
  

 

 

  

 دادعا ِییوگغورد
 یکشزپ رد رامآ رتهب کرد یارب یاهمدقم

 ینابرق دمحمریما
 نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ،یلخاد یصصخت رایتسد

 ۱۴۰۱ زییاپ



 .١درک دنهاوخ فارتعا یزیچ ره هب ،ینک هجنکش یفاک یهزادنا هب ار اههداد رگا
  زُک یره دلانور

 
 هک تسا هداد It ریمض هب ار دوخ یاج Nature ،فلتخم یاهلاس لوط رد اما .تسا هدرک هدافتسا Nature یهژاو زا زک ،یلصا یهخسن رد دیآیم رظن هب ١
 :تسا نیا یسیلگنا نابز هب لوق لقن .)QuoteInvestigator.Com :عبنم( ددرگیمرب هداد نامه هب
 

If you torture the data long enough, it will confess to anything. 

 ۲۰۱۳ - ۱۹۱۰ ،یسیلگنا نادداصتقا - زک یره دلانور :۱ لکش



 ۱۱ 

 زا تسم درف کی هک دننکیم هدافتسا یاهنوگهب رامآ زا دارفا رتشیب

 .شاییانشور زا هدافتسا ات نآ هب نداد هیکت یارب ؛قرب غارچ ریت

 

 ۱۹۱۲-۱۸۴۴ ،یدنلتاکسا رعاش ،گنال وردنا

 

  ییالط درادناتسا :اهتست ِتستهاش

 نیا هک میورب نیا غارس هب میهاوخیم الاح .تساجک یکیزیف یهنیاعم هاگیاج ،نردم یکشزپ رد هک میدش هجوتم اجنیا ات

 .دنیوگیم Gold Standard ای ییالط درادناتسا ،تست نیا هب ؟تسیچ اجنیا رد ام کحم گنس .دنراد دربراک ردقچ ،اههنیاعم
 ،ییالط درادناتسا یارب هک دشاب ناتدای .میراد رایتخا رد صاخ لکشم کی صیخشت یارب هک تسا یتست نیرتهب ،ییالط درادناتسا

 کی تسا نکممً الثم .تسین مهم شندوب ریگتقو ای شاهنیزه ای شندوب یمجاهت ریغ و یمجاهت .تسا صیخشت طقف فده

 ،دراد تیمها هک یلماع نیرتیلصا اجنیا رد .میریگب رظن رد ییالط درادناتسا ار نآ و میهدب صیخشت یفاکشدبلاک اب ار یرامیب

 ؟دراد ار تقد نیرتشیب یتست هچ :تسا تقد

 هک – لآهدیا ییالط درادناتسا تست .ریخ ؟دوریمن رد ییالط درادناتسا نیبزیت نامشچ ریز زا یزیچ هک تسانعم نیا هب ایآ

 تبثم رامیب دارفا یمامت رد( دنکیم ییاسانش ار ضیرم دارفا یمامت هک تسا یاهنوگ هب – درادن دوجو یعقاو طیارش ردً الومعم

 یتست نیرتهب ًافرص .تسین )Perfect( صقنیب تست نیا ،یعقاو یایند رد اما .دوشیم یفنم ملاس دارفا یمامت رد و )دوشیم

 .میراد هک تسا

 مینادیم اما .تسا ییالط درادناتسا تست ،شدعاسم تشک طیحم رد ینوفع لماع تشک ،ینوفع یاهیرامیب زا یلیخ یاربً الثم

 Polymerase ای و یژولورس دننامه یرگید یاهتست زا نیمه یارب .میهدیم تسد زا ار نامز ام و تسا ریگتقو تشک هک

Chain Reaction رد هک یعوضوم .مینکب هسیاقم ییالط درادناتسا تست اب ار اهتست نیا میهاوخیم الاح .مینکیم هدافتسا 

 .میزادرپیم نآ هب دعب لصف

  



 ۱۲ 

 ار یزیچ ًاتدمع ام ،میراد زیچ همه ندیجنس یارب هک یتوهش نیا رد

 میهاوخیم« ًاعقاو هکنآ هن ،»میریگب هزادنا میناوتیم« هک میجنسیم

 دوجو یتوافت ،ود نیا نیب هک مینکیم شومارف و ...»میریگب هزادنا

 .دراد

 

 ۱۹۵۱-۱۸۷۱ ،یسیلگنا رامآ صصختم ،لوی یندوا

 

 اهتست ماجنا زا سپ و شیپ یرامیب کی لامتحا

 تاعالطا چیه .تسا هدرک هعجارم سناژروا هب ،هدش عورش داح لکش هب هک هنیس یهسفق درد اب هلاس هاجنپ یدرف دینک ضرف

