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رب شیاپ و یرگلا یرغ رثا (fieldtrial) تیعمج حطس رد یا هلخادم هعلا طم کی ردقبلا
لمکم رثا زین (sufficient)و یفاک رادقم هب رادراب ناردام ید نیماتیو حطس ندیسر
یارب هعلا طم نیا .رد تسا هدش هسیاقم یرادراب یاهدمایپ رب ید نیماتیو اب ینامرد

هک یرهش ناونعب ) نامیلس دجسم رهش ود شهو پژ فادها هب یبایتسد و یبایزرا
دروم اهنآ رد رادراب نانز لر) تنک رهش ناونعب ) رتشوش رهش )و هدش ماجنا نآ رد هلخادم

رد یرادراب یاهدمایپ زین و ید نیماتیو حطس هسیاقم قیرط وزا دنتفرگ رارق یسررب
دنا.زا هدرک هدش ارجا هلخادم رثا دروم رد یریگ هجیتن هب مادقا رهش ود نیا نانز نیب
دوبمک یاه هدر رد هک نانز هورگ ود نیب ار یتاسیاقم زین نامیلس دجسم رهش رد یفرط

ات دنا هداد ماجنا زین دندوب هعلا طم عورش رد ید نیماتیو حطس طسوتم و دیدش
نامیلس دجسم رهش دوش.رد یم عفتنم هلخادم زا رتشیب هورگ مادک دوش صخشم

400 اهنآ زا هک دنداد رارق ید نیماتیو اب ینامرد لمکم هلخادم دروم ار رادراب نز 800
دندوب ید نیمایو حطس دیدش دوبمک یاراد رفن و400 دوبمک طسوتم حطس یاراد رفن

. دنتفرگ رارق یسررب دروم رادراب نز 877 رتشوش رهش ورد

اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

کی لودج ؛رد دندش شرازگ یکراچ نایم هنماد و هنایم اب لا مرن ریغ یددع اهریغتم -1

یتقو لا مرن ریغ یددع یاهریغتم و دنا هدش شرازگ هویش نیا اب یددع یاهریغتم همه

یم هدافتسا ینتیو - نم یرتماراپ ریغ نومزآ زا دنوش هسیاقم لقتسم هورگ ود نیب

ود یاک نومزآ واب دنا هدش شرازگ دصرد و دادعت اب یددع ریغ یاهریغتم دوش.و

یددع ریغ ومه یددع یاهریغتم مه دوش یم هظح مال لودج نیا دنا.رد هدش هسیاقم

نامز رد اما . دنرادن راد ینعم توافت مه اب هعلا طم عورش رهش)رد (ود هورگ ود نیب

ثملا یارب دنراد ینعم توافت یرامآ ظاحل هب هورگ ود نیب اهریغتم غبلا لمح عضو

رتشوش رهش نانز زا نامیلس دجسم رهش نانز رد لوتساید و لوتسیس نوخراشف هنایم

رب لمح عضو نامز ای هعلا طم یاهتنا رد ید نیماتیو حطس هنایم .ای تسا رت نییاپ

تسا باالرت نامیلس دجسم رهش نانز رد هعلا طم عورش رد ید نیماتیو حطس ساسا

رادروخرب ید نیماتیو حطس دیدش دوبمک زا هعلا طم عورش رد هک ینانز ثملا یارب

رد نانز نیمه اما 22 هنایم یاراد نامیلس دجسم رهش رد لمح عضو نامز رد دندوب

رد هک ینانز هعلا طم عورش رد ید نیماتیو حطس ساسا .رب تسا هدوب 7 رتشوش رهش

ردو دصرد 8 نامیلس دجسم رهش رد لمح عضو نامز رد دندوب دیدش دوبمک تیعضو

و... دنا هتشاد سردوز نامیاز دصرد 14 رتشوش رهش

هسیاقم اب یرادراب یاهدمایپ اراب ید نیماتیو اب ینامرد لمکم هلخادم رثا 2 لودج رد -2

ید نیماتیو حوطس رد هناگادج هسیاقم نیا تسا هدرک یبایزرا ار رهش ود رد اهنآ زورب

یاهدمایپ زورب هسیاقم هک ینعم نیا ،هب تسا هدش ماجنا هعلا طم عورش رد نانز

دنا هدوب دیدش دوبمک ای دوبمک طسوتم حطس رد ادتبا رد هک رهش ود نانز نیب یرادراب



هطبار هعلا طم نیا مه(رد اب یفیک ریغتم ود طابترا یتقو ). تسا هدش ماجنا هناگادج

یفیک ریغتم حوطس رد هناگادج ( یرادراب یاهدمایپ و ید نیماتیو اب ینامرد لمکم

ود یاک نومزآ زا دریگ یم تروص ید) نیماتیو دوبمک حوطس هعلا طم نیا (رد یرگید

اب یفیک ریغتم ود نیا طابترا و دوش یم هدافتسا لزنه - لتنم - نارکک مانب یصاخ

رادقم رگا تسا هدش سکعنم هطوبرم نانیمطا هلصاف (OR)و سناش تبسن صخاش

ورد دراد دوجو سوکعم هطبار دشاب کی زا رتمک ورگا میقسم هطبار دشاب کی نآباالی

لودج .رد تسا راد ینعم هطبار دشابن لماش ار کی ددع نانیمطا هلصاف رگا تروص ره

نامیلس دجسم رهش نانز رد زورب رطخ دوش یم هظح مال یسبملکرپ دمایپ یارب ود

دنتشاد ید نیماتیو دوبمک طسوتم حطس هک تسا رتشوش رهش نانز زا رتمک دصرد 50

رد هک یناسک یارب )و تسا رتمک دصرد 70 رثکادح و دصرد 20 لقادح )(OR=0.5)

