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Abstract
Background and Objectives: Today, the main basis of diagnosis and
treatment in medicine is the obtained evidence from the research. One
of the movements that have attempted to establish this basis is
evidence-based medicine (EBM). The present review dealt with the
philosophical assessment of this subject.
Methods: In this study, EBM-related data from books and articles were
reviewed.
Results: According to the obtained results of this study, the advocates
of EBM have two assumptions. The first one is that medicine as
practiced today is not scientific and should become scientific using
evidence. The second assumption is that clinical decision-making
should be based on the data derived from clinical trials the most
reliable of which are systematic reviews.
Conclusion: The results of similar EBM-related studies usually lead to
the development of guidelines for medical practice. Therefore, the
assessments and challenges of EBM should be considered, even if it
has been the only way to date.
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مقاله مروری
)(Review Article

تأملی فلسفی بر پزشکی مبتنی بر شواهد
صادق یوسفی

1

 ،سروش شریفیمقدم

3

2

 ،محمد لطفی

احمدرضا همتی مقدم
1

مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،مرکز

تحقیقات سالمت معنوی ،دانشگاه علوم
پزشكي قم ،قم ،ایران.
2

کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه

علوم پزشكي البرز ،کرج ،ایران.
5

گروه فلسفه ،واحد علوم و تحقیقات،

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.

*

*5

چکیده
زمینه و هدف :امرروزه پایره ایرلي تشریی

و درمران در پزشركي ،شرواهد رهدسرتآمرده از

شواهد است .در این مقاله ه نقد فلسفي این موضوع پرداخته ميشود.
روش بررسی :در این مطالعه ،مطالب مرتبط ا پزشكي مبتني ر شرواهد از کترابهرا و مقراتت

علوم پزشكي زنجان ،زنجان ،ایران.
4

 ،هانیهسادات صادقی

 ،پرنیان عراقی

تحقیقات است .یكي از جنبش هایي که سعي کرده است این مبنا را محقق سازد ،پزشكي مبتني ر

علوم پزشكي قم ،قم ،ایران.
3

4

3

،

مرور شد.
یافتهها :ر اساس یافته های ما ،طرفداران پزشكي مبتني ر شواهد دو پیشفرض دارند .1 :پزشكي
موجود علمي نیست و اید ا استفاده از شواهد ،علمي شود .2 .تصمیمگیرریهرای رالیني ایرد رر
شواهد هدستآمده از تحقیقات الیني مبتني اشد که معتبرترین آنها مرورهای نظاممند هستند.
نتیجهگیری :نتایج حایل از این نوع مطالعات معموتً اعر

رهوجودآمردن دسرتورالعملهرایي

رای عمل پزشكي ميشوند؛ نا راین ،نقدها و چالش های پزشكي مبتني ر شواهد ،حتي اگر تنهرا
راه موجود تا این زمان اشد ،اید موردتوجه قرار گیرد.
کلیدواژهها :پزشكي مبتني ر شواهد؛ تشیی

و درمان؛ دستورالعمل؛ علم.

نویسنده مسئول مكاتبات:

احمدرضا همتی مقدم؛ گروه فلسفه،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ایران.
آدرس پست الكترونیكي:
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مقدمه

(.)4( )Systematic reviews

امروزه پایه اصلي تشخیص و درمان در پزشكي ،شواهد

 Alvan R. Feinsteinدر کتاب اپیدمیولوژی بالیني به نكته مهمي

بهدستآمده از تحقیقات است .یكي از جنبشهایي که سعي کرده

اشاره کرد که تا امروز محل بحث و مناقشه است .او گفت :ما باید

EBM:

