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مقدمه
آیا داشتن یک مواجهه معـین (وضـعیت سـیگار    
کشیدن مادر) بر خطر بـروز پیامـد معینـی (خطـر     
مرگ نوزاد) تاثیر دارد؟ اگر موثر اسـت، مقـدار آن   

مورد وزن هنگام تولد چطـور؟ آیـا   چقدر است؟ در
گـذارد؟ کـدام یـک از ایـن دو،     بر آن نیز تاثیر مـی 

گر رابطه قویتري دارند؟ و هزاران فرضیه و سوال دی
نیز ممکن است وجود داشته باشد، کـه هـر کـدام    
نیازمند طراحی مطالعه خـاص خودشـان هسـتند.    

هاي اثر بین مواجهه و پیامد را مـی تـوان بـر    اندازه
هاي مطلق بروز بیماري در دو گـروه  اساس اختالف

ــا   تحــت مطالعــه (مواجهــه داشــته و نداشــته) و ی
هـاي نسـبی (نسـبت هـا) محاسـبه کـرد.       اختالف

هاي بر اسـاس اخـتالف مطلـق وقتـی کـه      اسمقی
هاي پیشگیري و بهداشت عمـومی مـد نظـر    برنامه

هاي باشند کارایی بیشتري دارند، در مقابل طراحی
هاي با هدف علت و معلولی و بررسی تعیین کننده

ها از اختالفات نسبی بهره می گیرند.بیماري
خطر نسبی و نسبت شانس دو مقیـاس از خطـر   

مطالعـات اپیـدمیولوژیک بـه طـور     هستند کـه در 
وسیعی استفاده می شوند. مطالعات مقطعی بر پایه 

هاي جمعیت امکان محاسبه خطر نسبی را از میزان
شیوع برآورده می سـازند. طراحـی مطالعـات هـم     
گروهی نیز امکان محاسبه مستقیم خطر نسـبی از  

سـازند. امـا وضـعیت در مـورد     بروز را بر آورده می
تر است. اگر قدري پیچیده-د شاهديمطالعات مور

هاي شیوع یا بـروز معتبـري وجـود نداشـته     میزان
باشند، این نسبت شـانس اسـت کـه یـک بـرآورد      

و بیـان کننـده   کنـد اثر مهیا مـی معتبري از اندازه
نسبت شانس بیماري به شـرط مواجـه داشـتن بـر     
شانس بیماري به شرط عدم مواجهه و یا بر عکـس  

ه به شرط بیمـاري بـر شـانس    نسبت شانس مواجه
بیماري به شرط عدم مواجهه می باشد. اگرچه این 
دو روش با هم فرق دارند ولی از لحاظ محاسـباتی  

دهند. نسبت شانس یک نتایج یکسانی را نتیجه می
شـاهدي  -مواجهه معین معموالً در مطالعات مـورد 

همزمان با کنترل متغیرهـاي مخـدوش کننـده، از    
تیک محاسـبه مـی شـود. در    هاي لجسطریق مدل

صورتی که از نسبت شانس به عنوان بـرآورد خطـر   
نسبی استفاده نشود، مشکل خاصی نیز بـه و جـود   

شـود کـه از   نمی آید، اما مسئله زمانی شـروع مـی  
نسبت شانس به جاي خطر نسـبی اسـتفاده شـود،    
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چکیده
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درحالی که معنی آن به عنوان نسبت دوشانس بـه  
بـه عنـوان نمونـه    دست فراموشی سپرده می شود. 

این معمول است که براي شرح یک نسبت شـانس  
بگوئیم خطر بیماري به دلیل یک مواجهه 3برابر با 
برابــر شــده اســت، در حــالی کــه چنــین 3معــین 

. )2و1(تعبیري از نسبت شـانس صـحیح نیسـت    
هدف از نگارش این مقاله بیان رابطه موجـود بـین   

بـراي  خطر نسبی و نسبت شانس به صورت سـاده  
ــاهیم    ــا مف ــه ب ــدگانی اســت ک آن دســته از خوانن

مطالعات اپیدمیدمیولوژي آشنایی اولیه را دارند.
ذکر چند نکته قبـل از بیـان ارتبـاط بـین خطـر      
نسبی و نسبت شـانس ضـروري اسـت. احتمـاالت     

) E) و مواجهه (D) هنگامی که بیماري (Pمختلف (
) بـه صـورت   -حضور دارند (+) یا حضـور ندارنـد (  

