


به نام خدا

اصول و کلیات اپیدمیولوژي

اپیدمیولوژي گوردیس و اپیدمیولوژي مازنر: رفرنس 



مشاركت ھاي اپیدمیولوژي

1-كار جان اسنو

      1854تا سال  1848پیگیري موارد مرگ از سال





 جان . قربانیان زیادي می گرفت 19اپیدمی وبا در لندن در اواسط قرن

 lambethدو شرکت آبرسانی . اسنو به بررسی این اپیدمی پرداخت

، از پایین دست رود تایمز که آلوده southwark & vauxhallو 

. با فاضالب بود آب لندن را تامین می کردند

 شرکت المبث محل تـأمین آب را بـه بـاالي رودخانـه     1849در سال

جان اسنو پیش بینی کرد که افرادي که از این شـرکت آب  . تغییر داد

.می گیرند مرگ و میر کمتري در اثر وبا خواهند داشت

:وي یک مطالعه را آغاز کرد 



6

نتیجه گیري کرد که نتیجه گیري کرد که   18541854اسنو در سال اسنو در سال 

..وبا توسط آب آلوده منتقل می شودوبا توسط آب آلوده منتقل می شود

را  را  ) ) باکتري عامل وباباکتري عامل وبا((آقاي کخ، ویبریو کلرا آقاي کخ، ویبریو کلرا 

..کشف کردکشف کرد  18831883در سال در سال 



ریشھ كني آبلھ  -2

 1977آخرین مورد آبلھ

            صرفھ جویي : میلیون دالر    نتیجھ 200:كل ھزینھ
میلیون دالر در سال1500



)متیل مركوري(مسمومیت با جیوه -3

 بیماري ماھیگیران    -   1950شھر میناماتاي ژاپن در سال





:قسمت پزشکی 3

1- علوم پایه)Basic Medicine(

2- پزشکی بالینی)Clinical Medicine(

3- پزشکی اجتماعی)Community Medicine(
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مطالعه وفور بیماریها

مطالعه توزیع بیماریها

کننده بیماریهامطالعه عوامل تعیین

سه موضوع مورد 

توافق همه  

:اپیدمیولوژیستها

:ـ وفور بیماریها1

و نسبت بیماریها هافراوانی بیماریها در جامعه و اندازه گیري میزان

::ـ توزیع بیماریها2

 بررسی توصیفیمکان و اشخاص مختلف که به  ،بررسی توزیع بیماریها در زمان

.معروف است

:کننده بیماریهاـ عوامل تعیین3

.معروف استبررسی تحلیلیبیماریها که بهعوامل خطروعوامل علیتیتعیین



:اپیدمیولوژي کاربردهاي

  چگونگیو درجوامع بیماریها فراوانیو سالمتیمشکالت حجم توصیف1.

.هاآن توزیع

risk(خطر عوامل و)cause(عللشناسائی2. factor( بیماریها ایجاد در

)چه بر سر من می آید؟: پرسش اغلب بیماران(تعیین سیر طبیعی بیماري 3.

ه دست آوردن اطالعات اساسی براي ب4.

ریزي،برنامه•

اجرا  •

دمات پیشگیري، کنترل و درمان بیماریها و ارزشیابی خو •

بندي آنهااولویت

دهنده آگهی پیش عوامل بررسی5.

جدید درمانهاي آزمودن6.



هدف نهایی علم اپیدمیولوژي

پیشگیري از بیماریها و ارتقاء سطح 

سالمت جامعه



:مفهوم بیماري

هر گونه اشکال در ساختمان یا عملکرد 

طبیعی اعضاي بدن



سیر طبیعی بیماریها و سطوح پیشگیري

  بیماریها به طور تصادفی پراکنده نشده اند، بلکه شیوع بیمـاري
برخـی افـراد بـه خـاطر     . در گروههاي مختلف، متفـاوت اسـت  

خصوصیات شخصی و محیطی خـود، بـه طـور نسـبی در خطـر      
.زیادتري هستند

    اطالع از این توزیع غیر یکسان بیمـاري در جامعـه، بـه
یافتن عوامل بیمـاریزا و ایجـاد برنامـه هـاي کنتـرل و      

.پیشگیري بیماریها کمک می کند



)Stages of Disease:(بیماريمراحل

)Susceptibility(مرحله آمادگی یا حساسیت 1.

)Presymptomatic period(مرحله قبل ازبروز عالیم بالینی2.

)Symptomatic period(مرحله بروز عالیم بالینی3.

)مرحله ناتوانی4. Disability)

, 



):Risk Factor(عامل خطر 

ویژگی یا مواجهه اي که به طور معنی داري با ایجـاد  1.

.بیماري در ارتباط است

عامل تعیین کننده اي که می توان آن را با مداخلـه  2.

تغییر داد و در نتیجه احتمال وقوع بیماري یا دیگر 

.نتایج حاصل از آن را کم کرد



:مفهوم ناتوانی

)Disease(بیماري

)Impairment(آسیب

)Disability(ناتوانی

)Handicap(معلولیت



تعریف پیشگیري

 جلوگیري از پیدایش بیماري: تعریف لغوي

 قطع یا آهسـته تـر کـردن سـیرطبیعی      :تعریف علمی
بیماري



:سطوح پیشگیري

)primordial prevention(مقدماتی پیشگیري - 1

”ممانعت از ظهور یا رشد عامل خطر بیماري درجامعه“          

چگونه؟  

 یا  با حذف عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي که با بیماري
)هرچند غیر مستقیم(عامل خطر بیماري مرتبط هستند 

تغییر فرهنگ مردم در مورد سیگار کشیدن در محیطهاي  : مثال
)passive smokerافزایش آگاهی جامعه در مورد خطرات (بسته 

، جلوگیري از پیدایش و برقراري آن دسته از مقدماتیهدف در پیشگیري 
 lifeسبک زندگی یا (الگوهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زندگی

style( است که نقش آنها درافزایش خطر بیماري، شناخته شده است



Primary Prevention(پیشگیري سطح اول - 2

”کاهش مواجهه با عامل خطر“

:تفاوت با پیشگیري مقدماتی        

)به منظور حذف عامل خطر (عوامل زمینه اي کلی بیماري : پیشگیري مقدماتی

عوامل خطر اختصاصی بیماري: پیشگیري سطح اول

)Population Strategy(راهکار جمعیتی -الف:  روش کار

)High-Risk Strategy(راهکار گروه در معرض خطر -ب                       

پیشگیري ابتدایی و سطح اول مربوط به مرحله آمادگی و حساسیت است     



):Secondary Prevention(پیشگیري سطح دوم -3

          

در  (شناخت بیماري در مراحل زودرس و قبل از عالمتدار شدن آن -
و سپس درمان بیماري) presymptomaticمرحله 

جلوگیري از پیشرفت بیماري از طریق کشف و درمان به موقع و : هدف-
مناسب بیماري

Screeningغربالگري یا -          

       