دادههایي را از جمعیت بیماران بهدست بیاوریم و از این دادهها برای

 )Evidence Based Medicineاست .پزشكي امروز وارث دو

تمام افراد استفاده کنیم ( .)2در سال  ،1992مقالهای با عنوان

رویكرد عقلگرایي و تجربهگرایي است .در رویكرد عقلگرایي،

«پزشكي مبتني بر شواهد :رویكرد جدیدی برای آموزش عمل

تالش برای کشف دلیل ایجاد بیماریهاست .ازاینرو در این

پزشكي» در مجله  JAMAمنتشر شد که چند خط از آن را نقل

رویكرد ،به علوم پایه پزشكي مثل آناتومي و فیزیولوژی توجه

ميکنیم« :پارادایم جدیدی برای فعالیت و عمل پزشكي در حال

زیادی ميشود .در مقابل ،در رویكرد تجربهگرایي پزشكان

تكمیل است .پزشكي مبتني بر شواهد ،بر عدم نقش شهود ،تجربه

ميکوشند از تجارب کسبشده از بررسي بیماران برای درمان

بالیني غیرسیستماتیک و مباني پاتوفیزیولوژیک بهمثابه شرایط کافي

بیماران مشابه استفاده کنند و دلیل ایجاد بیماری ،موردتوجه قرار

برای تصمیمگیری بالیني تأکید دارد و درعوض ،بر نقش شواهد

نميگیرد (.)1

حاصل از تحقیقات تكیه دارد ( .»)5بهبیاندیگر ،در رویكرد مبتني

در قرن بیستم ،پزشكي مدرن با رویكرد عقلگرایي ظهور کرد و

بر شواهد ،تجربه شخص پزشک ،شهود و مباني پاتولوژیک کافي

توجه زیادی به علوم پایه شد .در این زمان ،سرعت پیشرفت

نیست و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات نظاممند الزم است.

پزشكي به حدی بود که سبب ميشد بسیاری گمان کنند همه

چندی بعد به دنبال گسترش اقبال به پزشكي مبتني بر شواهد،

بیماریها بهسرعت قابلدرمان خواهند بود .این پیشرفت زیاد و

 David Sackettایده رتبهبندی شواهد را مطرح کرد .در این

درمانهای جدید بر اساس کشف مكانیسم بیماریها شكل گرفت.

رتبهبندی به ترتیب افزایش اهمیت ،نظر پزشک ،مطالعات مورد-

این رویكرد تا دهه  ،1980جریان غالب پزشكي بود؛ تا اینكه

شاهدی ،گزارش موردی ( ،)Case Reportمطالعات کوهورت

سرطانهای مقاوم به درمان ،بیماریهای مزمني چون فشارخون باال

( )Cohort studiesو درنهایت کارآزمایيهای کنترلشده تصادفي

و دیابت شیوع زیادی پیدا کردند .در دهه  80میالدی ،گروهي از

( )RCTs: Randomized Controlled Trialsدر بیشترین درجه

پزشكان در دانشگاه مکمستر رویكرد جدیدی به پزشكي معرفي

اهمیت مرورهای نظاممند قرار دارند ( .)6طرفداران پزشكي مبتني

کردند .از نخستین تفسیرهای پزشكي مبتني بر شواهد ،تفسیر این

بر شواهد دو پیشفرض داشتند .1 :پزشكي موجود علمي نیست و

کارگروه یعني کاربرد اپیدمیولوژی بالیني در بالین بیمار بود.

باید با استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد علمي شود؛ .2

استداللهای ما در این مقاله بر اساس همین تفسیر خواهد بود.

تصمیمگیریهای بالیني باید بر شواهد بهدستآمده از تحقیقات

است این مبنا را محقق سازد ،پزشكي مبتني بر شواهد (

Clinical

بالیني مبتني باشد که معتبرترین آنها مرورهای نظاممند هستند .در

 )judgmentو اپیدمیولوژی بالیني (،)Clinical epidemiology

این مقاله ،این دو مبنا با دقت بیشتری نقد ميشود .ادعای ما این

رویكرد تجربهگرایي یا به عبارتي پزشكي مبتني بر شواهد قدرت

است که اساساً پزشكي یک علم نیست که پزشكي مبتني بر

گرفت و این کتابها مبنای بسیاری از اقدامات بعدی قرار گرفتند

شواهد بخواهد آن را علميتر کند و طبقهبندی شواهد در اصل

( .)1-3مدتي بعد ،به دنبال انتشار مقالهای با عنوان «پزشكي مبتني

معیاری برای بهتربودن شواهد نیست ،بلكه طبقهبندی راههای

بر شواهد ،چه چیزی هست و چه چیزی نیست» ( EBM "What it

رسیدن به شواهد است و راهها را طبقهبندی ميکند.

