
ی  کاربرد احتماالت مربوط به نتيجه"ی  توضيح کوتاهی در باره
 "آزمايش بيمار

 

ن  ھايی که بايد ھنگام تفسير نتيجه دانيم يکی از نکته ھمانطور که می ھای بيماران در نظر داشت اي
ز  شود و برعکس در ھمه ی بيماران مثبت نمی در ھمه خاص ی يک آزمايش است که نتيجه ی افراد سالم ني

ه  منفی نمی زی ک ان چي الينی "شود؛ ھم الينی"و " حساسيت ب ده می" ويژگی ب ن اطالعات  .شود نامي از اي
  .استفاده کرد تشخيصیو  غربالیھای  ی آزمايش نتيجه  توان در ارزيابی می

 :غربالگری 

ا است از يک آزم تفاده از چنانچه بن ا اس د ب رد، باي تفاده ک اری اس الگری يک بيم رای غرب ايش ب
را بر  "بيمار بودن يا نبودن"احتمال آن بيماری در جامعه،  شيوعحساسيت و ويژگی بالينی و نيز 

 .ارزيابی کرد فرداساس جواب آزمايش 

ت  ا يک کي ه ب ال چنانچ وان مث ه عن ه  HIVب الينیک ی ب يت و ويژگ ب  حساس ه ترتي و % ٩۵آن ب
  :است غربالگری کنيم، آنگاه% ٢ای که شيوع بيماری در آن  است در جامعه% ٩٨

 .مطمئن شد که وی بيمار نيست% ١٠٠توان  اگر آزمايش فردی منفی شود تقريبا می 

 . که وی بيمار استاحتمال داد %۵٠توان حدود  اگر آزمايش فردی مثبت شود می 

ه الگری در جامع رای غرب اری در آن  اما اگر ھمين کيت ب ه شيوع بيم تفاده شود% ٠.١ای ک ، اس
  :آنگاه

ا می  م تقريب از ھ ود ب ی ش ردی منف ايش ف ر آزم وان  اگ ار % ١٠٠ت ه وی بيم د ک ئن ش مطم
 .نيست

 . که وی بيمار استاحتمال داد % ۵حدود فقطتوان  اگر آزمايش فردی مثبت شود می 

 :تشخيص 

يا  نبود"احتمال ی  در باره، برای اين که پس از انجام يک آزمايش بتوان "تئوری بايس"ی  بر پايه
ه " احتمال پيشينی"بايد  ،داوری کرد یيک بيماری در فرد "نبودن را با استفاده از اين اطالعات ب

 .تبديل کرد" احتمال پسينی"



رفتن ال گ ه پزشکی پس از شرح ح يم ک ال فرض کن وان مث ه عن ه ب ار  و معاين الينی يک بيم ی ب
ادھد که وی ممکن است  احتمال می ال ب ه لوپوس % ۶٠احتم تال ب ال پيشينی(باشد مب اگر ). احتم

ه ترتيبحساسيت و ويژگی بالينی با  anti DNAبرای اين بيمار آزمايش  ر ب % ٩٠و % ٩۵ براب
  :انجام شود، آنگاه

 .مطمئن شد که وی لوپوس دارد%  ٩٣توان  اگر آزمايش اين فرد مثبت شود تقريبا می  

 . احتمال داد که لوپوس دارد%  ٨توان فقط حدود  اگر آزمايش اين فرد منفی شود می 

  

رد، بلکه  توان از چنين محاسبه نه تنھا می رای تفسير سود ب ايش ب ام آزم وان  میھايی،پس از انج ت
ا اجرای  يا درخواست يک آزمايشپيش از  ا ی  برنامهيک ي ه آي رد ک الگری بررسی ک تفاده از آنغرب  اس
  .سودمند است يا نه آزمايش

  

  ١٣٩١حسن بيات؛ اسفند  –با احترام 


