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فه  ط  ؤ   :ن  
  

خصـوص دكتـري    يكي از مشكالت مهمي كه بر سر راه اكثر داوطلبين مقطع ارشد و بـه 
درس اصـول اپيـدميولوژي از   . وار اسـت  متمركز، خالصه و نكته وجود دارد نبود يك منبع

هاي اصـلي، اكثـر    دليل تنوع منابع و انگليسي بودن رفرنس ي اين دروس است كه به جمله
وقت مواجهه شده در نتيجه بسياري از فصول مهم آن ي آن با كمبود  لعهداوطلبان در مطا

شود كه از فهم عميق مطالب فاصـله   كنند و اين امر سبب مي صورت گذرا مطالعه مي را به
لذا با توجه به فرار بودن . كه بايد نتيجه بگيرندطور  كنكور نتوانند آني  جلسه سربگيرند و 

منبعي را فراهم كنيم تا ضمن خالصه بودن مطالب و گستردگي منابع بر آن شديم تا يك 
هاي مقاطع تكميلي وزارت بهداشت  شركت در آزمونترين نكات مورد نياز جهت  حاوي مهم

دو كتـاب اصـلي كنكـور    هاي مهم كتاب حاضر در برداشتن تمامي فصـول   از ويژگي. باشد
كه نكات باشد كه سعي بر اين شده است  مي Beyond the basicsيعني لئون گورديس و 

 اين كتـاب، كتـاب بسـيار مفيـدي    . كليدي و مهم فصول مختلف در غالب نكته آورده شود
باشد و  اپيدميولوژي مياصول بندي مرور مطالب، و تأكيد به نكات اصلي مبحث  براي جمع
ي مـداوم ندارنـد    كه اكثر داوطلبين شاغل بوده و زمان كافي بـراي مطالعـه   ه اينبا توجه ب

سعي بر اين شده است كه نكات كتاب در اين . خوبي استفاده كنند توانند از اين كتاب به مي
تـرين زمـان    صورت خالصه و بدون آوردن مطالب اضافي ذكر شود، تا داوطلبـان در كـم   به

آوري ايـن مجموعـه    م با جمعياميدوار. يادگيري داشته باشندممكن حداكثر كارايي را در 
به داوطلبين مقطع كارشناسي ارشد و دكتري اپيدميولوژي قدمي هر چند ناچيز در كمك 
طبيعتاً اين مجموعه خالي از ايراد نيست، با پيشـنهادات و  . وزارت بهداشت برداشته باشيم

  .دفرماييبهبود اين مجموعه ياري انتقادات خود ما را در 
  
  

  با احترام
  الهام خاتوني - عباس عباسي قهرمانلو - محمدي يوسف علي

Email: Y.alimohamadi67@gmail.com 
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.کننده یا مؤثر بر این توزیعو عوامل تعیینعبارتست از بررسی چگونگی توزیع بیماري :اپیدمیولوژي

.هاي مختلف در انسان تصادفی نیستو بیماريادهابر حسب نظریه اپیدمیولوژي وقوع روید

درکننده حاالت و وقایع مـرتبط مربـوط بـه سـالمت     ني چگونگی وقوع، انتشار و عوامل تعییمطالعه←تعریف دیگر

.هاي جمعیتیگروه

اهداف اپیدمیولوژي

هاتعیین علت ایجاد بیماري-1

هاستها به منظور کاهش میزان ابتال و مرگ ناشی از بیماريهدف نهایی اپیدمیولوژي دخالت در انتقال بیماري•

تعیین گسترش بیماري در جامعه-2

امعه چقدر است؟بار بیماري در ج

طبیعی و پیش آگهی بیماريسیرپژوهش در مورد -3

هاي ارائه خدمات سالمتهاي پیشگیري و درمانی موجود و روشارزشیابی برنامه-4

هایی در رابطه با مشکالت محیط زیستي زیر بنایی براي ایجاد سیاستتهیه-5

.باشدهاي اخیر میدر سالدان و کودکانکاهش مرگ و میر نوزادلیل اصلی افزایش امید به زندگی، •

