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 كتاب جامع بهداشت عمومي
 

مديريت و برنامه ريزي در : فصل هفتم  : 2جلد 
 بخش بهداشت

 
 صفحه

 

 
 عنوان
 

 
 گفتار

 
 مديريت و برنامه هاي تندرستي 684

 دكتر فريد ابوالحسني
 اول

 اقتصاد بهداشت 714
 دكتر ابوالقاسم پوررضا

 دوم

 اصالح بخش سالمت 724
 دكتر كامل شادپور

 سوم

 مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و درمان 742
 دكتر سعاد محفوظپور

 چهارم

 

 



 :مون فصل هفتم پيش آز
  ـ مديريت را تعريف نموده با ذكر چند مثال واضح انواع آن را بيان كنيد؟1

  ـ سازمان و ماموريت آن را تعريف كنيد؟2

  ـ وظايف اصلي مديريت در سازمان را شرح دهيد؟3

  ـ مفهوم عملكرد را توضيح دهيد؟4

  ـ مفهوم تندرستي را از ديدگاه خود تعريف كنيد؟5

 مه تندرستي را تعريف نموده طيف آن را بيان كنيد؟ ـ برنا6

  ـ برنامه هاي تندرستي جاري در نظام خدمات كشور ايران را توضيح دهيد؟7

  ـ چرخة زندگي برنامه هاي تندرستي را توضيح دهيد؟8

  ـ شاخص هاي پايش و ارزشيابي برنامه هاي تندرستي كدامند؟9

 زيابي عملكرد برنامه را متذكر شويد؟ ـ شيوه هاي به كارگيري شاخص هاي ار10

  ـ راهي را براي سنجش كيفيت فعاليت هاي تشكيل دهنده يك برنامه تندرستي، پيشنهاد كنيد؟11

  ـ چگونه مي توان برونداد مورد انتظار را برآورد كرد؟12

  ـ حوزه هاي مورد مطالعه در اقتصاد بهداشت را بيان كنيد؟13

 داشت و اقتصاد كاال را توضيح دهيد؟ ـ تفاوت هاي اقتصاد به14

  ـ منظور از برابري اثربخشي و كيفيت، چيست؟15

 ـ سازمان هاي جديد ارائه خدمات بهداشتي را نام برده و سياستگذاري هاي آنها را متذكر                      16
 شويد؟

  ـ ارتباط بين مديريت و اقتصاد بهداشت در فرايند توسعه را شرح دهيد؟17

 بخش سالمت چيست؟ ـ منظور از اصالح 18

  ـ نقش مراقبت هاي اوليه بهداشتي و تحول نظام بهداشتي را شرح دهيد؟19

  ـ ضرورت اصالح بخش سالمت را متذكّر شويد؟20

 ـ تناقض هاي موجود بر سر راه اصالح بخش سالمت در كشورهاي توسعه يافته را توضيح                       21
 دهيد؟

 ر كشورهاي توسعه يابنده را بيان كنيد؟ ـ تفاوت هاي بين هدف هاي اصالح بخش سالمت د22

  ـ پيشنهادهاي شما در مورد اصالح بخش سالمت، چيست؟ 23

  ـ محتواي اصالح بخش سالمت را توضيح دهيد؟24

  ـ جنبه هاي مختلف عدم تمركز را بيان كنيد؟25

  ـ پيش نيازهاي اصالح بخش سالمت، كدام است؟26

27ت را تعريف كرده مفهوم كيفيت در بهداشت و درمان را با ذكر مثال، بيان نماييد ـ كيفي 

  ـ سطوح مديريت كيفيت و جريان فعاليت هاي الزم جهت دستيابي به آن را شرح دهيد28

  ـ ارتباط بين هزينه و كيفيت را شرح داده، مثال هاي واضحي در اين زمينه ارائه دهيد29
 

 



 كتاب جامع بهداشت عمومي
 

 ول و كاربردهاي اپيدميولوژياص: فصل هشتم  : 2جلد 
 

 صفحه
 

 
 عنوان
 

 
 گفتار

 
 كليات اپيدميولوژي 758

 دكتر محسن جانقرباني
 اول

 مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي 774
 دكتر كيومرث ناصري، دكتر حسين صباغيان

 دوم

 مباني و اصول اپيدميولوژي 802
 دكتر حميد سوري

 سوم

 زارش دهينظام مراقبت و گ 872
 دكتر سيدرضا مجدزاده

 چهارم

 مراقبت بيماري ها 888
 دكتر شاكر ساالري

 پنجم

 وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري هاي واگير كشور 908
 دكتر سيد محسن زهرايي

 ششم

 سطوح پيشگيري 914
 دكتر پروين ياوري

 هفتم

 )مطالعات همگروهي(طراحي مطالعه مشاهده اي  936
 قربانيدكتر محسن جان

 هشتم

 )مطالعات مقطعي و موردـ شاهدي(طراحي مطالعه مشاهده اي  952
 دكتر محسن جانقرباني

 نهم

 )1كارآزمايي هاي باليني (طراحي يك تجربه  972
 دكتر محسن جانقرباني

 دهم

 )2كارآزمايي هاي باليني (طراحي يك تجربه  990
 دكتر محسن جانقرباني

 يازدهم

 مه گيري هابررسي و كنترل ه 1010
 دكتر سيد منصور رضوي

 دوازدهم

 (Clusters)بررسي تجمع هاي بيماري  1024
 دكتر محسن رضائيان

 سيزدهم



 :پيش آزمون فصل هشتم 
 

  ـ تاريخچه اپيدميولوژي را باختصار شرح دهيد؟1

  ـ محيط اجتماعي و پزشكي را تعريف نموده با ذكر مثال توضيح دهيد؟2

 در قرن نوزدهم ميالدي را تشريح نماييد؟ ـ وضع اپيدميولوژي 3

  ـ منظور از جنبش اپيدميولوژي چيست؟4

  ـ منظور از انقالب باكتريولوژي چيست؟5

  ـ تاريخچه اپيدميولوژي در ايران را شرح دهيد؟6

  ـ كاربردها و دامنه اپيدميولوژي را توضيح دهيد؟7

  هريك مثال هاي واضحي ارائه دهيد؟ ـ راه هاي انتقال عوامل عفوني را نام ببريد و براي8

  ـ منظور از بهداشت فردي را بيان كنيد؟9

  ـ ميزان بروز و شيوع را با ذكر مثال، توضيح دهيد؟10

  ـ واژه شيوع را تعريف نموده براي انواع آن مثال هاي واضحي ارائه نماييد؟11

  ـ مراقبت را تعريف كنيد؟12

 يد؟ ـ اهداف نظام مراقبت را بيان كن13

  ـ شاخص هاي ارزيابي نظام مراقبت را ذكر كنيد؟14

  ـ عوامل موثر بر نظام مراقبت را بيان كنيد؟15

  ـ مراحل ارزيابي نظام مراقبت را شرح دهيد؟16

  ـ اجزاء سيستم مراقبت را بيان نماييد؟17

  ـ گزارش داده هاي سيستم مراقبت را چگونه تجزيه و تحليل مي نماييد؟18

 ه مي توان نظام مراقبت را ارزيابي نمود؟ ـ چگون19

 ـ تعريف مورد در نظام مراقبت را بيان كرده مورد قطعي، محتمل و مشكوك را با ذكر مثال                       20
  توضيح دهيد؟

  ـ كداميك از بيماري ها مشمول گزارش تلفني هستند؟21

  ـ نحوة مراقبت از بيماري هاي مشمول گزارش كتبي چگونه است؟22

  سندروميك را تعريف نموده كاربردهاي آن را بيان كنيد؟ ـ مراقبت23

  ـ مفهوم پيشگيري را شرح دهيد؟23

  ـ سطوح مختلف پيشگيري را تعريف كرده براي هريك مثال هاي روشني ارائه دهيد؟24

  ـ ساختار مطالعه هاي همگروهي آينده نگر را بيان كنيد؟25

 ائه دهيد؟ ـ مثال هايي در مورد مطالعه هاي مقطعي ار26

  ـ چگونه يك تجربه را در كارآزمايي هاي باليني، طراحي مي كنيد؟27

  ـ نحوه پيگيري و رعايت منشور يك كارآزمايي باليني را شرح دهيد؟28

  ـ نحوه كنترل همه گيري يك بيماري عفوني را شرح دهيد؟29
 



 كتاب جامع بهداشت عمومي
 ماري ها و حوادث و سوانحاپيدميولوژي و كنترل بي: فصل نهم  : 2جلد 

 
 صفحه

 

 
 عنوان
 

 
 گفتار

 
 مقدمه اي بر پزشكي جغرافيايي ايران 1038

 دكتر حسين حاتمي، دكتر ايرج موبدي
 اول

 بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن 1078
 دكتر سيد محمدجواد پريزاده

 دوم

 اپيدميولوژي و كنترل سل 1120
 دكتر حسين حاتمي

 سوم

 اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي شايع 1140
 دكتر حسين حاتمي

 چهارم

 اپيدميولوژي و كنترل هاري 1170
 دكتر حسين حاتمي

 پنجم

  EPIپايش و ارزشيابي برنامه  1182
 دكتر رضا لباف قاسمي

 ششم

 اپيدميولوژي و كنترل جذام 1190
 دكتر حسين حاتمي

 هفتم

 ل تب مالتاپيدميولوژي و كنتر 1206
 دكتر حسين حاتمي

 هشتم

 اپيدميولوژي و كنترل ماالريا 1214
 دكتر حسين حاتمي

 نهم

 اپيدميولوژي و كنترل ايدز 1230
 دكتر حسين حاتمي

 دهم

 اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال 1272
 دكتر احمدرضا فرسار

 يازدهم

 عفونت هاي حاد دستگاه تنفس كودكان 1284
 ونچيدكتر پريچهر توت

 دوازدهم

 بهداشت سفر 1308
 دكتر مسعود مرداني، دكتر اورنگ ايالمي

 سيزدهم

 نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و تاثير آن بر بهداشت عمومي 1324
 دكتر حسين حاتمي

 چهاردهم

  و اهميت آن در بهداشت عموميدفاع بيولوژيك 1340
 دكتر حسين حاتمي

 پانزدهم

  كشوري مبارزه با بيماري هامهمترين برنامه هاي 1362
 دكتر رضا لباف قاسمي

 شانزدهم

 اپيدميولوژي بيماري هاي مزمن 1400
 دكتر شمس وزيريان

 هفدهم

 پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختالالت مربوطه 1422
 دكتر ربابه شيخ االسالم، نغمه تشكري

 هيجدهم

 مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث 1462
 قتدكتر مجتبي صدا

 نوزدهم



 :پيش آزمون فصل نهم 
 

  ـ پزشكي جغرافيايي را تعريف كرده تاريخچه آن در ايران را توضيح دهيد؟1

  ـ كاربردهاي باليني آگاهي نسبت به تاثير شرايط اقليمي را متذكر شويد؟2

  ـ وضعيت كلّي كشور ايران از نظر شرايط اقليمي را شرح دهيد؟3

  و پديدة اِل نينو را بر بهداشت عمومي، توضيح دهيد؟ ـ تاثير گرم شدن كرة زمين4

  ـ اصول كلي حاكم بر وضعيت انتشار جغرافيايي بيماري ها در آينده را توضيح دهيد؟5

  ـ بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن را شرح دهيد؟6

  ـ روند زماني بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن را توضيح دهيد؟7

 اومت انسان ها در مقابل بيماري هاي واجد واكسن را شرح دهيد؟ ـ حساسيت و مق8

  ـ عفونت سلي و بيماري سل را تعريف نموده اهميت بهداشتي هريك را متذكّر شويد؟9

  ـ وضعيت جهاني و منطقه اي سل را توضيح دهيد؟10

  را شرح دهيد؟DOTS ـ استراتژي 11

 ده اهميت بهداشتي آنها را متذكر شويد؟ ـ ويروس هاي عامل هپاتيت را طبقه بندي نمو12

  ـ روند زماني هپاتيت هاي ويروسي را توضيح دهيد؟13

 ـ هپاتيت هاي ويروسي واجد واكسن را نام برده نحوة  واكسيناسيون در مقابل آنها را توضيح                    14
 دهيد؟

  ـ سير طبيعي هاري در انسان را شرح دهيد؟15

 ن را توضيح دهيد؟ ـ انتشار جغرافيايي هاري در ايرا16

  ـ اساس كنترل هاري در انسان را بيان كنيد؟17

  را بيان كنيد؟EPI ـ اهداف 18

  ـ جمعيت هدف براي توكسوئيد كزاز را نام ببريد؟19

  ـ نحوة ارزيابي پوشش ايمنسازي را شرح دهيد؟20

  ـ اهميت اجتماعي كشف به موقع و درمان صحيح جذام را متذكر شويد؟21

 بع، مخازن و راه هاي انتقال جذام و نحوه مبارزه با آن را توضيح دهيد؟ ـ منا22

  ـ راه هاي انتقال تب مالت به اطفال روستايي را توضيح دهيد؟23

  ـ سطوح سه گانه پيشگيري تب مالت را شرح دهيد؟24

  ـ وضعيت جهاني ماالريا و مخاطرات بهداشتي آن را توضيح دهيد؟25

 اسيت و مقاومت ميزبان در مقابل ماالريا را بيان كنيد؟ ـ عوامل موثر بر حس26

  ـ وضعيت جهاني و منطقه اي ايدز را شرح دهيد؟27

  ـ وضعيت اسهال در كودكان زير پنج سال ايران و جهان را مقايسه كنيد؟28

  ـ اسهال مسافرتي و نحوة پيشگيري آن را توضيح دهيد؟29

 عريف نموده و وضعيت آن در ايران را توضيح دهيد؟ ـ نوپديدي و بازپديدي بيماري ها را ت30
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 مديريت برنامه هاي تندرستي

 
 دكتر فريد ابوالحسني

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس  ا
 

   : اندنتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتوا
 عريف مديريت را بيان و چند مورد از مصاديق آن را در زندگي روزمره خود مشخص كندت 

 فهوم سازمان و ماموريت آن را از ديد خود بيان نمايدم 

 ظايف اصلي مديريت را در سازمان توضيح دهدو 

  آن را در مديريت سازمان توضيح دهديفهوم عملكرد را بيان كند و كاربرد هام 

 ود را از مفهوم تندرستي بيان كندرداشت خب 

 رنامه تندرستي را تعريف نموده و انواع آن را با توجه به مفهوم تندرستي و طيف آن توضيح دهدب 

 وع هر يك از برنامه هاي تندرستي جاري در نظام ارائه خدمات ايران را مشخص كندن 

  مفهوم هر يك از عناصر آنرا توضيح دهدرخه زندگي برنامه هاي تندرستي ارائه شده در اين گفتار را نقد وچ 

راي پايش و ارزشيابي برنامه هاي تندرستي جاري در نظام ارائه خدمات ايران شاخص هاي مناسبي را تعريف                    ب 
 محاسبه هر يك را مشخص نمايد كرده و روش مناسب جمع آوري داده براي

 ه را توضيح دهديوه به كارگيري شاخص هاي تعريف شده براي ارزيابي عملكرد برنامش 

ا توجه به مفاهيم ارائه شده در اين گفتار، راهي را براي سنجش كيفيت فعاليت هاي تشكيل دهنده يك برنامه                      ب 
 تندرستي پيشنهاد كند

 رحي براي ارزيابي عملكرد يك برنامه جاري تندرستي در سطح كشور تهيه كندط 
 

  



 686/مديريت برنامه هاي تندرستي  / 1گفتار 
 

 

  ديريت برنامه هاي تندرستيم

  فاهيم سازمان و مديريتم
    فهوم مديريتم

 سرمايه اي و منابع مصرفي دو      نابعم  . به معناي به كارگيري منابع براي دستيابي به اهداف است           ”ديريتم“
نابع سرمايه اي خود به سه گروه منابع انساني، فضاي فيزيكي، و                م  .دنگروه اصلي تشكيل دهنده منابع هست       

يافتن به هر هدفي بايد كاري انجام داد و براي انجام كار به              براي دست   به بيان ساده تر     .  تجهيزات تقسيم مي شوند  
بسيار ابتدايي و   ه  گرچه مفاهيم ذكر شد   .  منابع نيازمنديم و خودِ كار يا فعاليت چيزي جز تعامل بين اين منابع نيست               

خش روشن هستند ولي اولين قدم براي مديريت اثربخش، حركت دادن اين مفاهيم از بخش ناخودآگاه ذهن به ب                    
راي آنكه اين انتقال رخ دهد به كارهايي كه به صورت روزمره در اطراف شما انجام مي شود                    ب  .خود آگاه آن است   

را تعقيب مي كند؟ يعني پس از پايان يافتن كار چه چيزي بايد حاصل                 هر يك از اين كارها چه هدفي       .  بينديشيد
 منابعي استفاده مي شود؟ و شيوه تعامل اين منابع با            شده يا چه تغييري رخ داده باشد؟ براي انجام هر كار از چه               

كار را انجام   )  لامشيوه تع (يكديگر چگونه است؟ يعني چه كسي، با استفاده از چه ابزار و موادي و با چه روشي                      
 زيرا هر فعاليتي محصول خاصي را       ;مي دهد؟ قاعدتا قبل از آغاز كار بايد محصول يا هدف از انجام آن روشن باشد               

يد مي كند و اگر مقصود ما از انجام فعاليت توليد يك محصول خاص است، بايد فعاليت هاي متناسب با توليد آن                     تول
ارد در زندگي روزمره محصول مورد نظر و فعاليت هايي كه ما را به آن                    مودر غالب   .  محصول را انجام دهيم    

ت هر يك از آن ها امري غير معمول و نسبتا          مي رساند چنان فطري و ناخودآگاه انجام مي شوند كه توجه به مشخصا          
ه اين امر   ونبراي تبديل شدن از يك فرد عادي به يك مدير موفق، بايد ياد گرفت كه چگ                 .  دشوار به نظر مي رسد   

اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود كه شما به عنوان           .  فطري و ناخودآگاه را به يك امر كامال آگاهانه تبديل كرد            
يد به اهداف خود دست يابيد و لذا عالوه بر آنكه بايد از ميزان نيل به آن آگاه باشيد بايد بتوانيد                        يك مدير اوال با   

رت لزوم، اصالح كنيد و اين جز با درك عميق هدف و فعاليت هايي كه              صوحركت خود را براي دستيابي به آن، در         
 سوي اهداف مشخص هدايت كنيد و اگر        ثانيا بايد يك حركت جمعي را به      .  به آن ختم مي شود امكان پذير نيست      

درك مشتركي از هدف و شيوه دستيابي به آن بين افرادي كه قرار است با مشاركت يكديگر به آن دست يابند                          
 .ود نداشته باشد، تضميني براي انجام يك كار هماهنگ و دستيابي به هدف وجود نخواهد داشتوج
 
    فهوم سازمانم

، يعني به تنهايي نمي تواند نيازهاي خود را برآورده سازد و براي يافتن               نسان يك موجود اجتماعي است    ا
رآورده شدن نياز يك نفر توسط ديگران، برآورده         بشرط  .  پاسخ مناسب براي نياز هاي خود به ديگران نيازمند است         

ارج است و جمعي    هنگامي كه پاسخ به نياز گروهي از افراد جامعه از عهده يك نفر خ             .  شدن نياز آنان توسط او است     
.  شكل مي گيرد  هسته اوليه يك سازمان   از افراد را ناگزير از همكاري با يكديگر به منظور پاسخ به آن نياز كند،                   

گيزه افراد براي پيوستن به سازمان ارضاي نيازهاي شخصي آنان است و در واقع ارضاي نياز هاي شخصي در                      نا
بنابراين شروط الزم و كافي براي ايجاد يك        .  يت هاي سازماني است  گروي پاسخ به نياز هاي اجتماعي از طريق فعال       
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از آن نياز   .  م پيوستن و تشكيل سازمان است      بهسازمان، وجود يك نياز اجتماعي و وجود انگيزه هاي فردي براي             
اقع در و .  اجتماعي كه سازمان براي ارضاي آن ايجاد شده است به رسالت، يا فلسفه وجودي، سازمان تعبير مي شود                 

 .رسالت، كلي ترين هدف سازمان است و ساير اهداف سازماني از آن نشأت مي گيرند
 سازمان به كارگيري منابع     وظيفه اصلي مديريت  ا توجه به مفهوم مديريت، كه در باال به آن اشاره شد،              ب

ابع آن يا   تحقق هدف سازمان مستلزم تعامل مناسب بين من        .  سازمان براي دستيابي به هدف يا رسالت آن است          
  : راحل زير طراحي مي شود مبه لحاظ تقدم و تاخر منطقي، سازمان طي. انجام فعاليت هاي مناسب است

 
 مراحل طراحي سازمان

  سايي رسالت سازمانانش ) 1
  عيين فعاليت هايي كه انجام آن ها تحقق رسالت سازمان را به دنبال داردت ) 2
  فعاليت هاعيين منابع مورد نياز براي انجامت ) 3

  : ا توجه به مفاهيم فوق وظايف اصلي مديريت در سازمان عبارتند ازب

 وظايف اصلي مديريت در سازمان 
    برنامه ريزي) لف ا

طبيعي است كه برنامه ريزي با درك عميق         .  قصود از برنامه ريزي حركت از ماموريت به فعاليت است          م
 ريت، توانايي شناسايي روش هاي مختلف براي گام برداشتن در         درك عميق مامو  .  ماموريت سازمان، آغاز مي شود   

 ميان  زحاكم بر سازمان بايد ا     يط  مديريت با توجه به شرا     .  جهت ماموريت سازمان را در مديريت ايجاد مي كند         
استراتژي در واقع   .  روش هاي ممكن مناسبترين روش يا استراتژي را براي نيل به ماموريت سازمان انتخاب كند                