  پیشگیري سطح دوم مربوط به مرحله قبل از بروز و بروز عالئم بالینی است       



) :Tertiary Prevention(پیشگیري سطح سوم -4

پس از بروز (در مراحل پایانی بیماري کاهش پیشرفت بیماري یا عوارض -          
)  outcomeپیامد یا

به حداقل رساندن رنج و آسیب ناشی از  براي کاستن از ضعف و ناتوانی و            
افزایش قدرت تطابق فرد با وضع  فعلی اش     بیماري و 

                 پیشگیري سطح سوم مربوط به مرحله ناتوانی است



در پیشگیري سطح سوم، نوتوانی انجام می شود

به ناتوان فرد یک گرداندن باز منظور به که ییها تالش =نوتوانی مفهوم 
شود می انجام جامعه در خودکفا امکان صورت در و راضی مفید، فردي

آنچه نه است، مانده باقی فرد براي آنچه بر تاکید باپیشگیري نوع این 
 خود باقیمانده هاي قابلیت از که سازدمیقادر را او است، داده دست از

.کند حداکثر استفاده

هاي سکته کودکان، فلج چون هائی بیماري به مبتال بیماران نوتوانی 
 توانایی کاهش از پیشگیري براي غیره، و کوري هاي آسیب مغزي،
.دارد فراوانی اهمیت روزمره، اجتماعی زندگی در آنان شرکت







مفاهیم و مدلهاي اپیدمیولوژي



حالت اپیدمیک یا همه گیري

  وقوع موارد یک بیماري در یک جامعه یا یک منطقه بطوري که

.قبلی باشد” منتظره“یا ” پیش بینی شده“بوضوح بیش از تعداد 

 اپیدمی(نکاتی در مورد واژه همه گیري:(

، ”عامل بیماریزا“شمار مواردي که حاکی از همه گیري است بر حسب –

متفاوت است؛” تجربه قبلی جامعه“و ” تعداد جمعیت و نوع آن“

شامل هر نوع بیماري یا آسیب می شود؛–

یک عدد کلی و جهانی که بتوان آن را مبنا و پایه همی گیري قرار داد –

وجود ندارد

دوره همه گیري هر فاصله زمانی را در بر می گیرد؛–

. شودمحدود به ناحیه جغرافیایی خاصی نمی–



)Pandemic(حالت عالمگیري 

دهد می روي وسیع بسیار سطح در که است گیري همه نوعی  

  شمار معمول، غیر بطور و )رفته فراتر المللی بین مرزهاي از(

.کند می دچار را مردم از زیادي بسیار



)Endemic(حالت بومی 

  وقوع معمول و همیشگی یک بیماري در یک منطقه یا یک جمعیت

معین؛ 

 وجود یک بیماري یا عامل بیماریزا بصورت دائم در یک منطقه

. جغرافیایی خاص، بطوریکه وقوع آن عادي بنظر برسد



)Sporadic(حالت تک گیر 

 وقوع نامنظم، تصادفی و گاه و بیگاه موارد یک بیماري که از لحاظ

. زمانی و مکانی با یکدیگر همبستگی نداشته باشند



مدلهاي علیتی بیماري

تک علیتی

مثلث اپیدمیولوژیک

مدل چرخ

مدل شبکه علیت



مدل تک علیتی:

انسان میکروببیماري

  و بیماري بروز توجیه براي جامعه یک در میکروب یک ورود •

!!است کافی گیري همه گسترش

انگارانه ساده بیماري شناختی سبب مورد در برداشتی چنین 

.است

بسیاري و بهداشت سطح تماس، میزان جامعه، مصونیت سطح 

.باشند داشته نقش گیري همه ایجاد در توانند می نیز دیگر عوامل



عوامل موثر در ایجاد بیماري

 داخلی( عوامل مرتبط با میزبانIntrinsic یا ذاتی(

روي آمادگی شخص در مقابل بیماري اثر می گذارند–

 خارجی(عوامل مرتبط با محیطExtrinsic(

روي چگونگی تماس شخص با عامل بیماریزا–



)یا ذاتیIntrinsicداخلی( عوامل مرتبط با میزبان 

گروه خونی

در  خطر بیشتر ابتال به سرطان معده قرار  Aاشخاص داراي گروه خونی –

دارند

در ابتال به زخم دوازدهه مستعدترند Oافراد داراي گروه خونی –

با کاهش خطر ابتال به ) Cycle Cell Anemia(کم خونی داسی شکل –

.بیماري ماالریا از نوع فالسیپاروم مرتبط است

شدیداً تحت تاثیر محیط واقع می شود(:شخصیت(

بیشتر است Aعروقی در افرادي با نوع شخصیتی - میزان بیماري قلبی–



دنباله عوامل مرتبط با میزبان

شدیداً با محیط و همچنین با تجارب و نحوه زندگانی افراد (طبقه اجتماعی

)مرتبط است

بر خالف سرطان سینه، سرطان  دهانه رحم در طبقات اجتماعی پایینتر  –

.شایعتر است

بیماریهاي قلبی عروقی در طبقات اجتماعی مرفه تر شایعتر است –

....و  –

مصونیت اختصاصی

تغییر واکنش فرد در مقابل یک ماده خاص به علت واکسیناسیون و یا –

.ابتالي طبیعی به بیماري



)Extrinsicخارجی(عوامل مرتبط با محیط 

زیستی عوامل)Biologic(

بیماریزا عفونی عوامل–

)Sources(منابع و )Reservoirs(مخازن–

)Vector(ناقلین–

اجتماعی عوامل)Social(

اجتماعی و سیاسی اقتصادي، مهم نهادهاي و سازمانها–

خدمات عرضه نظام“،”خدمات ارائه کیفی سطح“روي نهادها و سازمانها این 

 ”محیطی عوامل کنترل چگونگی“و ”قوانین اجراي چگونگی“،”پزشکی و بهداشتی

.گذارند می تاثیر

فیزیکی عوامل)Physical(

  شیمیایی مواد انواع و Xاشعه رطوبت، هوا، آب، نور، سرما، گرما،–



 عامل بیماریزا)Agent  (

وقتی حضور یک عامل براي ایجاد بیماري در میزبان ضروري باشد، آن را –

.عامل بیماریزا گویند

مخزن)Reservoir:(

که عامل بیماریزا در آن زندگی و  تکثیر ) زنده یا غیر زنده(هر موجودي –

.می یابد و در درجه اول بقاي عامل به آن بستگی دارد

 منبع)Sources(

که عامل بیماریزا از آن می گذرد و به ) زنده یا غیر زنده(هر موجودي –

میزبان راه می یابد

ناقل)Vector(

.رساند می حساس میزیان به را بیماریزا عامل که اي حشره یا بندپا–

میزبان)Host(:  