پس از انتشار کتابهای زیادی در باب قضاوت بالیني (

 ،)is and what it isn'tتغییراتي در تفسیر اولیه ایجاد و تفسیر
جدیدی ارائه شد؛ یكپارچهسازی قضاوتهای بالیني منفرد بر

روش بررسی

اساس بهترین شواهد بهدستآمده از مرورهای نظاممند

در این مطالعه ،مطالب مرتبط با پزشكي مبتني بر شواهد از کتابها
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در پزشكي نهتنها از روش علوم طبیعي استفاده ميشود ،بلكه از
علوم دیگری همچون روانشناسي ،جامعهشناسي ،تاریخ و علوم

یافتهها

مهندسي نیز بهره برده ميشود و صرف استفاده از روش و

پزشكی علمی ()Scientific Medicine

دانشهای علوم طبیعي در یک زمینه ،نميتواند آن را در زمره

همانطور که اشاره شد ،هدف سردمداران پزشكي مبتني بر شواهد

علوم طبیعي کاربردی قرار دهد ( .)11مثال ساده آن ،استفاده از

این بود که عمل ( )ecircarPپزشكي را علميتر بسازند .چون علم

ریاضي در فیزیک و شیمي است؛ بااینحال ،کسي فیزیک و

با مشاهده و تجربه آغاز ميشود؛ بنابراین ،حامیان این رویكرد ابتدا

شیمي را علم ریاضي کاربردی قلمداد نميکند .بهبیاندیگر ،رابطه

باید عمل پزشكي را با مشاهده و تجربه گره بزنند ( .)5ازآنجاکه

انتقالي ( )eciDiacarPوجود ندارد؛ یعني اگر

 aکاربردی از  bو b

نمود مشاهده و تجربه در تحقیقات پزشكي است ،پس باید عمل

نیز کاربردی از  cباشد ،لزوماً  aکاربردی از  cنخواهد بود؛ چراکه

پزشكي را با تحقیقات پزشكي گره زنند و سپس نشان دهند

این رابطه ازنظر منطقي غلط است .بهعبارتدیگر ،اگر برای حل

تحقیقات پزشكي فرایندهای کامالً علمي هستند .هنگامي که عمل

مشكل عملي رشته  ،aاز رشته  bکمک گرفته شود ،آیا

a

پزشكي با تحقیقات پزشكي علمي گره بخورد ،پزشكي کامالً

کاربردی از  bخواهد بود؟ جواب این پرسش منفي است؛

علمي ميشود؛ بنابراین ،هدفشان برآورده ميشود .آیا اساساً

همچنان ميتواند بدون تقلیلیافتن ،مستقل عمل کند .مثالً اگر

پزشكي یک علم است یا کاربست علوم ( )7که پزشكي مبتني بر

یک کاردیولوژیست برای تشخیص و درمان بیماریهای مربوط به

شواهد بخواهد آن را علميتر کند؟ آیا تحقیقات پزشكي علمي

رشته خود از فیزیولوژی و فارماکولوژی استفاده کند ،نميتواند

هستند و اگر نیستند چرا ()8؟

حرفه خود را فیزیولوژی یا فارماکولوژی کاربردی بداند (.)11

برای پاسخ به این پرسشها الزم است یادآوری کنیم که مهمترین

پس با این استدالل ،تحقیقاتي که در زمینه پزشكي انجام ميشوند،

کار علم ،کشف عالم و قوانین طبیعت ( )9و بر اساس آن،

علمي نیستند و نميتوانند لزوماً بهعنوان تحقیقات کاربردی علمي

پیشبیني آینده ( )10است؛ مثالً اجسام از اتم تشكیل شدهاند .پس

نیز قلمداد شوند .درنتیجه ،عمل پزشكي هم علم به حساب

نقش علم توصیف ( )nPircarcaeDپدیدههاست ( .)10در پزشكي،

نميآید.

عملكرد تجویزی ( )ecPircarcarPحاکم است؛ چون بر اساس

بعضي از افراد ،علم تحقیقات بالیني در پزشكي را به دو دسته

قواعد ( )selPiموجود و بدون هیچ توصیفي گفته ميشود که باید

پژوهش بالیني ( )llaDaril cPiPicrrو عمل بالیني

(llaDaril

فالن اقدام صورت گیرد .بهعبارتدیگر ،در عمل پزشكي گفته

 )rcircarPتقسیم ميکنند ( .)11شاید این دو ،هرکدام بهنوبه خود

ميشود که اگر یک بیمار با عالئم  xمراجعه کرد ،باید اقدام y

نوعي علم تلقي شود ،اما این مفهوم با مفهوم علم ()eraPDrP

صورت گیرد .این شیوه در تحقیقات پزشكي هم صادق است و از

موردنظر  nirai eirkPccتفاوت دارد و تنها اشتراك لفظي دارند.