هر گام اصلي يك    .  كننده گام هاي اصلي است كه براي دستيابي به ماموريت سازمان بايد برداشته شود              مشخص  
ستيابي به هر هدف اختصاصي، خود مستلزم اختيار استراتژي مناسب براي نيل            د  .هدف اختصاصي را تعقيب مي كند    

اهدافي ادامه داد كه نيل به آن ها        اين مراحل را بايد تا رسيدن به         .  به آن و شناسايي اهداف اختصاصي تر است        
هداف  ا روشن بودن اين فعاليت، ما را از شكستن آخرين گروه اهداف به             .  مستلزم انجام يك فعاليت روشن است      

 .دنجزئي تر بي نياز مي ك
 
    سازماندهي و هماهنگي ) ب

به .  مان مي شود ناسايي فعاليت هاي سازمان منجر به شناسايي مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز ساز             ش
منظور تقويت مهارت ها در سازمان و انجام امور توسط افراد متخصص، بر اساس تخصص هاي شناسايي شده                      

هر واحد  .  ن است ماسازماندهي به معناي تشكيل واحد هاي تخصصي در ساز         .  واحد هاي سازماني شكل مي گيرد    
در فرايند هاي گوناگوني كه منجر به تحقق         سازماني، كه مجموعه اي از افراد داراي تخصص هاي مشابه است،             

 به معناي در كنار هم قرار دادن واحدهاي تخصصي، در قالب               هماهنگي.  اهداف سازماني مي شود مشاركت دارد     
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 .براي نيل به اهداف سازماني است يك فرايند،
 
    انگيزش و رهبري ) ج

براي .  جهت اهداف سازماني است    ي در دف از انگيزش و رهبري به كارگيري حداكثر ظرفيت منابع انسان          ه
آنكه هر يك از افراد عضو سازمان تمام قابليت هاي خود را در جهت اهداف سازماني به كار گيرند، اوال بايد                            

شخصي خود به سازمان مي پيوندند، فقط در       ي  با توجه به آنكه افراد به منظور ارضاي نياز ها        .  بخواهند و ثانيا بتوانند   
بنابراين .  اسبي براي اين نياز ها در سازمان بيابند، قابليت هاي خود را در اختيار آن قرار مي دهند                صورتيكه پاسخ من  

منجر به ايجاد تمايل در آنان براي كار در جهت اهداف سازماني                شناسايي نياز هاي كاركنان و پاسخ منطقي به آن ها        
بشناسند، راه رسيدن به آن ها را بدانند و از نقش             عالوه براين كاركنان بايد رسالت و اهداف سازماني را          .  مي شود

 اينكه  يتو در نها  .  خود در اين راه آگاه باشند تا تمايل كافي براي حركت به سوي اهداف در آن ها ايجاد شود                      
اقداماتي كه منجر به آن      .  كاركنان بايد از مهارت كافي براي اقدام به وظايف خود در سازمان برخوردار باشند                  

ه منابع انساني حداكثر ظرفيت خود را در خدمت اهداف سازماني قرار دهند، عناصر انگيزش و رهبري را                    ك مي شود
 .تشكيل مي دهند

 
    كنترل ) د

عاليت ها به منظور نيل به اهداف سازماني طراحي و اجرا مي شوند، مديريت سازمان                  ف ا توجه به آنكه    ب
  : دارد پيوسته در مقابل دو سوال زير قرار

 يا فعاليت ها بر اساس طراحي ها اجرا مي شوند ؟آ)  1
 يا اهداف سازماني تحقق يافته اند ؟آ ) 2
عبير مي شود و    ت )Monitoring  (پايشز اقداماتي كه در جهت يافتن پاسخ سوال اول انجام مي شود به             ا

ايج پايش و ارزشيابي     از كنار هم قرار دادن نت       .  نامند مي  )Evaluation  (ارزشيابييافتن پاسخ سوال دوم را        
مي توان به اين سوال پاسخ داد كه آيا طراحي موجود مناسبترين طراحي براي نيل به اهداف سازماني است يا با                        

شناسايي  بدين ترتيب مي توان، با   .  موجود حاكم بر سازمان امكان طراحي بهتري نيز وجود دارد           ط  توجه به شراي  
 .ود مستمر قرار دادفرصت هاي ارتقا، سازمان را در مسير بهب

 فهوم عملكردم
منابع در حكم درون داد سازمان و اهداف          .  ز طريق به كارگيري منابع، اهداف سازماني تحقق مي يابد          ا

ا توجه به محدوديت منابع و نامحدود بودن مصارف، يا اهدافي كه مي توان             ب  .سازماني در حكم برون داد آن هستند      
در اين رقابت اهدافي پيروز     .   در استفاده از منابع با يكديگر در رقابت هستند           به آن ها دست يافت، پيوسته اهداف      

با توجه به اين مفاهيم از      .  ي به آن ها نيازمند منابع كمتري باشد      بخواهند شد كه اوال با ارزش تر باشند و ثانيا دستيا          
تمام همت  .  عبير مي شود  ت )Efficiency  (كارآييا   ي )Performance  (عملكردنسبت برون داد به درون داد به         

دين منظور بايد قدرت شناسايي با ارزش ترين        ب  .مديريت سازمان بايد صرف ارتقاي عملكرد يا كارآيي سازمان شود         
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براي دستيابي به آن ها مناسبترين فعاليت ها را طراحي كند و فعاليت هاي طراحي شده را در                 اهداف را داشته باشد و    
پس از اجراي فعاليت ها، از طريق پايش و ارزشيابي مستمر مي توان بازخورد                .  ايدعمل به بهترين نحو اجرا نم       

 . و شيوه اجرا دريافت كرد،به منظور اصالح اهداف، طراحي هاا مناسب ر

  فهوم تندرستيم
ظام هاي تندرستي براي پاسخ به نياز مردم به تندرستي بوجود آمده اند و لذا مستقيم ترين راه براي                        ن
توقع اصلي مردم در قبال نظام تندرستي حل        .  قيق اين نياز تحليل توقعات مردم از نظام تندرستي است          شناسايي د 

براين اولين گام در جهت تحليل توقعات        ناب.  مشكل تندرستي آنان هنگام مراجعه به واحد هاي ارائه خدمات است           
كه منجر به مراجعه     مشكالت تندرستي را  كليه  .  مردم، تبيين مشكلي است كه آنان را ناگزير از مراجعه كرده است            

  : گروه هاي زير دسته بندي كرد مردم به واحد هاي ارائه خدمت مي شود مي توان در
  يا تشديد آن/ حساس ناخوشي و ناتواني و ترس از تداوم و ا •
  رس از وقوع ناتوانيت •
  رس از مرگت •
ذيري آن بيمناك تر باشد، وقوع ناتواني را         رچه فرد احساس ناتواني شديدتري داشته باشد و از برگشت ناپ            ه

 با فوريت بيشتري براي دريافت       ;يا مرگ را قريب الوقوع تر احساس كند       /نزديك تر و شدت آن را بيشتر ببيند، و         
سه با وضعيتي كه فرد در آن احساس توانايي جسمي          ايناتواني يك امر نسبي است و در مق       .  خدمت مراجعه مي كند  
 بنابراين از ديد مردم   .  ماخذ مقايسه مي تواند خود فرد يا ديگران باشد        .  كند معني پيدا مي كند   و رواني بيشتري مي    

احساس توانايي در حال حاضر فقط يك روي تندرستي است و روي ديگر آن تمايل به زندگي همراه با توانايي در                      
آينده و به منظور كاستن از احتمال        زيرا مردم عليرغم احساس توانايي در حال حاضر به واسطه بيم از               ;آينده است 

به منظور درك اهميت روي دوم تندرستي،       .  اجعه مي كنند مرناتواني و مرگ در آينده به نظام ارائه خدمات تندرستي           
بايد به اين نكته توجه داشت كه احساس ناتواني در هر مقطع زماني اگر به معناي كاهش اميد زندگي همراه با                          

تر تحمل مي شود و در هنگام قضاوت در مورد تندرستي فرد به عنوان يك نكته منفي تلقي                   توانايي نباشد، راحت    
اين ناتواني يك انحراف موقت از مسير حركت عادي زندگي است كه فاقد تاثير تعيين كننده بر فرايند                   .  د شد اهنخو

و اميد زندگي همراه با      )  درجه توانايي فرد در حال حاضر      (مفاهيم ظاهر تندرستي    .  حيات فرد در اين جهان است      
 ظاهر تندرستي دو    1خش الف ـ شكل شماره      ب.   بهتر تبيين كرد   1تندرستي را مي توان به كمك نمودار هاي شكل        

 ساله به شدت تبداري است كه از سر درد رنج             22وان   ج A  فرد.  يكديگر در حال حاضر مقايسه مي كند       نفر را با  
 ساله اي است كه در حال حاضر شكايت        38رد   م B  فرد.  ه ترك بستر نيست   مي برد و به دليل درد منتشر بدن قادر ب        

ر حال حاضر به يك      د A  فرد.  از عهده وظايف و مسئوليت هاي خود در محيط كار برمي آيد           خاصي ندارد و به راحتي    
مناسب عفونت ويروسي حاد دستگاه تنفس فوقاني مبتال است و در زندگي روزمره خود از تغذيه و فعاليت فيزيكي                     

 كيلوگرم اضافــه   20وزي يك پاكت سيگار مصرف مي كند و حدود          ر B  فرد.  برخوردار است و اعتياد به سيگار ندارد      
 اين شكل .  سالمت اين دو نفر را در طول عمر نشان مي دهند1    شكل شماره”ج“  و  ”ب“بخش هاي  . وزن دارد
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Bشكستگي ساعد راست 

 انفاركتوس وسيع ميوكارد

 ابتال به آنفلوآنزا

 

 عمل جراحي برداشتي كيسه صفرا

 پيچ خوردن مچ پا
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ليرغم ظاهر تندرستي نا مناسبتر در حال حاضر، از اميد زندگي همراه با تندرستي                 ع A  حكايت از آن دارد كه فرد      
ن شواهدي را در    اين مثال نشان مي دهد، با توجه به دانش روز، مي توا             همان گونه كه  .  بيشتري برخوردار است  

وضعيت كنوني افراد جستجو كرد كه به كمك آن ها بتوان به قضاوتي در خصوص اميد زندگي همراه با تندرستي                     
 عليرغم ظاهر تندرستي بهتر در حال حاضر، به دليل تغذيه نامناسب و فعاليت فيزيكي كم                ،B  فرد.  آنان دست يافت  

ار، مستعد ابتال به بيماري هاي عروق كرونر است و در سن            و مصرف سيگ  )  كه منجر به اضافه وزن او شده است        (
 . سالگي دچار انفاركتوس وسيع ميوكارد شده است53

 

 عوارض و داغ هاي بيماري آشكار تندرستي
 

عدم استعداد 
 به بيماري

استعداد به 
 بيماري

يا مراحل  بيماري پنهان
 ناتواني آغازين بيماري

 برگشت پذير

 ناتواني

 برگشت ناپذير
 

 
 پيشگيري سطح اول

 
 

 
 پيشگيري سطح دوم

 
 پيشگيري سطح سوم

 حفظ و ارتقاء سالمت
تشخيص و درمان 

 زودرس
 توانبخشي

 
  ـ مراحل تكوين يك بيماري 2كل ش

 
 ، به منظور تميز آن از اميد زندگي همراه با            )روي اول تندرستي  (ز احساس ناتواني در فرد در حال حاضر           ا

). well-being  (سرحاليمقابل ناخوشي    در.   تعبير مي كنيم  .)Illness  (ناخوشي، به   ) تندرستي روي دوم (وانايي  ت
براي تبديل ناخوشي به سرحالي، حفظ سرحالي موجود، يا           .  قرار دارد كه از احساس توانايي در فرد حكايت دارد           

اصل  ر قياس با ناخوشي كه در      د.  جلوگيري از وقوع ناخوشي در آينده بايد بتوان آن را به يك بيماري نسبت داد                
بل رديابي است كه مي توان آغاز، سير، و سرانجام آن را              ا بيماري يك فرايند عيني ق      ;يك احساس فردي است    

ز مي شود و پس از عبور از يك مرحله نهفتگي          ابيماري با شروع تاثير عوامل سبب ساز آن بر بدن آغ          .  مشخص كرد 
 .رد بيمار آشكار مي شودبه صورت بروز ناتواني هاي مختلف در ف

عوامل محيطي خود به عوامل     .  وامل سبب ساز را مي توان به عوامل ژنتيك، رفتاري، و محيطي تقسيم كرد             ع
زماني كه    تا .اين عوامل فرايند بيماري را در بدن آغاز مي كنند         .  قسيم هستند  ت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك قابل    
 بيماري، عليرغم حضور، در     ;عملكرد اندام ها نشده است    ت غير قابل جبران در    آثار پاتولوژيك آن ها منجر به تغييرا     

بروز ناتواني  .  دهه متفاوت است    در بيماري هاي مختلف از چند ثانيه تا چند        تگيفمرحله نه .  مرحله نهفتگي قرار دارد   
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  ممكن است موقت و     ناتواني هاي بوجود آمده  .  به معناي پايان دوره نهفتگي و آغاز مرحله آشكار بيماري است             
 .برگشت پذير يا برگشت ناپذير باشند و در مواردي نيز به مرگ بيانجامند

برخي ممكن است مستعد ابتالي     .  فراد جامعه به يك نسبت در مقابل عوامل بيماريزا آسيب پذير نيستند            ا
تالء به سرطان سلول هاي    براي مثال فردي كه در معرض دود سيگار قرار ندارد، در برابر اب             .  به يك بيماري نباشند   

 بلكه حكايت از مصون      ;تسي به بيماري ني    تالاستعداد به ابتال الزاما به معناي اب        .  شاخي حنجره مصونيت دارد    
 . نمايش داده شده است2مراحل مختلف تكوين يك بيماري در شكل شماره . نبودن فرد در مقابل بيماري دارد

. وارد شدن يك بيماري به مرحله آشكار خود بروز مي كند           ، ناخوشي به دليل      2ا توجه به شكل شماره       ب
اميد به تندرستي   .  ظاهر تندرستي حاصل قرار داشتن يا نداشتن فرد در مرحله آشكار بيماري هاي گوناگون است                

اه فرد در طيف بيماري هاي      يگبه همان اندازه كه جا     .  حاصل جايگاه فرد در طيف بيماري هاي گوناگون است          
 اميد تندرستي او بيشتر است و با حركت در جهت راست طيف، حتي               ;باشد تهاي چپ طيف نزديكتر   گوناگون به ان  
به منظور از ميان بردن      .  وسي در ظاهر تندرستي ايجاد نشود، از اميد تندرستي كاسته مي شود              ساگر تغيير مح  

از بروز و پيشرفت اين بيماري       ناخوشي يا جلوگيري از بروز آن بايد يا بيماري بوجود آورنده آن را درمان كرد يا                     
حني تندرستي فرد در طول زندگي       منبا اقدام موفق در هر يك از سطوح پيشگيري،            .  حتي المقدور جلوگيري كرد  

فزايش سطح  ا  .در جهت باال تغيير مكان مي دهد و سطح زير آن افزايش مي يابد              )  1بخش ب و ج شكل شماره        (
تقاي تندرستي او است ارتقاي تندرستي به معناي ظاهر تندرستي بهتر و             زير اين منحني براي هر فرد به معناي ار         

بنابراين نظام تندرستي به منظور اقدام به ماموريت خود بايد در يكي از سطوح                .  تساميد تندرستي بيشتر، هر دو ا     
 .نمايش داده شده در شكل شماره يك با بيماري هاي مختلف به مقابله بپردازد

  رنامه تندرستيب
امه تندرستي به مجموعه اي از خدمات و فعاليت هاي مرتبط با يكديگر اطالق مي شود كه به منظور مقابله با                   رنب

با مرور برنامه هاي جاري در نظام تندرستي، سه گروه اصلي            .  يك يا چند مشكل تندرستي طراحي و اجرا مي شود          
 بيماري ها منطبق است و از آن جهت         ازيري  اين سه گروه تا حدودي با سه سطح پيشگ         .  برنامه ها قابل تميز است   

ي با يكديگر دارند، شناسايي و تميز آنها از            سكه اين گروه ها در جمعيت هدف، طراحي و اجرا تفاوت هاي اسا              
 .يكديگر، در مقدمه بحث مديريت برنامه ها، از اهميت برخوردار است

 )  درماني و توانبخشي(رنامه هاي نوع سوم ب
هدف .  تشكيل مي دهند )  ناخوش(اين برنامه ها افراد بيماري پيشرفته يا مبتال به ناتواني           روه هدف را در     گ

يا افزايش قدرت سازگاري فرد معلول با شرايط         )  مورد ناتواني هاي برگشت پذير    در(از اين برنامه ها اعاده توانايي       
ني، فرد مبتال متقاضي    وال احساس نات  به دلي ).  پيشگيري سطح سوم  (است  )  در مورد ناتواني هاي برگشت پذير    (جديد  

ي او قابل قبول    ادريافت خدمات تندرستي است و لذا چنانچه دسترسي او به خدماتي كه از نظر كيفيت و قيمت بر                   
 .باشد تامين شود، از آن ها بهره مند خواهد شد

ل اعاده توانايي    از طريق تشخيص بيماري بوجود آورنده ناتواني و درمان آن، به دنبا            رنامه هاي درماني ب
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به صورت مجموعه فعاليت هايي كه     و از ميان بردن شكايت برخاسته از احساس ناتواني هستند و لذا مي توان آن ها را                 
كليه فعاليت هاي تشخيصي، درماني و     .  يف كرد عرت به منظور رسيدگي به يك يا چند شكايت خاص طراحي شده اند نيز           

مشكل اصلي غالب برنامه هاي نوع سوم       .   هاي نوع سوم، دسته بندي كرد      توانبخشي را مي توان در قالب برنامه      
لذا تفاوت قابل توجه در شيوه اقدام به          .  كشور است   فقدان استاندارد هاي مدون مبتني بر شواهد علمي در سطح          

 .آن ها در بين دست اندركاران اين برنامه ها ديده مي شود
بايد براي آنها برنامه نوع سوم، طراحي شود غيرگزينشي عمل          ظام هاي تندرستي از نظر نوع شكاياتي كه        ن

ليكن نوع فعاليت هاي تشخيصي درماني تشكيل       .  مي كنند، يعني بايد براي تمام شكايات، برنامه اي موجود باشد          
 .  استتهدهنده برنامه به منابع موجود و هزينه ـ اثر بخشي فعاليت ها وابس

 )  غربالگري( دوم برنامه هاي نوع

يماري هاي داراي اولويت به دو گروه داراي دوره نهفتگي كوتاه و دوره نهفتگي طوالني مدت قابل                      ب
 اول معموال در اثر عوامل بيولوژيك شناخته شده ايجاد مي شود و در بخش قابل توجهي از                     هگرو.  تقسيم هستند 

 معموال عامل اتيولوژيك شناخته     گروه دوم .  موارد، تشخيص و درمان به موقع منجر به شفاي قطعي بيمار مي شود            
پس از   يماري ها معموال  ب در اين .  شده قطعي ندارد و رفتار هاي نامناسب از عوامل خطر عمده آن محسوب مي شود             

پيدايش عالئم بيماري، عمال شفاي قطعي امكان پذير نيست و هدف اقدامات درماني به كاستن از شدت ناتواني و                    
با توجه به امكان ناپذير بودن پيشگيري قطعي از اين بيماري ها و وجود              .  مي شودجلوگيري از پيشرفت آن محدود      

 شناسايي بيماران در دوره نهفتگي و جلوگيري از پيشرفت بيماري آنان به              اييك دوره نهفتگي طوالني، تالش بر     
يماريابي، مناسب و    منوط برآنكه اوال آزمون ب      ;از توجيه كافي برخوردار است    )  پيشگيري سطح دوم  (سوي ناتواني   

 .ثانيا اقدام موثر و مورد اتفاق براي درمان بيماران شناسايي شده در اختيار باشد
از مصاديق  .  روه هدف را در برنامه هاي غربالگري، افراد به ظاهر سالم در معرض خطر تشكيل مي دهند               گ

 مي توان غربالگري سرطان دهانه رحم      برنامه هاي بيماريابي در مجموعه برنامه هاي موجود نظام تندرستي در ايران          
 .و تنبلي چشم را نام برد

 )  پيشگيري ابتدايي و اوليه( اول برنامه هاي نوع

اين مقايسه از آن    .  ين اولويت هاي جامعه بايد آنها را با اولويت هاي ساير جوامع مقايسه كرد              يس از تع  پ
ررسي ب  .وامع مشكالت آينده ما را تشكيل دهد      جهت داراي اهميت است كه ممكن است اولويت هاي امروز ساير ج          

مطالعه بار  .  مقايسه اي روند تغيير بار بيماري ها در جوامع مختلف قدرت پيش بيني آينده را به سياستگذاران مي دهد                
 2020جهاني بيماري ها از طريق پيش بيني بار بيماري ها در كشور هاي در حال توسعه و توسعه يافته در سال                         

ين ترتيب مي توان با بيماري هايي به مقابله پرداخت كه هنوز در           بد.  ان اين مقايسه را فراهم آورده است      ميالدي امك 
برنامه هايي كه به قصد مبارزه با بيماري هايي كه          .  يك مشكل اجتماعي تبديل نشده است        يك جامعه خاص به   

وال تثبيت رفتار هاي مناسب در جامعه و        جامعه تحميل كنند طراحي مي شوند، معم       مي توانند در آينده باري را بر      
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  پيشگيري ابتدايي الحا  صطبـه چنيـن مداخله اي ا   .  جلوگيـري از پيدايـش رفتار هـاي بيماريـزا را تعقيـب مي كننـد       
)Primordial Prevention  (ل    قيـاس با پيشگيري ابتدايي،      در.  طـالق مـي شـود اپيشگيــري اوليه يا سطح او 
)Primary Prevention  (ه مداخله اي اطالق مي شود كه با هدف تغيير عوامل خطر و اتيولوژيك بيماري هاي                ب