  ؟تسا ردقچ ،دشاب اینومون رطاخ هب شدرد هکنیا لامتحا .دیرادن وا زا یرگید

 راظتنا لباق ردقچ ،دادیور کی عوقو ینعی لامتحا .مینک فیرعت ار )Probability( لامتحا یهژاو تسیابیم اجنیمه

 نیا هک منزیم سدح ؛دیآیم ناراب زورما مرظن هب :میتسه اهلامتحا ندز سدح لاح رد هرمزور یگدنز رد هتسویپ ام ؟تسا

 دادیور کی ندوب لمتحم ِنازیم هک تسا یملع تالامتحا .دیاین راک رس دیاش زورما ینالف ؛دراد همادا رگید تعاس مین ات کیفارت

 .دیآیم ۳ ددع ،مشش/کی لامتحا اب ،میناتلغب ار ملاس سات کی رگا :دنکیم نایب دادعا اب ار

 ؟مینکب دیاب هچ ،تسا ردقچ اینومون لامتحا ،تسا هدرک هعجارم هنیس یهسفق درد اب هک درف نیا رد مییوگب میهاوخب رگا الاح

 مینادب ار هنیس یهسفق درد یاهتلع لک دیاب ؟دراد هجو دنچ ،هنیس یهسفق درد ِسات .هجو شش یزاب ِسات .دراد هجو ود هکس

 رگید قرف کی .دراد هجو اههد ام سات سپ .کیناپ یهلمح و رتسوز سپره ات یبلق یهتکس زا :میوشب هجوتم ار اههجو دادعت ات

 ،هکس باترپ رد ای .تسا ربارب ،دیایب ددع ره هکنیا لامتحا ،یزاب سات رد .دراد – دنکب بلقت دهاوخن یسک رگا – یزاب ِسات اب زین

 عفن هب ار لامتحا و دنتسه رتنیگنس ،اههجو زا یضعب ،هنیس یهسفق درد ِسات رد اما .تسا ربارب ،ندمآ طخ ای ریش لامتحا

 هکس دننامه و تسا توافتم ،هجو ره ندمآ نییاپ لامتحا ،مینکب ترپ ار سات نیا رگا ،رگید ترابع هب .دنهدیم رییغت ناشدوخ

 .تسین یزاب سات ای

 اهپوت نیا یهزادنا اما .تسا هنیس یهسفق یاهصیخشت زا یکی ،پوت ره .فلتخم یاهپوت یواح میراد یفرظ ،رگید ینایب هب

 رتگرزب پوت هب شتسد هکنیا لامتحا ،درادرب ار یکی ات دربب فرظ نیا لخاد هب ار شتسد روطنیمه یسک رگا و تسین ربارب

  .تسا رتگرزب تینیتسایدم پوت زا اینومون پوتً الثم .تسا رتشیب ،دروخب

 رامیب .دناهدرک تسرد هنیس یهسفق درد یسررب یارب کرتشم لکش هب نمجنا نیدنچ هک تسا یکرتشم ٣نیالدیاگ زا ،۵ لکش

 هک دینک تقد .تسا دصرد ۳-۲ دودح ،دشاب اینومون وا درد تلع هکنیا لامتحا ،نیالدیاگ ساسا رب .دوب هلاسهاجنپ درف کی ام
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 ۱۳ 

 ار نامرامیب هک یصاخ تیعقوم رد ،رظن دروم یرامیب لامتحا هب .میرادن وا زا – رتلماک لاح حرش یتح – یرگید تاعالطا چیه

  .دنیوگیم )Pre-Test Probability( تست زا شیپ لامتحا ،مینیبیم

 

 یهسفق درد یارب اهیرامیب لامتحا .متفگ شدروم رد لوا لصف رد هک تسا Context نامه .تسا مهم )Setting( تیعقوم
 یارب .دراد قرف درم اب نز یارب .دراد قرف ناوج اب ریپ درف کی یارب اهیرامیب لامتحا .دراد قرف بطم اب سناژروا رد هنیس

 هیرجین و ناتسناغفا و ناریا رد هدیشکلوط بت – دراد قرف صاخ ییایفارغج یاهروشک یارب .دراد قرف تسوپنیگنر و تسوپدیفس

 ،ناتسرامیب هب ناتسرامیب و رامیب هب رامیب ؛تسین تباث ددع کی Pre-Test Probability ،سپ .دهدیمن انعم کی ،اداناک و

 .تسا توافتم

 هب بتک یخرب رد هچرگا ؛تسین عویش نامه .دراد )Prevalence( عویش اب یگنتاگنت طابترا ،تست ماجنا زا شیپ لامتحا

 یاهیگژیو یارب و مینیبیم ار رامیب ام هک یتیعقوم رد یرامیب عویش هک تسا نیا رتقیقد نایب .تسا هدش هدیمان عویش نامه طلغ
 .تسا ردقچ ،ام رظن دروم رامیب )یتخانشتیعمج( ٤کیفارگومد

