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 مطالعات دقت تشخیصی
 

 : آیا نتایج مطالعه معتبرند؟۱گام 
ها بیماران ارزیابی شده است )مثالً در کسانی که در کار طبابت با آن نمایندٔهدر یک طیف آیا آزمون تشخیصی 

 شود(؟برخورد می
 توانم این اطالعات را پیدا کنم؟کجا می بهترین وضعیت چیست؟

یصی در کل طیف ایدئال این است که آزمون تشخ
هایی که موارد مالیم، بیماران کارآمد باشد )در آن

د(. نشدید، اولیه و انتهایی اختالل مورد نظر را دار
تصادفی  ایگونهبه چنین در صورتی که بیمارانهم

درپی پذیرش شوند و در صورت پیانتخاب یا به
 نتیجه سوگیری انتخابی به حداقل برسد، بهتر است.

اید توضیح دهد که بیماران چگونه ب هاروشبخش 
یا صورت تصادفی انتخاب وارد مطالعه شدند و به

همچنین این بخش  درپی پذیرش شدند.صورت پیبه
اند و آیا این بیماران باید بگوید که بیماران از کجا آمده

نمایندٔه بیمارانی که این آزمون قرار است در آینده روی 
 ها انجام شود است یا خیر.آن

 نامعلوم     خیر     در مورد این مقاله: بله 

 دیدگاه:

 بدون در نظر گرفتن نتیجٔه آزمون شاخص مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا استاندارد مرجع
 توانم این اطالعات را پیدا کنم؟کجا می بهترین وضعیت چیست؟

و استاندارد مرجع  شاخصآزمون صورت ایدئال به
در  شود. اجراحاضر در مطالعه  بیمارانباید روی تمام 
ها که استاندارد مرجع تهاجمی یا بعضی موقعیت

بیمارانی ، ممکن است شرایطی برای است قیمتگران
ها منفی شده است )و که نتیجٔه آزمایش شاخص آن

در نتیجه احتمال داشتن بیماری پایینی دارند( جهت 
یک  آزمایش با استاندارد مرجع وجود داشته باشد.

پیگیری بیماران برای یک  ،استاندارد مرجع جایگزین
ررسی دورٔه زمانی مناسب است )که به بیماری تحت ب

 تأیید شود. بودن وجود بیماریبستگی دارد( تا منفی

باید نشان دهد که استاندارد مرجع روی  هاروشبخش 
تمام بیماران اجرا شده یا خیر و آیا یک استاندارد 

نند پیگیری بیماران( در مورد مرجع جایگزین )ما
ها منفی شده است، کسانی که نتیجٔه آزمون شاخص آن

 اجرا شده است.

 نامعلوم     خیر     در مورد این مقاله: بله 

 دیدگاه:

آیا یک مقایسٔه مستقل و کور بین آزمون شاخص و یک استاندارد تشخیصی مرجع مناسب )استاندارد طالیی( 
 انجام شده است؟

 توانم این اطالعات را پیدا کنم؟کجا می هترین وضعیت چیست؟ب
استاندارد جا وجود دارد. اول این که دو مسئله این

« حقیقت»)تا حد امکان به  مرجع باید مناسب باشد
ممکن است تنها یک گاهی اوقات  نزدیک باشد(.

آزمون مرجع مناسب وجود نداشته باشد و ترکیبی از 

د توضیحاتی در مورد استاندارد بای هاروشبخش 
کاررفته داشته باشد. در صورتی که در مورد مرجع به
بودن استاندارد مرجع شک دارید، ممکن است مناسب
زمینه در آن حیطه مورد نیاز باشد. وجوی پیشجست
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 کار رود.یی وجود بیماری بهها برای شناساآزمون

استاندارد مرجع و آزمون شاخصی که در حال دوم، 
شدن است، باید روی هر کدام از بیماران ارزیابی

افرادی  شود. اجرا شدهمستقل و کورسازیصورت به
کنند، نباید از ها را تفسیر میکه نتایج یکی از آزمون

گاه باشند.  نتایج آزمون دیگر آ

همچنین باید توضیح دهد که چه کسی  هاروشبخش 
ن آن دو آزمون را انجام داده و آیا هر کدام از ای

ها اند و نتایج آنصورت جداگانه اجرا شدهها بهآزمون
 نسبت به یکدیگر کورسازی شده است یا خیر.

 نامعلوم     خیر     در مورد این مقاله: بله 

 دیدگاه:

 
 : نتایج چه بودند؟۲گام 

 آیا مشخصات آزمون ارائه شده است؟
آزمون  دقت در مورد هااز آن یکیشود. ش داده میر مطالعات آزمون تشخیصی گزارد معموالً دو نوع نتیجه

به چگونگی  شود. نوع دیگر( منعکس میSpecificity( و ویژگی )Sensitivityقالب حساسیت ) است و در
( Predictive Valueکننده )بینیپیشمقادیر  صورتبهو  توجه داردمورد آزمایش  در جامعٔه اجرای آزمون
ای را اصطالحات، مطالعهبرای بررسی معنی این شود(. می گفتهنیز  آزمونیاحتمال پس به آن) شودمنعکس می