برنامه هاي بهداشت محيط و گسترش ايمن سازي در سطح           .  موجود و اولويت دار جامعه طراحي و اجرا مي شود          
 .ه را تشكيل مي دهندفراد سالم، گروه هدف برنامه هاي پيشگيري ابتدايي و اوليا .پيشگيري اوليه عمل مي كنند

  رخه زندگي برنامه هاي تندرستيچ
ا توجه به مفاهيم مديريت، تندرستي، و برنامه تندرستي به راحتي قابل تصور است كه نظام تندرستي از                    ب

به بيان ديگر مديريت صحيح نظام       .  طريق طراحي و اجراي برنامه هاي تندرستي به ماموريت خود اقدام مي كند             
ر برنامه تندرستي شبيه يك موجود زنده       ه  .ي مديريت صحيح برنامه هاي تشكيل دهنده آن است       تندرستي در گرو  

 در سراشيبي كهولت و ناتواني قرار مي گيرد، و ممكن است روزي از               ،متولد مي شود، رشد مي كند، به بلوغ مي رسد       
ت اثر بخش برنامه منجر به رشد        مديري.  تولد يك برنامه انعكاسي از يك نياز تندرستي در جامعه است           .  ميان برود 

ر مي دهد و   راتبعيت نكردن برنامه از شرايط بيرون و درون سازمان آن را در معرض از هم پاشيدگي ق                  .  آن مي شود 
عالوه بر مديريت نامناسب، از ميان رفتن نيازي كه تولد برنامه را               .  ممكن است در نهايت به مرگ آن بيانجامد         

مديريت اثر بخش يك برنامه تندرستي مستلزم درك عميق چرخه           .  ف آن مي شود  سبب شده بود نيز منجر به حذ       
به همين دليل   .   مراحل تشكيل دهنده اين چرخه است       اززندگي برنامه هاي تندرستي و اقدام مناسب در هر يك            

اده شده   نمايش د  3بحث مديريت برنامه هاي تندرستي را با تبيين چرخه زندگي اين برنامه ها، كه در شكل شماره                  
در اين شكل كليه مواردي كه در مستطيل قرار داده شده است اشاره به فعاليت دارد و موارد                    .  است، پي مي گيريم  

با توجه به مفهوم چرخه نمي توان نقطه آغازي         .  ز مستطيل، محصول يا نتيجه فعاليت ها را مشخص مي كند          ا خارج
. ايد نقطه اي را براي شروع مديريت برنامه در نظر گرفت          را براي آن مشخص كرد و با توجه به موقعيت برنامه ب             

 نقاط شروع اختيار كرد و در صورت در اختيار          انبراي مثال در برنامه هاي جاري پايش و ارزشيابي را مي توان به عنو           
 اگر مشكلي در جامعه وجود دارد كه هنوز براي آن            .  بودن نتايج پايش و ارزشيابي مي توان از تحليل آغاز كرد            

توضيح مراحل تشكيل دهنده اين چرخه      .  برنامه اي طراحي و اجرا نشده است، نقطه شروع تعيين اولويت خواهد بود           
  : ست ابه قرار زير

    عيين اولويتت ) 1

حدوديت منابع ايجاب مي كند كه براي آن گروه از مشكالت تندرستي برنامه مقابله تهيه شود كه                       م
 مي كنند و در نتيجه كاستن از ابعاد مشكل، از طريق اجراي يك برنامه اثر بخش،                 بيشترين بار را بر جامعه تحميل     

طي دهه هاي اخير روش هاي گوناگوني براي        .  همراه خواهد بود     با بيشترين افزايش در سطح سالمت جامعه         
تال و مرگ،   دستيابي به اولويت هاي تندرستي به كار گرفته شده است كه تمامي آن ها به گونه اي بر اطالعات اب                    

 مطالعه بار جهاني بيماري ها كه در دهه آخر قرن بيستم به انجام رسيد، آخرين تالش براي معرفي                    .  استوار است 
در روش به كار گرفته     .  ك روش به منظور دستيابي به اولويت هاي تندرستي و ارزيابي مداخالت تندرستي است              ي
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 رفته به واسطه مرگ زودرس ناشي از يك بيماري و              شده در اين مطالعه با محاسبه و جمع سال هاي از دست             
ـ .   بـر جامعـه محاسبـه مي شود    بارِ يك بيماري  پي آمد هاي غيركشنـده آن،      DALYs   در قالــب شاخـص   ارايـن ب

)Disability Adjusted Life Years  (در حال حاضر محاسبه اين شاخص، مقبولترين روش براي         .  د مي شو يانب
ندرستي در جامعه است و محاسبه آن براي بيماري هاي مختلف، توسط سازمان جهاني بهداشت              تعيين اولويت هاي ت  

 .به كشور هاي عضو توصيه شده است

    راحي و اجراي اوليهط ) 2
 
با .  دف از اين مرحله يافتن مناسبترين مداخله براي كاستن از بار مشكل تندرستي داراي اولويت است                  ه

شيوه هاي .  ختلف پيشگيري و با روش هاي گوناگوني مي توان به مقابله پرداخت          يك مشكل تندرستي در سطوح م     
. رور منابع علمي يا اقدام به مطالعات مِيداني، شناسايي كرد           م مختلف مقابله با يك مشكل تندرستي را مي توان با         

  : معيار هاي مناسب ترين مداخله عبارتند از
 

ت كه با صرف منابع كمتر از بار مشكل تندرستي هدف برنامه             مداخله اي مناسبتر اس   :هزينه ـ اثر بخشي      
 .بيشتر بكاهد

 
 مداخله اي از تضمين بيشتري براي پايداري و استمرار برخوردار است كه از تناسب بيشتري با                  :پايداري   

مقصود از تناسب، آن است كه منابع مورد نياز براي اجراي              .  ساختار نظام ارائه خدمات برخوردار باشد      
مداخله جديد را به نظام ارائه      ك  در بعد منابع انساني فقط در صورتي بايد ي         .  اخله در نظام موجود باشد    مد

 نيروي انساني درگير در برنامه از مهارت كافي براي اجرا، پايش، ارزشيابي و بهبود                    هخدمات افزود ك  
 وارد كردن يك برنامه     ; هستند چنانچه منابع موجود فاقد چنين قابليت هايي     .  مستمر برنامه برخوردار باشند   

رت تضميني براي   صودر غير اين    .  جديد مستلزم ايجاد تغييرات متناسب با آن در نظام ارائه خدمات است            
 .پايداري برنامه وجود نخواهد داشت

 
حصول اين مرحله روشن شدن فعاليت هاي تشكيل دهنده برنامه و استاندارد منابع و روش انجام اين                        م

به بيان ديگر در اين مرحله با تكيه بر اسناد و روش هاي علمي چنين حكم مي شود كه انجام                         .  فعاليت هاست
ه با رعايت استاندارد هاي مشخص شده براي آن ها منجر به كاهش بار ناشي از مشكل                   دفعاليت هاي طراحي ش  

هدف از اين كار    .  كرددر اين مرحله بايد حجم و محل استقرار منابع را نيز مشخص               .  تندرستي مورد نظر مي شود   
 .تضمين دسترسي فيزيكي گروه هدف برنامه به خدمات آن است

دف از اجراي اوليه، دستيابي به كليه نكاتي است كه رعايت آن ها براي جاري كردن موفقيت آميز يك برنامه                   ه
انجام مي شود ولي   به بيان ديگر اجراي اوليه با نگرش اجرايي و نه تحقيقاتي             .  در نظام ارائه خدمات ضروري است     

 .تي را كه در مرحله طراحي، پاسخ روشني براي آن ها يافت نشده است، زدودادر جريان آن مي توان ابهام
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   ـ  چرخه زندگي برنامه هاي تندرستي3كل ش

    رآورد بودجه استقرار و تامين آنب ) 3

منابع انساني،  .  ستي تامين منابع سرمايه اي مورد نياز آن است        دم اول در جاري كردن يك برنامه تندر        ق
به كارگيري و آموزش منابع انساني سرمايه گذاري          .  ساختمان و تجهيزات، منابع سرمايه اي را تشكيل مي دهند         

يد ابحي و اجراي اوليه، استاندارد منابع       رابا توجه به آنكه در مرحله ط      .  اصلي در جاري كردن يك برنامه جديد است       
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. به دقت مشخص شده باشد، برآورد بودجه مورد نياز براي تامين اين منابع در اين مرحله با سهولت انجام مي پذيرد                    
 .محل تامين بودجه مورد نياز براي تامين منابع با توجه به شرايط سازمان مشخص مي شود

    ستقرار منابعا )  4
در مكاني كه براي انجام فعاليت هاي مرتبط با يك           ر صورت تامين بودجه مورد نياز، منابع تامين و             د

 .برنامه پيش بيني شده است مستقر مي شوند

    رآورد بودجه جاري و تامين آنب ) 5
به حركت در آمدن منابع سرمايه اي       .  رف تامين منابع سرمايه اي منجر به جاري شدن برنامه نمي شود          ص

فضاي .  براي مثال به منابع انساني بايد حقوق پرداخت شود           .  تري از آنهاس  انيازمند تامين هزينه هاي بهره برد     
وسايل نقليه به سوخت، و تجهيزات به انرژي الكتريكي            .  است.  .  .  فيزيكي نيازمند سرما، گرما، روشنايي، و          

به .  ستمورد نياز آنها  ي  عالوه بر اين موارد، ارائه خدمات و انجام فعاليت ها مستلزم تامين ملزومات مصرف            .  نيازمندند
منظور جلوگيري از خرابي ساختمان و تجهيزات، وتعمير آن ها در صورت نياز، به هزينه هاي تعمير و نگهداري نيز                     

 .بودجه اي كه براي انجام تمامي اين امور به كار گرفته مي شود اصطالحا بودجه جاري ناميده مي شود. نيازمنديم

    شتيبانيپ ) 6
ا فراهم مي آورد كه منابع سرمايه اي تامين شده به حركت در آيد و حفظ               ودجه جاري اين امكان ر     ب امينت

به حركت در آوردن منابع سرمايه اي به كمك بودجه جاري مستلزم انجام فعاليت هايي است كه از                .  و نگهداري شود  
 مصرفي، كنترل   ني، خريد و توزيع ملزومات    ساپرداخت حقوق منابع ان   .  آن ها به فعاليت هاي پشتيبان تعبير مي كنيم     

از مصاديق  .  .  .  ادواري ساختمان و تجهيزات، تعمير ساختمان و تجهيزات، تامين آب و برق و سوخت هاي فسيلي و                 
 .فعاليت هاي پشتيبان هستند

    راهميف ) 7
قدار كافي در محلي است كه       م تيجه استقرار منابع و پشتيباني مناسب از آن ها، وجود منابع استاندارد به             ن

راهمي بدان معناست   ف  . هدف برنامه به آن دسترسي دارند و مي توان از آن ها براي ارائه خدمت استفاده كرد                 گروه
كه بين جمعيت هدف برنامه ومنابع، مانع فيزيكي وجود ندارد و افراد به منظور بهره مند شدن از خدمات برنامه بيش                    

 . خدمت شود در صف يا ليست انتظار نخواهند مانداز حدي كه منجر به عدم رضايت يا انصراف آن ها از دريافت

    ازاريابيب ) 8
خريد يك كاال نتيجه وجود تقاضا در خريدار، دسترسي         .  ستفاده از يك خدمت شبيه خريد يك كاال است        ا

راهم آمدن منابع منجر به بهره مندي        ف بنابراين صرف .  به كاال، و مناسب تشخيص دادن كيفيت و قيمت آن است           
 بلكه بايد از طريق برقراري ارتباط با گروه هدف برنامه و ارائه اطالعات مناسب،               ;ز خدمات برنامه نمي شود   جمعيت ا 
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 .، آن ها را از فراهم بودن منابع، كيفيت و قيمت خدمات مطلع ساخت)در صورت لزوم(ضمن ايجاد تقاضا 

 وشش   پ ) 9

به خدمت افزون بر فراهمي ابعاد ديگري       دسترسي  (نتيجه يك بازاريابي خوب تقاضا، دسترسي به خدمت         
آگاهي از ارائه شدن خدمت، مقبوليت فرد و محل ارائه خدمت، استطاعت مالي، و زمان                   :  نيز دارد كه عبارتند از     

 پوشش  3علت آنكه در شكل شماره      .  ته هدف برنامه اس   وو تمايل براي استفاده از آن در گر       )  مناسب ارائه خدمت  
بي لحاظ شده است آن است كه در صورت فراهم بودن منابع و بازاريابي مناسب گروه هدف                  به عنوان نتيجه بازاريا   

به منظور سهولت اندازه گيري، به جاي تقاضا، تمايل و دسترسي، نتيجه             .  براي دريافت خدمت مراجعه خواهند كرد     
ده مي شود پوشش با    همانگونه كه در شكل مشاه    .  است به عنوان نتيجه بازاريابي منظور شده است       ش  آن كه پوش  
اثر واسط در خدمت تندرستي معموال يك        .  نيز مرتبط شده است   )  توضيح اثر واسط در ادامه خواهد آمد       (اثر واسط   

در (اجعه مجدد و استمرار دريافت خدمت       مريكي از رفتار هايي كه از گيرنده خدمت انتظار مي رود           .  تغيير رفتار است  
تي رخ مي دهد كه خدمت ارائه شده از ديد گيرندة خدمت از كيفيت و                 مراجعه مجدد در صور   .  است)  صورت لزوم 

 .قيمت مناسبي برخوردار باشد

    رائه خدمتا ) 10

دمت فرآيندي است كه با برقراري ارتباط با گيرنده خدمت آغاز مي شود و با قطع ارتباط با او پايان                        خ
 .مي يابد

    برونداد، اثر واسط و اثر نهايي ) 13،  12 ،11

س از دريافت خدمت، گيرنده خدمت واجد كليه تغييرات مورد نظر از ارائه خدمت نيست و تحقق اين                      پ
الفاصله پس از ارائه     ب برون داد نتيجه بالفصل ارائه خدمت يا تغييراتي است كه          .  تغييرات مستلزم گذر زمان است    

ن كودكي است كه آنتي ژن به بدن        براي مثال برون داد تلقيح واكس     .  خدمت در گيرنده خدمت قابل مشاهده است      
او وارد شده است و برون داد يك ويزيت سرپايي فردي است كه در باره مشكل تندرستي خود اطالعاتي كسب                        

ضايت يا عدم رضايت گيرنده خدمت از فرايند        ر  .ايد انجام دهد   ب كرده است و مي داند كه براي بهبودي چه كارهايي        
به دنبال برونداد و با فاصله زماني نسبت به آن            .  خدمت قابل مشاهده است   خدمت نيز بالفاصله پس از دريافت        

براي مثال فردي كه توسط پزشك ويزيت شده است به            .  تغييرات ديگري در گيرنده خدمت قابل مشاهده است         
اين تغييرات  .  وي عمل مي كند يا سيستم ايمني در فردي كه واكسن دريافت كرده است فعال مي شود                 توصيه هاي

مكن است تغييرات ديگري را نيز به همراه داشته باشد تا در نهايت منجر به تغييري شود كه تحقق آن به معناي                       م
ز عمل به دستورات پزشك يا       ا در مثال هاي ذكر شده تغييرات بيولوژيك ناشي       .  حل مشكل سالمتي در فرد است     

. آثار نهايي ناشي از خدمات ذكر شده هستند       ايجاد يك خاطره ايمني در كودك كه او را مصون از بيماري مي سازد               
لذا در  .  در خدمات مختلف تندرستي در فاصله بين برونداد تا اثر نهايي آثار واسط متنوعي را مي توان تشخيص داد                   

بنابراين اثر واسط   .  بسته به نوع برنامه بايد نسبت به شناسايي آثار واسط اقدام كرد              ي  شناخت برنامه هاي تندرست  
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در غالب خدمات تندرستي برونداد يك       .   خود مي تواند از چند اثر تشكيل يافته باشد         3در شكل شماره    لحاظ شده   
) اثر واسط (غيير رفتار    ت اين تغيير دانش و نگرش معموال به يك         .  تغيير دانش و نگرش در گيرنده خدمت است         

كه بسته به نوع برنامه يا از ابتالي فرد          )  اثر نهايي (نتيجه تغيير رفتار يك تغيير بيولوژيك در فرد است           .  مي انجامد
 .به يك مشكل تندرستي ممانعت به عمل مي آورد يا از شدت و مدت يك مشكل ايجاد شده مي كاهد

    ايشپ ) 14

 .نت از استاندارد فعاليت ها انجام پذيرد پايش نام داردار فعاليتي كه با هدف صيه

    رزشيابيا ) 15

فراهمي، پوشش، برونداد، اثر واسط و اثر نهايي نتايج مهم فعاليت هايي              .  رزشيابي ناظر به نتايج است     ا
 .هستند كه در قالب يك برنامه تندرستي به انجام مي رسد و هدف از پايش اندازه گيري اين نتايج است

    تحليل، فرضيه، تحقيق و علل ) 19، و 18، 17 ،16

نابع قابل تدارك آيا وضعيت موجود برنامه از نظر          وال طراحان برنامه پيوسته آن است كه با توجه به م           س
 اين  ههدف از تحليل پاسخ ب    .  منابع به كار گرفته شده در آن و روش انجام فعاليت ها بهترين وضعيت ممكن است                

در اين مرحله با كنار هم قرار دادن نتايج پايش و ارزشيابي و مقايسه نتايج بدست آمده در زمان ها و                       .  سوال است 
اختن اين  س  .ي مختلف تالش مي شود فرضيه هايي در مورد عوامل موثر بر عملكرد برنامه ساخته شود                  مكان ها

تحقيق يك روش سيستماتيك براي ارزيابي فرضيات است و         .  فرضيات كليد يافتن فرصت هاي ارتقاي برنامه است      
يرشان بر عملكرد برنامه مطرح     به كمك آن مي توان دريافت كه كداميك از عواملي كه در مرحله تحليل احتمال تاث              

 تحقيق دستيابي به ليستي از عوامل است كه بر عملكرد            لهنتيجه مرح .  شده است واقعا داراي چنين تاثيري هستند      
 .ثرند و از طريق آن ها مي توان عملكرد برنامه را ارتقا بخشيدوبرنامه م

امه هاي تندرستي، در ادامه با تفصيل      ا توجه به اهميت پايش، ارزشيابي، تحليل و تحقيق در مديريت برن            ب
 .بيشتر به اين مفاهيم خواهيم پرداخت

  ايش، ارزشيابي، تحليل و تحقيق در برنامه هاي تندرستيپ
ا توجه به آنكه قاعدتا در مرحله طراحي ثابت شده است كه انجام فعاليت هاي تشكيل دهنده برنامه با                      ب

 پس از   ;جر به كاهش بار مشكل تندرستي مورد نظر در جامعه مي شود          رعايت استاندارد هاي وضع شده براي آنها من      
ئه خدمات، مهمترين وظيفه مجريان، صيانت      راافزودن يك برنامه تندرستي به مجموعه برنامه هاي جاري در نظام ا           

ت ه مجموعه فعاليت هايي اطالق مي شود كه با هدف صيان         ب)  Monitoring  (پايش.  از استاندارد هاي برنامه است   
 نظارتبــا تــوجه به اين تعريف      .  از استاندارد هــاي منابع وروش انجام فعاليت هــاي برنامه انجـــام مــي پذيرد        

)Supervision  (طوح ستادي بر سطوح محيطي تنها يكي از شيوه هاي پايش است و نمي توان پايش را مترادف                 س
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پايش   و)  Peer review  (ور فعاليت ها توسط همكاران،   رم)  Self-assessment  (،خود ارزيابي .  نظارت قلمداد كرد  
پايش مشاركتي به مرور    .  ساير شيوه هاي پايش را تشكيل مي دهد     )  Participative monitoring  (مشاركتـــي

ي در قالب يك كار تيمي اطالق مي شود كه افراد سطوح باالتر نيز بعنوان عضوي از تيم در                  طفعاليت هاي واحد محي  
مزيت اصلي اين شيوه پايش آن است كه افراد سطوح باالتر از آن جهت كه عضو تيم محسوب                   .  ارندآن مشاركت د  

ان از تاثير بيشتري    تشمي شوند هم اطالعات دقيق تري از واحد محيطي دريافت مي كنند و هم آموزش ها و مداخال               
پايش بر فرايند هاي پشتيبان،      نيز نمايش داده شده است، تمركز          3همانگونه كه در شكل      .  برخوردار خواهد بود  

بازاريابي خوب منجر به تامين پوشش برنامه و اجراي مناسب فرايند خدمت منجر به               .  بازاريابي و ارائه خدمت است    
از آنجا كه عملكرد صحيح فرايند هاي پشتيبان منجر به           .  ايجاد تغييرات مورد نظر در افراد تحت پوشش مي شود          

 فاصله  ;دهاي ارائه خدمت و انجام صحيح فرايند هاي بازاريابي و خدمت مي شود              تحقق منابع استاندارد در واح     
ن ها بايد به عملكرد نامناسب فرايندهاي پشتيبان نسبت          آ گرفتن اين فعاليت ها را از استانداردهاي وضع شده براي         

عملكرد )  زاريابي و خدمت  با(اين بدان معناست كه مديران اجرايي بايد از طريق پايش مداوم فعاليت هاي اصلي              .  داد
جود استانداردهاي روشن براي     و    ).3شكل شماره    (فرايندهاي پشتيبان را مورد ارزيابي و اصالح قرار دهند               

ند هاي پشتيبان شرط الزم براي تشخيص نقاط ضعف آنها در صورت مشاهده مشكل در فرايند هاي اصلي                     يفرا
ن از طريق پايش فرايند هاي بازاريابي و خدمت، خود اين              عالوه بر قضاوت در مورد فرايند هاي پشتيبا         .  است