 طبیعی بصورت آن در بیماریزا عامل که اي پرنده یا و حیوان انسان،–

)است عفونت مخزن نوع یک میزبان(یابد می تکثیر  و زندگی



)مدلهاي چند علیتی(ارتباط عوامل با یکدیگر 

عوامل مختلف در   تاثیر متقابلترسیم چگونگی  :مدلهاي چند علیتی

ایجاد بیماري

مدل مثلث اپیدمیولوژیک  :

.عامل بیماریزا را جدا از عوامل محیطی در نظر می گیرد   

The epidemiological triangle Model



 مدل چرخ)The Wheel Model(

است که ساختمان ) میزبان یا انسان(داراي یک محور مرکزي –

ژنتیکی آن در مرکز قرار دارد 

، اجتماعی و ) شامل عامل بیماریزا(محیط شامل محیط زیستی –

.فیزیکی است

محیط

میزیان

ژنتیک



)The Web of Causation(مدل شبکه علیت 

 1960مک ماهان و همکاران (نظریه شبکه علیت:(

هیچگاه ناشی از یک علت مشخص و مجزا نیست؛ بلکه در ) بیماري(پیامد –

.نتیجه شبکه درهم پیچیده اي از علل ایجاد می شود

 این مدل بر عوامل خطر چندگانه)Multiple Risk Factor (تاکید دارد.

به عواملی گفته می شود که حضور آنها احتمال پیدایش : عوامل خطر–

.بیماري را در زمانهاي بعد افزایش می دهد

می توان شبکه درهم تنیده را در نقاط خاصی قطع و از بروز : عوامل خطر قابل تغییر

.بیماري جلوگیري کرد

با شناخت این عوامل خطر، از این نظر که می توان اقدامات : عوامل خطر غیرقابل تغییر

پیشگیري را در حیطه خاصی متمرکز کرد سودمند است



مقیاسهاي اندازه گیري در اپیدمیولوژي 

Measures in Epidemiology



ابزارهاي اندازه گیري بیماري

نسبت)Ratio(

 سهم یا تناسب)Proportion  (

 میزان)Rate(



)Ratio(نسبت

بیان کننده ارتباط بین دو مقدار

  تقسیم یک مقدار بر مقدار دیگر

Ratio= A/B



)Proportion(سهم یا تناسب 

 صورت کسر بخشی از مخرج کسر است

یک جزء نسبت به کل

A/(A+B)



)Rate(میزان 

 تناسب همان)Proportion ( مخرج است با این تفاوت که

کسر، افراد در معرض خطر هستند

داراي بعد زمانی است



سنجشهاي وقوع بیماري

 شـیوع (وضعیت بیماري را بر حسب نقطه خاصی از زمان (

. بیان می کند) بروز(و یا در طول یک فاصله زمانی 



)Prevalence Rate(میزان شیوع 

که میکند روشن بیماري یک شیوعسنجشهاي:

  از نسبتی چه )زمان از مقطعی(زمان از خاصی نقطهیک در     

.هستند مبتال نظر مورد بیماري به جامعه

است متغیر 0-1بین میزان این مقدار.



میزان شیوع دوره اي

سال یک مثالً(مشخص زمانی دوره یک در که افرادي تعداد(  

اند داشته را بیماري

استفاده موارد

  دارد ارجعیت روانی بیماریهاي با مرتبط اطالعات تحلیل و تجزیه در–



)Incidence Rate(بروزمیزان 

:یک بیماري مشخص می کند که بروزسنجشهاي 

بیماري چه  موارد جدیدمعین، فراوانی  طی یک فاصله زمانی

.  اندازه است

:انواع

 بروز تجمعیمیزان(Cumulative Incidence Rate)

 آنی(بروز فوريمیزان زمان، - بروز شخصمیزان(



(Cumulative Incidence Rate)بروز تجمعیمیزان 

در و سالم زمانی دوره ابتداي در که است افرادي از کسري  

  مورد بیماري به دوره طول در و بوده بیماري خطر معرض

  .شوند می مبتال نظر

است متغیر 0-1بین میزان این مقدار.

کند می محاسبه زمان از اي دوره در را بیماري بروز خطر



بروز تجمعیمیزان معایب 

افراد فقط در دوره زمانی مورد بررسی در معرض حطر نیستند؛

      طول دوره در معرض خطر قرار گـرفتن افـراد یکسـان در نظـر گرفتـه

شده است؛

برخی افراد در تمام طول دوره، مشارکت نمی کنند؛

افراد در طول دوره، در معرض خطر مرگ از سایر علل قرار دارند؛

 بروز تجمعی تاثیر میگذاردمیزان طول مدت مشاهده مستقیما بر.