متاآنالیزها ،دستورالعملها ( )seaiPlaDPiحاصل ميشوند که این

علوم موردنظر او چیزی از جنس فیزیک و شیمي است .طرفداران

دستورالعملها تكلیفي ( )nPeDcarهستند .پس با این توضیح ،به

پزشكي مبتني بر شواهد در تالش بودند پزشكي را مانند فیزیک و

علميبودن تحقیقات پزشكي خدشه وارد ميشود (.)11

شیمي ،علمي کنند .وقتي ميگوییم که پژوهش بالیني نوعي علم

برای گریز از این ،برخي پزشكي را جزء علوم طبیعي کاربردی به

است نیز با مسامحه واژه علمي را به کار بردهایم .ممكن است نام

حساب ميآورند؛ با این توجیه که از روش و معرفتهای علوم

آن را علم عملي ( )Practiceبگذاریم؛ به این علت که تحقیقات

طبیعي برای حل مسائل پزشكي استفاده ميشود ( .)7استدالل

پزشكي هدفمند هستند و با یكسری قوانین و قواعد انجام ميشوند.

مطرحشده ،استفاده از فیزیک و شیمي هنگام درمان فرد مبتالبه

درحاليکه مثالً در علم فیزیک لزوماً این هدفمندی و قواعد

بیماری قلبي است (مثالً برای توصیف پارامترهای  ECGبه فیزیک

حاکم نیست .بهعبارتدیگر ،در یک تحقیق ممكن است نتیجه

نیاز است) .البته این توجیه مخالفاني نیز دارد .این عده معتقدند که

حاصل شود یا نشود؛ اما در پزشكي هدف از تحقیق ،استخراج

زیرا a
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یک قاعده است؛ بنابراین ،بهراحتي نميتوان گفت که پزشكي

باشد یا جزء  20درصد درماننشده قرار گیرد .به عبارتي دیگر،

علم است.

نتایج حاصل از مطالعه روی جمعیتي خاص را نميتوان به عنواني

سؤال دیگر این است که حامیان پزشكي مبتني بر شواهد ،علم

قانوني کلي به موارد دیگر آن جمعیت تعمیم داد.

خوب را چه علمي ميدانند .فرض کنید پزشكي بهعنوان علم
پذیرفته شد .حال طرفداران پزشكي مبتني بر شواهد چه کار

ب) عینیتبخشیدن

بیشتری را انجام دادهاند که پزشكي را به علم بهتر تبدیل کردهاند؟

عینیتبخشیدن مهمترین ویژگي علم است؛ یعني تجربه یک

در جواب این سؤال باید به بررسي معیارهایي بپردازیم که یک

پدیده در زمانها و مكانهای مختلف یكسان خواهد بود ()13؛

علم را قویتر ميکنند .این عوامل عبارتاند از :تجربيبودن

مثالً جوشآمدن آب در دمای  100درجه سانتيگراد به فردی که

( ،)laracarilنظاممندبودن ،عینيبودن ( ،)ybiPrcaracOکمّيبودن

این کار را انجام ميدهد بستگي ندارد .طرفداران پزشكي مبتني بر

( )eeiDcacicarPو تولید قوانین ( .)12مدعیان پزشكي مبتني بر

شواهد ادعا دارند بر اساس رتبهبندی شواهد ،عینیتبخشي را

شواهد باید اثبات کنند که این خصوصیات را در پزشكي برجسته

افزایش ميدهند .در ادامه به بررسي این موضوع ميپردازیم.

کردهاند .در این بخش ،ما به بررسي دو خصوصیت عینيبودن و
تولید قوانین ميپردازیم؛ چراکه عینيبودن و تولید قوانین از

رتبهبندی شواهد

ویژگيهای مهم علم هستند.

منظور از شواهد چیست؟ وقتي از رتبهبندی شواهد صحبت
ميشود ،عمالً طراحي مطالعات و چگونگي بهدستآوردن شواهد

الف) تولید قوانین

مدنظر است که ميتواند کارآزمایيهای تصادفي کنترلشده،

پزشكي رایج تا به امروز نتوانسته است قانون محض ( )eccarcتولید

کوهورت و  ...باشد .درنتیجه ،شواهد رتبهبندی نشدهاند ،بلكه

کند؛ برای مثال ،در فیزیک ميگوییم که آب در دمای  100درجه

راههای رسیدن به آنها رتبهبندی شدهاند .پس رتبهبندی شواهد

سانتيگراد به جوش ميآید که این گزاره ،یک قانون محض

آنها را ازنظر متدولوژی درجهبندی ميکند ،نه ازنظر عینيبودن.