 .فرايند ها را نيز بايد مورد پايش مستمر قرار داد
س از اجراي برنامه بر اساس استاندارد هاي آن، سوال طراحان و مجريان برنامه آن است كه برنامه چه                    پ

براي يافتن پاسخ اين سوال     .  صل شده است  دستاوردي داشته است و تا چه اندازه اهداف مورد نظر از اجراي آن حا              
 هدف تعيين دستاورد هاي برنامه     ار مي گيرد كه ب    ب  فعاليت هايي را در   ارزشيابي،.  بايد اقدام به ارزشيابي برنامه كرد     

بديهي است  .   ارزشيابي به نتايج چشم مي دوزد     ;ر قياس با پايش كه اقدامي ناظر به فعاليت هاست         د  .انجام مي شود 
 .روشن كردن تغييرات يا نتايج مورد انتظار از اجراي برنامه، اندازه گيري آن ها امكان پذير نيستكه بدون 
س از تعيين دستاورد ها سوال طراحان برنامه آن است كه آيا با توجه به منابع قابل تدارك بهترين                         پ

كرد كه آيا استاندارد هاي    ين سوال را به اين صورت نيز مي توان بيان            ا  .دستاورد ممكن حاصل شده است يا نه       
ا مي توان به منظور ارتقاي     ي/جاري مناسبترين استاندارد هاي ممكن هستند و اينكه كداميك از استاندارد ها را بايد و             

با توجه به   .   به اقداماتي اطالق مي شود كه به دنبال يافتن پاسخ اين سواالت است             تحليل.  عملكرد برنامه تغيير داد   
در كنار هم قرار دادن نتايج پايش و         .  حليل، كليد قرار دادن برنامه در مسير بهبود مستمر است          مفاهيم ذكر شده، ت   

رفته در مقاطع مختلف زماني در يك جمعيت يا در يك مقطع زماني در جمعيت هاي مختلف شيوه اصلي                    گ ارزشيابي انجام 
 .اقدام به تحليل است

  اخص هاي پايش و ارزشيابيش

به منظور مقايسه دو     .   و ارزشيابي برنامه ها در قالب شاخص ها بيان مي شوند          طالعات حاصل از پايش    ا
 شاخص ها معموال به صورت كمي و كسري بيان مي شوند، ولي مي توان شاخص ها را               ،جامعه با توجه به يك متغير     

 سيگار در   براي مثال هنگامي كه بررسي تغييرات مصرف       .  به صورت كيفي يا در قالب اعداد مطلق نيز بيان كرد            
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ه به عنوان   فتيك جامعه با جمعيت نسبتا ثابت مورد نظر است، مي توان از عدد مطلق ميزان سيگار به فروش ر                      
وجود يا عدم وجود قانون براي گزارش اجباري بيماري ها در حكم يك شاخص             .  شاخص مصرف سيگار استفاده كرد    

 .كيفي براي ارزيابي نظام مراقبت از بيماري ها است
به چهار طريق سرشماري، بررسي مقطعي، نمونه         .  حاسبه شاخص ها به داده هاي خام نيازمنديم      راي م ب

چك ولي مداوم، و به كارگيري نظام جاري اطالعات مي توان داده هاي خام مورد نياز براي محاسبه                      وگيري ك 
 گيري كوچك ولي مداوم     از آنجا كه در نظام تندرستي ايران آشنايي كمتري با نمونه          .  شاخص ها را جمع آوري كرد    

 به توضيح مختصر اين دو       ;فته است گروجود دارد و نظام جاري اطالعات نيز آن گونه كه بايد مورد توجه قرار ن                 
 .روش جمع آوري داده مي پردازيم

 
 ) Continuous small sampling (مونه گيري كوچك و مداومن

 شاخص در فواصل زماني كوتاه از اهميت          ر مواردي كه اطالع از تغيير يا عدم تغيير معني دار يك               د
 واحد ولي به صورت     20 تا   4در اين روش از نمونه هايي با حجم        .  كرد   مي توان از اين شيوه استفاده     ;برخوردار است 

براي ارزيابي روند تغييرات متغير مورد      )  چند بار در روز تا چند بار در هفته متناسب با فراواني واقعه مورد نظر              (مداوم  
 نفري از   5ز از يك نمونه     روبراي مثال با توجه به اهميت رضايت گيرنده خدمت، مي توان هر            .  استفاده مي شود نظر  

 .مراجعين به يك مركز بهداشتي درماني مصاحبه به عمل آورد و نتايج آن را در يك نمودار مناسب ثبت كرد                          
در طول زمان مي توان به قضاوت درستي در          با توجه به تغييرات آن        ;نانچه اين نمونه گيري هر روز انجام شود        چ

ست يافت و در صورت مشاهده تغييرات غيرمنتظره در آن، به موقع               د خصوص رضايت گيرندگان خدمت از مركز      
همانگونه كه محاسبه حجم نمونه و تجزيه و تحليل نتايج در بررسي هاي مقطعي با استفاده از                .  اقدام به مداخله كرد   

 مخصوص  ري در نمونه گيري هاي كوچك و مداوم نيز بايد از روش هاي آما           ;ام مي شود روش هاي خاص آماري انج   
) Statistical Process Control (SPC    ("كنترل آماري فرايندها  "اين روش ها تحت عنوان     .  آن استفاده كرد  

تندرستي، ز كاربرد گسترده اي در صنعت برخوردار است و طي سال هاي اخير در عرصه خدمات، خصوصا خدمات                   ا
 .نيز مورد استفاده روز افزوني قرار گرفته است

 
 ) Registration system (ي اطالعاترظام جان

. خش اصلي داده هاي مورد نياز يك نظام اطالعاتي محصول فعاليت ها يا فرايند هاي جاري سازمان است              ب
اقع در نظام جاري اطالعات به داده ها به        در و .  نظام اطالعات مبتني بر اين داده ها را نظام جاري اطالعات مي نامند          

اولين كاربرد داده هاي توليد شده در       .  اه مي شود نگعنوان محصوالت فرعي فرايند ها، اعم از خدمت و پشتيبان،             
اين بدان  .  جريان وقوع فرايند هاي روزمره سازمان، در همان فرايند و در جهت توليد برونداد مورد انتظار است                     

همچنان توليد و غالب آن ها ثبت        ورت عدم ايجاد نظام جاري اطالعات در سازمان، اين داده ها          معناست كه در ص   
عالوه بر اين كاربرد اوليه و اصلي، از اين داده ها براي ارزيابي عملكرد سازمان در قالب يك نظام                          .  مي شوند

شده مورد بهره برداري قرار      منوط بر آنكه بر اساس يك طراحي مناسب ثبت             ;اطالعاتي نيز مي توان سود جست    
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وجهي از داده ها در گوشه و كنار هر سازماني وجود دارد و نظام جاري اطالعات صرفا                   ت بنابراين حجم قابل  .  گيرند
اين داده ها را، در صورت نياز، مي توان با داده هاي بدست آمده از                 .  آن ها را جمع آوري و سازماندهي مي كند         

 . تكميل كرد)غير جاري(بررسي هاي مقطعي 
 

 
 وجود استاندارد، فراواني تحقق استاندارد ها

 
 
 
 

 
       فرايند پشتيبان

 
 

منابع استاندارد به ازاي جمعيت، جمعيتي كه به كمك منابع موجود مي توان                  
 پوشش داد

 راهميف       
 
 

 ازاريابيب        وجود استاندارد، فراواني تحقق استاندارد ها
 
 

يا جمعيتي كه از خدمات برنامه         )  نسبت بهرمند به نيازمند     (وشش برنامه    پ
  بهرمند شده است

 وششپ       
 
 
 

 رائه خدمتا        وجود استاندارد، فراواني تحقق استاندارد ها
 
 

در گيرندگان خدمت،    )  آگاهي نظير  (فراواني تحقق استاندارد هاي برونداد     
  رضايت گيرندگان خدمت

 روندادب       
 
 

 
  فدفراواني تغيير رفتار در گروه ه

 ثر واسطا       
 

 
 

  شاخص هاي فراواني و شدت مشكل سالمتي يا بار بيماري هدف
 ثر نهاييا       

 
 
  ـ  صورت كلي شاخص ها4كل ش
 

مي دهند با  زنجيره فعاليت هايي كه كناره راست شكل را تشكيل           .   توجه كنيد  3 به شكل شماره      مجدداً
هدف از ساير فعاليت هاي اين شكل ارتقا و به روز نگاه داشتن             .  هدف استقرار و جاري شدن برنامه انجام مي شوند        

ر داد در اختيار داشتن مجموعه اي از          راشرط آنكه بتوان يك برنامه را در مسير بهبود مستمر ق               .  برنامه است 
 فعاليت هايي از چرخه    4شكل شماره   .  هاي جاري آن است   شاخص ها به همراه مدل تحليل مناسب براي فعاليت         

هدف از اين شكل نمايش اين نكته       .  د نمايش مي دهد  نزندگي برنامه را كه به صورت جاري و روزمره انجام مي شو          
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است كه شاخص ها از كنار هم قرار گرفتن داده هاي حاصل از انجام فعاليت ها و سنجش نتايج آن ها در دفعات                        
 . بدست مي آيدمختلف وقوع
ر زنجيره سمت راست شكل، فعاليت ها در داخل مستطيل و نتايج حاصل از آن ها در داخل بيضي قرار                     د

داده شده اند و در مقابل هر يك از عناصر، صورت كلي شاخص هايي كه به كمك آن ها مي توان وضعيت عنصر                       
  : مي پردازيممربوطه را مشخص كرد، ذكر شده است كه در ادامه به توضيح آن ها 

 
 )  فرايند هاي پشتيبان، بازاريابي، و ارائه خدمت(عاليت ها ف

در مورد فعاليت ها اوال    .  يكسان است )  عناصر داخل مستطيل  (راي كليه فعاليت ها     ب ورت كلي شاخص ها  ص
يد از  بايد از وجود استاندارد براي آنها سوال كنيم، كه يك شاخص كيفي است، و در صورت وجود استاندارد با                        

 و در صورت    "ت ؟ اسآيا براي معاينه مفصل زانو استاندارد تعريف شده           "براي مثال   .  فراواني تحقق آن ها پرسيد   
محاسبه شاخص فراواني   .  مثبت بودن پاسخ، در چند درصد معاينات انجام شده اين استاندارد ها رعايت مي شوند                

 .ي شودتحقق استاندارد ها كار ساده اي نيست و معموال توصيه نم
 
    راهميف

ن يك جمعيت مشخص از     داعدتا در جريان طراحي برنامه بايد روشن شده باشد كه براي بهره مند كر               ق
اندازه گيري منابع موجود به ازاي جمعيت، كفايت منابع         .  خدمات برنامه به چه مقدار منابع و با چه توزيعي نيازمنديم          

اد تخت بيمارستاني به ازاي جمعيت، يكي از مثال هاي              تعد.  را براي بهره مند كردن جمعيت نشان ميدهد           
ود به منابعي كه بايد براي بهره مند كردن يك جمعيت از خدمات                وجنسبت منابع م  .  شاخص هاي فراهمي است  

براي مثال چند درصد خانه هاي بهداشت      .   روش ديگري براي تعريف شاخص هاي فراهمي است       ;برنامه فراهم شود  
 ندو باالخره تعيين جمعيتي كه منابع كافي براي بهرم        .   گسترش شهرستان ايجاد شده است     پيش بيني شده در طرح    

 درصدي از جمعيت روستايي كشور كه        ".  شدن از برنامه را در اختيار دارند نيز شيوه اي براي تعيين فراهمي است              
در صورتيكه  .  مي است  مثالي از اين شيوه براي تعيين فراه         "تحت پوشش خدمات خانه هاي بهداشت قرار دارند       

 .ل برنامه ساده تر خواهد بودليتح  استفاده از آن در;شاخص فراهمي به صورت اخير تعريف شود
 
    وششپ

صورت اين كسر را به     .  وشش به معناي درصد افراد نيازمندي است كه از خدمات برنامه بهره مند شده اند             پ
و مخرج آن را بايد براساس اطالعات جمعيتي و فراواني           راحتي مي توان به كمك داده هاي ثبت شده محاسبه كرد           

معموال .  روش ديگر محاسبه پوشش برنامه انجام مطالعات مقطعي است        .  دست آورد  ب نياز در جمعيت تحـت پوشش    
 تعيين  "بهره منــدي از خدمـات تندرستي    "پوشش برنامه هاي مختلف تندرستي در قالب مطالعه اي تحت عنـوان           

ار كافي برخوردار   تبا كه داده هاي ثبتي در معرض خطاهاي گوناگوني قرار دارند و نتايج آن ها از اع                از آنج .  مي شود
به كمك داده هاي ثبتي    .  نيست، به كمك مطالعات مقطعي مي توان نتايج حاصل از داده هاي ثبتي را اصالح كرد               
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 .مي توان روند تغيير پوشش خدمات را به خوبي تعقيب كرد
 
    روندادب

شده و استاندارد هاي در      متناسب با نوع خدمت ارائه    .  د بهره مند از خدمت برونداد فرايند خدمت است         رف
 .نظر گرفته شده براي برونداد فرايند خدمت مي توان شاخص هاي مناسبي را براي اين عنصر تعريف كرد

ندگان خدمت   فراواني تحقق استاندارد هاي مورد نظر در گير           "ورت كلي اين گروه از شاخص ها          ص
 ORS  درصد مادراني كه هنگام ترك واحد ارائه خدمت روش تهيه پودر           ".   است "بالفاصله پس از دريافت خدمت    

درصد افرادي كه از فرايند خدمت راضي بوده اند نيز          .   مثالي از شاخص برونداد است      "ا بدرستي توضيح مي دهند   ر
روش جمع آوري داده براي محاسبه      .  شان مي دهد شاخص مهمي است كه كيفيت خدمت را از ديد گيرنده خدمت ن           

    (هنگام خروج از واحد ارائه خدمت     )  يا روش ديگري متناسب با نوع داده      (يرنده خدمت    گ اين شاخص ها مصاحبه با   
Exit interview (ر قالب نمونه گيري كوچك ولي مداوم استد. 

 
   ثر واسط ا

دمت تا تحقق آثار نهايي، ممكن است آثار بينابيني نيز           س از وقوع تغييرات مقدماتي در برونداد فرايند خ        پ
آثار بينابيني معموال در قالب تغيير رفتار بيان مي شوند و شاخص هاي مربوط به                .  قابل تميز و اندازه گيري باشند      

 .مي گردندف آن ها به صورت فراواني وقوع رفتارهاي مورد انتظار تعري
 
    ثر نهاييا

داد ابتال به بيماري     عاين آثار متناسب با نوع برنامه از است          .  ت بيولوژيك دارند  ثار نهايي معموال ماهي    آ
يا /    مي كاهند، از بروز پي آمدهاي غير كشنده بيماري جلوگيري مي كنند، شدت پي آمدها را تخفيف مي دهند، و                      

 و شدت بيماري هدف     بنابراين اثر نهايي در قالب شاخص هاي فراواني       .  مرگ ناشي از بيماري را كاهش مي دهند       
 ;تاثر از فراواني و شدت بيماري، هر دو، است           م DALYs  ا توجه به آنكه شاخص     ب  .برنامه اندازه گيري مي شود   

يجاد ا)  DALYs  (قابليت اصلي اين شاخص   .  مي توان از آن به عنوان شاخص اثر نهايي برنامه نيز استفاده كرد              
 . ـ اثر بخشي استهاگون با اثر نهايي متفاوت، در مطالعات هزينامكان مقايسه اثر بخشي برنامه هاي تندرستي گون

  حليل برنامه هاي تندرستي براساس نتايج پايش و ارزشيابيت
. ه منظور تحليل برنامه هاي تندرستي براساس نتايج پايش و ارزشيابي نيازمند يك مدل تحليل هستيم                 ب

مدل تحليل مي تواند ساده يا     .  با يكديگر بيان مي كند   مدل تحليل چارچوبي است كه ارتباط شاخص هاي برنامه را           
براي مثال با افزايش    .   و ساده بيان كرد    فيارتباط شاخص هاي يك برنامه را مي توان به صورت كي         .  پيچيده باشد 

در اين مدل رابطه كمي اين         .  پوشش خدمات برنامه تنظيم خانواده، ميزان خام مواليد كاهش خواهد يافت                
كارآيي آن در شناسايي عواملي غير از پوشش تنظيم خانواده             يگر مورد توجه قرار نگرفته است و       شاخص ها با يكد  

دل تحليل ساده راحت تر درك مي شود       م  .كه مي تواند ميزان خام مواليد را تحت تاثير قرار دهد بسيار محدود است             
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ن نقاط كليدي براي مداخله برخوردار       ولي از قابليت محدودتري نيز در تحليل برنامه و نشان داد            ;و عملي تر است   
ساختن مدل هاي كارآمدتر و طبيعتا پيچيده تر نيازمند در اختيار داشتن متخصصين با تجربه براي ساختن                    .  است

 منابعي كه اغلب نظام هاي تندرستي به طور كامل از           ; با قابليت براي به كار گيري آن است         نيمدل و نيروي انسا   
سب با قابليت منابع انساني در نظام تندرستي شكل مي گيرند و با            اابراين مدل هاي تحليل متن   بن.  آن بهره مند نيستند   

در ادامه تالش شده است كه مباني        .  پيشرفت نظام و پيچيده تر شدن انسان ها، پيچيده تر و كارآمدتر مي شوند              
ل لي تندرستي مي توان مدل تح     با به كارگيري اين مباني در هر برنامه         .  تحليل برنامه هاي تندرستي معرفي شود     

 .خاص آن برنامه را ارائه داد

اربرد اصلي نتايج تحليل در بازنگري طراحي برنامه است و لذا اقدام به آن بر عهده طراحان برنامه يا                       ك
اگر سطوح مختلف نظام ارائه خدمات در طراحي         .  افرادي است كه مجاز به اعمال تغيير در طراحي برنامه هستند            

براي مثال سطوح محيطي،    .   نقش خود مي تواند نسبت به تحليل برنامه اقدام كند          ا هر سطح متناسب ب    ;دنقش دارن 
به دليل شناخت بهتر گروه هدف، مي توانند از نقش قابل توجهي در طراحي فعاليت هاي بازاريابي برخوردار باشند و                   

م گيري در باره استاندارد هاي     مياز آنجا كه تص   .  لذا از نقش بيشتري نيز در تحليل اين بخش از برنامه برخوردارند             
 تحليل اين بخش برنامه غالبا در       ;خدمت در سطوح مركزي و غالبا با به كارگيري منابع بين المللي انجام مي پذيرد               

سوال اصلي طراحان، كه بايد به كمك تحليل پاسخ داده شود، آن است كه                .  سطح وزارت بهداشت انجام مي شود    
يا مي توان به   /    ه مناسبترين استاندارد هاي ممكن هستند و اينكه كداميك از آن ها را بايد و                امد هاي جاري برن  آيا استاندار 

 .منظور ارتقاي عملكرد برنامه تغيير داد

جاري شدن فرآيند هاي پشتيبان منجر به فراهم شدن منابع مورد نياز براي              .   را با دقت مرور كنيد      4كل شماره   ش
هدف از فعاليت هاي بازاريابي ايجاد دسترسي و تقاضا در          .  جمعيت هدف از خدمات برنامه مي شود      بهره مند شدن    

 در طراحي برنامه مي توان مشخص كرد كه        دهبراساس نُرم هاي تعيين ش   .  گروه هدف نسبت به خدمات برنامه است      
ريابي آن است كه    افعاليت هاي باز باالترين دستاورد براي    .  منابع موجود براي بهره مندي چه جمعيتي كفايت مي كند        

ولي در عمل   .  تمامي افراد گروه هدف در اين جمعيت، ضمن دسترسي به خدمات برنامه متقاضي آن نيز باشند                   
و )  انحراف از استانداردهاي برنامه   (معموال چنين دستاوردي تحقق پيدا نمي كند و به دليل تاثير عوامل قابل كنترل               

پس از بهره مند شدن افراد      .  سترسي و غيرمتقاضي باقي خواهند ماند      د وه هدف بدون  غير قابل كنترل بخشي از گر     
متقاضي از خدمات برنامه، مجدداً به دليل عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل، در تمامي آنان تغييرات اوليه ناشي                    

يرات مقدماتي  غيفرادي كه ت  را نمي توان مشاهده كرد و در تمامي ا           )  0000نظير تغيير آگاهي و    (از ارائه خدمت     
به بيان ديگر جمعيتي كه منابع       .  بوجود آمده است، آثار واسط و نهايي مورد نظر از ارائه برنامه را نمي توان يافت                 

مورد نياز براي بهره مندي آنان از خدمات برنامه فراهم شده است با گذر از مراحل بازاريابي و خدمت با ريزش                          
ر نهايي مورد انتظار از جاري كردن برنامه، فقط در بخشي از آنان ديده                   اثه اي كه    به گون  ;مواجه خواهند شد     

بخشي از اين ريزش را مي توان به عوامل قابل كنترل يا انحراف از استاندارد هاي برنامه                  ).  5شكل شماره   (مي شود  
زش از طريق صيانت    رياز اين   هدف از پايش برنامه جلوگيري      .  نسبت داد و لذا آن را ريزش اجتناب پذير مي ناميم          

بخش ديگر ريزش ناشي از عواملي است كه كنترل آن ها از توان مجريان برنامه                  .  از استاندارد هاي برنامه است    
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ردن اين  كهدف از تحليل، جدا     .  خارج است و ريشه در طراحي برنامه دارد و لذا آن را ريزش اجتناب ناپذير مي ناميم               
 اول از طريق رعايت استانداردها و بخش دوم از طريق اصالح طراحي برنامه يا                دو ريزش از يكديگر و حل بخش      

 .ارتقاي استاندارد هاي آن است
 

Of                         Oi        Op            C      A 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
   ـ  ريزش در برنامه هاي تندرستي5كل ش
 