زمان-بروز شخصمیزان 

را اند شده داده تشخیص زمان طول در جدید، بیماران که سرعتی  

دهد می نشان

از یک هر که زمانی طول مجموع با است برابر زمان-شخص کل  

  بیماري آن به ابتال  خطر معرض در نظر، مورد  جامعه افراد

.است بوده

آن طی که زمانی مدت با است برابر خطر معرض در زمان مدت  

  قرار بیماري به ابتال خطر در و بوده سالم مطالعه تحت فرد

  .است داشته



زمان-بروز شخصمیزان شیوع با میزان رابطه 

 P = I × D
 P میزان شیوع         

 I زمان       - بروز شخصمیزان 

 D        متوسط مدت بیماري



موارد استفاده از میزانهاي بروز

 پژوهشهاي سبب شناختی(بررسی علل ایجاد بیماري(



کارایی درمانها و تدابیر پیشگیري از بیماري



رابطه بین میزانهاي بروز و شیوع



رابطه بین میزانهاي بروز و شیوع



عوامل موثر بر میزانهاي شیوع

 بروز گذشته(تعداد افرادي که در گذشته بیمار شده اند(

    عوامل موثر بر طول دوره بیماري و عوامل موثر بـر کشـف

بیماري در زمان محاسبه شیوع

کشندگی باال، بهبود سریع–

بهبود تسهیالت بهداشتی –

مهاجرت–



موارد استفاده از میزانهاي شیوع

تعیین دامنه مشکالت ناشی از بیماري

  مقاصد مدیریتی و برنامه ریزي منطقی در زمینه تسهیالت و

از قبیل تعداد تختهاي بیمارستانی، پیش بینی تعـداد  (خدمات درمانی 

)مراجعه کننده به درمانگاه، نیروي انسانی مورد نیاز



مقایسه خطرات

 خطر نسبی)Relative Risk(

 خطر منتسب یا قابل انتساب)Attributable Risk(

 درصد خطر منتسب یا جزء منتسب)Attributable Fraction (



)Relative Risk(خطر نسبی 

 احتمال ابتال در افراد مواجهه یافته چند برابر افراد مواجهه

نیافته است؟

موارد استفاده

محاسبه قدرت ارتباط بین مواجهه و بیماري –

براي مطالعات سبب شناختی–



خطر منتسب یا قابل انتساب



خطر منتسب مواجهه

 خطر تجربه می کنند  مواجهه نیافتهعالوه بر آنچه افراد

چقدر است؟ اضافی بیماري در پی مواجهه

میزان بروز در افراد  = اختالف خطر= خطر منتسب مواجهه

مواجهه یافته ها منهاي میزان بروز در مواجهه نیافته ها

ARe = Ie-Iu



 Attributable(درصد خطر منتسب یا جزء منتسب 

Fraction(

  نسبتی یا کسري از رویداد بیماري که به عامل خطر منتسب

.است

100
I

I-I
AF

ue

e 
e



اندازه گیري مرگ و میر



محدودیت استفاده از داده هاي مرگ و میر

ناقص دهی گزارش

ها داده دقیق ثبت عدم

ها داده ثبت سیستم نبودن یکنواخت

معیارهاي در تغییر یا و کدگذاري سیستم در تغییر 

تشخیصی

ناچیز کشندگی میزان با هایی بیماري گرفتن نظر در عدم



میزانها و نسبتهاي میرایی



  Crude Death Rate (CDR)میزان خام مرگ 



ساده ترین وسیله اندازه گیري میرایی

 تعداد مرگها از کلیه علل درN   نفر از جمعیت یک منطقه معین در

یک سال مشخص

سهولت محاسبه و در دسترس بودن اطالعات مربوط به مرگ   :مزایا

  و میر

فاقد قابلیت مقایسه در جوامع از نظر سنی، جنسی، نژادي  :محدودیت

متفاوت است ... و 

  Crude Death Rate (CDR)میزان خام مرگ 



میزانهاي اختصاصی مرگ



میزانهاي اختصاصی مرگ

 مرتبط با زیرگروه هاي خاص) ویژه(میزانهاي اختصاصی

میزانهاي اختصاصی سنی –

میزانهاي اختصاصی جنسی–

جنسی- میزانهاي اختصاصی سنی–

علیتی- میزانهاي اختصاصی



:میزانهاي اختصاصی مرگموارد استفاده 

شناسایی گروه هاي در معرض خطر: الف   

مقایسه بین علل گوناگون بیماري: ب   

تعیین اولویت ها جهت اقدامات پیشگیري: ج   



علیتی- میزانھای اختصاصی



:علیتی-میزانهاي اختصاصی

میزانهاي مرگ ناشی از علتی خاص را نشان می دهد؛

 مرگ از یک بیماري خاص است احتمالبیانگر.



میزانهاي اختصاصی سنی

میزانهاي مرگ را در گروههاي سنی خاص مشخص می کند



میزانهاي اختصاصی جنسی

 نشان می  ) مرد یا زن(میزانهاي مرگ را در یک جنس معین

دهد



میزانهاي مرگ در ماه خاص

میزان مرگ را در یک ماه خاص نشان می دهد



میزانهاي مرگ در هفته اي خاص

میزان مرگ را در هفته اي خاص نشان می دهد



میزان کشندگی بیماري



Case Fatality Rate (CFR)میزان کشندگی بیماري

CFRنشاندهنده توان مرگ آفرینی یک بیماري خاص است

:عیب/مزیت

کاربرد مشخص آن در مورد بیماریهاي عفونی حاد است

.کاربرد آن در بیماریهاي مزمن محدود است



میرایی نسبی



Proportionate Mortality Rateمیرایی نسبی



مقایسه نسبت میرایی تصادفات در دو گروه سنی پیر و جوان  

تعداد کل مرگها  گروه سنی

از سایر علل

تعداد مرگ از 

تصادفات

نسبت میرایی 

تصادفات  

4-185217/24

74-653739894/2

:عیب

  .استفاده از کل مرگها در مخرج کسر میتواند به اشتباه منجر شود



میزان بقا



)Survival Rate(میزان بقا 

بعد )ساله پنج مثال(زمانی دوره یک طی مانده زنده بیماران درصد  

اولیه تشخیص از

بر تقسیم)سال پنج از پس مانده زنده بیماران مجموع(=ساله پنج بقا میزان  

  100ضربدر)شده درمان یا شده داده تشخیص بیماران مجموع(

 استفاده موارد:  

  )سرطانها معموال(بیماریها برخی آگهی پیش توصیف–

درمانی استانداردهاي ارزشیابی  –

محاسبه درمان شروع یا تشخیص زمان از بقاء دوره معمول بطور 

شود می



در دو جمعیت با ساختار  میزانهاي مرگ خامآیا مقایسه 
سنی متفاوت صحیح است؟



پاره ای شاخصھای بھداشتی دیگر 



  Neonatal Mortality Rate (NMR)میزان میرایی نوزادان 



 Infant Mortality Rateمیزان میرایی کودکان یا شیرخواران
(IMR)



  Maternal Mortality Rate (MMR)میزان میرایی مادران 



Crude Birth Rate (CBR)میزان تولد یا موالید خام



تغییرات در شدت بیماري



طبقه بندي بیماریها از نظر عالئم بالینی

 بیماري بالینیClinical disease

 ناپیدا ( بیماري غیر بالینی (Nonclinical disease

Preclinical diseaseبیماري پیش بالینی           *    

       Subclinical diseaseبیماري تحت بالینی *    

Chronic  disease)         مزمن ( بیماري دیرپاي *    

Latent diseaseبیماري نهفته                              *    



فاکتورهاي موثر بر بروز و شدت بیماریها

  عوامل داخلی یا میزبان

... ژنتیک ، سطح مصونیت ، سن ، جنس و

عوامل خارجی یا محیط

محیط بیولوژیک   

محیط اقتصادي اجتماعی  

محیط فیزیکی  



اصطالحات رایج در اپیدمیولوژي

      اندمیکEndemic

    اپیدمیکEpidemic

    پاندمیکPandemic

اسپورادیکSporadic



مدلهاي اپیدمیولوژي

 مدل مثلث

مدل شبکه علیت یا مدل تار عنکبوت

مدل چرخ



اپیدمیولوژيمثلث

Epidemiologic Triangle

عامل بیماریزا                                    

میزبانمحیط



گذر بیماریها از                                 

   

غیر واگیر                        واگیر               



)تار عنکبوت(شبکه علیت
Web of Causation

 نتیجه یک علـت مشـخص و مجـزا نیسـت، بلکـه      ) بیماري(معلول

.حاصل زنجیري از علل می باشد

   نمی توان یک عامل معین را به عنوان تنها علت بیمـاري دانسـت

...).حتی در بیماریهاي عفونی مثل سل، هپاتیت و (

      میتوان زنجیره علل را در نقـاط مختلـف قطـع و از بـروز بیمـاري

.جلوگیري کرد

 براي پیشگیري موفق از بروز بیماریها لزومی به شناسایی کامل تمام

.اجزاء شبکه علیت نیست



مدل چرخ

بر پدیده چند عاملی داللت دارد

  هسته ژنتیک در مرکز میزبان جدا شده است

  سهم هر یک از فاکتورها متناسب با نقش آن در بروز بیماري تغییـر

می کند 



Iceberg



کوه یخ

نیازهاي درمانی

نیازهاي بهداشتی



کوه یخ

نیازهاي بیان شده

نیازهاي واقعی



بررسی توزیع بیماري

دچار بیماری می شود؟چھ فردی

بیماری رخ میدھد؟چھ زمانی

رخ میدھد؟درکجابیماری



WHO? 