هاي در معرض خطرالیل تشخیص گروهد

.برندباالترین بهره را از هر نوع برنامه غربالگري، پیشگیري و تشخیصی می-1

هاشناسایی عوامل و فاکتورهایی که سبب شده این افراد در معرض خطر باال باشند به منظور تغییر آن-2

پیشگیري از بروز بیماري←پیشگیري سطح اول

.هدف نهایی ما پیشگیري سطح اول استهمواره •

کاهش شدت و عوارض بیماري←پیشگیري سطح دوم

.فردکاهش تأثیر آثار بیماري بر←پیشگیري سطح سوم

بیمارانتر شدن بیماري و مرگ پیچیدهازجلوگیري ←هدف از پیشگیري سطح دوم

.هاي در معرض خطر صورت گیردهاي پیشگیري ممکن است براي کل جمعیت یا فقط براي گروهبرنامه

.توان اجراي یک برنامه بهداشت عمومی قلمداد کردپیشگیري از بیماري با هدف کل جمیت را می•

.شودبرآورد میهاي جمعیتی ها بر مبناي دادهيپیش آگهی بیمار•

فصل اول

مقدمه
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هادر شناسایی عوامل بیماري

و پیامد مورد نظر ارتباط وجود دارد؟Xدر قدم اول باید مشخص نمود بین فاکتور •

دوم باید مشخص نمود آیا این ارتباط از نوع علت و معلولی است؟در قدم •

از روش گـام بـه گـام    زاعوامل بیمـاري براي شناسایی نیز جان اسنو.بودي مشاهداتید و شنید بر پایهآنچه ادوارد جنر د•

.ي مشاهدات بوداطالعات او نیز بر پایهواستفاده کرد

.در تمام موارد دانستن تمام جزئیات بیماري براي پیشگیري از آن کافی نیست•



.شودایجاد می)مخزن آلوده(، محیط )مثالً باکتري(عامل بیماري ،)شخص(میزبان توأمبیماري در نتیجه تأثیر 

موارد غیربالینی زیاد و کشندگی کم←سل

موارد بالینی زیاد و کشندگی کم←سرخک

و کشندگی زیادکم موارد بالینی ←هاري

هااشکال بیماري

بیماري همراه با ظهور عالئم آشکار :Clinicalبالینی -1

:بدون وجود عالئم که داراي انواع زیر است:nonclinicalغیربالینی -2

1-Preclinical:هاي آن در حال ظاهر شدن استبیماري فاقد نشانه است اما نشانه.

2-Subclinical:یابدها نیز ظهور نمیبیماري فاقد نشانه است و نشانه.

3-Persistent or chronic:توانـد ظهـور یابـد   هـا بعـد مـی   مانـد و سـال  زا مدت زمان زیادي در بدن فرد مـی عامل بیماري.

)یا مزمندیرپابیماري (

Latantبیماري نهفته -4 disease:یابد، و سلول تنهـا بـا یـک پیغـام ژنتیکـی      کثیر نمیعامل عفونی به شکل فعال در بدن ت

.مواجهه است

مثـالی از  .شخص حامل یک عامل عفونی است، ولی آزمایش سرولوژي منفی دارد و یا نشانه بـالینی نـدارد  :(Carrier)حامل

.مورد مرگ است3مورد بیماري و 51گیري و همه10که علتدباشتیفوئید مري می،حامل مزمن

مثالی از اپیدمی←.دارد باعث افزایش آنی مرگ و میر به علت آلودگی هوا شدشهرتدود لندن که به مه بزرگ فاجعه

.بار برخورد با عامل عفونی دارد3بار و 2،بار1شکل اپیدمیولوژیکی بیماري بستگی به 

:زایماريبار برخورد با عامل ب1گیري ناشی از هاي همهویژگی

.حالت انفجاري دارد-1

.یا در معرض آلودگی با منشأ مشترك باشندداشتهزا برخورد باشد که با عامل بیماريموارد بیماري محدود به کسانی می-2