دا كردن ريزش اجتناب پذير از ريزش اجتناب ناپذير مستلزم پيش بيني نتايج فرايند هاي بازاريابي و                    ج
به بيان ديگر چنانچه بدانيم رعايت استاندارد ها اقتضاي چه مقدار ريزش           .  استاندارد ها است   خدمت در صورت رعايت   

را بايد به عدم رعايت استانداردها يا جاري بودن برنامه در محيطي كه برنامه براي آن                  ريزش بيش از آن      ;را دارد   
ه برنامه دسترسي دارد و متقاضي آن        ب  حجم جمعيتي كه   5با توجه به شكل شماره      .  طراحي نشده است، نسبت داد    

جه به آنكه فراهم    ا تو ب  0   (A)ابعي است از حجم جمعيتي كه منابع متناسب با نيازش فراهم است             ت)  C    (است
 عملي ترين راه براي تعيين      ;مي شود  )  پوشش(بودن منابع در كنار دسترسي و تقاضا منجر به بهره مندي از برنامه               

با توجه به اين نكته بيان      .  دسترسي دارد و متقاضي آن است تعيين پوشش برنامه است           حجم جمعيتي كه به برنامه    
از فراهمي است و آنچه كه بين پوشش و فراهمي ارتباط برقرار                ديگر عبارت فوق آن است كه پوشش تابعي            

 .رابطه زير بيان رياضي اين مفاهيم است. مي كند كيفيت فعاليت هاي بازاريابي است
1)     C = f (A) 

ابع پوشش برنامه   ت)  Op    (ه همين شيوه ميتوان بيان كرد كه فراواني تحقق تغييرات مقدماتي در گيرندگان خدمت             ب
با توجه به آنكه انتظار مي رود پس از        .  آنچه كه بين اين دو ارتباط برقرار مي كند كيفيت فرآيند خدمت است           است و   

ي نيز بتدريج حاصل شوند و فعاليت ديگري از سوي ارائه كنندگان                يتحقق تغييرات مقدماتي، آثار واسط و نها        
ر تحقق آثار واسط و نهايي بايد طراحي         خدمت براي ايجاد اين آثار صورت نمي گيرد در صورت مشاهده ريزش د             

 شدت   و از آنجا كه اندازه گيري پي آمد نهايي برنامه در قالب شاخص هاي فراواني              .  برنامه را مسئول آن دانست     
بيماري ها، به منظور ارزشيابي برنامه، اجتناب ناپذير است مي توان، در قالب رابطه زير، مستقيما پي آمد نهايي را با                     

ر اين رابطه آنچه كه بين پوشش و پي آمد نهايي ارتباط برقرار مي كند كيفيت خدمات                    د . ساخت پوشش مرتبط 
 .برنامه است

جمعيتي كه منابع متناسب با 
 نيازش فراهم است

تخدم بازاريابي  

جمعيتي كه براي استفاده از خدمت
 اقدام كرده است

جمعيتي كه تغييرات مقدماتي در
 آنها ايجاد شده است

 جمعيتي كه آثار واسط
 در آنها ايجاد شده است

 جمعيتي كه آثار نهايي 
 در آنها ايجاد شده است
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2)    Of = f (C) 
فه اصلي سطوح ستادي ايجاد فراهمي از طريق تدارك منابع مورد نياز است و سطوح عملياتي مكلفند با بهره                     يظو

. غييرات مورد نظر برنامه در جمعيت تحت پوشش را ايجاد كنند            گيري از اين منابع اوال پوشش مناسب و ثانيا ت           
از تلفيق  .  زاريابي و خدمت را ارزيابي كنند      با به سطوح عملياتي كمك مي كند تا كيفيت فرايند هاي            2 و   1روابط  
  است و آنچه كه بين     " فراهمي " تابع   " پي آمد نهايي   "براساس اين رابطه    .   بدست مي آيد  3 رابطه   2 و   1روابط  

 .اين دو ارتباط برقرار ميكند كيفيت فرايند هاي بازاريابي و خدمت است

3)    Of = f (A) 
روابط با پيش بيني پي آمد يا پوشش برنامه و مقايسه آن با آنچه كه واقعا در عمل                     ر صورت در دست داشتن اين     د

تناب ناپذير برنامه دست    بدست آمده است مي توان به قضاوت روشني در خصوص ريزش اجتناب پذير و ريزش اج                
اره شيوه قضاوت به     ب در ادامه ابتدا روش دستيابي به چنين روابطي را مورد بحث قرار خواهيم داد و سپس در                .  يافت

 .بحث خواهيم پرداخت

 گونه مي توان برونداد مورد انتظار را برآورد كرد ؟چ

چنانچه اين  .  يابي و خدمت را بيان مي كنند      ارتباط بين درونداد و برونداد فرايند هاي بازار        3 و   2،  1وابط  ر
 رعايت شوند، به واسطه تاثير گروهي از عوامل غير           لفرايند ها كامال استاندارد باشند و اين استاندارد ها نيز در عم          

 به.  قابل كنترل، پيوسته نتيجه ثابتي بدست نمي آيد و مشاهده نوسان در برونداد فرايند كامال مورد انتظار خواهد بود                 
ينا در  يق.  منظور درك بهتر اين اصل يكي از فرايند هايي را كه به صورت روزمره با آن سروكار داريد در نظر بگيريد                    

خواهيد يافت كه محدوده مشخصي از نوسان در نتيجه فرايند براي شما كامال قابل انتظار است و سوالي را در                         
چنانچه ساعت  .  ل و رفتن به محل كار را در نظر بگيريد           براي مثال فرايند خروج از منز      .  ذهن شما بر نمي انگيزد   

 ساعت ورود شما به محل كار       ;ه رانندگي تماما يكسان باشد    يوخروج از منزل، وسيله نقليه، مسير انتخاب شده و ش          
در محدوده يك ساعت مشخص نوسان خواهد كرد و رسيدن شما به محل كار در اين محدوده، عليرغم وجود                        

خروج از اين محدوده با سوال، همراه خواهد بود و غالبا           .  در ذهن شما و همكارانتان بر نمي انگيزد      نوسان، سوالي را    
 در حاليكه يافتن علت مشخص براي نوساناتي كه در محدوده مورد انتظار رخ              ; نيز براي آن كشف خواهد شد      تيعل

 .مي دهد كاري دشوار است
ي بازاريابي و خدمت، در صورت وجود و رعايت              ا توجه به اصل فوق، نوسان در نتايج فرايند ها             ب

د انتظار از اجراي آن ها به يك نسبت در كليه گيرندگان خدمت             راستاندارد ها،  اجتناب ناپذير است و لذا تغييرات مو         
چنانچه تغيير ايجاد شده در بخشي از گيرندگان خدمت از آستانه مورد نياز براي ايجاد تغييرات                   .  مشاهده نمي شود 

راي مثال چنانچه در    ب . تغييرات بعدي رخ نخواهد داد و در عمل با ريزش مواجه خواهيم شد              ;پايين تر باشد  بعدي  
فعاليت بازاريابي براي برنامه غربالگري سرطان دهانه رحم تغيير دانش و نگرش فرد كمتر از آستانه مورد نياز براي                    

اگر .  اي انجام تست مربوطه مراجعه نخواهد كرد         متقاضي خدمت نمي شود و بر       ;ايجاد تغيير رفتار در او باشد       
 برنامه محدوده اي از نتيجه را توليد كند كه تغيير ايجاد شده در دانش و                  ن براي اي  بياستاندارد هاي فعاليت بازاريا  



 708/مديريت برنامه هاي تندرستي  / 1گفتار 
 

 

 ريزش اين گروه از گيرندگان      ;نگرش بخشي از گيرندگان خدمت پايين تر از آستانه مورد نياز براي تغيير رفتار باشد              
 درصد  ; فرايند رعايت نشود   ينچنانچه استانداردهاي ا  .  خدمت، با استاندارد هاي موجود، اجتناب ناپذير خواهد بود         

گيرندگان خدمتي كه متقاضي خدمات برنامه نخواهند بود افزايش مي يابد كه، به واسطه امكان جلوگيري از وقوع                   
 .آن از طريق رعايت استاندارد ها، اجتناب پذير است

را دارد مستلزم       اينكه استاندارد هاي موجود فرايند هاي بازاريابي و خدمت اقتضاي چه ريزشي               عيينت
بدين منظور ابتدا بايد اين فرايند ها را حتي المقدور استاندارد و از رعايت             .  ارزيابي نتيجه اين فرايند ها در عمل است      
قاطع زماني مختلف در يك جمعيت يا در يك          تعيين درصد ريزش در م    .  استاندارد ها در عمل اطمينان حاصل كرد     

 6كل شماره   ش .كان دستيابي به محدوده ريزش مورد انتظار را فراهم مي كند         اممقطع زماني در جمعيت هاي مشابه      
نتايج حاصل از فعاليت بازاريابي براي غربالگري سرطان دهانه رحم را بر حسب فراهمي منابع مورد نياز نمايش                      

منابع مورد    درصدي از گروه هدف كه    " باشيد كه شاخص فراهمي در اين نمودار به صورت             توجه داشته .  مي دهد
بدين ترتيب شاخص فراهمي     .   تعريف شده است    "نياز براي بهره مند كردن آنان از خدمات برنامه فراهم است             

به خوبي  مشابه شاخص پوشش تعريف شده است و لذا با آن قابل مقايسه است و تفاوت مقادير اين دو شاخص                        
 . ريزش را نشان مي دهد

، مقادير متفاوتي براي    %50 كه در يك فراهمي مشخص، نظير        فت درخواهيد يا  6با توجه به شكل شماره      
اين بدان معناست كه عليرغم رعايت استانداردها، به واسطه دخالت عوامل غير قابل                  .  پوشش مشاهده مي شود  

 .فاوت آن ها را نبايد به عدم رعايت استاندارد ها نسبت دادكنترل، محدوده اي از نتايج بدست مي آيد كه ت
 به راحتي مي توان از طريق مقايسه نتيجه بدست آمده در             ;بتوان اين محدوده را مشخص كرد        نانچهچ

عمل با محدوده مورد انتظار و در اختيار داشتن نتايج پايش، كه ميزان پايبندي به استاندارد ها را مشخص مي كند،                     
 .ددال برنامه پرداخت و مداخله مناسب به منظور ارتقاي آن را تشخيص به تحلي

ه دليل تاثير كامال تصادفي عوامل غير قابل كنترل بر نتيجه فرايند، نتايج بدست آمده در هر سطحي از                     ب
كاسته در اين توزيع با دور شدن از ميانگين از فراواني نقاط               .  فراهمي از يك توزيع نرمال برخوردار خواهند بود         

مي شود و با در اختيار داشتن انحراف معيار توزيع مي توان فراواني نقاط يا احتمال وقوع آن ها را در هر محدوده اي                      
در محدوده سه انحراف معيار در       %  7/99نقاط در محدوده دو انحراف معيار و         %  95در چنين توزيعي    .  تعيين كرد 

ر محدوده   د موارد نتيجه اي %  95 در صورت رعايت استاندارد ها در       اين بدان معناست كه   .  طرفين ميانگين قرار دارند   
دو انحراف معيار در طرفين ميانگين بدست مي آيد يا در صورت برخورد با نتيجه اي كه بيش از دو انحراف معيار از                       

نچه ميزان  در اين حالت چنا   .   درصد است  5فقط    حتمال اينكه استاندارد ها رعايت شده باشد     ا  ;ميانگين فاصله دارد  
موارد شواهدي از   %  5موارد نقض آن ها را خواهيم يافت و در          %  95رعايت استاندارد ها را بررسي كنيم، به احتمال         

هر چه اين محدوده باريكتر اختيار شود، هنگامي كه نتيجه در خارج از                 .  نقض استاندارد ها مشاهده نخواهد شد     
به منظور اجتناب از جست      .  نقض استاندارد ها كمتر خواهد بود     رد نظر واقع شود احتمال يافتن موارد          مومحدوده  

وجوي بيش از حد براي موارد نقض استاندارد، اختيار محدوده اي كه به فاصله دو انحراف معيار از ميانگين قرار                        
 رعايت استاندارد ها، نتيجه اي در اين       رتبه بيان ديگر انتظار ما آن است كه در صو            .  گرفته است مناسب است    

خدمت در اين محدوده است و استاندارد ها نيز رعايت          محدوده بدست آوريم و تا زماني كه نتيجه فرايند بازاريابي يا          
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 . كم يا زياد شدن آن اقدام خاصي را از سوي مجريان برنامه طلب نمي كند;مي شود
 

y = 0.6723x + 8.2608
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  غربالگري سرطان دهانه رحم ـ  ارتباط بين فراهمي و پوشش در برنامه 6كل ش
 

ا توجه به آنچه كه آمد شرط الزم براي تحليل يك برنامه تندرستي در اختيار داشتن محدوده مورد انتظار                   ب
بدست آوردن اين محدوده نيازمند در اختيار داشتن نتايج، در شرايط            .  از نتايج، در صورت رعايت استاندارد ها است       

آن جهت كه امكان      ه طراحي يا اجراي اوليه برنامه، از       حلارد ها است و لذا در مر     تحت كنترل از نظر رعايت استاند     
چنانچه در اين مراحل نسبت به اين مهم اقدام نشده          .  كنترل بيشتري وجود دارد، بايد نسبت به تعيين آن اقدام كرد          

توجه به اين نكته الزامي     .  رد بايد با ايجاد چنين شرايطي نسبت به تعيين محدوده مورد انتظار نتايج اقدام ك                ;باشد
 صرفا مي توان دريافت كه رعايت استاندارد هاي برنامه اقتضاي توليد نتيجه در              ه اياست كه به كمك چنين تجرب      

چه محدوده اي را دارد و اين بدان معنا نيست كه توليد نتايجي در اين محدوده براي حل مشكل تندرستي مورد                        
يد از طريق تغيير    باكل تندرستي مستلزم توليد نتايج در محدوده باالتري است           چنانچه حل مش  .  نظر كفايت مي كند  

 .استاندارد هاي برنامه در قالب يك طراحي جديد به آن محدوده دست يافت
 
راي نتيجه اي كه در شرايط عادي از اجراي برنامه بدست مي آيد نسبت به محدوده مورد انتظار، سه                      ب

در هر يك از اين حاالت ممكن است         .  ده و بيش از محدوده قابل تصور است         حالت كمتر از محدوده، در محدو      
ر شش وضعيت قابل تصور است كه       يگاز تلفيق اين حاالت با يكد     .  استاندارد هاي برنامه رعايت شده يا نشده باشد      

 .ي كردبه كمك اين جدول مي توان اقدام به تحليل نتايج پايش و ارزشياب.  ـ نمايش داده شده است1در جدول 
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  ـ تركيب نتايج پايش و ارزشيابي به منظور تحليل برنامه1جدول 
 
نتيجه بيش از محدوده 

 مورد انتظار است

نتيجه كمتر از محدوده 
 مورد انتظار است

نتيجه در محدوده مورد 
 انتظار است

نتيجه در قياس با محدوده
 نتيجه پايش

 استانداردها رعايت شده است الف ب ج

 اردها رعايت نشده استاستاند ج د ج

  وش تحليلر
چنانچه توليد چنين    .   ايجاد كرده است    نتيجه اي در محدوده مورد انتظار       رعايت استاندارد ها     )لف  ا

نتيجه اي براي حل مشكل تندرستي در جامعه كفايت مي كند و فرصتي نيز براي ارتقاي استاندارد ها وجود ندارد،                     
غير اين صورت بايد در جهت ارتقاي          ر   د ; طريق تداوم پايش اقدام كرد        بايد نسبت به حفظ استاندارد ها از        

 : ، معلول شرايط زير استفرصت ارتقا. استاندارد ها تالش كرد
 ستيابي به منابع جديد كه در هنگام طراحي برنامه در اختيار نبودد ) 1
  وسعه دانش و فناوريت ) 2
  القيتخ ) 3
اين بدان  .   به دست آمده است     جه اي كمتر از محدوده مورد انتظار،      نتيت استاندارد ها   ي عليرغم رعا    )ب

با توجه به آنكه هدف از       .  معناست كه عواملي با تاثير منفي بر نتايج، مانع از حصول نتايج مورد انتظار مي شود                  
ه اند، تي را بوجود آورد   رسطراحي خدمات تشكيل دهنده برنامه هاي تندرستي مقابله با عواملي است كه مشكل تند              

چنانچه خدمات كارايي خود را با گذشت زمان از دست بدهند از بوجود آمدن عوامل جديدي حكايت دارد كه                          
مشاهده چنين وضعيتي از آغاز اجراي برنامه حاكي از         .  فعاليتي براي مقابله با آن ها در برنامه پيش بيني نشده است           

در اين صورت بايد از طريق ساختن فرضيه و         .  ه است براي آن طراحي نشد   ه  جاري بودن برنامه در محيطي است ك      
تحقيقاتي مشابه آنچه كه منجر به تولد برنامه شده است نسبت به شناسايي اين عوامل جديد و يافتن مناسبترين                      

 .مداخله به منظور مقابله با آن ها اقدام كرد
از فعاليت هاي ما در قالب      است يعني عواملي، غير      بيش از محدوده مورد انتظار     نتيجه بدست آمده       )ج

برنامه تندرستي، منجر به حل مشكل تندرستي شده است و ادامه فعاليت هايي كه بيشترين تاثير را بر حل مشكل                     
كمك تحقيقات مناسب اين عوامل را       ه  در اين صورت بايد ب     .  تندرستي ندارد منجر به هدر رفتن منابع مي شود         

 برنامه را يا در جهت تقويت اين عوامل قرار داد يا، در صورتيكه بدون                 عاليت هاي تشكيل دهنده   ف شناسايي كرد و  
 .نياز به خدمات ما نيز مشكل حل مي شود، نسبت به توقف آن ها اقدام كرد

در اين صورت   .   شده است  نتيجه اي كمتر از محدوده مورد انتظار       عدم رعايت استاندارد ها منجر به          )د
 پشتيباني كه عملكرد نامناسب آنها منجر به عدم رعايت استانداردهاي برنامه               بايد از طريق شناسايي فرايند هاي     

 .هم كردراشده است و اصالح آنها زمينه پايبندي به استاندارد هاي برنامه را ف
ل زير از   يرايط ب و ج حكايت از وجود عواملي دارد كه بر نتيجه مورد نظر موثرند ولي به يكي از دال                      ش
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   :نظر دور مانده اند
 
    غيير شرايط نسبت به زمان طراحي برنامهت

هميشه چنين  .  ين بدان معناست كه اين عوامل در زمان طراحي برنامه وجود نداشته اند و بعدا پيدا شده اند               ا
 .احتمالي وجود دارد و لذا بايد برنامه را با روش هايي مشابه آنچه كه ذكر شد تحت كنترل مستمر داشت

 
    طي غير از محيط طراحي برنامهجراي برنامه در محيا

بيعي است كه عوامل موجود در محيط اجراي برنامه سبب مي شوند كه نتايج بدست آمده با نتايج مورد                    ط
 .انتظار متفاوت باشد

يجه در هنگام طراحي    تالوه بر اين دو مورد پيوسته اين احتمال وجود دارد كه برخي از عوامل موثر بر ن                 ع
در چنين شرايطي   .  انده باشند و لذا برنامه طراحي شده از باالترين كارايي ممكن برخوردار نباشد            برنامه از نظر دور م    

عليرغم آنكه نتايج در محدوده مورد انتظار قرار دارند، مي توان با شناسايي و منظور كردن اين عوامل در طراحي                       
يجه مورد انتظار در گرو دستيابي به          كليد شناسايي عوامل موثر بر نت       .  ست يافت  د برنامه به نتايج مطلوبتري    

راه دستيابي به اين فرضيه ها مقايسه عملكرد برنامه در زمان ها و مكان هاي گوناگون                .  فرضيه هاي مناسب است  
 اوال مي توان عوامل    تبه كمك اين تحقيقا   .  اييد يا رد اين فرضيه ها مستلزم انجام تحقيقات مناسب است          ت  .است

با در اختيار داشتن چنين      .  ثانيا سهم تاثير آن ها را بر نتيجه مورد انتظار مشخص كرد             موثر را شناسايي كرد و       
 .اطالعاتي مي توان از ميان عوامل شناسايي شده مناسبترين آن ها را براي اصالح طراحي برنامه انتخاب كرد

  ازگشت به چرخه زندگي برنامه هاي تندرستيب
پس از دستيابي به علل كارايي پايين برنامه به كمك تحقيق،           .  د را با دقت مرور كني     3 شكل شماره    مجدداً

در دور جديد چرخه زندگي برنامه، بودجه مورد نياز براي             .  دور جديدي از طراحي و اجراي برنامه آغاز مي شود           
 به  اين تغييرات آموزش منابع انساني،    .  راحي جديد مي شود   ط استقرار برنامه صرف ايجاد تغييرات پيش بيني شده در        

پس از ايجاد   .  كارگيري منابع انساني جديد، خريد تجهيزات جديد يا ايجاد فضاي فيزيكي جديد را شامل مي شود                 
اين تغييرات بودجه جاري برنامه با توجه به شرايط جديد آن برآورد و تامين مي شود و پس از جاري شدن                              

 . . .رد هاي جديد پايش برنامه انجام خواهد پذيرفت و ي پشتيبان، بازاريابي و ارائه خدمت بر مبناي استاندات هافعالي
ز طريق چنين چرخه اي برنامه در مسير بهبود مستمر قرار مي گيرد تا هنگامي كه با ريشه كني مشكل تندرستي                      ا

نيازي براي به كارگيري منابع براي اجراي چنين برنامه اي            هدف برنامه، يا از ميان رفتن زمينه هاي آن در جامعه،          
 .جود نداشته باشدو

    ودآزماييخ
كي از برنامه هاي تندرستي جاري در نظام ارائه خدمات ايران را انتخاب كنيد و در مورد آن به سواالت                     ي
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 .ممكن است پاسخ تمام اين سواالت به كمك مطالبي كه در اين گفتار ارائه شده امكان پذير نباشد                 .  زير پاسخ دهيد  
ير فصول كتاب يا ساير منابع، خصوصا اپيدميولوژي و ارزشيابي خدمات تندرستي،               ر اين موارد با مراجعه به سا       د