سطح , شغل , جنس , مثل سن خصوصیات فردیبررسی
بھ شناخت گروه پرخطر از نظر ابتال کمک ...... تحصیالت و 

.می کند



WHEN?

 رخداد خیلی از بیماریھا برحسب
.  زمان تغییر می کند

 برخی وقایع در روزھای خاص
.زیاد می شوند

 برخی تابع شرایط فصلی ھستند
و بسیاری از بیماریھا در طی 

دورانھای طوالنی تغییرات زیادی 
.دارند

سه نوع تغییرات کوتاه مدت ،دوره اي و دراز مدت در رابطه با زمان قابل بررسی است



WHERE?

 شرایط بومی و تنوع زیادی در رخداد بیماریھا با توجھ بھ
بھ چشم  می خورد جغرافیایی

 استانھای مختلف و تفاوتھای بین , تفاوتھای شھر و روستا
و یا  اجتماعی, محیطی المللی ھمھ ناشی از تفاوت شرایط 

.ھستند امکاناتو یا  نژادی

مقایسه بر اساس مرزهاي جغرافیایی ، مرزهاي سیاسی و بین المللی  
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انواع اپیدمیها و نحوه کنترل آنها

یادآوري تعریف اپیدمی؟

:انواع اپیدمی

)Common Source) (تک منبعی(با منشأ مشترك 1.

)Point source(حاصل از فقط یک مواجهه 1.

Continuing or(حاصل از چند مواجهه یا مواجهه ممتد 2. intermittent 
exposure  (

)Propagated(پیشرونده 2.

)Slow (modern)(آرام یا نوین 3.



Dr Seyyed Alireza Moravveji MD 
Community Medicine specialist

110

)Common Source(با منشأ مشترك  یااپیدمی تک منبعی  

  می ایجاد مشترك زیانبار عامل یک با افراد ازگروهی مواجهه نتیجه در
  .شود

  می رخايهظلح گیري همه باشد همزمان و کوتاه افراد، مواجهه اگر1.

Point):دهد Source Epidemic)

:منحنی اپیدمی
نموداري که توزیع زمانی موارد بیماري را در اپیدمی  -

نشان می دهد

:کاربرد

بررسی ارتباط زمانی بین مواجهه و منابع احتمالی1.

نشاندهنده نوع عفونت خاص، (الگوي فصلی یا دوره اي بیماري 2.

)وجود منبع مشترك و یا انتشار پیشرونده بیماري
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  )Point Source(ویژگیهاي همه گیري تک منبعی لحظه اي

.شودمی شروع منبع و محل یک از1.

 بروز همزمان بطور بیماري موارد و دارد )انفجاري(ناگهانی بروز 2.
.کنندمی

.یابدمی کاهش سپس و افزایش سریعاً موارد تعداد3.

.ندارد ثانوي امواج و داشته موج یک گیري همه منحنی4.

.است بیماري کمون دوره یک اندازه به گیري همه مدت طول5.

دهند می رخ کمون دوره یک فاصله در بیماري موارد تمام6.

 مواجهه احتمال بماند، باقی کمون دوره یک از بیش اپیدمی اگر•
 )اپیدمی دیگر نوع دو یعنی(پیشرونده انتشار یا و منبع با متعدد

.دارد وجود
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  مثالچند

  غذایی هاي مسمومیت1.

  یک در نوشابه نوع یک مصرف ازپسهپاتیت به ابتالء2.

جشن

  منشاء با کامپیلوباکتریایی عفونت از ناشی گیري همه3.

روزي شبانه مدرسه یک در شیرآلوده

هندوستان بوپال در گاز نشت فاجعه4.
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)یا مواجهه متعدد(همه گیري تک منبعی مداوم

منبع یک با متناوب یا و مداوم طوالنی، مواجهه  

نباشد مکان و زمان یک به محدود است ممکن که

در ناگهانی افزایش است ممکنو دارد تدریجی شروع 
ندهد رخ بیماري موارد تعداد

کنندمی بروز غیرهمزمان بطور موارد.

تر نامنظم البته و تر وسیع اپیدمیهاي

هست نیز ثانوي امواج داراي گیري همه منحنی.
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)یا مواجهه متعدد(همه گیري تک منبعی مداوم

و است بیماري کمون دوره یک از بیش گیري همه مدت طول 
.کشدمی طول بیماري

بیماري، ثانویه موارد پیدایش خاطر بهاپیدمی منحنیالبته
 کمون دوره وتنوع بودن طوالنیمنبع، مداوم شدن آلوده
.کند می پیدا شکل تغییر

شکل روي از تنها گیري همهنوع اینتشخیص دلیل همین به  
.باشد مشکل است ممکن منحنی

مثال چند:
.آب چاه یک آلودگی–

  شده توزیع کشور سطح در که اي آلوده واکسن–
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)Propagated(پیشرونده اپیدمی

دارد عفونی منشاء غالبا.

بیماري به نسبت افراد که شودمی ایجاد اي جامعه در   

:نیستند ایمن یعنیحساسند
 سالهاي یا نشده مواجه عامل آن با قبالً یا که شود  وارد جمعیتی در عفونی عامل که  زمانی -1

  باشدنشده دیده  آن در نظر مورد عامل متمادي

herdکاهش نتیجه در و )مهاجرت-تولد(جامعه به حساسافراد زیاد تعداد ورود-2
immunity(

پادگان یک به جدید بازان سر ورود:مثال     

وسیله به یا و بندپا ناقلین از یا است، شخص به شخص از یا انتقال 

حیوانی مخازن
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)Propagated(پیشرونده اپیدمی

به بستگی انتقال سرعتHerd Immunity ، با تماس احتمال میزان 

.دارد )SAR(ثانویه حمله میزان و آلوده منبع

می پایین تري طوالنی مدت طی در و رود می باال آهسته اپیدمی منحنی 

آید

کممستعد افراد تعداد که کنندمی مبتال را سالم افراد بیماران، آنقدر 

باشند نداشته تماس آلوده افراد با یاو شود

است دیگر انواع از تر طوالنی خیلیاپیدمی این دوره.