به سایر افرادعدم انتقال بیماري از یک فرد-3

.اي استصورت یک قلهمنحنی اپیدمی به-4

.افراد حساس و مقاوم نسبت به آن بیماري بستگی دارددل بینبه تعابار عددي یک بیماري در جامعه•

.گیري و طغیان آن وجود دارداحتمال همه.وقتی تعداد افراد حساس به یک عفونت زیاد باشد

دومفصل 

چگونگی انتقال بیماري
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ایمنی گروهی

از افـراد یـک   گروهی به دلیل مقاومت تعداد زیـادي ایمنی .باشدمیمقاومت یک گروه یا یک جامعه در مقابل ابتال به بیماري 

.شودجامعه ایجاد می

شرایط ایجاد ایمنی گروهی

.طور مستقیم باشدعامل عفونی بایستی تنها در بین یک گونه از میزبان منتقل شود و انتقال آن نیز به-1

.یک ایمنی قوي در میزبان ایجاد کندعامل عفونی باید بتواند-2

.با تک تک افراد جامعه یکسان باشدرخورد فرد آلوده احتمال بشود که ایمنی گروهی زمانی ایجاد می•

.افراد جامعه است%94گیري سرخک ایمنی مورد نیاز براي پیشگیري از همه•

موارد مشاهده شده 

.تر از موارد مورد انتظار استتحت تأثیر ایمنی گروهی پاییندر این شکل موارد مشاهده شده، 

دوره کمون

.باشدها میي کمون بیماريدورهها بیماريياساس قرنطینه

هاي ناقص، و اختالف در تعریف و تشخیص تواند تحت تأثیر گزارشاختالف بین میزان کشندگی در کشورهاي مختلف می•

.ها باشدبیماري در آن

2002در سال ←گیري سارسهمه•

گیري سارسکی از دالیل کنترل همهی

.بوددها و کنترل تماس افراسختگیرانه در جدا کردن بیماران، تماساقدامات بسیار 

.هاي واگیر استهاي غیرواگیر مشابه دوره کمون در بیماريدوره کمون در بیماري•

دهنـده  ، کـه نشـان  گیري بیماريمنحنی همههم متصل کنیم، ها را با یک خط بهدر یک منحنی اپیدمی انتهاي ستوناگر •

.شودآن است مشخص میبر حسب زمان وقوعاري موارد بیمتوزیع 

هـاي  دهنـده توزیـع دوره  شـود نشـان  بار با عامل عفونت برخورد مـی مشترك داشته و تنها یکگیري که منبع منحنی همه•

.توزیع غذاي آلوده در یک جشن:مثال.کمون آن بیماري است

رويرابه شکل یک منحنـی نرمـال درخواهـد آمـد و اگـر آن      د رسم کنیملگاریتم اعدابا اعداد زمانیجاي را بهگیري همهاگر منحنی

.صورت یک خط راست در خواهد آمد که تخمین میانه دوره کمون را ساده خواهد کردکاغذ گرافیک لگاریتم نرمال رسم کنیم به



13 چگونگی انتقال بیماري

Attackمیزان حمله  Rate

.اندتعداد افراد در معرض خطري که مبتال شده
AR=

افراد در معرض خطرتعداد کل 

.رودحاد به کار میتر هاي کماست که براي بیماري)تجمعی(مله مشابه میزان بروز حمیزان •

هاي مختلف کـه بـه اشـکال متفـاوت در معـرض عامـل عفونـت        ها در گروهي خطر بروز بیماريمیزان حمله براي مقایسه•

.هستند کاربرد دارد

.توان از میزان حمله استفاده کردرك باشد میگیري ناشی از یک منبع مشتوقتی همه•

.به شکل ضمنی کاربرد دارداما زمان در محاسبات میزان حمله به شکل واضحی مشخص نیست حملهزمان در میزان معموالً •