نشان داده می شوند.1ل جدو

باشند؟آیا احتمال و شانس می توانند برابر 
احتمال یا خطـر مـی توانـد بـه صـورت تعـداد       
دفعاتی که یک حادثه رخ می دهد تقسیم بـر کـل   

توانـد رخ بدهـد   تعداد دفعاتی که همان حادثه می
تعریف شود یا به بیان دیگـر شـانس یـک پیشـامد     
تقسیم بر یک به اضافه شـانس همـان پـیش آمـد    

احتمال وقوع یک پیشـامد بـه   ). شانس،1(فرمول 
). 2احتمال عدم وقوع آن پیشـامد اسـت (فرمـول    

معموالٌ عموم مردم احتمال را بهتر درك می کنند 
اما این قمار بازها هسـتند کـه معمـوالً بـه شـانس      

را مـی  1تـا  0اندیشند. احتمال مقـداري بـین   می
احتمال صفر نشان دهنـده یـک رخـداد    پذیرد، که

احتمـال رخـداد بـا عـدم     5/0غیر ممکن، احتمال
رخـداد حادثـه   1خداد برابر اسـت و در احتمـال   ر

بـه ایـن   1حتمی می باشد. در حـالی کـه شـانس    
معنی است که رخداد حادثه شانس برابري با عـدم  

).5/0رخداد آن دارد ( احتمال حادثه 

1.= =

∓ = =
2.=

خطر نسبی
خطر نسبی یک پیامد در ارتباط با یک مواجهـه  

شـود  نشـان داده مـی  RRدو حالتی که به وسـیله  
) از نسبت دو احتمال به دست می آید و3(فرمول 

توان ) می2معموالً در مطالعات هم گروهی (جدول 
آن را به صورت مستقیم محاسبه نمود:

نسبت خطـر یـک حادثـه ( پیامـد) در میـان      .1
به خطر همـان حادثه(پیامـد) در   مواجهه داشته ها 

میان مواجهه نداشته ها؛ این کاربرد مترادف نسبت 
) نیز می باشد.Risk Ratioمیزان (

نسبت میزان بروز در مواجه داشته ها به بـروز  .2
) که در بعضی Rate Ratio( در مواجهه نداشته ها

از متون آمـاري از آن بـه نـام نسـبت فشـار ابـتال       
)Forces of Morbidity 3() نام برده شده است(.

3.= ( | )( | ) = ( , )/ ( )( , )/ ( )
با این تعریفی که از خطر نسـبی ارائـه شـد ایـن     

RRخصوصیات ساده منتج مـی شـود. اول اینکـه    
یـک  RR=1می باید یک مقدار غیر منفـی باشـد،  

)مقــدار بــی اثــر اســت، بــه ایــن معنــی کــه         | ) = ( | ) ،RR > 1 یعنــی احتمــال
بیشتر ابتال هنگام مواجهه، نسبت به موقعی که که 

رعکس این نیز صادق اسـت  ندارد و بمواجهه وجود
. دوم اینکـه، خطـر   )4(باشـد RR < 1وقتـی کـه   

ضربی براي خطر است بـه ایـن   نسبی مبناي مدل
معنی که براي به دسـت آوردن خطـر بیمـاري در    
افراد مواجهه یافته شما می توانید خطـر زمینـه را   

ضرب کنید. عالوه بر حـد پـایین محـدود،    RRدر 
بودن التزامـی حـد   یکی دیگر از معایب آن محدود 

)باالي آن است، براي خطـر زمینـه اي،    | ) ،
RR 1باید کمتر یا برابر با/ ( | . )1(باشد (

بـا ارتبـاط دراستممکنمطالعهتحتافرادکهمختلفیحاالت-1جدول
کنند.پیدامواجههوبیماري

Disease
Exposure + _

+ ( , ) P ( ,E) P (E)
_ P (D, ) P ( , ) P ( )

Total P (D) P ( ) 1
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نسبت شانس
نسبت شـانس (نسـب حاصـل ضـرب متقـاطع)      
نسبت دو شانس اسـت، کـه معمـوالً در مطالعـات     

شاهدي به عنوان برآورد خطر نسبی محاسبه -مورد
Oddsنسبت شانس (). اصطالح3می شود (جدول 

ratio  به طرق مختلفی و بر اساس وضعیت مـورد (
). نسـبت شـانس   4(فرمـول  بحث تعریف می شود