مثال:

آنفلوآنزا اطفال، فلج ،Aهپاتیت گیري همه–
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Herd(ایمنی جامعه  Immunity(

      مقاومت یک جامعه یا یک گروه از مردم نسـبت بـه یـک بیمـاري عفـونی
خاص

   ایمنی جامعه در برابر انتشار بیماري در جوامع انسانی سد ایمنی ایجـاد مـی
. نماید

   نوعی از محافظت گروهی مردم که فراتر از مقاومت حاصل از  ایمنـی تـک
تک مردم است 

 چگونه؟–به دلیل تأثیر ساختار جامعه بر انتقال عفونت بین افراد
وجود افراد ایمن در جامعه باعث جلوگیري از ابتالي سایرین می شود–
کاهش افراد مستعد به بیماري به حدي می رسد که انتقال بیمـاري  : به عبارت دیگر–

.  متوقف شود
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الزم نیست براي مقابله با بیماري، صددرصد جامعـه ایمـن شـوند،    : پس

Herdبلکه با  Immunity    می توان با بیماري مبارزه کرد حتی تـا مـرز
حذف و ریشه کنی آن

   تعـداد افرادمسـتعد   (اگر سطح ایمنی جامعه به اندازة کافی زیـاد باشـد
احتمال بروز همه گیري خیلـی کـم مـی    ) بیماري به اندازه کافی کم شود

مثال فلـج  (شود و ممکن است منجر به حذف یا ریشه کنی بیماري گردد 

)اطفال یا دیفتري

   البته در ریشه کنی آبله، نقش مهم در از بین بردن منبع آلودگی بـه وسـیلۀ
مراقبت از بیماري و تدابیر محدود کننده اعمال گردیـد و ایمنـی جامعـه در    

). اگرچه مهم بود(ریشه کنی نقش اساسی نداشت 

ایمنی جامعه در برابر کزاز حفاظت نمی کند .
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همه گیري آرام یا نوین 

همه نظیر نیستند، محسوس جامعه در که هایی گیري همه 

.گویندمی آرام گیري همه را ها سرطان گیري

Slow(آرام یا مدرناپیدمی or Modern(
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مراحل بررسی اپیدمیها

.Iتأیید تشخیص

.IIاثبات وجود اپیدمی

.IIIتعریف جمعیت در معرض خطر

.IVجستجوي سریع براي یافتن همه مبتالیان و خصوصیاتشان

.Vارزیابی عوامل اکولوژیک

.VIبررسی بیشتر جمعیت در معرض خطر

.VIIتجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده

.VIIIتنظیم فرضیه

.IXآزمون فرضیه

.Xنوشتن گزارش
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مراحل بررسی اپیدمیها

.Iتأیید تشخیص:

اولین قدم در بررسی اپیدمی

...گاه گزارشات نادرست، سوء تعبیر عوام،

عدم نیاز به معاینه همه مبتالیان، چرا؟

”اپیدمی یعنی بروز بیش از حد انتظار“

تأیید آزمایشگاهی: بهترین

اما نباید بررسی اپیدمی تا حصول نتایج آزمایشگاهی به تأخیر افتد
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مراحل بررسی اپیدمیها

.IIاثبات وجود اپیدمی:
)بروز بیش از حد انتظار(مقایسه وفور بیماري با گذشته و یا با استاندارد 

)بروز بیش از دو انحراف معیار نسبت به بروز آندمیک(

.III تعریف جمعیت در معرض خطر:

:تهیه نقشه منطقه-الف

نقاط مرزي طبیعی، جاده ها و محل همه نقاط مسکونی، در طول جاده یا در نواحی 
دور افتاده  

ناحیه باید به بخش هائی تقسیم شود و از نقاط طبیعی به عنوان خط مرزي استفاده 
در هر قسمت نقاط . این بخش ها نیز باید به قسمت هاي کوچک تر تقسیم شود. شود

.  با شماره گذاري مشخص می شوند) خانه ها(مسکونی 

:شمارش جمعیت-ب

کل یا زیر گروههائی از جمعیت 

در گروهها و زیر  )attack rates(مورد نیاز براي مخرج کسرمیزان هاي حمله 
گروههاي جمعیت 



Spot Map:
Aشیوع بیماري اسهال خونی در روستاي 

Aنقشه ي روستاي 

استخر و نهر  

آب

فضاي سبز

موارد اولیه

موارد ثانویه
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به نام خدا

اپیدمیولوژي بیماریهاي عفونی



:اپیدمیولوژي بیماریهاي عفونی 

 بیماري عفونی یا واگیردار بیماریهایی است که   : تعریف
توسط یک موجود زنده ایجاد و می تواند بصورت مستقیم  

یا غیر مستقیم از یک میزبان به میزبان حساس دیگر 

منتقل شود    
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اپیدمیولوژي بیماریهاي عفونی

 به وجود آمدن علـم اپیـدمیولوژي از   (از قسمتهاي بنیادي اپیدمیولوژي
)مطالعه اپیدمیهاي بیماریهاي عفونی

  علیرغم کنترل شدن بسیاري از بیماریهاي عفونی، امروزه دالیلی بـراي
:رویکرد جدید به اپیدمیولوژي بیماریهاي عفونی وجود دارد

...)سل و پیدایش موارد مقاوم به درمان، (تغییر الگوي برخی بیماریهاي عفونی –

...)ایدز،(کشف بیماریهاي عفونی جدید  –

سـرطانها ماننـد لنفـوم و    (احتمال منشأ عفونی داشتن برخی بیماریهاي مـزمن  –
)زخم معده-سرطان گردن رحم 



132

اپیدمیولوژي بیماریهاي عفونی

 عفونت)Infection(
ورود و گسترش یا تکثیر یک عامل بیماریزا به بدن انسان یا جانور: تعریف–

:بدن به راههاي مختلف به حمله عامل بیماریزا پاسخ می دهد–
رخداد بیماري عفونی

  پاسخ ایمنی بدن

اما یک عفونت همیشه منتهی به بیماري نمی شود–

: سطوح مختلف عفونت–

Colonization)استافیلوکوك طالیی در پوست و بینی:مثل) استقرار.

Subclinical)ابتالي تحت بالینی به تب مالت:مثل) تحت بالینی

Inapparent)فلج اطفال:مثل) ناپیدا

Latent)ماندن ویروس تبخال در شاخ خلفی نخاع: مثل) پنهان

Clinical)همان بیماري عفونی است) بالینی



چرخه عفونت در بیماریهاي عفونی

عامل بیماریزا                             مخزن یا منبع     راه خروج راه انتقال               راه ورود              حساسیت میزبان



خواص عامل بیماریزا

1- عفونتزاییInfectivity

2– بیماریزاییPathogenicity

3–      شدت

    حدتVirulance

 کشندگیFatality

4–ایمنی زایی



Reserviorمخزن و منبع   and Source

 منبع عفونت انسان ، حیوان یا موجود غیر زنده اي است که
عامل بیماریزا از آن می گذرد و به میزبان جدید منتقل می  

.شود 

 عامل بیماریزا   جایگاه موقتمنبع واسطه انتقال و به عبارتی
.است 

  مخزن انسان ، حیوان یا موجود غیر زنده اي استکه عامل
. بیماریزا بطور دائمی در آن زندگی و رشد و تکثیر می یابد 