 .اگر سر نخي براي يافتن پاسخ ها نيافتيد از اساتيد خود كمك بخواهيد. مي توانيد پاسخ هاي مناسب را بيابيد
 
 
 . بازاريابي، و ارائه خدمت را در مورد اين برنامه تشخيص دهيد،عاليت هاي پشتيبانيف ) 1
 
يا اين فعاليت ها از استاندارد هاي روشني برخوردارند ؟ در صورت پاسخ منفي نقاط ضعف آن ها را                آ  )  2

 .مشخص كنيد
 
 .وش پايش اين  فعاليت ها چگونه است ؟ نظر خود را در خصوص روش پايش برنامه بيان كنيدر ) 3
 
يك از اين شاخص ها كداميك از       ز چه شاخص هايي براي ارزشيابي برنامه استفاده مي شود؟ هر            ا  )  4

عناصر چرخه زندگي را مورد سنجش قرار مي دهد؟ داده هاي مورد نياز براي محاسبه اين شاخص ها                   
 . بحث كنيد هاچگونه جمع آوري مي شود ؟ در مورد كيفيت شاخص ها و منابع داده براي محاسبه آن

 
شود كافي است ؟ كاربرد هر يك از اين          يا مجموعه شاخص هايي كه براي اين برنامه محاسبه مي          آ  )  5

 شاخص ها در كداميك از سطوح نظام ارائه خدمات است ؟
 
ر صورتيكه مجموعه كاملي از شاخص ها براي اين برنامه تعريف نشده است، شاخص هايي را كه                  د  )  6

 .خص كنيدشما براي كنترل برنامه مناسب مي دانيد تعريف كنيد و منابع داده براي محاسبه آن ها را مش
 
يا به كمك اين شاخص هاي موجود برنامه تحليل مي شود؟ اگر پاسخ مثبت است روش تحليل را                   آ  )  7

 .نقد كنيد
 
ي را براي تحليل    شگر پاسخ سوال قبل منفي است يا روش مورد استفاده مورد قبول شما نيست رو               ا  )  8

 .برنامه به كمك شاخص هاي پيشنهادي خود پيشنهاد كنيد
 
موع با توجه به پاسخ هايي كه به سواالت فوق داده ايد اين برنامه را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟                  ر مج د  )  9

 شانس اين برنامه براي بقا در نظام ارائه خدمات چقدر است ؟
 

ر صورتي كه ارزيابي شما از برنامه مثبت نيست، پيشنهادهاي خود را براي اصالح آن ارائه                       د  )  10
 .نماييد
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 اقتصاد بهداشت
 

  دكتر ابوالقاسم پوررضا
 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس ا
 

  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 داشت را بشناسدحوزه هاي مورد مطالعه در اقتصاد به 

 تقاوت هاي اقتصاد بهداشت با اقتصاد كاال را تشخيص دهد 

 تحوالت انجام شده در سياستگذاري هاي بهداشتي را درك و تحليل نمايد 

 برابري، اثربخشي و كيفيت را در ارتباط با هم بحث كند 

 سازمان هاي نوين ارائه خدمات بهداشتي و سياست هاي آنها را بشناسد 

 مديريت، اقتصاد و بهداشت را در فرايند توسعه، تعيين كندارتباط بين  

 تعريف اقتصاد از ديدگاه هاي مختلف را بداند 

 
 

 

 مقدمه 
قتصاد، مطالعه نحوه انتخاب و بكار گيري كمياب مولد براي توليد كاال و خدمات و توزيع آن ها در جمع                     ا

قتصاد را علم مبارزه با فقر، علم قوانين حاكم         ا.   (Wavd etur. 1989.P.4  افراد و گروه هاي مختلف جامعه است     
بر ثروت و نشان دهنده شيوه هاي تشكيل و توزيع و مصرف آن، علم مطالعه در بهزيستي انسان و علم استفاده از                       

به كتاب هاي اقتصاد خرد آقاي دكتر باقر قديري و اقتصاد كالن و خُرد آقاي دكتر               (منابع كمياب نيز تعريف كرده اند      
علم اقتصاد يك روش صحيح     )  يمخصوصا كنيز و طرفداران و    (به نظر بعضي ها    ).  مود منتظر ظهور مراجعه شود    حم
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در هر حال عناصر اصلي علم اقتصاد       .  تفكر و ناظر به هدف است كه فرد را در دستيابي به هدف، راهنمايي مي كند               
 گفت كه علم اقتصاد  علم رفتار كاال و خدمات           طور خالصه مي توان  ب  .مي باشد)  روش(توليد، توزيع، منابع و تكنيك      

مه عناصر اصلي اقتصاد به نحوي در كاال گرد مي آيند و فرايند شكل گيري كاال، توزيع و مصرف آن،                        ه  .است
 .جملگي مباحثي از علم اقتصاد را به خود اختصاص مي دهند

كاال .  سيست هاي كالسيك است  اال واحد تحليل جامعه سرمايه داري بويژه از نقطه نظر ماركس و مارك             ك
اد جامعه سرمايه داري است و صرفاً اشياء و مواد بي جان و مصنوعات               مكاال ن .  توليدي است براي مبادله و فروش     

توليدات انساني در قالب كاال و براي فروش در مرحله اي خاص از تحول حيات اجتماعي او                    .  را شامل نمي شود  
ب آن  اقان شاخه اي از علوم اجتماعي و انساني كه به مطالعه آن مي پردازد، متع             شكل مي گيرد و علم اقتصاد به عنو      
 .سامان يافته و سيستماتيزه مي شود

اين انقالب در عرصه هاي مختلف     .   بزرگترين نقطه عطف تاريخ حيات بشر است       18نقالب صنعتي قرن    ا
ده و حكومت و روابط نسل ها و طبقات          از باروري و مرگ و مير گرفته تا مهاجرت و شهرنشيني و ساختار خانوا                

، پيدايش بازار و    )انبوه(ين انقالب سرآغاز گسترش توليد ماشيني        ا.  اجتماعي تاثير چشمگير و شگرفي داشته است       
كاال، و ظهور علم اقتصاد بوده است، اين انقالب به شكل گيري يك جهان واحد و رشد روابط بين المللي و                            

مساله .  تماعي تاريخي، فني و تكنولوژيك بر يكديگر كمك شاياني نموده است             تاثيرگذاري همه حركت هاي اج    
تصاد و بهداشت نيز به عنوان پديده هاي جمعي و سرنوشت ساز، دقيقا پس از گسترش دستاورد هاي اين انقالب                    اق

 .در عرصه هاي مختلف، مورد توجه قرار گرفتند

 تفاوت ها: ازار كاال ـ بازار بهداشت ب
هه اخير مورد    د ر چند  د (Interdisciplinary)  اشت به عنوان يك عرصه مطالعات بينابيني       قتصاد بهد ا

اقتصاد بهداشت يا مراقبت هاي    .  توجه علماي اقتصاد، بهداشت، و سياست گذاران و برنامه ريزان قرار گرفته است              
شت و مراقبت هاي بهداشتي     بهداشتي، بكارگيري و استفاده از ابزار و مفاهيم اقتصادي در مسايل مرتبط با بهدا                 

اول اينكه منابع براي مراقبت هاي     .   مراقبت هاي بهداشتي توجه دارند    صهاقتصاددانان به داليل مختلفي به عر     .  است
ديگر اين كه   .  بهداشتي محدود است و همانند موارد ديگر، تقاضا براي خدمات بهداشتي از عرضه آن ها بيشتر است                

زينه هاي فرصت   ه و با افزايش هزينه هاي بهداشتي از ميان نمي رود زيرا اهميت           محدوديت و كميابي به آساني       
براي افزايش اعتبارات بخش بهداشت الزم است كه اعتبارات مثال آموزش، راه و ترابري،                 .  ناديده گرفته مي شود  

بهداشت، نه ميل و    در بسياري از شرايط، معيار ما براي تخصيص كاال و خدمات در بخش              .  كاهش يابد .  .  .  دفاع و   
لذا ما به    .  باشدمي )  Need  ( بلكه نياز   ،)Ability to pay  (ا توانمندي پرداخت   ي)  Willingness  (اشتياق

 .مجموعه هايي از تكنيك هاي اقتصادي براي تحليل و ارزيابي بازار مراقبت هاي بهداشتي نيازمنديم
افراد سالم تر بهره    .  قتصادي او وجود دارد   هايتا يك رابطه دو سويه بين وضعيت سالمت فرد با فعاليت ا            ن

 .ارند و يك اقتصاد مولّد، توانايي بيشتري براي خريد مراقبت هاي بهداشتي بيشتر دارد دوري بيشتري
المت كامل، يك پديده آرماني و غيرقابل خريد است اما مراقبت هاي بهداشتي را مي توان خريداري                   س

) Disutility  (ي كه اقتصاد دانان به آن نامطلوب است يا بيفايدگي           مصرف خدمات بهداشتي از يك ويژگ      .  نمود
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از طرف ديگر   .  به اين معني كه مصرف خدمات بهداشتي في نفسه ناخوشايند است              .  گويند برخوردار است  مي 
مصرف ميوه تازه تشنگي يا گرسنگي      .  رخوردار است ب)  Utility  (مصرف كاالهاي ديگر مانند ميوه تازه از مطلوبيت       

يك نكته بسيار مهم اين      .  و دراز نيز تداعي نمايد       تخفيف مي دهد و ممكن است خاطراتي را از سفر هاي دور           را  
 . است كه مصرف يك انتخاب آزاد و رضايت بخش است

و في  )  بجز در موارد پيشگيري   (در بسياري از موارد، مصرف مراقبت هاي بهداشتي يك انتخاب آزاد نيست            
فاوت هاي ديگري نيز بين     ت   (Clinton and Scheiwe, 1995)ش نيز نمي باشد  نفسه خوشايند و رضايت بخ     

اين تفاوت ها  .  كاال ها و خدمات بهداشتي و ديگر كاالها و خدمات وجود دارد كه اقتصاد بهداشت به آنها مي پردازد                  
  : به اختصار عبارتند از

  ضعف آگاهي مشتري از خدمات بهداشتي درماني •
  اضا براي خدمات درمانيفقدان يا ضعف كشش تق •
   (Externalities) يماري و سالمت از عوارض خارجي ببرخورداري •
  امكان ايجاد تقاضا توسط عرضه كننده خدمات بهداشتي درماني •
 ) بيمار(تصميم گيري عرضه كننده در رابطه با نوع و حجم خدمات قابل ارائه به مشتري  •
  حق انسانيسالمت و بهداشت به عنوان يك نياز اساسي و  •
 خدمات بهداشتي درماني در ارزيابي آنها) بيماران(ضعف مصرف كنندگان  •
  . . .عدم قاطعيت و اطمينان از وقوع بيماري و  •
  مه اين عوامل دست در دست يكديگر شرايطي را فراهم مي كنند كه به بيان اقتصادي به آن نارسايي بازار يا                   ه

)market failure  (از اين ويژگي برخوردار است و همانند بازار كاال و ديگر              دمات بهداشتي بازار خ .  فته مي شود گ
 .خدمات، عمل نمي كند و سلطه مشتري در آن وجود ندارد

عوامل عمده  .  ارسايي بازار زماني رخ مي دهد كه نيرو هاي بازار مانع از شكل گيري تخصيص بهينه مي شوند                ن
 ناقص، و خدمات بيشتر توليد كنندگان و ارائه كنندگان كاال ها و             حجم توليد، اطالعات   اين نارسايي كنترل قيمت و    

همه اين موانع به نوعي در بازار خدمات و         .  باشدمي )  مثال در حالت انحصار   (خدمات در مقايسه با مصرف كنندگان       
 .مراقبت هاي بهداشتي وجود دارند

  رصه هاي مورد تاكيد در اقتصاد و بهداشتع
به عبارت  .  ونه  هاي وسيع و جامع، رفتار هاي ما را تحت تاثير قرار مي دهند            گ بهقتصاد و بهداشت هر دو      ا

بهتر هر رفتار و كنش يا واكنشي كه از انسان سر مي زند با صفات اقتصادي و بهداشتي يا غير اقتصادي و غير                           
تبيين ي   و جمع  اين ويژگي سلطه مشترك آن ها را در حوزه هاي مختلف رفتار فردي           .  بهداشتي قابل توصيف است   

ر د  . ياد مي كنيم  "پيشگيري"اين دو از يك ويژگي مشترك ديگر نيز برخوردارند كه از آن به عنوان                    .  مي كند
با اين اوصاف   .  ، پيشگيري از اتالف منابع، تعريف مي شود      اقتصاد پيشگيري از بيماري و      بهداشتمعنايي محدودتر   
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  : يرندگمي در اقتصاد بهداشت عرصه هاي زير مورد بحث قرار 
  ابعاد اقتصادي خدمات بهداشتي •
 تفاوت هاي بازار خدمات بهداشتي با بازار كاال •
 تحليل هزينه ها و طبقه بندي آن ها •
  تخصيص هزينه در مراكز فعاليت •
  سياستگذاري و برنامه ريزي براي واحدهاي بهداشتي درماني •
  ارزشيابي واحدها و خدمات درماني و بهداشتي •
  ت در عرصه خدمات بهداشتي درمانيبرابري و كيفي •
 شيوه هاي پرداخت حقوق و دستمزد •
  قيمت گذاري و تعرفه خدمات بهداشتي درماني •
  نقش دولت در ساختار خدمات بهداشتي درماني •
  توسعه اقتصادي، توسعه بهداشتي •
  بيمه و اشكال متعدد و متنوع آن •
  اد عفونت بيمارستانيصاقت •
  بهداشتي درمانيارزيابي اقتصادي پروژه هاي  •
  Folland ، Feldstein ، (Witter رجوع شود به كتاب هاي. . . (و  •
ر حقيقت اقتصاد بهداشت بيش از آنكه به عنوان يك بحث و يا موضوع مطرح شود، به عنوان يك رويكرد                       د

تواند تحت  مطرح است و لذا هر عرصه اي از خدمات بهداشتي درماني را در چارچوب مفاهيم و اصول اقتصادي مي                   
 .پوشش قرار دهد

  قتصاد و سياستگذاري در بهداشتا
نانچه موضوع اقتصاد بهداشت را به دو عرصه وسيع بهداشت و درمان تقسيم كنيم، براي سياستگذاري                 چ

البته اين نكته را بايد همواره به خاطر         .  و عرصه توجه داشته باشيم      د دقيق تر و كارآمدتر بايد به تفاوت هاي اين        
باشيم كه تفكيك بهداشت از درمان يك امر واقعي و عيني نيست و صرفا به جهت مطالعه دقيق تر پديده ها                     داشته  

ر  د به عبارت بهتر محدوديت منابع در همه عرصه ها و باالخص          .  و مسايل مرتبط، اين جداسازي صورت مي گيرد       
اي بخصوصي مي نمايد كه چنانچه با       عرصه بهداشت و درمان ما را ناچار از انتخاب و سرمايه گذاري در عرصه ه               

در اين رابطه چند سوال      .  مطالعه و درايت كافي صورت گيرد مي تواند بهره وري قابل مالحظه اي داشته باشد                 
در تخصيص مبلغ مشخصي از      .  ت هاستوياستراتژيك مطرح است كه عمدتا ناظر به سياستگذاري و تعيين اول             

براي ما مهم تر است    )  بهداشت يا درمان  (ص ملّي، فعاليت هاي كدام عرصه      اعتبارات يا سهم مشخصي از توليد ناخال      
 معموال با پيشگيري از بروز بيماري ها، با تكنولوژي ساده و ارزان، با دولتي و جمعي بودن آن، و با                         بهداشت؟  

ولوژي گران و    با متوقف نمودن پيشرفت بيماري، با تكن       درماندت تعريف مي شود در حالي كه       متاثيرات آن در دراز   
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 . خصوصي و فردي  بودن آن و تاثيرات بالفصل مشخص و معين مي شود) معموال(پيچيده، با 
ديگر از  ي  تكيه بر استفاده از نيروي انساني يا تكنولوژي پيچيده و مبتني بر سرمايه سنگين نيز يك                      

و با  )  كدام گروه يا جمعيت   (ي  براي چه كسان  )  چه نوع خدمت يا خدمات    (اين كه چه چيز     .  سواالت استراتژيك است  
چه روشي و بوسيله چه كساني توليد شود سواالت عمده اي است كه به لحاظ اقتصادي، سياستگذاران بايد به آن ها                    

   اثر بخشي    و  (Equity)عد از مساله توليد، مساله برابري در دسترسي            ب .)Normandic, 1997  (توجه كنند 
(Effectiveness) به اين كه برخورداري از سالمت يك حق انساني است و در عين حال                 با عنايت .  طرح است  م 

 مـنابع محـدود براي تامين سالمت همه افراد وجود دارد لذا عرصه اقتصاد بهداشت عرصه جدال يك ارزش انساني                 
)Equity (يد يك ارزش اقتصاو) Effectiveness (لقي مي شودت. 

در عرصه خدمات بهداشتي درماني،      رمايه گذاري  بيشتر   ر بسياري از موارد صرف هزينه هاي كالن و س         د
صرف هزينه هاي سنگين سرانه براي خدمات بهداشتي          .  به اشتباه به تامين برابري در دسترس تعبير مي شود            

 متحده باالترين سرانه بهداشتي در دنيا       تاياال.  هميشه به معني باال بودن ميزان بازده و اثر بخشي برنامه نمي باشد           
 از شاخص هاي بهداشتي چندان     ،)OECD  ( خود اختصاص مي دهد اما در مقايسه با ديگر كشور هاي پيشرفته           را به 

نه سريالنكا، از اميد به     ا برابر در آمد سر    40مطلوبي برخوردار نيست و امارات عربي متحده با درآمد سرانه اي حدود             
بري نيز صرفا با بيمه اجباري يا ساخت             ، برا )1378پازوكي،  (زندگي يكساني با اين كشور برخوردار است             

بلكه در تخصيص منابع براساس نياز، در توليد و توزيع خدمات بر             .  بيمارستان هاي مدرن و مجهز متجلّي نمي شود     
 ,Witter)ت نسبتا يكسان خدمات در مناطق مختلف تعريف مي شود              فياساس يافته هاي اپيدميولوژيك و كي      

2000). 

  يند هاي تغييرويكرد هاي نوين و فرار
 گفته  "كيفيت"دال بين اين دو عرصه ـ برابري و اثربخشي ـ در ميداني صورت مي گيرد كه به آن                      ج

ين هر دو مقوله و     ا.   است اثر بخشي و هم ناظر به     )  كاهش هزينه   (هزينهكيفيت به عبارتي هم ناظر به       .  مي شود
 ارتباط  مديريت گونه بسيار در هم تنيده اي با مساله          ، به )كيفيت، هزينه، اثر بخشي   (يا بهتر بگوييم هر سه مقوله        

اثر بخشي، هر كدام جايگاهي ويژه در عرصه         /  ، مديريت اثر بخش     )مالي(مديريت كيفيت، مديريت هزينه     .  دارند
سال هاي زندگي  )  Quality of life  (كيفيت بويژه در قالب مفاهيم كيفيت زندگي      .  خدمات بهداشتي درماني دارند   

 ال هاي زندگي تعديل شده با ناتواني      س (Quality Adjusted Life years = QALYs)   بـا كيفيت  تعديل شده 
(Disability Adjusted Life Years = DALYs)  يابي خدمات  زبه ابزاري اساسي و مورد توجه در ار          .  .  .    و

نگليس  ا NHS  شتي نظير ظام هاي باثبات و معتبر بهدا    ن  .بهداشتي درماني در سطح فردي و جمعي تبديل شده است         
شاخص هايي را براي تامين كيفيت در خدمات بهداشتي تعريف و به اجرا در آورده اند كه عمدتا در سطح كالن                        

كيفيت تنها به يك مرحله يا يك بعد از ساختار و فرايند ارائه                 .  سياستگذاري و مديريتي ناظر به موضوع است        
وجه به كيفيت   ت  . اي مي توان آن را طرح، پيگيري و محقق نمود        ر هر لحظه و هر عرصه     د  .خدمات محدود نمي شود  

 ،ا فرايند ارائه خدمات و ارزيابي نتايج به عنوان يك مساله اقتصادي             ت)  Inputs  (از انتخاب دروندادهاي سيستم يا    
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  ارتقاء كيفيت  ،)Quality Management(مديريت كيفيت   .  مديريتي و بهره وري امروزه بسيار مورد تاكيد است          
 Total Quality   ديريت كيفيت جامع    م (Continuous Quality Improvement = CQI)مداوم  

Management) ،                     و عناوين و عرصه هايي نظير اين ها، اقتصاد و مديريت و خدمات بهداشتي درماني را در كنار 
ر گيرد، وجود معيار ها و      آنچه در تامين كيفيت بايد مورد توجه اكيد قرا          .  هم و با هم مورد تحليل قرار مي دهند         

  .(Leathard, A. 2001) شاخص هاي راهنماي عمل و همچنين شاخص هاي سنجش و ارزيابي آن است
اند عكس العملي سنجيده در برابر تورم و رشد افسار           ووجه به كيفيت به عنوان يك ابزار اقتصادي مي ت         ت

برابر مطالعات انجام شده شتاب تورم در        .  لقي شود گسيخته قيمت ها بويژه در رابطه با خدمات بهداشتي درماني ت           
 و اين امر نيز     ،)Buividas, J., 1992  (خدمات بهداشتي درماني به مراتب بيشتر از ديگر عرصه هاي فعاليت است           

 .شايد به عنوان يكي از تفاوت هاي بازار بهداشت با بازار كاال تلقي شود
قتصادهاي كنترل شده از سوي      ا  .داران زيادي ندارد  خالت دولت در كنترل بازار در حال حاضر طرف           د