است؛ اما در پزشكي قوانین احتماالتي هستند؛ مثالً «افرادی که

در این رتبهبندی ،کارآزمایيهای تصادفي در باالی لیست و باالتر

سیگار ميکشند ،ممكن است به سرطان ریه مبتال شوند» .وقتي

از مطالعات غیرتصادفي قرار دارند .متاآنالیز کارآزمایيهای

صحبت از علميترکردن پزشكي ميشود ،باید سمتوسو ،تولید

تصادفي کنترلشده ،بهترین روش برای بهدستآوردن شواهد

قوانین محض باشد .ماهیت پزشكي نميتواند این قوانین را تولید

هستند .بعدازآن ،کارآزمایيهای تصادفي کنترلشده منفرد و

کند .در پزشكي فقط احتماالت برجسته ميشوند .بنابراین ادعای

سپس مطالعات کوهورت و دیگر مطالعات قرار دارند .پس چنین

علميترکردن پزشكي دور از ذهن است.

استنباط ميشود که هرچه تصادفيسازی بیشتر باشد ،مطالعه ارزش

اکثر مغالطههای پزشكي به همین صورت است؛ چراکه تحقیقات

بیشتری دارد ( .)14آیا تصادفيسازی عینیتبخشي را بیشتر

روی جمعیتهای مشخصي انجام ميشوند؛ برای مثال ميگوییم:

ميکند؟ چه اهمیتي در تصادفيسازی وجود دارد که

« 80نفر از  100نفری که داروی  xرا گرفتهاند ،درمان شدهاند».

کارآزمایيهای تصادفي کنترلشده باالتر از مطالعات کوهورت

پزشک نیز همان دارو را تجویز ميکند؛ چون برای  80درصد

قرار ميگیرند؟ آیا عینیتبخشي را مشخص و تحقیقات را علميتر

مؤثر بوده است؛ اما این یک مغالطه است .این آمار و احتماالت

و تجربيبودن و کمّيبودن را بهتر ميکنند؟

در جامعه مورد آزمایش صادق است و ازآنجاکه شخصي که به

به نظر ميآید تنها تفاوت مطالعات کوهورت و کارآزمایيهای

پزشک مراجعه ميکند ،الزاماً جزء آن  100نفر مورد مطالعه

تصادفي کنترلشده ،در تخصیص تصادفي است؛ بنابراین ،چرا

درمانشده
نیست ،به نسبت مساوی احتمال دارد جزء آن  80درصد 

تصادفيسازی باعث ميشود کارآزمایيهای تصادفي کنترلشده
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ارزش بیشتری داشته باشد؟ در پاسخ به این چالش ،ادعا ميشود