شـاهدي عبـارت   -مواجهه، براي یک مطالعه مـورد 
است از، نسبت شانس مواجهه داشتن بـه نداشـتن   
در موردها به شانس مواجهه داشتن به نداشـتن در  

ک مطالعه شاهد ها و نسبت شانس بیماري؛ براي ی
هم گروهی عبارت اسـت از، نسـبت شـانس بیمـار     
شدن به نشدن در مواجهـه داشـته هـا بـه شـانس      

. )3(بیمار شدن به نشـدن در مواجهـه نیافتـه هـا     
نیز فقط ORگفته شد RRهمان طور که در مورد 

مقادیر مثبت را می پذیرد، به عالوه از لحاظ تفسر 
نیز ORنیز همانند خطر نسبی می باشد. همچنین 

به عنوان مبناي براي مدل ضربی خطر بیماري بـه  
حـد بـاالي محـدودي    RRکار می رود اما همانند 

ندارد.

4.= ( | )/ ( | )( | )/ ( | ) = ( , )/ ( , )( , )/ ( , ) =( | )/ ( | )( | )/ ( | )
اختالف بین خطر نسبی و نسبت شانس

هنگامی که پیامد تحت مطالعه، مثالٌ بیمـاري در  
بـه  ORمیان جمعیت تحت مطالعـه شـایع باشـد،    

طور جدي می تواند اثر واقعـی مواجهـه بـر خطـر     
با . )5(پیامد مورد نظر را بیشتر از واقع برآورد کند 

بــه طــور فراوانــی در متــون ORتوجــه بــه اینکــه 
پزشکی عمومی اسـتفاده مـی شـود، بنـابرین الزم     

هـا  است که استفاده کنندگان از این متون و مقالـه 
ها نیز اطالع کافی داشـته  از مشکالت مربوط به آن

زونگ و یـو  1998باشند. به همین منظور در سال 
و روشــی را بــراي )6(مقالــه اي را منتشــر کردنــد 

ارائـه دادنـد. دو   RRبـه  ORتبدیل بدون تـورش  
طـر  خORوRRفاکتور اصلی مسبب اختالف بین 

اولیه پیامد و قدرت ارتباط بـین مواجهـه و پیامـد    
بـراي یـک   . نمودار یک ایـن ارتبـاط را  )2(هستند 

نفري با میزان شیوع مواجـه  1000جمعیت فرضی
ــان  20 ــدود اطمین ــوان 95%، ح ــراي %80% و ت ب

) بدون توجـه  Pمقادیر مختلف خطر اولیه بیماري (
دهد.به عوامل مخدوشگر نشان می

معین مقـدار  RRان بروز براي یک با افزایش میز
OR کند. پیدا می1مطابق با آن فاصله بیشتري از

rareبنـابراین تحـت فـرض نـادر بـودن بیمـاري،       
disease assumption) (OR برآورد قابل قبولی از

RR  را ارائه می کند. در متون مختلف مقدار خطـر
درصد براي ایـن منظـور بیـان شـده     10تا 5بین 
است.
از RRاز یـک طـرف و   ORاط ریاضی بـین  ارتب

طرف دیگر را می توان بـه صـورت زیـر نشـان داد     
.)7() 5(فرمول 

5.= ( | )/ ( | )( | )/ ( | ) = ( | )( | )× ( | )( | ) =× ( | )( | )
است هر دو پارامتر باهم 1برابر RRهنگامی که 

باشـد 1بزرگتـر از  RRبرابرند امـا هـر موقـع کـه    
نیـز از  OR(بیشتر بودن خطر در گـروه مواجهـه)   

RRتـر خواهـد بـود، و هـر موقـع      بزرگRR 1از
کوچــک تــر باشــد (کمتــر بــودن خطــر در گــروه  

کوچک تر است.RRنیز از ORمواجهه)، 
اگر چه این ارتباط در بیشتر موقعیت ها درسـت  

بـرآورد  RRرا از روي ORاست، اما بیشتر از آنکه 
قصـد  ORکنند خواننـده هـا معمـوالٌ بـا دانسـتن      

را دارنــد. بــه همـین دلیــل بــا اعمــال  RRبـرآورد  

حاالت مختلف افراد تحت مطالعه در مطالعات هم گروهـی کـه   -2جدول 
همه نسبت ها بر اساس وضعیت مواجهه فرد محاسبه می شوند.