نامیلس دجسم رهش نانز زد دصرد 70 دمایپ نیا زورب رطخ دنا هدوب دیدش دوبمک حطس

80 رثکادح و دصرئ 50 لقادح )(OR=0.3) تسا هدوب رتشوش رهش نانز زا رت نییاپ

دروم دادعت مانب یرگید صخاش لودج نیا ).رد تسا هدوب رتمک دمایپ نیا زورب دصرد

یارب دوش یم هظح (numberneedtoscreen-NNS)مال یرگلا برغ یارب زاین

یارب هک تسا موهفم نیا هب تسا هدمآ تسدب اب11 ربارب رادقم نیا یسبم ال کرپ دمایپ

حطس رد هک ینانز زا رفن 17 تسا المز رادراب نز کی رد دمایپ نیا زورب زا یریگشیپ

نانیمطا اب رفن 50 رثکادح 10و لقادح ) دنوش یرگلا برغ ید نیماتیو دوبمک طسوتم

ال دنتسه دوبمک دیدش حطس رد هک ینانز یارب )و دنوش یرگلا برغ تسا المز دصرد 95

.( دنوش یرگلا برغ رفن 11 رثکادح 5و لقادح )7 تسا مز

رد هک ینانز یارب ید نیماتیو حطس ندش لا مرن لا متحا شیازفا نازیم 3 لودج رد -3

دجسم رهش رد رد ار دنا هدوب ید نیماتیو دوبمک فلتخم حوطس رد نامیاز عورش

حطس رد هک ینانز یارب ثملا یارب دنک؛ یم شرازگ ار رتشوش رهش هب تبسن نامیلس

نیماتیو حطس ندش لا مرن لا متحا شیازفا نازیم دن هدوب ید نیماتیو دوبمک طسوتم

ندش ینامرد لمکم هک نامیلس دجسم رهش نانز زا20)رد رتشیب حطس هب ندیسر ) ید

( تسا هدوب رتشیب 0/52 رثکادح 42ات لقادح )0/47

رد فلتخم یاه هورگ رد یا هبعج رادومن زا هدافتسا اب ید نیماتیو حطس 2 رادومن رد -4

هلخادم هک رتشوش رهش ،رد تسا هدش هسیاقم لمح عضو نامز و یگلماح عورش نامز

زا رتمک لمح عضو نامز رد ید نیماتیو حطس دوش یم هظح مال تسا هدشن ماجنا

نامز رد ید نیماتیو حطس هنایم - تسا هنایم هبعج لخاد طخ ) تسا یگلماح نامز

رهش هب طوبرم هک اه هورگ هیقب رد اما ،( تسا یگلماح نامز زا رت نییاپ لمح عضو

تبسن لمح عضو نامز رد یدباالرت نیماتیو حطس هنایم یگمه دنتسه نامیلس دجسم

. تسا هلخادم ندوب رثوم زا یکاح هک دنراد یرادراب نامز هب

اب فلتخم حوطس رد ید نیماتیو اب یرای لمکم اب هلخادم عاونا هطبار 4 لودج رد -5

رد هطبار ) کیتسجول نویسرگر زا هدافتسا (باالی20)اب ید نیماتیو حطس ندش لا مرن

نانز عجرم هورگ ( تسا هدش شرازگ هطوبرم نانیمطا هلصاف ORو سناش تبسن قبلا

اهنآ رد یا هلخادم و دنا هتشاد یدباالی20 نیماتیو حطس هک تسا رتشوش رهش



اب دندرک تفایرد ار ید لمکم فلتخم حوطس هک ییاه هورگ ریاس و تسا هدشن ماجنا

رتمک سناش تبسن یاراد I5وI3،I1 یاه هورگ دوش یم هظح دنا،مال هدش هسیاقم نآ

اهاب هورگ نیا درادنربرد ار کی ددع مه ناشا هطوبرم نانیمطا هلصاف و دنتسه کی زا

هبباالی20رد اهنآ رد ید نیماتیو حطس ندیسر سناش اما دنا هدش یرای لمکم هکنیا

رازه 300 یقیرزت زود کی I4هک لثم یهورگ رد اما تسا رتمک عجرم هورگ اب هسیاقم

هب تبسن دنسرب هبباالی20 هکنیا سناش دنا هتشاد ار لمح عضو ات صرق تفایرد و

سناش نیا دصرد 95 نانیمطا (OR=1.7)(اب تسا رتشیب دصرد 70 عجرم هورگ

I6 هورگ )رد تسا رتشیب OR=2.4 دصرد 140 رثکادح OR=1.2و دصرد 20 لقادح

. تسا رتشیب حطس نیا هب ندیسر سناش مه
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