مزیت های مشابه را داشته باشد ( .) 17پس باید طرفداران

که تصادفيسازی مانع ایجاد انتخاب سوگیرانه ()ePlPrcaeD Bias

پزشكي مبتني بر شواهد شواهدی ارائه دهند که توجیهکننده

ميشود و همارزی ( )lcearilPDrOگروه تحت درمان و کنترل را

مزیت آن نسبت به هرگونه طبقه بندی دیگری باشد .هرچند

تضمین ميکند .بدیهي است هرچه سوگیری کمتر شود،

رسماً چنین شواهدی ارائه نشده است ،بر اساس سلسله

عینيبودن بیشتر ميشود .اگر فرض بگیریم که تصادفيسازی برای

مقاالت منتشرشده و نیز کتاب راهنمای پزشكي مبتني بر

دوری از انتخاب سوگیرانه شرط کافي است ،آیا شرط الزم نیز

شواهد ،توجیهاتي همچون افزایش دقت ،تصادفي سازی،

هست؟ اگر شرط الزم باشد ،تصادفيسازی اهمیت معرفتي

بهحداقل رساندن س وگیری و حرکت به سمت قطعیت نسبي را

( )lraicPaarدارد .آیا اینگونه است که اگر تصادفيسازی

مي توان یافت .در ادامه به بررسي دقت طبقه بندی شواهد

صورت گرفته باشد ،انتخاب سوگیرانه نیست و اگر انتخاب

مي پردازیم .طبق نظر حامیان پزشكي مبتني بر شواهد ،مرور

سوگیرانه باشد ،آنگاه تصادفيسازی انجام نشده است؟ درواقع

نظاممند کارآزمایي های تصادفي کنترلشده بیشترین دقت را

نبود تصادفيسازی ،لزوماً به معنای انتخاب سوگیرانه نیست .پس

دارد Greenhalgh .در کتاب خود ،بهحداقل رساندن سوگیری

تصادفيسازی شرط الزم برای نبود انتخاب سوگیرانه نیست؛ چون

را از ویژگي های این نوع مطالعات برشمرده است (.)18

ميتوان این کار را به روشهای دیگری انجام داد .ازاینرو،

طبق ادعای طرفداران پزشكي مبتني بر شواهد ،یكي از دالیل

تصادفيسازی ممكن است اهمیت معرفتي مورد ادعا را نداشته

کاهش سوگیری در این مطالعات ،ورود کارآزمایيهای تصادفي

باشد؛ چراکه روشهای جایگزین دیگری نیز ميتوانند به همان

کنترلشده با سوگیری کم به مطالعه است .بر این اساس ،نتیجه

قدرت تصادفيسازی ،در جلوگیری از انتخاب سوگیرانه مؤثر

مطالعه مروری نیز سوگیری کمي خواهد داشت .یكي از

باشند ( 15و.)16

مغالطههای موجود این است که با جمعآوری تعداد زیادی از

از طرف دیگر ،عدهای این انتقاد را مطرح ميکنند که بسیاری از

مطالعات کارآزمایي تصادفي کنترلشده با سوگیری کم ،درنهایت

درمانهای مؤثر و پرکاربرد مانند تراکئوستومي ،مانور هایملیخ و

سوگیری کم ميشود.

واکسن هاری هرگز در مطالعات کارآزمایي تصادفي تأیید

دادههای آماری حاصل از کارآزمایيهای تصادفي کنترلشده

نشدهاند .سؤال بعدی این است که حتي اگر کارآزمایيهای

نیازمند تفسیر و تحلیل هستند .روشهای بالقوه مفیدی برای تفسیر

تصادفي کنترلشده در باالترین رتبه قرار داشته باشند ،چرا باید در

و تحلیل این نتایج وجود دارد .یكي از روشهای احتماالتي که در

عمل پزشكي چنین رتبهبندیای را پذیرفت .آیا این طبقهبندی از

پزشكي استفاده ميشود ،آزمون فرضیه ()Hypothesis testing

روشهای دیگر بهتر است؟ آیا این طبقهبندی به پزشكان در فهم

است .بر اساس این مدل ،دادهها بر اساس یک فرضیه صفر آماری

علیت ،تشخیص ،درمان و پیشبیني ( )eceoDeiaiبیماریها کمک

( )Statistical null hypothesisتحلیل ميشوند .طبق این فرضیه،

مؤثری ميکند؟ در ادامه به نقد رتبهبندی شواهد ميپردازیم.

درمان اثری ندارد .در مقابل ،فرضیه دیگری ميگوید که درمان
مؤثر است .دو نوع خطا در این فرضیه وجود دارد؛ گاهي فرضیه

نقد رتبهبندی شواهد

صفر کاذب است و ما آن را صادق فرض ميکنیم؛ یعني درمان

پرسش اساسي برای ورود به بحث این است که آیا طبقهبندی

اثر دارد و ما آن را بيتأثیر ميانگاریم (خطای نوع )2؛ گاهي نیز

مطرحشده تنها معیار مطلوب است .مثالً  Upshureدر مقالهای

فرضیه صفر صادق است و ما آن را کاذب در نظر ميگیریم

با عنوان «آیا همه شیوهه ای مبتني بر شواهد یكسان هستند؟

(خطای نوع )1؛ یعني درمان اثری ندارد و ما آن را مؤثر تلقي

Are all evidence-based

ميکنیم .خطای نوع  2با تحقیقات بیشتر برطرف ميشود .محل

،) alike? Problems in the ranking of evidence practices

بحث ما خطای نوع  1است .حاال چون احتمال به صفر رساندن

طبقه بندی دیگری از شواهد را ارائه ميدهد که ميتواند

خطای نوع  1وجود ندارد ،یک سطح معناداری در نظر ميگیریم

مشكالت در رتبهبندی شواهد» (
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و آن را  P-Valueمينامیم .این مفهوم به ما ميگوید که احتمال