.داني بیماري قرار داشتهیک مورد اولیهکه در تماس در افرادي بیماري مله حعبارتست از میزان :ي ثانویهمیزان حمله•

.زا استتواند نشانگر قابلیت انتقال عامل بیماريي ثانویه میمیزان حمله•

توان دامنه گسـترش بیمـاري را   ي آن میکه با محاسبه.هاي غیرواگیر نیز کاربرد داردي ثانویه براي بیماريي میزان حملهمحاسبه•

.نمودژنتیکی و محیطی را مشخص عواملنسبینقش در نتیجه .در منسوبین درجه اول مورد شاخص مشخص نمود

:ها سواالت مطرح شدهس وقوع بیماريسدر تج

چه کسی مبتال شده است؟

در چه زمانی؟

چه مکانی؟در

مردان←تر استدر افراد خاص شایع←بیماري سوزاك•

مکان خاص ←غربینیلبیماري الیم و ویروس •

زمان خاص ←هاي اسهالی و تنفسیبیماري•

:که شاملتأیید تشخیص بیماري و تأیید وجود اپیدمی، -1:مراحل کنترل یک اپیدمی

)صورت کسر(تعیین موارد -الف

)مخرج کسر(تعیین جمعیت در معرض خطر -ب

منتظرهي موارد مشاهده ومقایسه-پ

:ي میزان حملهمحاسبه-ت

تعیین توزیع موارد بیماري بر حسب زمان و مکان-2

گیريبررسی اثر متغیرهاي مربوط به همه-3

تنظیم فرضیه-4

آزمون فرضیه -5

.شودشاهدي استفاده می-تر از مطالعات موردها بیشگیريدر همه•

هاي الزم براي کنترل بیماري ارائه توصیه-6

هاتهیه یک گزارش کتبی ازبررسی-7

ها انتقال یافته-8

هاگیريشناسایی علل همههاي یکی از راه←جداول متقاطع•

کـرده و  مصـرف هست یا خیر از میزان حمله در کسـانی کـه آن مـاده را    که آیا یک عامل علت اپیدمی براي شناسایی این•

(شوداند استفاده میاز آن استفاده نکردهکهحمله نزد کسانیمیزان  )خطر نسبی.

.جداول متقاطع زمانی کاربرد دارد که براي شناسایی علت اپیدمی با چندین فاکتور مواجهه باشیم•

توانـد  اولین گام براي شناسـایی علـت مـی   که به چندین عامل براي شناسایی علت اپیدمی مشکوك هستیم، معموالً زمانی•

2لطراحی یک جدو .ي مقطعی باشدو انجام یک مطالعه×2
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نکات برتر

•cluster←هاي نسبتاً ناشایع در یک منطقه را گویندوقایع یا بیماريتجمع بیش از حد مورد انتظار.

Cluster Investigation:خـودي  هاي خودبهها، خودکشی، سقطسرطان:هاي غیرعفونی نظیرمطالعاتی جهت بررسی بیماري

.باشدمی...و

Clusterترین مطالعاتی که در رایج• Investigationشاهدي -مورد←شوداستفاده می

Out break-Investigation:رودکار میهاي عفونی حاد بههاي محدود به بیماريگیرياین نوع تحقیقات غالباً براي همه.

outکه در یترین مطالعاترایج break-Investigationنگرگذشتهکوهورت←شوداستفاده می



.گیري کنیمها الزم است میزان وقوع و مرگ ناشی از آن را اندازهگیري چگونگی انتقال بیماريبراي اندازه

.گیري کرداندازه)هانسبت(ها و یا تناسب توان با استفاده از میزانها را میوقوع بیماري•