 عامل بیماریزا است  جایگاه دائممخزن



مخازن عفونت به به یکی از سه نوع زیر است

1 -مخزن عفونت انسانی

2-مخزن عفونت جانوري

3 -مخزن در موجودات بی جان

  مخزن را از نظر نقش آن در چرخه عفونت به دو نوع تقسیم

:می کنند 

1–مخزن اصلی عفونت

2–  مخزن تصادفی



مخازن عفونت انسانی یا جانوري به دو طریق نقش مخزن را 

بازي می کنند

1-   موارد بیماري یا عفونت آشکار

2–  حاملین عفونتCarriers

 حاملین سالم

حاملین دوره کمون

حاملین دوره نقاهت

حاملین تماسی

حاملین مزمن



راه خروج عامل عفونی

ترشحات تنفسی دستگاه تنفسی فوقانی

ترشحات تنفسی دستگاه تنفسی تحتانی

از طریق دستگاه گوارش

از طریق دستگاه ادراري

از طریق دستگاه تناسلی

از طریق پوست

از طریق چشم

از طریق گوش

از طریق خون



راه انتقال

1 -انتقال مستقیم

2–انتقال غیر مستقیم

    انتقال با وسایل

    انتقال از طریق هوا

   انتقال از طریق ناقل      

                               انتقال مکانیکی

                             انتقال بیولوژیکی



راه ورود به میزبان جدید: حلقه پنجم 

 حساسیت میزبان: حلقه ششم

 انواع دفاع بدن:

1–  مقاومت

2-  ایمنی



روشهاي کنترل بیماریهاي عفونی

 کنترل مخزن  ) الف

      از بین بردن مخزن

        درمان مخزن

        جداسازي

         قرنطینه



تعریف جداسازي و قرنطینه

 از   افراد یا جانوران بیمارجداسازي عبارتست از جدا کردن
در مکانها و تحت  در دوره واگیري بیماريسایر افراد 

شرایطی که انتقال مستقیم و غیر مستقیم عامل بیماریزادر  
.اشخاص مستعد ابتال به بیماري امکان پذیر نباشد



  قرنطینه عبارتست از محدود کردن آزادي رفت و آمد انسان
که در معرض تماس با یک مورد   ظاهرا سالمییا حیوانی 

حداکثر دوره کمون بیماري عفونی بوده براي مدتی برابر با 

بیماري



 کنترل راه خروج  ) ب

   کنترل راه انتقال) ج

  کنترل راه ورود  ) د

  کنترل حساسیت میزبان



:مفاهیم مبارزه با بیماریها

حذف بیماري )elimination:( متوقف کردن انتقال بیماري در جامعه

طوري که با ورود یک فرد بیمار به جامعه، هیچ کس از وي، بیماري را  (

)  نگیرد

کنی بیماري ریشه)eradication:(از بین بردن عامل بیماریزا

 کنترل بیماري)control:(  اجازه دادن به عامل بیماري براي باقیماندن در

جامعه تا حدي که باعث مشکل سالمتی نشود

 مراقبت از بیماري)surveillance:(   جمع آوري، تجزیه و تحلیـل و انتشـار

اطالعات مربوط به بیماریها در جهت  کنترل و مبارزه با آنها
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جمع آوري، تجزیه تحلیل، تفسیر و انتشار اطالعات  :تعریف–

یک بیماري به منظور پیشگیري، کنترل و درمان آن

نظارت بر عوامل تعیین کننده بروز، نحوه توزیع و انتشار  –

بیماري در جامعه

بررسی و رسیدگی مداوم به شاخصهاي سالمت، وضع تغذیه، –

که بر سالمت مردم تأثیرگذارند... مخاطرات محیطی و 

تشخیص تغییرات در روند بروز یا توزیع بیماریها  :هدف اصلی–

به منظور شروع اقدامات کنترلی

)Surveillance(مراقبت از بیماریها 



اهداف مراقبت از بیماریها



)Notifiable Diseases(بیماریهاي قابل گزارش

بیمـاریهـایی کــه وقــــوعشان از نظـــر بهداشـت    –

عمومی آنقدر مهم است که باید وقـوع آنهـا بـه صـورت     

تلفنی و یا کتبـــی بـه مسـئولین بهـــــداشتـــی     

.خـبـــــر داده شــــوند
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بررسی وفور بیماریها 

 میزانهاي مرگ و میر

  میزانهاي باروري

میزانهاي ابتال



روشهاي 

آوري اطالعاتـ جمع

ـ پردازش

و ـ  تجزیه و تحلیل

ـ انتقال اطالعات الزم

و هاي آموزشو فعالیت سالمتدهی و عملکرد خدمات سازمان براي 

تحقیقاتی

):ystemSnformation Iealth H) (HIS(سالمتنظام اطالعات  ):ystemSnformation Iealth H) (HIS(سالمتنظام اطالعات 



)Frequency measures(گیريابزارهاي اندازه
 Ratioنسبت

Proportionتناسب 
Rateمیزان



)Ratio(نسبت

حاصل تقسیم دو عدد

 جزئی از مخرج کسر نیستصورت کسر

می توان کمیت هاي متفاوت را با هم قیاس کرد

= 5 / 2 =  2.5 / 1



مثال هایی از نسبت

نسبت تخت به ازاي پزشک:
:پزشک 10تخت تقسیم بر  850–

تخت به ازاي هر پزشک 85–

نسبت شرکت کننده به ازاي هماهنگ کننده کارگاه
2نفر تقسیم بر  28–

نفر به ازاي هر هماهنگ کننده 14–

نسبت جنسی
تعداد زنان/تعداد مردان –
 نسبت شانس)odds ratio(



)Proportion(تناسب 

حاصل تقسیم دو عدد
 لزوماًجزئی از مخرج کسر استصورت کسر
صورت و مخرج کسر از یک جنس هستند
ارتباط جزء به کل را بیان می کند

بین صفر و یک تغییر می کند

2
--- = 0.5 = 50% 
4



)Rate(میزان 

 حاصل تقسیم دو عدد
وقوع یک پیامد در جمعیت خاص در زمان معین
زمان را نیز شامل می شود

سرعت وقوع یک پیامد را در طی زمان نشان می دهد
 صورت کسر

)تعداد افراد داراي پیامد(تعداد پیامدهایی که در طی یک دوره زمانی  اتفاق افتاده –

مخرج کسر
)جمعیتی که افراد داراي پیامد متعلق به آن هستند(تعداد جمعیتی که پیامد در آن اتفاق افتاده –

)جمعیت در معرض خطر(     

2
----- = 0.02 / year
100

Observed in 1998



مثال میزان

میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران

نفر 26000: 82تعداد مرگ ها در سال –

میلیون نفر 68: 82جمعیت در سال –

: میزان مرگ در سال–

–26000/ 68000000 = 38/100,000/year

 100000، 1000، 100(ضرب می کنند 10میزان ها را معموالً  در توانی از(



:هاانواع میزان :هاانواع میزان
):Crude Rates( هاي خاممیزان

یا)CDR(دهند مثل میزان خام مرگها را کل جمعیت تشکیل میمخرج این میزان

در سال) CBR(تولدمیزان خام

میزان غیر استاندارد: نام دیگر

  :)Specific Rates(میزانهاي خاص

  سنیاختصاصی میزانهاي دهند مثلها را گروههاي خاصی تشکیل میمخرج این میزان

)سال 5با فاصله (براي گروههاي مختلف سنی ) ASDR(ومیرمرگ

:هاي استانداردمیزان

.شوندداده میاستانداردسازي شده یا تطبیق  ها برحسب سن یا جنس این میزان



)Morbidity(اندازه گیریهاي ابتال 

شیوع

بروز

:ارزش داده هاي ابتال

بیان وسعت و بار بیماري در جامعه و کمک به اولویت بندي بیماریها1.