و یک استاندارد  شاخصآزمایش یک به زوال عقل تحت  مشکوکنفر سالمند  ۱۰۰۰در نظر بگیرید که در آن 
و  نفر در هر دو آزمون شاخص ۲۴۰. درصد است ۲۵شيوع زوال عقل در اين گروه . گیرندمرجع قرار می

صورت به ۲×  ۲رسم یک جدول اولین قدم . نفر در هر دو آزمایش منفی بودند ۶۰۰استاندارد مرجع مثبت و 
 هامربوط به جمع توانيم رديف آخردرصد است، بنابراين می ۲۵که شيوع زوال عقل  ما گفته شدهبه است. زیر 
به آن نفر  ۷۵۰فر دچار زوال عقل و ن ۲۵۰، در نتيجه شودمینفر  ۲۵۰نفر  ۱۰۰۰درصد از  ۲۵ پر کنيم:را 

دانیم و بنابراین می اند،شدهکه در هر دو آزمایش مثبت و منفی را ما همچنین تعداد افرادی مبتال نیستند. 
 .جدول را پر کنیمخانٔه دیگر توانیم دو می

 استاندارد مرجع
 + -  
   ۲۴۰ + آزمون شاخص
  -  ۶۰۰  
 ۲۵۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ 

 سادگی جدول را کامل کنیم:توانیم بهیبا عمل تقسیم م
 استاندارد مرجع

 + -  
 ۳۹۰ ۱۵۰ ۲۴۰ + آزمون شاخص
  - ۱۰ ۶۰۰ ۶۱۰ 
 ۲۵۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ 

 
 ایم.های گوناگون آمادهحاال ما برای محاسبٔه مقیاس
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 چه معنایی دارد؟ معیار چیست؟
نسبتی از افراد دارای وضعیت =  (Snحساسیت )

 شان مثبت شده است.آزمون مورد نظر که نتیجٔه

 Sn  =۲۴۰/۲۵۰  =۰.۹۶در مثال ما، 

گوید که آزمون در تشخیص افراد دارای حساسیت به ما می
وضعیت مورد نظر چقدر موفق است. آزمونی که حساسیت 

وضعیت را تشخیص آن باالیی دارد، اکثریت افراد دارای 
 دهد.می
م تشخیص ( مبتال به زوال عقل به اشتباه سال٪۴فرد ) ۱۰

داده شده بودند. این یعنی آزمون در تشخیص افراد دارای 
 کند.آن وضعیت تا حدودی خوب عمل می

نسبتی از افراد بدون وضعیت =  (Spویژگی )
 ها منفی شده است.مورد نظر که نتیجٔه آزمون آن

 Sp  =۶۰۰/۷۵۰  =۰.۸۰در مثال ما، 

دون گوید که آزمون در تشخیص افراد بویژگی به ما می
وضعیت مورد نظر چقدر موفق است. آزمونی که ویژگی 

وضعیت را تشخیص آن اکثریت افراد بدون باالیی دارد، 
 دهد.می

( بدون زوال عقل به اشتباه مبتال به زوال ٪۲۰نفر ) ۱۵۰
عقل تشخیص داده شده بودند. این یعنی آزمون در حد 
متوسطی در تشخیص افراد بدون وضعیت خوب عمل 

 کند. می

نسبتی از افراد با =  (PPVمثبت ) اخباریارزش 
 نتیجٔه آزمون مثبت که واقعًا آن وضعیت را دارند.

 PPV  =۲۴۰/۳۹۰  =۰.۶۲در مثال ما، 

گوید که آزمون در این جمعیت تا چه این شاخص به ما می
کند. این شاخص به دقت آزمون )در حدی خوب عمل می

 رد.یوع آن وضعیت بستگی دااصل ویژگی( و ش
 ٪۶۲شان مثبت شده است،  آزموننفری که نتیجٔه ۳۹۰از 

 واقعاً به زوال عقل دچارند.
نسبتی از افراد با =  (NPVمنفی ) اخباریارزش 

نتیجٔه آزمون منفی که واقعاً مبتال به آن وضعیت 
 نیستند.

 NPV  =۶۰۰/۶۱۰  =۰.۹۸در مثال ما، 

تا چه  گوید که آزمون در این جمعیتاین شاخص به ما می
کند. این شاخص به دقت آزمون و حدی خوب عمل می

 شیوع آن وضعیت بستگی دارد.
 ٪۹۸شان منفی شده است، نفری که نتیجٔه آزمون ۶۱۰از 

 واقعاً زوال عقل ندارند.
  

 
 : کاربرد نتایج۳گام 

 ه باشد؟اند تا امکان تکرار آن وجود داشتهای اجرای آزمون با جزئیات کافی توصیف شدهآیا روش
 توانم این اطالعات را پیدا کنم؟کجا می بهترین وضعیت چیست؟

مقاله باید دارای توصیف کافی در مورد آزمون باشد تا 
تکرار و همچنین تفسیر نتایج وجود داشته قابلیت 

 باشد.

 د.توصیف کن باید آزمون را با جزئیات هاروشبخش 

 لوم نامع    خیر     در مورد این مقاله: بله 
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 دیدگاه:

 