.دهدمینشان سرعت وقوع بیماري را در جامعه ←هامیزان•

.اندکسري از جامعه تحت تأثیر آن پدیده قرار گرفتهچهدهند که نشان می←هانسبت•

معیارهاي ابتال به بیماري

موارد جدید ابتال به یک بیماري در محدوده زمانی خاص و در یـک جمعیـت کـه در مواجهـه یـا خطـر ابـتال        :میزان بروز-1

.اندبوده

1000×
تعداد موارد جدید بیماري در محدوده زمانی خاص

بروز در هزار نفر=
افراد در معرض خطر در همان محدوده

ي میزان بروز تمامی افرادي کـه در مخـرج کسـر    در محاسبه)شدن←بیمار نبودن(سنجد اي از خطر را میاندازه←بروز

.صورت کسر را داشته باشندهستند بایستی شانس رفتن به

صـورت کسـر را   ي میزان بروز سرطان رحم باید مخرج کسر شامل زنانی باشد که قابلیـت رفـتن بـه   عنوان مثال در محاسبهبه

از مخرج کسرحذف ←اندکردهکه رحم خود را خارج مثل زنانی.داشته باشند

ي میزان بروزمخرج کسر در محاسبهدو نوع 

.اندافراد در معرض خطري که همگی مدت مشخص تحت پیگیري بوده-1

.اندهاي متفاوتی در مطالعه بودهها کامل نیست و مدتافرادي که مدت پیگیري آن-2

شود و بایستی اطمینان حاصل شود که تمامی افراد در آن دوره زمـانی در  خاص مشخص میي زمانیدر حالت اول یک دوره

.گیري خطر استشود بروز تجمعی است که خود نوع اندازهبروزي که به این شکل محاسبه می.کسر قرار دارندمخرج 

ي متفـاوتی در مطالعـه حضـور داشـته     هـا مدت زمـان یا طور کامل تحت پیگیري نبوده و بهیا حالت دوم زمانی است که افراد 

آیــد تــراکم بــروزدســت مــیبــروزي کــه بــه ایــن طریــق بــه .شــودزمــان نیــز گفتــه مــی-ن بــروز شــخصآباشــند کــه بــه 

(Incidence density)شودنامیده می.

سومفصل 

:Iها وقوع بیماريگیري اندازه

گیري ابتالها و اندازهمراقبت بیماري
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میزان حمله

.ار گیردی مورد اشاره قرتلویحطور طور صریح مشخص نیست و بایستی بهي میزان حمله زمان بهدر محاسبه•

دهد کـه چـه نسـبتی از افـراد درمعـرض      این شاخص نشان می.است)تناسب(حمله در واقع میزان نیست بلکه نسبت میزان 

.شوندخطر به بیماري مبتال می

عبارتست از تعداد افراد بیمار در یک زمان مشخص تقسیم بر تعداد کل افراد جامعه←شیوع

1000×
تعداد موارد بیماري در یک زمان مشخص

1000شیوع در =
تعداد کل افراد در همان زمان

تفاوت بروز و شیوع

.ي شیوع زمان ابتالي بیماري مهم نیستدر محاسبه•

.کندگیري نمیشیوع خطر ابتال به بیماري را اندازه•

.کندگیري میتال را اندازهبروز تجمعی خطر اب•

ي زمـانی از یـک   تعداد افرادي کـه در هـر نقطـه   :ايشیوع دوره-2شیوع در یک نقطه زمانی :ايشیوع نقطه-1:انواع شیوع

.ي خاصی مبتال به بیماري هستنددوره

.اندشتهي مورد نظر بیماري را داهگیرند که در یک زمانی در دوراي افرادي در صورت کسر قرار میي شیوع دورهدر محاسبه:نکته

)اينقطه(شیوع مقطعی ←آیا شما هم اکنون مبتال هستید•

ايشیوع دوره←ایدهاي گذشته آسم داشتهآیا شما در سال•

تجمعیبروز ←ایدال به آسم شدهتآیا تاکنون مب•

.شیوع در اثر مرگ یا بهبودي بیماران از نظر سالمت عمومی یا پزشکی بالینی اهمیت به سزایی داردکاهش •

