر

يري به عنوان عالي ترين سطح شواهد پزشكي از يك سو، و تصميم گ (RCT)تصادفي شده باليني
است، در مورد يك بيمار خاص از سوي ديگر، با فراگيري مهارت هاي الزم به آساني قابل پر كردن

 (Guidelines)براي تسهيل تصميم گيري هاي باليني، اين اطالعات به صورت راه كارهاي

هاي پزشكي كه ما در كتب مرجعGuidelineدر واقع، . تصميم گيري باليني منتشر مي شوند
مي يابيم، در بهترين شكل خود، نحوه ي ساده و  (Harrison's Internal Medicineنظير)

.به دست آمده اند EBMجمع بندي شده ي ارائه شواهدي هستند كه از مسير
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ها به عنوان نقطه پيش فرض و يك Guidelineنكته ديگري كه شايان توجه است آن است كه، 
آمده، جمع بندي نتايج شواهد موجود  Guidelineآن چه در. راهنماي اوليه به كار گرفته شوند

رجيح تدر عمل يك پزشك در زمان تصميم گيري بايد به. است كه حاصل از مطالعات آماري هستند
.نيز در كنار اين شواهد علمي ارزش بدهدبيمار

.  هاي تصميم گيري كشوري استGuidelineيكي از معزالتي كه كشور ما با آن مواجه است، نبود
هاي معروف Guidelineكه ناشر اكثر)تفاوت شيوع بيماري ها در كشور ما با كشورهاي توسعه يافته

هاي Guidelineدر كنار بسياري عوامل ديگر، دليلي قانع كننده اي است كه بپذيريم اجراي (هستند
ئولين مس. خارجي در ايران، هر قدر هم كه مفيد باشد، بهترين نتايج ممكن را به دنبال نخواهد داشت

هاي تشخيصي و درماني ملي را به خصوص براي Guildelineامور بهداشت كشور بايد امر تهيه
جدي تر دنبال نمايند، و هم زمان، جهت پتانسيل هاي... بيماري هاي فراگيري مانند ديابت، سل و 

.ندبودن تغيير ده« مبتني بر شواهد»تحقيقاتي كشور در اين باره را به سمت هر چه بيشتر 



Page 11

روش های ارزش گذاری پیامدها

Rating Scale (1

فرد در مورد حالتي از سالمتي است؛ چه فرد واجد آن  utilityساده ترين راه براي اندازه گيري
در اين روش بيمار به هريك از گزينه هاي پش رو، نمره مثال از يك تا ده. حالت باشد چه نباشد

واقعي  utilityاين روش به آساني براي همه افراد قابل انجام است، اما در واقع نمي تواند. مي دهد
.بين مرگ و سالمت كامل را نشان نمي دهد"نسبت"فرد را مشخص كند؛ زيرا 

Standard (Reference) Gamble (2

ه فرد را با اين پرسش اندازه مي گيرد كه جهت ارتقاي سالمت خود حداكثر تا چ utilityاين روش
زندگي در يك وضعيت مشخص و "از بيمار مي خواهيم از ميان . ميزان خطر مرگ را مي پذيرد

مبهمي منظور از قمار، حالت. يكي را انتخاب كند"قمار بين مرگ و سالمت كامل"و "مطمئن باليني
هنگامي كه فرد به جايي مي . است كه احتمال يكي از دو رخداد مرگ يا سالمت كامل وجود دارد

مال وقوع رسد كه نمي تواند از بين اين دو يكي را انتخاب كند و ارزش آنها برايش يكسان است، احت
.مشخص مي گردد utilityسالمت كامل و
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روش های ارزش گذاری پیامدها

Time trade-off (3

با اين پرسش ارزيابي مي شود كه بيمار  utilityروش سوم براي اندازه گيري ارجحيت بيمار در مورد
از بيمار مي خواهيم از ميان . براي بهبود وضعيت خود حاضر به پرداخت چند سال از عمرش است

مان زندگي در سالمت كامل طي مدت ز"و "يك وضعيت باليني طي مدت زمان مشخص"زندگي در 
برايش سپس هنگامي كه فرد به جايي مي رسد كه ارزش اين دو حالت. يكي را انتخاب كند"كوتاه تر

وضعيت باليني مشخص  utilityسنجيده مي شود و( اميد به زندگي)يكسان است نسبت اين دو زمان 
.سالمت كامل در نظر گرفته مي شودutilityيك است كه در اينجا utilityحداكثر. مي شود
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EBMمراحل 

ا توجه تعریف صورت مسأله به معنای طرح یك سؤال بالینی مربوط و قابل جستجو، ب. 1•

به شكل بیمارتان

جستجو در منابع و بانكهای اطالعاتی به منظور یافتن مقاالت بالینی مرتبط. 2•

و سودمندی (Validity)ارزیابی منتقدانه اطالعات، شواهدحاصل، از نظراعتبار. 3•

استفاده از اطالعات و شواهد یافت نشده برای بیمار مورد نظرشما. 4•

ارزیابی میزان سودمندی و موثر بودن كاربرد این شواهد. 5•

.در ادامه جهت آشنایی با هریك از این مراحل، مطالب الزم را باهم مرور می كنیم•
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تاريخچه پزشكي مبتني بر شواهد•
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سوال؟؟•