بیان اطالعات دقیقتر و جامعتر نسبت به اندازه هاي مرگ و میر براي 2.
تحقیقات

نقطه آغاز مطالعات سبب شناسی و لذا کمک به پیشگیري از بیماریها3.

کمک به پایش و ارزشیابی اقدامات مربوط به کنترل بیماریها4.



اندازه هاي وقوع بیماري

شیوع

در جامعه را نشان می دهد) موارد جدید و قدیم(وضعیت بیماري –

بروز

فراوانی موارد جدید بیماري را نشان می دهد–

بروز تجمعی

میزان بروز



(Prevalence) :شیوع
در یک مقطع زمانی خاص یا در طول مدت زمانی ) جدید یا قدیمی(کلیه موارد بیماري 

خاص و در یک جمعیت مشخص
:است تناسبیا proportionدر حقیقت 

:انواع شیوع

(Point prevalence)ايشیوع لحظه) الف

 (Period prevalence)ايشیوع دوره) ب

تعداد موارد جدید و قدیم بیماري در یک مقطع زمانی مشخص

جمعیت در همان مقطع زمانی



:ايشیوع لحظه

تعداد کل جمعیت در همان مقطع زمانی

براي یک بیماري خاص در یک مقطع زمانی خاص) جدید یا قدیمی(تعداد بیماران فعلی 
 K

 .اي دارداي کاربرد بیشتري از شیوع دورهشیوع لحظه

:ايدورهشیوع 

در طی دوره زمانی معین) جدید یا قدیمی(تعداد موارد فعلی یک بیماري 

تعداد تخمینی جمعیت در معرض خطر در نیمه همان دوره زمانی

 K

Point Prevalence: existing cases at a point in time

Period Prevalence: existing cases plus those developing over a 
specified period of time



:کاربرد شیوع

خصوصا (مشکالت مربوط به بیماري و سالمت در جامعهتعیین حجم 1.

)بیماریهاي مزمن

تعداد تخت، نیروي (برنامه ریزي تسهیالت درمانی و نیروي انسانی2.

)انسانی الزم، پیش بینی تعداد مراجعین به درمانگاه

)خصوصا روانی(پیگیري برنامه هاي کنترل بیماریهاي مزمن3.

  :توجه

...شیوع 

مناسب براي مطالعه علت بیماریها نیست.

متاثر از کلیه عواملی است که بر طول دوره بیماري و یا ایجاد آن اثر دارند  ).

)مثال در مورد شیوع دیابت، لوکمیا، عقب ماندگی ذهنی

تنها با انجام یک بررسی قابل محاسبه است.



)Incidence(بروز
بیماري در یک دوره زمانی مشخص جدیدتعداد موارد           

جمعیت در معرض خطر در ابتداي دوره
I =

 K

Cumulative Incidence: the probability (risk) 
of an individual developing the disease 

(outcome) during a specific period of time.

را نشان می دهد) Cumulative Incidence(در حقیقت فرمول فوق، بروز تجمعی 

:بروز بر دو نوع است
)Cumulative Incidence(بروز تجمعی - 
)Incidence Density(چگالی بروز- 



بروز تجمعی

CI assumes that entire population at risk 
followed up for specified time period

x
x

x

x

x

x

x
x disease onset

Month 1 Month12

CI = 7/12 per year

= 0.58 per year

study theofstart theatriskat Population

periodstudyaoverdiseaseofcasesnewNumber
CI



)Incidence Density(چگالی بروز 

بیماري در یک دوره زمانی مشخص جدیدتعداد موارد           
زمانهاي در معرض خطر–مجموع شخص 

یک میزان واقعی است

به لحاظ مفهوم شبیه سرعت است

مخرج کسر:

از جنس زمان است–

جمع زمان هایی است که افراد عاري از بیماري در معرض خطر مبتال شدن به آن –

بوده اند

ID =



Incidence density:

The probability (risk) of an individual developing the 
disease (outcome) during a specific period of time, 

using total person-time as the denominator.

One subject followed one year contributes one person-
year (PY).  
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0

A

B

C

D

E

90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 00   01          Time at risk

x

x

6.0

6.0

11.0

9.5

5.0

Total years at risk                                              37.5  

- time followed
x disease onset ID = 2 / 37.5  person- years

= 0.053  person-year



در محاسبه بروز تعیین تاریخ شروع بیماري مهم است.

باید دقیقا مشخص شود: مدت مشاهده.

در مخرج کسر فقط باید افراد در معرض خطر قرار گیرند  .

موارد استفاده بروز :

 حاد و مزمن(وسیله اي اساسی براي شناخت علل بیماریها(

بروز تجمعی.(بیانگر احتمال یا خطر ابتال به بیماري است(

براي ارزیابی اقدامات پیشگیري و درمانی



::در موارد خاصدر موارد خاصهاي بروزهاي بروزمیزانمیزان  کاربردکاربرد

 (Attack Rate)میزان حمله
تعداد موارد جدید از یک بیماري خاص در طی یک دوره زمانی مشخص

= میزان حمله

تعداد کل جمعیت در معرض خطر در طی همان مدت

 قرار خطر معرض در را جمعیتی محدودي زمانی دوره در که هائیبیماري براي میزان این

 آن اپیدمی وسعت بیانگر و شودمی بیان درصد به و)سارس یا آنفوالنزا مثال(دارد کاربرد دهندمی

.باشدمی

:میزان حمله ثانویه

شوندتعداد افرادي که پس از مواجهه با موارد اولیه بیماري طی دوره کمون مبتال می

= میزان حمله ثانویه

تعداد کل افراد مواجهه یافته



:شیوع به دو عامل بستگی دارد

)بروز(تعداد افرادي که بیمار شده اند -1     

)Duration(طول دوره بیماري -2     

P=  I  × D

ارتباط بین بروز، شیوع و طول مدت بیماري



شروع بیماري•

ـ مدت بیماري

1

فروردیناولاسفند29

2

3

4
5

6

7

  بروز سالیانه؟

  شیوع دوره اي سالیانه؟

3،4،  6شماره هاي  شیوع نقطه اي اول فروردین؟

1،3،4،5،6، 7شماره هاي

1،5،7شماره هاي 



Deaths,
Cured,
Lost...

Duration
Prevalence

Incidence

ارتباط بین بروز، شیوع و طول مدت بیماري
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