بیماري دیابتباعث افزایش شیوع←استفاده از انسولین•

.اي بسیار مؤثر جهت تعیین بار بیماري در جامعه استشیوع وسیله•

مثل آسم، چاقی :ي مناسبی براي تعیین عامل احتمالی بیماري باشدوسیلهتواند ها میشیوع در برخی بیماري•

.ها تعیین زمان دقیق شروع بیماري عملی نیستچون در این بیماري

صورت کسر و تعیین افراد بیمار است که ابزارهاي مختلف نتـایج متفـاوتی   از مشکالت تعیین بروز و شیوع مسائل مربوط به•

.شوددست آمده متفاوت میو شیوع بهدهند می

.اشته باشندصورت کسر را ددر مورد مخرج کسر بایستی تمامی افراد قابلیت رفتن به•

هاي بیمارستانیمشکالت داده

:هاي بیمارستانی اغلب انتخابی هستندپذیرش-1

خصوصیات فردي -الف

شدت بیماري-ب

ارائه خدمات خاص-پ

سیاست پذیرش-ت

:شدندهاي بیمارستانی به منظور تحقیقات تنظیم نمیگزارش-2

اغلب ناخوانا و ناقص و مفقود -الف

هاي تشخیص بیماريتفاوت در روش-ب

.مشخص نیستند)مخرج کسر(هاي در معرض خطر جامعه-3
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شیوع=بروز×زمان ابتالمدت 

این رابطه زمانی صادق است که

.کنندها تغییر نمییزانم-1

خارج شده برابر افراد وارد شده به جامعهافراد -2

.توان خطر ابتال را سنجیدبا استفاده از شیوع نمی•

:میزان با نسبت تفاوت دارد به شکل زیر دقت کنید•

امـا  .یابـد فزایش مـی که با افزایش سن ا)میزان(سرطان پستان است دهنده میزان بروز بیماريدر این شکل منحنی نشان•

رغم افزایش میزان بروز با علی.شودطور که دیده میهمان.ي نسبت ابتال در سنین مختلف استدهندهها نشانهیستوگرام

علت چیست؟.در سنین باال هستندافزایش سن، اما نسبت کمی از مبتالیان 

تـري از بیمـاري نسـبت بـه     هاي سنی هستند و سهم کمسایر گروهبهتري نسبت علت این است که این افراد داراي تعداد کم

.کل جمعیت در این گروه قرار دارد

گذاري شدهنقشه نشانه

.دهنده یک مورد بیماري استهر نقطه نشان.باشداي بیماري میي میزان بروز منطقههاي مقایسهیکی از راه•

.استمیزان بروز آن دهنده گذاري شده نشاننقشه نشانهتمرکز موارد بیماري بر روي •

مراقبت

.شودبراي مشاهده تغییرات در شیوع عوامل خطر از برنامه مراقبت استفاده می•

هـاي اخیـر اسـتفاده از ایـن     شود ولـی در سـال  هاي عفونی تنظیم میتر از همه براي بررسی بیماريي مراقبت بیشبرنامه•

هـاي  نقـص جنـین، سـرطان، آسـم، مسـمومیت     :نظیرت عمومیهاي بهداشها براي مشاهده تغییرات در سایر زمینهبرنامه

.افتد کاربرد داردهایی که بعد از حوادثی اتفاق میشیمیایی و جراحات و بیماري

هاي مایه کوبی عمـومی و حفاظـت جامعـه و یـا تعیـین      توان براي بررسی و تکمیل پوشش برنامههاي مراقبت میاز برنامه•

.مقاوم به دارو مثل موارد مقاوم سل و ماالریا نیز استفاده کردزايمیزان شیوع عوامل بیماري

ریـزي و ارزشـیابی عملیـات سـالمت     هاي سالمتی الزم براي برنامـه آوري منظم، تحلیل و تفسیر دادهجمع:مراقبتتعریف •