 
 یپا .ددرگیمرب یسررب و ندرکهعلاطم هب و تسا صخشم هک یژول یانعم .Epi  + Demos + Logy :تسا هدش لیکشت زج هس زا یژولویمدیپا یهژاو ٤

 صخشم شیانعم ،کیفارگومد یاهیگژیو میوگیم یتقو نونکا .مدرم یور رب هعلاطم ینعی سپ .تسا مدرم Demos یانعم .یزیچ یور رب ینعی مه
 هب نونکات هک منکیم رکف ... و ییایفارغج تیعقوم و داژن و نس و سنج نامه :تسا صاخ رامیب نآ اب طبترم یتخانشتیعمج یاهیگژیو ،روظنم .تسا
 .اههملک رادتسود ینعی .Logophile :میراد هقالع عون نیا یارب زین هژاو کی .دیاهدرب یپ ناشیاههشیر و اههژاو هب نم یهقالع نیا



 ۱۴ 

  :5NIH ای National Institute of Health فیرعت قبط .مینکب فیرعت زین ار عویش هک تسا یبوخ تصرف اجنیمه

 .دنراد صاخ یگژیو کی ،نیعم ینامز یهزاب کی رد هک تسا تیعمج کی زا یتبسن ،عویش

!"#$%&#'(# = *+,-#"	/0	1#/1&#	2'	3%,1&#	425ℎ	(ℎ%"%(5#"2352(
Total	number	of	people	in	sample  

 رد اینومون عویش ،دنراد اینومون و هدرک هعجارم سناژروا هب هک داح یهنیس یهسفق درد اب هلاس هاجنپ دارفا تیعمج زا یتبسنً الثم

  .دیوگیم ام هب ار تست ماجنا زا شیپ لامتحا ،ددع نیا و تسا تیعمج نیا

 .مینزب سدح ار نآ هک میتسه روبجم یهاگ .تسین سرتسد رد ،قوف نیالدیاگ یتحار هب و هشیمه ،تست ماجنا زا شیپ لامتحا

 نآ رتشیب و دنکب لمع ماد کی دننامه تسا نکمم هبرجت هک دشاب نامساوح هتبلا .دوشیم مهم ینیلاب یهبرجت هک تساجنیا

 .میهدب رارق رظن دم ،میاهدید هک ار یعیاش یاهیرامیب

 کی درف نیا دینک ضرف .دشاب دصرد ۳ ،اینومون لامتحا هک مینزیم سدح ،هلاس هاجنپ درف نیا یارب امً الثم ،تروص ره رد

 رایسب ار یرامیب لامتحا ،اینومون صوصخم یوگلا اب سکع رد )Infiltration( حاشترا دوجو .دراد شهارمه هنیس یهسفق سکع

 ،تست زا سپ لامتحا ای Post-Test Probability ،دیآیم تسد هب تست کی ماجنا زا سپ هک یلامتحا هب .دربیم الاب

 .مییوگیم

 نامه ،تست نیا .دنکب دصرد ۱۰۰ ای رفص هب کیدزن ار Post-test Probability هک تسا یتست ،لآهدیا تست

 تسا هنیس یهسفق سکع رد )Infiltration( حاشترا دوجو ،اینومون یارب ییالط درادناتسا .تسا ییالط درادناتسا

)UpToDate(. مک یلیخ یتست نینچ .دنکب دص ای رفص هک تسا نیا صقنیب تلاح و لآهدیا هک منکیم دیکأت مه زاب اما 

 و تسین یرامیب یهدننکدر هشیمه ،حاشترا دوجو مدع ،اینومون یاربً الثم .دنکیم ددع ود نیا هب کیدزنً الومعم و تسا دوجوم

  .دنکیمن رفص ار لامتحا

 یهاگ .دنتسین اینومون رد هنیس یهسفق سکع یگداس هب هشیمه ،ییالط درادناتسا یاهتست هک تسا نیا مه مود یهلئسم

 ردقچ ره .میورب رتیمجاهتریغ و رتعیرس ،رتنازرا یاهتست غارس هب دیاب سپ .یمجاهت زین یهاگ ،ریگتقو یهاگ ،دنتسه نارگ

 اب دوجوم یاهتست یهسیاقم غارس هب ،دعب لصف رد .دنتسه یرتهب یاهتست ،دنشاب رتکیدزن ییالط درادناتسا هب اهتست نیا

  .میوریم ییالط درادناتسا

 
 نیا اب تسا رتهب سپ .مینکیم هدافتسا مهم ترابع کی ندرپس رطاخ هب یارب NIH یهژاورس زا ،ور شیپ یاهلصف رد .ماهدروآ NIH زا ار فیرعت دمع هب 5
 .میشاب انشآ هسسؤم