Disease
Exposure + _ Total

+ ( | ) ( | ) 1
_ ( | ) ( | ) 1

شـاهدي  -حاالت مختلف افراد تحت مطالعه در مطالعات مـورد -3جدول 
که همه نسبت ها بر اساس وضعیت بیماري فرد محاسبه می شوند.

Disease
Exposure case control

+ ( | ) ( | )
_ ( | ) ( | )

Total 1 1
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و فقط با اطـالع از  Zhang-Yuتغییراتی در فرمول 
می توان آن را به صورت قابل فهم OR/RRنسبت 

.)8(تري براي خواننده هاي مقاالت بیان نمود 

می توان به این ترتیب با دستکاري معادله اصلی
را بـه صـورت شـفاف تـري     RRوORارتباط بـین 

(شـیوع در  P0). همان گونه کـه 6دریافت (فرمول 

ارتباط بین نسبت شانس و خطر نسبی براي میزانهاي بروز مختلف-1نمودار 

کمتر از یک باشدORهنگامی مقدار ). P0در مقابل شیوع بیماري در جمعیت شاهد (RRو ORارتباط بین نسبت -2نمودار 

در مقابل شیوع بیماريRRو ORارتباط بین نسبت -3نمودار 
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OR/RRگروه شاهد) کوچک تر می شود، نسـبت  
برآورد دقیق تري ORو به یک نزدیک تر می شود

ORرا ارائه می دهد. به هر حال، اگر مقدار RRاز 
حتی اگـر  P0×(OR-1)بزرگ باشد، بنابراین مقدار 

P0 عدد کوچکی باشد به صورت یک فاکتور معنی
همچنان به بـیش بـرآورد   ORدار باقی می ماند و 

RR ادامــه مــی دهــد. نهایتــاٌ اینکــه بــیش بــرآورد
OR/RR ،تابع خطی شیوع بیماري در گروه شاهد
خواهـد بـود  1و عـرض از مبـداء   OR-1با شـیب  

).3و2(نمودارهاي 

6.= 1 + ( − 1)
بحث و نتیجه گیري

به منظور جلوگیري از مسائل و تـورش هـاي در   
بهتر است هر جا کـه ممکـن باشـد و    ORارتبط با 

RRطراحــی مطالعــه ایــن امکــان را بدهــد مقــدار 
گزارش شود. البته در صورتی که پیامد مـورد نظـر   

برآورد بـدون  OR%) 5خیلی شایع نباشد (کمتر ا ز
دهـد، در اینگونـه مـوارد    میه را ارائRRتورشی از 

کوچک بوده و قابـل  ORو ORمقدار اختالف بین 
اغماض است. محاسبه نسبت شـانس در مطالعـات   
هم گروهی اگر که نخواهیم از آن به عنوان وسـیله  
اي براي برآورد خطر نسبی استفاده کنـیم و فقـط   
براي بیان قدرت ارتباط بین مواجهه و پیامد به کار 

مفید باشد. به عنوان مثال هنگـامی  برود، می تواند
که میخواهیم نتایج یک مطالعه هـم گروهـی را بـا    

شاهدي آن مقایسه کنـیم و یـا نتـایج    -مشابه مورد
هردو مطالعه در مطالعات متاآنالیز ترکیـب کنـیم،   

گزارش نسبت شانس مفید است.

دیر و تشکر قت
نویسندگان مقاله از دکتر محمد رضا مرآثـی بـه   

مایی مفیدشان در نگارش مقالـه کمـال   خاطر راهن
تشکر را دارند.
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Abstract
Relative risk (RR) and Odds ratio (OR) are two measures of risk which has been widely used
in epidemiological studies. The cohort studies are designed to directly compute a relative
risk, but the situation is somewhat more complicated in the case-control design. In these
studies, the odds ratio gives a valid estimate of the effect size. There is not a serious problem
if you don’t use of the odds ratio as an estimator of relative risk, but the problem begins when
the odds ratio used as a surrogate for relative risk while its meaning is forgotten as the ratio of
tow odds. The author has tried, to describe the relationship between relative risk and odds
ratio and also the right time to use each of theme for those who familiar with the basic
concept of epidemiologic studies. In this paper, the concepts of probability and chance and
definitions refer to relative risk and odds ratios and characteristics of each have been
reported. Afterward the gaps between RR and OR according to their computational formulas
are described and a simple method to estimate the OR to RR ratio is expressed.

Keywords: Relative risk, ODDS ratio, Estimation