.ها دارندآندانستنکه نیاز به عمومی و توزیع به موقع اطالعات براي کسانی

غیرفعال -2فعال -1:شوداجرا میصورتبرنامه مراقبت به دو

شود و صحت و کیفیت اطالعات بسـتگی  هاي قابل گزارش استفاده میاز اطالعات موجود در سوابق بیماري:مراقبت غیرفعال

.گزارش مسئوالن سالمتی دارديبه نحوه

.باشدي موارد بیماري نشامل همهاین روش ممکن است ناقص بوده و در نتیجه -1:معایب

.بیماري شناسایی نشودطغیانگیري کوچک دلیل کوچک بودن صورت کسر و بزرگ بودن مخرج کسر ممکن است همهبه-2
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مزایا

هـاي  خصوصـاً در مـورد بیمـاري   (کنند نسبتاً کم خرج و ساده است، چون اغلب کشورها از این نوع برنامه مراقبت استفاده می

.آن فراهم استالمللی ي بینامکان مقایسه)عفونی

.کنندمراقبت فعال همان بیماریابی است که مسئوالن به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه و اطالعات را ثبت می:مراقبت فعال

.آوري شده نسبتاً دقیق استدر این روش اطالعات جمع-

.شودهاي کوچک معموالً مشخص میگیريبروز همه-

.نه و اجراي آن دشوار استمعموالً پر هزیاجراي این نوع برنامه -

که در مراقبت فعال وظایف مراقبت تخصیص یافتـه و  در حالیدهند ي اضافه انجام میدر مراقبت غیرفعال افراد یک وظیفه•

.دهندصورت تخصصی آن را انجام میافراد به

.در ایجاد بیماري استفاده کردتغییر میزان خطر عوامل محیطیبراي تعیین ←از برنامه مراقبت

نکات برتر

.دهدمتفاوت است، میزان سرعت وقوع یک رخداد نسبت سهم وقوع رخداد را نشان می)تناسب(میزان با نسبت •

(IncidenceRate)واحد میزان بروز•
time

1
timeیا← 1−

Cumulative)بروز تجمعی• Incidence)←استبدون واحد.

Pr)شیوع• evalence)← نوعیProportion)است)تناسب.

)يدامنه• ) Pr oportion0 1− ←

)يدامنه• ) Rate0− +∞ ←

.باشندهاي ابتال میبروز و شیوع از شاخص•



هـاي  تواننـد در تعیـین بهبـودي روش   ها باشند و از ایـن نظـر مـی   بیماريکننده شدت توانند تعیینهاي میرایی میمیزان•

.ها در طول زمان به ما کمک کننددرمانی بیماري

.تواند شاخصی از بروز باشدمیوقتی بیماري مورد نظر شدید بوده و مرگ آفرین باشد لذا میرایی در این بیماري •

.صورت میزان ارائه دهیماگر قصد ما بیان خطر مرگ باشد باید آن را به•

:میزان میرایی سالیانه

1000×
ها در هر سال براي تمام دالیلتعداد کل مرگ

مرگبراي میزان میرایی ساالنه براي تمام دالیل =
سالتعداد کل افراد در وسط 

.رو استصورت روبهچنین میزان میرایی اختصاصی بههم

n10×
سال 10تعداد مرگ کودکان زیر 

سال10کودکان زیر میزان میرایی =
سال10تعداد کل کودکان زیر 

.صورت کسر را داشته باشندبهیستی شانس رفتنتند باها افرادي که در مخرج کسر هسي میزاندر محاسبه

ن میرایی اختصاصی علتی یا بیماريي میزامحاسبه

n10×
تعداد افراد فوت شده در اثر سرطان ریه در یک سال

میزان میرایی سالیانه در اثر ابتال به سرطان ریه=
معه در وسط سالتعداد کل افراد جا

.سنی مخرج کسر کل جمعیت آن گروه سنی استي میزان اختصاصی در محاسبه•

رفـتن  چـرا؟ چـون کـل جمعیـت قابلیـت      .ي میزان میرایی اختصاصی علتی مخرج شامل کل جمعیـت اسـت  در محاسبه•

.صورت کسر را دارندبه

(اي از میزان میرایی مشخص باشدمحاسبهزمان باید در هر نوع • ...)سال و2راي یک سال، ب.