حكومت، امروزه به تاريخ پيوسته اند و خصوصي سازي به عنوان گامي براي يكپارچه شدن نظام هاي اقتصادي دنيا                  
در عرصه بهداشت و درمان دخالت دولت، كمك دولت و نظارت           اما عليرغم اين    .  وند روبه رشدي به خود گرفته است      ر

تقريبا همه دولت ها در سرمايه گذاري و تامين يارانه براي بخش              .  ه كشور ها امري پذيرفته شده است      دولت در هم  
هداشت، ماهيتا كااليي عمومي شناخته مي شود كه بخش          ب بهداشت مسئوليت دارند، زيرا بهداشت و درمان، باالخص        

 .خصوصي رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در آن ندارد
بودن هزينه ها ورشد قيمت ها در آن، تقاضاي روزافزون         خدمات بهداشتي درماني، باال   يچيده بودن عرصه    پ

ابردن بهره وري و بكارگيري      نساني، بال  ا براي برخورداري از بهداشت و سالمت، محدوديت منابع مالي و نيروي            
قت در واكنش براي    در حقي .  شيوه هاي كنترل و مهار هزينه ها را در اين عرصه بيش از پيش حياتي نموده است                 

شرايط و مقتضيات بود كه دگرگوني ساختاري در ارائه مراقبت هاي بهداشتي در كشور هاي پيشرفته به وقوع                       
 با نقش هاي متفاوت درمانگري، واسطه گري و بيمه گري فرصت ظهور و بروز                  ديپيوست و سازمان هاي متعد    

ا سازمان هاي مراقبت كنترل     ي Managed Care Organizationsاين سازمان ها كه از آن ها تحت عنوان        .  يافتند
و   اراي سه بعد مهم مديريتي، اقتصادي،       د)  Folland, Goodman, and Stano, 2001  (شده ياد مي شود   

  : اين سازمان ها مديريت و هدايت. بهداشتي درماني اند
 
   هزينه كردن منابع محدود ماليـ
  داشتي توسط گروهي از ارائه كنندگان خدمات بهـ
   براي گروه يا گروه هاي مشخصي از افراد به عضويت در آمدهـ
   جهت پيشگيري، درمان و بهبود بيماري و عوارض آنـ
   بر اساس استانداردهاي روشن و صريح مراقبتـ
   به شيوه اي موثر، كار آمد، اقتصاديـ
   در راستاي تامين سالمت فرد و جامعهـ

 .ا به عهده دارندر
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 ارائه كنندگان   ،  (Health Maintenance Organizations = HMOs)  ي حافظ سالمت  ازمان هاس
مدتا در پاسخگويي به نيازهاي ياد شده        ع .  .  . و    ، (Preferred Provider Organizations = PPOs)  ترجيحي

 گيري  شكل.  )Buividas, 1992  (و براساس معيار هاي بهره وري، كيفيت و كنترل هزينه ها سامان يافته اند               
سازمان هايي مشابه اين سازمان ها در كشور ما نيز آغاز شده است، مجتع هاي سالمت تاسيس شده در تبريز                        

ارائه كنندگان ترجيحي نيز از سال ها       .  ر آمريكا و ديگر كشور هاي صنعتي دارند        د HMOs  شباهت هاي زيادي به  
 .ريد خدمت مي نمايندقبل در كشور ما رايج بوده و بسياري از سازمان ها از آن ها خ

ر هر حال دنياي متحول كنوني ثبات ساختاري و سازماني هر نظام و سيستمي را تحت تاثير قرار                         د
خدمات بهداشتي درماني نيز از اين امر مستثني نمي باشد و براي هماهنگي با تغييرات و تحوالت ديگر                     .  مي دهد

فيت و جلب رضايت مصرف كننده و ارائه كننده دچار تحوالتي            عرصه ها، استفاده بهينه از منابع، تامين مديريت كي        
اين تحوالت با توجه به     .  قتصادي، ما را ياري كند     ا شده است كه آگاهي از آن مي تواند در سياستگذاري كارآمد و           

  : سه بعد اقتصادي، مديريتي و بهداشتي درماني به طور خالصه به شرح زير است
 

 به عنوان يك شيوه پرداخت حاكم بر بازار جاي خود را به              في فور سرويس  :  غيير در شيوه پرداخت     ت  )  1
 اده است د(Capitation) پرداخت سرانه

 پرداخت گذشته نگر با شيوه پرداخت آينده نگر جايگزين شده است يوهش ) 2
 مركز و تاكيد بر فرد جاي خود را به توجه و تاكيد بر جمع داده استت ) 3
  در ارائه و دريافت خدمات جايگزين درمان هاي مقطعي شده استستمرار و تداوما ) 4
 يشگيري اولويت اول را در مقايسه با مداخله بخود اختصاص داده استپ ) 5
 فظ منابع بر ايجاد درآمد ترجيح داده مي شودح ) 6
 مده فروشي جايگزين خرده فروشي مي شودع ) 7
 برتر شمرده مي شودتهاجمي بر شيوه هاي تهاجمي  يوه هاي غيرش ) 8
 ابستگي و كار گروهي بر خودمختاري فردي و تخصيصي غلبه مي كندو ) 9

 .ترجيح داده مي شود) پول(رمايه گذاري براي حفظ منابع بر سرمايه گذاري براي ايجاد منابع س ) 10

   الصهخ
 به حداكثر   طور خالصه اقتصاد، ناظر به تخصيص منابع كمياب به شيوه اي است كه سود حاصله را                   ب 

در بسياري از موارد، نظام قيمت ها به عنوان يك مكانيسم تخصيص براي اطمينان از استفاده بهينه از منابع                  .  برساند
كنترل نشده قيمت براي تخصيص        در تخصيص منابع خدمات بهداشتي درماني مكانيسم        .  بكار گرفته مي شود  

لذا، تصميم در باره اين كه چه كساني بايد         .  سب به نظر مي رسد   منابع، با توجه به اهميت برابري در اين عرصه، نامنا         
شته باشند، چه خدماتي بايد توليد شود و كجا بايد اين امر صورت گيرد، در عرصه بهداشت و                    ابه منابع دسترسي د   

بر در شرايط كنوني در كشور هاي با اقتصاد پيشرفته كنترل و نظارت دولت               .  درمان، پيچيدگي خاصي پيدا مي كند    
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اخير و يك قطبي شدن     ت  اين مساله با توجه به تحوال     .  بخش بهداشت و حد متناسب آن در معرض بازنگري است         
دنيا و جهاني شدن پديده ها به نحوي نظام كشور هاي در حال توسعه را نيز تحت تاثير قرار داده و حركت هاي                         

مديريت نوين، ازجمله كيفيت، رضايت      اصالحي در جهت باال بردن بهره وري و كارآيي و حاكميت ارزش هاي                 
 .در پي داشته استا ر. . . مشتريان و ارائه كنندگان، خصوصي سازي و 
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 چند نكته
اقتصاد بهداشت به تحليل و بهره وري منابع محدود و كمياب و ارزيابي دقيق آنها براي استفاده مطلوب                    •

 .در جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت و حفاظت از محيط زيست مي پردازد

اقتصاد بهداشت تخصيص و بهره وري مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشاركت مؤثر افراد،                       •
ي و بين المللي در كليه سطوح با رعايت كامل عدالت و دسترسي و                       وامع محلي، ملّ   ها، ج  خانواده

برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني را به عنوان يك اصل مهم در تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت                     
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 .ها را مورد توجه قرار مي دهد انسان

وامل موثر بر سالمت انسان مي       يه شرايط و ع    بهره وري مطلوب از منابع محدود مستلزم توجه به كلّ             •
 .مورد بررسي قرار گيرد تواند در قالب مدل سرمايه انساني گراسمن در سطح خرد اين امر مي. باشد

هاي صحيح بهداشتي و با         ها و رفتار    شيوه زندگي كه تركيبي از عوامل مختلف، ازجمله انديشه                •
 . ل مقدم دانستبرخورداري از امكانات مورد نياز است را بايد بر ساير عوام

هاي بهداشتي و درماني بايد به شيوه علمي انجام شود تا بتوان               بايد در نظر داشت كه ارزيابي مراقبت        •
كارايي و اثر بخشي آن را در تامين سالمت انسان در مقايسه با ساير عوامل از قبيل آموزش، درآمد و                      

  .نظاير آن اندازه گيري كرد

ثربخشي خدمات بهداشتي و درماني را بدون در نظر گرفتن مقدار مصرف            هاي باليني، ا   برخي از ارزيابي   •
دهند، در حالي كه در بررسي اقتصادي عالوه بر اثربخشي خدمات به ارزيابي               ها نشان مي   منابع و هزينه  

 . شود ها نيز توجه مي منابع مصرف شده و هزينه

صرفي در مقايسه با هزينه فرصت         در اين مقوله محاسبه و تحليل نسبت منابع م              هانقش اقتصاددان  •
 .هاي مختلف است ها با استراتژي پيشگيري و درمان بيماري

هاي بهداشتي   هاي جديد اقتصادي در عرضه مراقبت      آوري هاي به كارگيري فن    براي شناخت محدوديت   •
ها پزشكان و مشاغل      در اين پژوهش  .   صورت گرفته است    و درماني، مطالعات موردي بسيار زيادي       

هاي بهداشتي و درماني بدون در نظر          فردي در نظام ارائه مراقبت     ه  ، نقش اصلي و منحصر ب       پزشكي
هاي اقتصادي آن دارند، علت آن فاصله زياد بين توانايي تشخيص و تصميم گيري                   گرفتن تمام جنبه  

 . عرضه كنندگان خدمات با سطح دانش و تصميم گيري مصرف كنندگان بوده است

در هر بار مراجعه بيماران،     )  اي هاي بيمه  ها و شركت   دولت(ثالث پرداخت كننده    معموال گروه يا واحد      •
كنند و از اين رو بيشتر با         هاي بهداشتي و درماني را پرداخت مي        بيش از خود بيماران هزينه مراقبت      

ها مواجه هستند م و افزايش قيمتمشكالت تور . 

 دريافت كنندگان خدمات از طريق روشي كه          ، مشاركت ها و اثرات ناشي از تورم       براي كنترل قيمت   •
 . هزينه ـ منفعت خدمات در آن لحاظ شده باشد را مطرح مي كنند

، عملي است غير اخالقي كه بعلت         استفاده نامطلوب و بيش از حد نياز از خدمات بهداشتي و درماني               •
 . گردد ر مياي از بيماران نيازمند واقعي از خدمات مذكو محدوديت منابع موجب محروميت عده

 توزيع عادالنه منابع و استفاده بهينه از منابع موجود براي تحقق هدف                  هدف نهايي اقتصاد بهداشت     •
تواند موجب كارايي و     هاي اقتصاد بهداشت مي    از اين رو بهره گيري از روش       .   است سالمت براي همه  

 .هاي بهداشتي و درماني در تمام جهان گردد اثر بخشي هر چه بيشتر نظام

  (http://www.persianblog.com)كتر ايرج كريمي د
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 اصالح بخش سالمت 
Health Sector Reform 

 
  شادپوردكتر كامل

 كارشناس وزارت بهداشت
 

 هداف درس ا
 

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 اصالح بخش سالمت را تعريف كند 

 نقش مراقبت هاي اوليه بهداشتي در تحول نظام بهداشتي را شرح دهد 

 با ذكر نمونه هايي  ضرورت اصالح بخش سالمت را توضيح دهد 

 ي موجود براي تبيين ضرورت اصالح بخش سالمت استفاده كنداز تجربه ها 

 تناقض هاي موجود بر سر راه اصالح بخش سالمت در كشور هاي توسعه يابنده را تحليل كند 

 تفاوت ميان هدف هاي اصالح در كشور هاي توسعه يافته و توسعه يابنده را مقايسه كند 

 ا پيشنهاد كندگام هاي منطقي براي اقدام به اصالح بخش سالمت ر 

 
 
 

 

 بيان مساله ) 1
عرضه خدمات بهداشت و درمان در شكل سازمان يافته و منظم به طور عمده پس از خاتمه جنگ دوم                      

بنا به وضعيت خاص دنيا در سال هاي پس        .  جهاني و بويژه پس از شكل گيري سازمان جهاني بهداشت متداول شد           
. داشت مبارزه با بيماري هايي بود كه ابتال يا مرگ فراوان داشتند             از جنگ در آغاز، استراتژي سازمان جهاني به         

 و با برپايي سازمان هايي مستقل يا نيمه مستقل           برنامه هاي عمودي مبارزه با اين بيماري ها نيز بيشتر در قالب           
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 .صورت مي گرفت
ي مناطق  با گذشت دو دهه از پي گيري استراتژي برنامه هاي عمودي، پس از تحليل وضعيت بهداشت                  

به )  Primary Health Care)  PHC =، رويكرد مراقبت هاي اوليه بهداشتي       1970مختلف جهان در آغاز دهه       
جنبش جهاني مراقبت هاي اوليه بهداشتي، در زمان خود وسيله اي موثر براي              .  جامعه جهاني بهداشت عرضه شد     

تغيير از نگرش درماني به      :   يافت    شد و در تغيير تفكر و نگرش جهاني، سهمي عمده              اصالح بخش سالمت  
مراقبت هاي پيشگير؛ از مراقبت بيمارستاني به مراقبت در جامعه؛ از بهداشت فردي به بهداشت عمومي؛ از بهداشت                  

 كه از طريق گسترش      برنامه هاي ادغام يافته  شهري به سالمت روستا و از برنامه هاي عمودي و غالبا سيار به                
مراقبت هاي اوليه بهداشتي توانست سالمت را به عامل هاي تعيين كننده آن كه             .   شودواحد هاي مستقر، عرضه مي   

مراقبت هاي اوليه بهداشتي وظيفه و مسئوليت مردم را در           .  غالبا بيرون از بخش بهداشت قرار داشت پيوند دهد          
ه خدمات در ميان نهاد كه      تامين سالمت خود آنان مورد تاكيد قرار داد و به صراحت اين پيام را با مسئوالن عرض                  

مراقبت هاي اوليه بر   .  بايد خدمات را تا آنجا كه ميسر است به جايي كه مردم كار يا زندگي مي كنند نزديك سازند                      
 ـ چه در ميان واحد هاي درون بخش بهداشت و چه در ميان بخش هاي مرتبط                 همكاريمفهوم هاي اساسي مانند    

 .و تمركززدايي تاكيد داشت و داردبا سالمت ـ ، توزيع قدرت سازماني 
در دو دهة گذشته بسياري از نظام هاي عرضه خدمات بهداشت و درمان در كشور هاي توسعه يافته و                      
توسعه يابنده بر پايه اي اصول و زيرساخت هاي مراقبت هاي اوليه بهداشتي پا گرفت و هرچند وقت يك بار، تبعات                    

 .بكارگيري اين رويكرد جهاني تحليل شد
در كشور ما، پس از انقالب اسالمي، نظام عرضه خدمات بهداشت و درمان، با استفاده از تجربه هاي                       

نحوه توسعه خدمات پزشكي و بهداشتي در آذربايجان غربي، كوار شيراز، الشتر            (كشور در سال هاي پيش از انقالب       
ي اوليه بهداشتي انتشار مي يافت طراحي شد و        و آنچه به تدريج در باره تفكر مراقبت ها       )  لرستان، و شميرانات تهران   

 .در عمل به دستاورد هاي مهم دست يافت
حتي در بهترين شرايط، اگر سازماني روزي بر پايه واقعيت هاي موجود و در پاسخگويي به نيازهاي جامعه                  

سازمان نيز همچون   .  دهدبر پا شود به تدريج با تغيير شرايط بيروني توان پاسخگويي خود به نياز ها را از دست مي                    
موجود زنده، عمري مشخص دارد؛ مراحل رشد، بلوغ، ميانسالي و سالمندي را پشت سر مي گذارد و ممكن است                      

چون از وقوع تغييرات بيروني گريزي نيست هر قدر سازمان، بسته تر و انعطاف ناپذيرتر                  .  روزي مرگش فرا رسد   
از اين رو تعيين نقطه اي استقرار سازمان بر        .  نيازها بيشتر مي شود  باشد، سرعت تحليل رفتن توان پاسخگويي آن به         

براي آنكه سازمان،   .  روي نمودار عمر، يكي از مولفه هايي است كه الگو و روش اصالح سازمان را مشخص مي كند                
آن به اجرا در آيد تا      از منحني عمر    )  اوپتيموم(همواره پويا و جوان باقي بماند، بايد اقدام هاي اصالحي در نقطه اي مطلوب             

 .سازمان، توان تعامل با محيط و سازگاري با نيازهاي جديد فرد، خانواده و جامعه را از دست ندهد
امروز موضوعات موثر همچون جهاني شدن، اقتصاد بازار، آزاد سازي، استفاده افراطي از فنĤوري ها،                     

نار فقر و گاه حوادث طبيعي، حفظ           خصوصي سازي، شهرنشيني و ديگرگون شدن الگوي بيماري ها در ك               
دستاوردهاي مراقبت هاي اوليه بهداشتي را دشوار ساخته است و نياز به تحول سازمان هاي مبتني بر تفكر                         

 .مراقبت هاي اوليه بهداشتي و اصالح بخش سالمت اجتناب ناپذير مي نمايد
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برقراري عدالت در   ،   كارايي بهبود بخشيدن به   براي   تغيير هدفدار و مستمر   اصالح بخش سالمت را     
 . براي اين بخش تعريف كرده اندبرخورداري مردم از خدمات، اثر بخشي فعاليت ها و تامين مالي مناسب

روشن است كه فرايند اصالح بايد به فراتر از تعريف هدف هاي سياسي و بحث در باره جهت گيري هاي                    
ون تغيير در چند و چون تامين مالي و بدون تغيير ساختار،             بد.  ايدئولوژيك نظام مراقبت هاي بهداشتي كشانده شود     

 .احتماال نظام هاي بهداشتي قادر نخواهند بود از پس مسائلي كه در باال به آنها اشاره شد برآيند

 ضرورت هاي امروزه اصالح بخش سالمت كدام است ؟) 2
ائلي كه كشورهاي توسعه    با وجود گونه گوني نظام هاي عرضه خدمات در كشور هاي مختلف جهان، مس             

 .به رويند همسان است يابنده با آن ها رو
 .سهم بخش بهداشت از توليد كشور آن اندازه نيست كه برآوردن توقع از اين بخش را ميسر سازد •
به اين معني كه اعتبارات صرف      .  كارايي ندارد )  پول، نيروي انساني، تجهيزات و اطالعات     (مصرف منابع    •

هزينه ـ اثربخشي آن ها محدود است؛ آنچه صرف حقوق و دستمزد مي شود به                  كارهايي مي شود كه     
مراتب بيشتر از هزينه هاي عمليات تامين سالمت است؛ در بسياري از كشور ها، در درون بخش بهداشت                  
آنچه به مراقبت هاي سطح سوم اختصاص مي يابد بسيار بيشتر از سهم مراقبت هاي اوليه بهداشتي است؛                 

دمات، مطلوب نيست؛ اعتبارات به جاهايي نمي رود كه بدان احتياج دارند؛ كنترل اينكه پول                   كيفيت خ 
 .صرف چه مي شود آسان نيست؛ و شيوه تدارك كاالها و خدمات در عمل پول را از ارزش تهي مي كند

نس، فقر، بعد مسافت، ج   :  اين اشكال عامل هاي گوناگون دارد      .  دسترسي مردم به خدمات، مطلوب نيست      •
مانند بيماري هاي منتقله از راه تماس        (سن، بيكاري، فراهم نبودن امكان درمان برخي از بيماري ها              

 .و برنامه ريزي نادرست خدمات) جنسي
به سبب كيفيت نامطلوب مراقبت ها، در بسياري از كشور ها استفاده           :  خدمات پاسخگوي نياز مردم نيست       •

در بخش دولتي مردم با كاركناني      .  ر كمتر از آنست كه انتظار مي رود      از خدماتي كه دولت ارائه مي كند بسيا      
ياد برده اند و آموزش كافي نمي بينند؛  صف هاي         به رو مي شوند كه انگيزه ندارند، آموخته هاي خود را از          رو

انتظار طوالني و ساعت هاي كار مراكز دولتي در قياس با زمان هاي كار مردم نامناسب است؛ داروها و                     
در بخش خصوصي نيز، مردم ممكن است        .  وسايل كافي نيست؛ و از خلوت و حريم اثري ديده نمي شود           

در خطر سوء استفاده هاي مالي قرار گيرند بي آنكه براي محافظت آنان از تحمل درمان هاي مخاطره آميز                 
 .تضميني در ميان باشد

در عصر ما   .  ذاران بهداشتي تحميل مي كند   گذار جمعيتي و گذر بهداشتي به تدريج اثر خود را بر سياستگ             •
هيچ سياستگذاري قادر نيست به اوج و حضيض باروري، غلبه بيماري هاي مزمن غير واگيردار، و افزايش                 

اين تغيير در ساختار جمعيت و الگوي بيماري ها، برقراري اولويت هاي نو در               .  سالمندان، بي اعتنا بماند    
 .ب مي كندتامين مالي و تنوع خدمات را ايجا

براي كشور هاي در حال توسعه، مهمترين دليل اصالح بخش سالمت، درك اهميت سالمت در افزودن                  •
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 Disabilityمفهوم نشانگري چون سال هاي سر شده عمر با ناتواني           .  به بهره وري نيروي كار است       
Adjusted Life  Year (DALY)  (          بر سالمت  ـ  آشكارا نشان دهنده تاثير كيفيت سياست هاي دولت

 .است
 نشان داد كه در محيط هاي پرآشوب كشور هاي توسعه يابنده، حوادث، خارج از اراده و كنترل                زامبياتجربه   •