اندکي در جامعه دارد .کاربرد مطالعات برای شناسایي

ردکردن فرضیه صفر صادق ،چقدر است .سطح معناداری بر

زیرگروههایي از بیماران با الگوهای پاسخ مشخص و تخمین

اساس قرارداد ،معموالً کوچکتر از  0/05در نظر گرفته ميشود؛

درجات اثر و زمان بروز عوارض مهم است و این همان کاری

یعني اگر  100بار این آزمون را انجام دهیم ،در کمتر از  5مورد،

است که متاآنالیز انجام نميدهد ()19؛ برای مثال ،فرض کنید

فرضیه صفر صادق را رد ميکنیم .بدین ترتیب احتمال ردکردن

درمان  Aدر یک کارآزمایي تصادفي کنترلشده بررسي شده

فرضیه صادق برای ما کمتر ميشود .در حقیقت تنها چیزی که این

است .آنالیز دادهها نشان داده که  P=0/049بوده است .محققان

 P-Valueبه ما ميدهد این است که آیا درمان در این گروه

نتیجه ميگیرند که درمان برای پیامدهای از پیش تعیینشده مؤثر

خاص ،از هیچ نوع درماني ،مؤثرتر است یا خیر؛ نه چیزی بیشتر.

است .حتي ممكن است فاصله اطمینان نیز به دلیل زیادبودن تعداد

بهعبارتدیگر ،هیچ اطالعاتي راجع به میزان مؤثربودن ،نوسانات

نمونهها ،باریک باشد؛ بنابراین ،نتیجه گرفته ميشود که درمان

درمان طي زمان و تفاوت پاسخدهي زیرگروهها نميدهد.

مؤثر بوده است .بر این اساس ،از طریق دستورالعمل به پزشک

برای رفع این مشكالت ،فاصله اطمینان محاسبه ميشود؛ یعني

توصیه ميشود که درمان را برای جمعیت عمومي به کار ببرد.

احتمالِ احتمال .این فاصله اطمینان ،محدودهای از دادهها را به ما

استدالل ما این است که ممكن است در گروه درمان ،نیمي از

ميدهد که نتایج تحقیق ،احتماالً در آن بازه مؤثرتر است.

اعضا بدتر شده و نیم دیگر بهبودی چشمگیری داشته باشند و

درحقیقت این محدوده ،اندازه اثر ( )Effect sizeرا نشان ميدهد.

بهطور میانگین در کل گروه اثر موردنظر حاصل شده باشد .در این

در این رابطه از متاآنالیزها بهره برده ميشود .با این ادعا که باعث

حالت تحلیل زیرگروهها مهم است .فرض کنید افرادی که خیلي

کاهش خطاها در این زمینه ميشوند؛ زیرا در این نوع پژوهشها

خوب به درمان پاسخ دادهاند مرد و افراد گروه دیگر زن باشند.

دادههای چندین مطالعه که در پي یافتن جواب سؤال مشابهي

این نتیجه فقط از تحلیل زیرگروه بهدست ميآید .جالب اینكه در

بودهاند ،با هم ادغام ميشود؛ بنابراین ،خطاهای تصادفي کاهش

تحلیل زیرگروهها نیز تحلیل احتماالتي انجام ميشود .درحاليکه

ميیابد .از طرفي دیگر ،متاآنالیزها فاصله اطمینان را باریک

ما به تحلیلي غیراحتماالتي نیاز داریم که پاسخ دهد چرا مردان

( )Narrowميکنند و دقت کارآزمایي زیاد ميشود.

خوب شدهاند و زنان خوب نشدهاند .با این استدالل حقیقت این

 David S. Salsburgدر نقطهنظری ( )Commentaryبا عنوان

است که مطالعات متاآنالیز دقت زیادی ندارند .دقت آن است که

The religion of

مطالعه بگوید چرا داروی  Aدر این گروه اثر دارد و در گروه

«دین آمار بهعنوان یک عمل در پزشكي» (

 ،)statistics as practice in medicineميگوید که آزمون

دیگر اثر ندارد ،نه آنكه صرفاً تأثیر در یک گروه را بیان کند.