Case)میزان کشندگی Fatality Rate)

n10×
تعداد مرگ ناشی از یک بیماري

CFR =
تعداد کل مبتالیان به همان بیماري

چهارمفصل 

میرایی:IIها گیري وقوع بیمارياندازه
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تفاوت میزان میرایی و کشندگی

.که مخرج میزان کشندگی شامل مبتالیان استم و بیمار است در حالیي افراد اعم از سالمخرج کسر میزان میرایی شامل همه•

.میزان کشندگی معیاري براي تعیین شدت بیماري است•

اگر داروها مـؤثر باشـند   .هاي خاص استفاده کردتوان براي تعیین تأثیر داروهاي جدید براي بیمارياز میزان کشندگی می•

.شودتر میمیزان کشندگی بیماري کم

یی تناسبیمیرا

.ها در اثر ابتال به یک بیماري خاص استدهد که چه نسبتی از مرگاین شاخص نشان می

Yدر سالXتعداد مرگ ناشی از بیماري

Yها در سالتعداد کل مرگ

تـوان گفـت   دهد یعنی با افزایش نسـبت مـرگ ناشـی از یـک بیمـاري نمـی      میرایی تناسبی خطرمرگ را نشان نمیمیزان•

عنوان مثال در جدول زیر اگر چه میرایـی تناسـبی بـراي بیمـاري     آن بیماري نیز افزایش یافته است، بهناشی ازخطرمرگ 

ت الـف  توان گفت خطر ابتال در مرگ در جمعیت ب دو برابر جمعیقلبی در جمعیت ب دو برابر جمعیت الف است، اما نمی

.یکسان استایی در دو جمعیتاست چون در نهایت میزان میر

بالف

درهزار15درهزار30میزان میرایی براي تمام دالیل مرگ

درصد20درصد10میرایی تناسبی براي بیماري قلبی

درهزار3درهزار3میرایی براي بیماري قلبیمیران

هـا  بیمـاري دلیل تغییر در میرایی سـایر  یري در میرایی تناسبی ایجاد شود ممکن است این تغییر بهاگر در طول زمان تغی•

.خود آن بیماريایجاد شده باشد نه

هـا یـا دلیـل عمـده مـرگ را      عمده یک عامل از کل مـرگ سهمطور که گفته شد میزان میرایی تناسبی در یک نگاه همان•

.دهدرا نشان میخطرمرگکه ی علتی استمیرایی اختصاصدهد و میزان نشان می

اهمیت میزان میرایی

.از طرفی میزان میرایی شاخصی براي خطر ابـتال نیـز هسـت   .میرایی شاخصی از شدت مشکل سالمت در جامعه استمیزان 

:کننده بروز باشدتواند منعکسمیرایی در دو حالت می

.مواقعی که میزان کشندگی زیاد باشد-1

مثل سرطان پانکراس .کوتاه باشدابتال مدت زمان-2

ساز مرگعلت زمینه

.شودطور مستقیم و غیرمستقیم باعث مرگ میآفریند و بهآوري را میقعه مرگاکه وايبیماري یا حادثه

.از خط پایین است23شماره ساز مرگ در در گواهی مرگ علت زمینه•

.استتبرها معسرطانها مثل فوت براي برخی بیماريگواهی •

.ها شوندتوانند باعث تغییراتی در روند گزارش بیماريها میاز بیماريمتفاوت تعاریف •

دو جمعیت تحت تأثیر دو عامل استاختالف میرایی در

تعداد موارد مرگ-1

.ترکیب سنی جمعیت-2
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