فرضیه در پزشكي ،بخش کوچكي از جهان آمار در زمینه آزمودن

شاخه های دیگری از تحقیقات مانند بیولوژی مولكولي ،بدون

فرضیههاست و بسیاری روشهای آماری دیگر نادیده گرفته

استفاده از تحلیلهای آماری پاسخ چرایيها را ميدهند؛ بنابراین،

شدهاند .سؤاالتي از قبیل اینكه اگر بیمار به درمان پاسخ دهد،

چرا بهترین شواهد را شواهدی در نظر ميگیریم که

نشانههای آن چه مدت بعد ظاهر ميشوند ،بر چه چیزی نظارت

کم و فاصله اطمینان باریک داشته باشند؟ درحاليکه مطالعات

( )Monitoringميکنیم تا دریابیم پاسخ رخ داده است یا خیر ،چه

غیراحتماالتي و احتماالتي بیزین ( )Bayesianشواهد محكمتری

خصوصیاتي از بیمار احتماالً باعث پاسخ به درمان ميشود ،اگر

بهدست ميدهند .از طرف دیگر ،مفاهیم  P-Valueو فاصله

عوارض جانبي رخ دهد ،نشانههای آن چه زماني ظاهر ميشوند،

اطمینان در چارچوب روش مشخص پزشكي مبتني بر شواهد،

الگوی کلي کارکرد معیوب چیست ،قابل پاسخدهي از طریق

شواهد خوبي هستند .دقتي که با این دو مفهوم بهدست ميآید،

آزمون فرضیه نیستند؛ زیرا این معیار استاندارد فقط اثربخشي

در مدل پزشكي مبتني بر شواهد دقت زیادی است ،ولي قابل

درمان و رد فرضیه صفر را مشخص ميسازد .این پاسخدهي فایده

قیاس با مدل های دیگر نیست .این دو مفهوم سنجه مشترکي بین
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دو نوع مطالعه نیستند که با کم یا زیاد بودن آن به برتری یكي بر

علميتر شود؟ موضوع بخش بعدی مقاله این بود که در صورت

دیگری برسیم.

مستدلبودن ادعای نخست آنان ،آیا رتبهبندی شواهد ،سازوکار
محكمي است و آیا تنها سازوکاری است که با کمک آن ميشود

بحث

شواهد مستحكمي یافت .درصورتيکه تنها سازوکار موجود باشد،

پزشكي عصر حاضر ،حاصل تقابل دو دیدگاه تجربهگرایي و

آیا دستاوردهای حاصل از تحقیقات ،نیازهای پزشک برای

عقلگرایي است .در دیدگاه عقلگرایي ،کشف علت ایجاد

تشخیص و درمان را در اختیار او ميگذارد؟

بیماریها اساس تشخیص و درمان قلمداد ميشود .در مقابل،
تجربهگرایان برای تشخیص و درمان ،تجربه پزشكان در موارد

نتیجهگیری

مشابه را اصل ميدانند .در این میان ،دیدگاه تجربهگرایان به ایجاد

هدف از این نوشتار ،نقد فلسفي پزشكي مبتني بر شواهد بود .در

سازوکار جدیدی برای جمعآوری و سازماندهي تجارب و

کنار انگیزه مالي گسترش پزشكي مبتني بر شواهد که در این

شواهد منجر شد .این گروه بر آن شدند تحقیقات بالیني را

مجال به آن پرداخته نشد و البته با درجاتي ميتواند در هر نوع

رتبهبندی کنند و از شواهد بهدستآمده ،دستورالعملهایي را برای

مطالعهای خدشه وارد کند ( ،)6اگر در حال حاضر چارچوبي جز

استفاده پزشكان طراحي کنند .به این شیوه ،پزشكي مبتني بر

پزشكي مبتني بر شواهد وجود نداشته باشد ،این بدین معني نیست

شواهد ميگویند ( .)20نخستین کارگروه پزشكي مبتني بر شواهد

که اشكاالت آن را نادیده انگاریم و بگوییم که بهترین راه است

در دانشگاه مکمستر تشكیل شد.

()21؛ چراکه نتایج حاصل از این نوع مطالعات معموالً باعث

ادعای حامیان پزشكي مبتني بر شواهد بر دو چیز استوار است؛

بهوجودآمدن دستورالعملهایي برای عمل پزشكي ميشوند؛

پزشكي یک علم است و با استفاده از نتایج مطالعات ،علميتر

بنابراین ،نقدها و چالشهای پزشكي مبتني بر شواهد ،حتي اگر

ميشود و تصمیمگیریهای بالیني باید مبتني بر شواهد

تنها راه موجود تا این زمان باشند ،باید موردتوجه قرار گیرند.

بهدستآمده از تحقیقات بالیني باشد .در این مقاله فلسفي ،ابتدا به
ادعای اول آنان پرداختیم که اساساً پزشكي علم است یا خیر.

تشكر و قدردانی

درصورتيکه علم باشد ،حامیان پزشكي مبتني بر شواهد چه

از تمام عزیزاني که با نظرات ارزشمند خود ما را در تهیه این مقاله

معیارهایي را ارائه ميدهند که با پیادهسازی آنها ،پزشكي

یاری نمودند ،قدرداني ميشود.
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