وزارتخانه ها دائما در فشار مستقل شدن       .  كه از آن حوادث متاثر است       سازمان يا بخشي پيش مي رود     
ص منابع بيشتر تقال مي كنند وضعيت       هرچه بيشتراند و در همان حال هرچه براي اثر گذاردن بر تخصي             

اين محيط، پرآشوب، پيچيده، نامطمئن، در تغيير سريع و خارج از درك و كنترل               .  آن ها خراب تر مي شود   
آنچه در زامبيا به داد كشور رسيد تغيير باور رهبران در باره ضرورت بكارگيري استراتژي هاي                     .  است

 .بوداصالح براي برخورد با محيط متالطم سياسي 
ترويج محيط هايي  :  موسسه هاي بين المللي امروزه سه چيز را معرف كيفيت سياست هاي بهداشتي مي دانند           •

كه خانواده را به ارتقاي سالمت توانا سازد، افزايش آنچه دولت صرف سالمت مي كند، و افزودن به تنوع                   
 تدريج مالك   به.  آن هاميان   موسسه هاي عرضه كننده خدمات بهداشت و درمان و ايجاد رقابت در               

، از كمك به پروژه ها يا برنامه ها به سوي تقويت سياست هاي               Donorsسازمان هاي بين المللي كمك    
 پيشنهاد مي كرد كه كشورها در اصالح بخش سالمت            1995يونيسف در سال     .  كالن گرايش مي يابد  

د بخشي، و بسيج مردم براي توجه       تاكيد را بر افزودن به خواست و عزم سياسي، پي ريزي اقدام هاي چن             
 بر تغييرات ساختاري    1990در سوئد، عمده ترين اصالحات دهه       .  به سالمت كودكان و مادران قرار دهند      

اصالحات جديد سوئد بر     .  تكيه داشت تا شورا هاي بهداشتي استان تامين كننده خدمات  قرار گيرند                
 بر مبناي كاركرد عرضه كننده و افزايش رقابت در          انتخاب بيمار، تفكيك عرضه كننده و خريدار، پرداخت       

 .ميان عرضه كنندگان تاكيد دارد

 اصالح بخش سالمت با چه تناقض هايي رو به روست ؟) 3
اصالح بخش سالمت، در دهه گذشته موضوع مورد عالقه همه جهان بوده و بويژه كشور هاي توسعه يابنده                    

با وجود اين كمتر توجه شده است       .  تي خود را تغيير دهند و اصالح كنند       همواره در فشار آن بوده اند كه نظام بهداش       
 : كه اصالح بخش سالمت، در كشور هاي توسعه يابنده، با چند تناقض ذاتي رو به روست 

همواره از بخش دولتي عرضه خدمات بهداشت و درمان در كشور هاي توسعه يابنده انتقاد مي شود كه                     •
ولي .  .  .  ته اند، انگيزه تفكر و كار ندارند، مطالعه نمي كنند، ياد نمي گيرند و              كارايي و كفايت ندارند، خس     

بسياري از برنامه هاي   !  همين بخش با همه اين خصوصيات است كه بايد به اصالح خود دست زند                    
اصالحي نيازمند توان ها و مهارت هاي درخور براي تحليل سياست ها، تحقيق، مطلوبيت مديريت، كارا                 

 . اطالعات و پشتيباني هاي كارساز است كه نظام هاي مشمول انتقاد از آن بي بهره اندساختن
درست است كه اصالح بخش سالمت، ظرفيت سازي در زمينه هاي فني، مديريتي، و تدابير استراتژيك را                 •

پس از هدف هاي جذاب خود اعالم مي كند ولي نظام هاي كنوني كشور هاي توسعه يابنده چگونه بايد از                  
 آن برآيند ؟
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يكي از هدف هاي متداول اصالحات در بخش بهداشت، كوچك كردن واحدهاي دولتي است كه الجرم                  •
ناامني .  با حجم نسبتا زياد جا به جايي هاي كارمندان و خاتمه دادن به خدمت شماري از آنان همراه است                  

ح است كه به دست گروهي از       شغلي ناشي از اصالحات، دربر گيرنده يكي ديگر از تناقض هاي ذاتي اصال           
 .كاركنان براي جمعي ديگر پديد مي آيد

ولي غالبا فراموش مي شود كه غير        .  ، يكي از ضرورت هاي اصالح بخش سالمت است          تمركززدايي •
متمركز ساختن قدرت و اختيار مديريت، ناگزير بايد همپاي تمركز توان نظارت، كسب اطالع و تبديل                    

بي توجهي به اين تناقص، در عمل، فاجعه بار          .  ها و هدف هاي نو پيش رود      حاصل اين دو به استراتژي     
 .مي شود

 محتواي اصالح بخش سالمت ) 4

برخي معتقدند در جريان اصالح بخش سالمت تكيه افراطي بر محتوا، خطا است زيرا سبب غفلت از                      
چنانكه .  حوه اداره كردن آن پديد آورد      فرايند هاي اجرا و ناديده گرفتن تغيير هايي مي شود كه بايد در سازمان و ن               

تكيه بيش از حد بر جنبه هاي اقتصادي، جاي هدف و وسيله را در اصالحات، عوض مي كند و آنگاه گرفتن پول از                       
مراجعان، به تدريج خود يك هدف مي شود و هدف اصلي كه استفاده از اين منابع براي گسترش خدمات بود از ياد                      

ه يكي از هدف هاي عمده اصالح، عدالت اعالم مي شود ممكن است دريافت پول از مراجعان                 در شرايطي ك  يا  .  مي رود
 .سبب محروم ماندن قشر هاي فقير و بسط بي عدالتي شود

در كشور هاي صنعتي شده، محتواي اصالح نظام بهداشتي مقابله با رشد بي رمق اقتصادي، سالمندي                   
ه تكنولوژي هاي پزشكي، در شرايطي است كه معموال پوشش             جمعيت، توقع روزافزون مردم، و افزايش هزين         

در كشورهاي توسعه يابنده، اصالحات      .  خدمات، همگاني؛ دسترسي مردم، كامل؛و كيفيت خدمات، مطلوب است           
بخش بهداشت بايد گذشته از برقراري عدالت و افزون به كارايي و اثربخشي خدمات، تغيير در روش هاي تامين مالي و                     

 .ي را، به عنوان شاخص ترين تغيير در ساختار و عملكرد مديريت، مضمون كار خويش قرار دهدتمركززداي

 

  (Financing)تغيير در وضعيت تامين مالي  ) الف

؛و ايجاد يا وصول درآمد    :  در تامين مالي براي حفظ يا ارتقاي سالمت، دو جزء عمده وجود دارد                      
. ر كشورهاي توسعه يابنده پرداختن به هر دو جزء ضرورت دارد          در اصالح بخش سالمت، بويژه د     .  تخصيص منابع 

در بيشتر كشور هاي در حال توسعه، كه نرخ تورم، فزاينده و شديد است و قدرت خريد هر واحد از پول رو به كاهش                       
دارد حتي اگر قدر مطلق اعتبارات بخش بهداشت در طول زمان افزايش يابد ممكن است در عمل منابع مالي                         

به عنوان مثال در جمهوري اسالمي ايران نسبت ميان بودجه عمومي               .  تري را در اختيار بخش قرار ندهد        موثر
 . بوده است1 به شرح جدول شماره 1377 و 1367، 1357مصوب و بودجه فصل بهداشت و درمان در سال هاي 
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 و  1367،  1357ـ تغييرات بودجه عمومي و بودجه فصل بهداشت و درمان كشور در سال هاي              1جدول  
 ) بر حسب ميليارد ريال (1377

 

1377 1367 
 

1357 
سال  

 بودجه                      

 بودجه عمومي مصوب            9/2934 8/4394 95020

بودجه فصل بهداشت و درمان    6/100 6/481 5/5768
 

 برابر و   5/1ب اسالمي، بودجه عمومي به تقريب          نشان مي دهد كه در دهه اول انقال         1جدول شماره   
. عددي است ميان صفر و يك      (در همين دوره ضريب جيني       .   برابر شده است   8/4بودجه فصل بهداشت و درمان       

 نزديكتر  1هرچه به صفر نزديكتر باشد نشانه توزيع عادالنه  تر ثروت در ميان طبقات مختلف جامعه است و هرچه به                       
 رسيده كه معرف عدالت      3996/0 به   4752/0 نيز از حدود      )در توزيع درآمد خواهد بود      ي بيشتر شود معرف نابرابر  

 برابر  12 برابر و اعتبارات فصل،      22بودجه عمومي دولت    )  1377 تا   1367(در دهه دوم،    .  بيشتر در توزيع منابع است    
) 3992/0  (1373-75 سال هاي   همين فاصله، كاهش ضريب جيني، آهنگي كُند تر يافته و حتي در             در.  شده است 

 .بوده است) 3981/0 (1368-72بيشتر از رقم سال هاي 
وقتي يكي از درون داد هاي اصلي نظام بهداشتي تا به اين حد دچار اختالل باشد با بهترين ساختار نيز                      

 گير و اثر    اين نكته، اهميت نگرش و عملكرد مقام هاي تصميم       .  ممكن است تالش مسئوالن اجرايي به جايي نرسد       
اين نيز درست است كه با بيشترين        .  رفتار هاي قدرت طلبانه و يكسو در پرداختن به سالمت جامعه را مي نماياند             

منابع مالي اگر ساختار درون بخش براي توزيع منطقي اعتبارات و هزينه كردن بهنجار آن ها سازمان نيافته باشد                     
 . نخواهد بودالزاما در خدمت هدف هاي عدالت طلبانه و برحق

بازگشت ]  از بيماري هاي واگيردار و حاد به ناراحتي هاي غير واگيردار و مزمن            [با تغيير الگوي بيماري ها      
به .  سرمايه اجتماعي در بخش بهداشت كمتر مي شود و تجديد نظر در تامين مالي حساسيت و اهميت بيشتر مي يابد                 

بارات را نه فقط كم نمي كند بلكه افزايش مي دهد كشور ما امروز             عبارت ديگر، بهبود وضعيت بهداشتي، نياز به اعت       
در چنين وضعيتي قرار دارد ولي سازمان حاكم بر سرنوشت منابع تا زمان نگارش اين نوشته، توجه چندان به اين                       

 .واقعيت ها نداشته است
ه معمول كردن سهم    يكي از جنبه هاي اصالح تامين مالي، تنوع بخشيدن به راه هاي كسب درآمد، از را               

استفاده كنندگان از خدمات، تشويق مردم به سرمايه گذاري در خدمات بهداشت و درمان، و برقراري نظام هاي بيمه                  
 .اجتماعي و خصوصي است

در سال هاي اخير، كشور هاي توسعه يابنده تشويق شده اند كه از اعتبارات دولت براي تامين سالمت                     
براي دولت ها همواره تعيين و اعالم      .  تفاده كنندگان از خدمات مي پردازند تكيه كنند      بكاهند و در عوض به آنچه اس      

سهمي كه بايد مصرف كنندگان خدمات بپردازند يا افزودن به بهاي خدمات آسانتر از بازنگري در توزيع منابع بوده                    
تادن با مراجع قدرت و صاحبان      زيرا بازنگري در تخصيص منابع، گذشته از نياز به كارشناسي و مهارت، در اف              .  است
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 .نفوذ را نيز ايجاب مي كند
از آنجا كه در بسياري از كشور ها يارانه هاي دولتي توزيع مطلوب و عادالنه ندارد، تعرفه هاي خدمات                     
قديمي و فاقد جاذبه است، خدمات دولتي كارايي ندارد، توزيع غيرعادالنه عمال دست مناطق محروم را كوتاه نگاه                    

در عمل، بازيافت هزينه     .  د و هر كس با نوعي پرداخت خاص كوشش مي كند، خدمات بهتري دريافت كنـد               مي دار
)Cost Recovery  (                   هدف !    زمينه مساعد دارد و پيش از آنكه به طور رسمي اعالم شود، عمال شروع شده است

)  صرف حقوق و مزايا مي شود     سواي آنچه (آنست كه از اين راه كمك هاي فوري به هزينه هاي جاري خدمات دولت             
 .تزريق گردد

ميزان :  تجربه نشان مي دهد كه در كشور هاي توسعه يابنده، باز يافت هزينه، سياستي موفق نبوده است                  
بازيافت اندك است، گاه هزينه هاي اداري جمع آوري وجوه از آنچه بدست مي آيد زيادتر است، معافيت هاي حق و                    

چندان كه در مجموع نه چيزي عمده بر منابع           .  .  .  ع آوري شده بسيار است و        ناحق كم نيست، نشت وجوه جم      
در كشور هاي توسعه يافته، بهبود عملكرد       .  دولت مي افزايد و نه به عدالت بيشتر يا كارايي خدمات منجر مي شود              

 . از خدماتبخش بهداشت حاصل تغيير رفتار عرضه كنندگان خدمات بوده است نه پرداخت هاي استفاده كنندگان
وقتي ايجاد يا وصول درآمد وضعيتي معقول يابد، آنگاه تخصيص درست و عادالنه منابع در گرو ساختار                    

الزمه اين كار شناخت نياز، و تخصيص منابع بر پايه            .  بهنجار و سياست هاي حاكم بر بخش بهداشت خواهد بود          
 .اولويت ها، دور از مناقشات و فشار هاي سياسي است

 
 زدايي تمركز) ب

 طرفداران مديريت نوين دولتي و همه آنان كه براي حكومت هاي دموكراتيك محلّي ارزش قائلند                     
تمركززدايي ازجمله  .  فكر تمركززدايي، پرجاذبه است    .  تمركززدايي را ابزار توانمندسازي مديران محلي مي دانند         

 .ق نظر مي رسندموضوعاتي است كه حتي صاحبان آراي بسيار متفاوت در باره آن به اتفا
واگذاري )  ب( در سطح مركزي؛     ـ كاستن از تراكم وظايف    )  الف(:   سه جنبه عمده دارد      تمركززدايي

 از سطوح كلّي نگر بخش مركزي دولت به گروه هاي تخصصي تر و خودگردان مانند موسسات تخصصي و                   وظايف
با نشر  .   و شهرستاني يا شهرداري ها      از قسمت مركزي به سطوح استاني       انتقال وظايف )  ج(واحد هاي استاني؛ و    

رده چهارمي نيز به اين سه اضافه مي شود و آن انتقال وظايف از دولت               .  نظريه هاي مربوط به مديريت نوين دولتي     
بنابراين اگر حكومت مركزي به شورا هاي       .  به غير دولت، مانند بخش خصوصي يا سازمان هاي غير دولتي است             

كردن دهد؛ يا اگر وزارتخانه اي فعاليت هاي خدماتي خود را با قرارداد به شركتي                  منتخب محلّي اختيار نظارت      
خصوصي واگذارد؛ يا مسئولي در استان موافقت كند كه مثال بيمارستان شهرستان درصدي از بودجه ساالنه خود را                   

 .دايي خواهد بودبدون موافقت وي در ميان سرفصل هاي اصلي بودجه جا به جا كنــد جملگي از مصاديق تمركزز
درست است كه همگان در باره مزاياي تمركززدايي سخن مي گويند ولي در اين زمينه بايد به چند نكته                    

 : توجه داشت 
تمركزگرايي مفرط در طول ساليان، اين فرض را توجيه پذير ساخته است كه تمركززدايي در ذات خود                      •
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ممكن است در   .   اين فرض را نشان دهد       شاهدي در دست نيست كه اعتبار كلي        .  پديده اي نيكوست 
در چنين  .  در مواردي، دولت هاي مركزي، خود از نظر متخصصان قابل، كمبود دارند           .  شرايطي معتبر باشد  

تمركز بخشيدن به مهارت ها در سطح مركزي قطعا بهتر است تا معدود افراد قابل در سطح مركزي به                  شرايط،  
 .كار تربيت متخصصان توانا گمارده شوند

جاذبه تمركززدايي گاه سبب مي شود اختيار ها و وظايف، بدون زمينه پردازي و ظرفيت سازي و به طور                     •
يكي از  .  صوري به نقاطي واگذار شود كه بسياري از افراد آن نمي دانند نظام چيست و چه بايد بكنند                     

زشكي، مصرّانه از   بعضي از روساي دانشگاه هاي علوم پ     ":  وزراي پيشين بهداشت در كشورمان مي گفت        
من مي خواهند به جاي واگذاري كار دشوار تصميم گيري به استان ها و به روساي دانشگاه ها، خود تصميم                 

  0 !"بگيرم و فقط نتيجه تصميم را براي اجرا به آن ها ابالغ كنم

اي مالي و   در بخشي از كشور هاي آمريكاي التين و بسيار بيشتر از آن در روسيه و چين به سبب بحران ه                   •
آشوب هاي سياسي، بخش عمده از اختيارات مالي و قدرت هاي بالفعل از مركز به سطوح استاني و                        

در .  پايين تر از آن واگذار شده است ولي تا آنجا كه به دولت مربوط مي شود تمركززدايي، داوطلبانه نيست                 
مثال مسئول  .  اه بيابد نتيجه اختيار هاي تفويض شده ممكن است بسيار شكننده باشد و عمري كوت                 

بهداشت استان به مدير بيمارستان اجازه مي دهد درصدي از بودجه ساالنه خود را بدون موافقت كتبي وي                 
 اعالم  "تمركززدايي"ميان سرفصل هاي بودجه جابه جا كند اين كار با سر و صداي بسيار به عنوان                    

وء از اين اجازه آن را قطع مي كند و اوضاع به            سالي بعد مسئول اختيار دهنده به بهانه استفاده س         .  مي شود
 .حال اول باز مي گردد و اين بار احدي پيدا نمي شود كه مبنا و مزاياي اين تمركز را اعالم دارد

وقتي اعتبارات بخش بهداشت محدود و سهم سازمان هاي محلّي اندك است، سياسيون محلي با قدرتي                  •
كنند و مثال بسيار امكان دارد كه منابع مالي را بيش از                 بيشتر از همتايان مركزي خويش عمل مي          

يا بودجه ها به دلخواه مديران، صرف توسعه         .  فعاليت هاي پيشگير به سوي خدمات درماني سوق دهند         
اين واقعيت اهميت نظارت قانونمند و جدي از جانب مركز را به              .  عرض و طول دستگاه هاي اداري شود      

 .ان مي دهدنسبت گسترش تمركززدايي، نش

پيش نويس اوليه برنامه اصالحات در زامبيا به شهرستان ها و بيمارستان ها اين اختيار را داده بود كه خود                     •
در عمل چنين شد كه شهرستان هاي داراي       .  در باره تعرفه ها، هزينه ها و استخدام كاركنان تصميم بگيرند        

درآمد را داشتند توانستند كاركنان بيشتر و         جمعيت ثروتمند و بيمارستان هاي سطح سوم كه بيشترين            
به اين ترتيب تمركززدايي به نابرابري هايي كه قرار بود به رفع آن ها بكوشد عمق و                 .  بهتري جذب كنند  

پا به پاي گسترش تمركززدايي، بكارگيري تدابيري موثر براي تخصيص عادالنه منابع               .  وسعت بخشيد 
 .اهميت دارد

ه تمركززدايي و قرار دادن شهرستان به عنوان اساس مديريت كه در آن برنامه ريزي و                بايد پذيرفت كه تعهد ب    
 .اجرا مسير از پايين به باال دارد چند نياز جديد را پديد مي آورد

در اجراي  )  فني، مديريتي، و پشتيباني    (نياز به ظرفيت سازي براي غلبه بر تنگنا هاي نيروي انساني                 )1
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 اصالحات 
ات ادغام يافته براي آنكه پاسخ گفتن به مسائل بهداشتي به صرفه تر باشد و بتوان                   نياز به عرضه خدم    )2

 چند نياز را در مراجعه اي واحد پاسخ گفت
 نياز به منظور داشتن مشاركت مردم و توجه به نقش و توان بخش خصوصي  )3
 .اثربخش خدمات كه كشور از عهده ارائه آن ها برآيد) Package(ضرورت تهيه بسته اي  )4

با واگذاري مسئوليت ها، وزارت بهداشت در سطح مركزي بسيار كوچكتر مي شود و امكان آن مي يابد كه                      
نمايندگان مطلع خود را به واحدهاي اجرايي استان و شهرستان اعزام دارد، نظارت كند و بر مبناي اطالعاتي كه از                     

 .ي آن سياستگذاري كندسطوح اجرايي دريافت مي كند اولويت ها را تشخيص دهد و به مقتضا
 
 تغيير در عملكرد وزارت بهداشت  ) ج

در باره شكل مديريت سازمان هاي دولتي      .  تغيير وزارت بهداشت بخشي از اصالحات در كل دولت است          
 : چهار نظر گاه عمده وجود دارد
 و   در اين ديدگاه تاكيد اساسي بر شرح شغل، زنجيرة سلسله مراتبيِ دستورات                  :بوروكراسي سنتي   

 .وظيفه است) يا انجام ندادن(مسئوليت پذيري در برابر انجام دادن 
در اين نگرش نوعي كسب هويت از سازمان و احساس غرور نسبت به آن                   :  الگوي سازمان ژاپني     
اين نظريه با حد اكثر انعطاف پذيري در اشتغال و حد اقل سلسله مراتب آميخته                .  مهمترين انگيزه كار قرار مي گيرد    

قرارداد هاي درازمدت يا مادام العمر استخدام، شايسته گزيني در سنين جواني و تعهد آموزش ضمن خدمت از                 .  است
 .ويژگي هاي اين نظرگاه است

 به نظر پيروان اين نگرش آدمي زماني مي تواند خوب كار كند كه در حرفه اي آموزش                  :دانش حرفه اي   
 .تشخيص درست و استفاده از شم و شعور، اعتماد كردبه چنين كساني است كه مي توان در . كافي بيابد

 با اينكه مديريت نوين دولتي جهاني شده است هنوز اين جنبش بنيانگذار شناخته               :مديريت نوين دولتي    
ارزش در برابر   "شده ندارد، متن مشخصي براي آن نوشته نشده است، نامي واحد ندارد و گاه با عنوان تئوري                      

مديريت نوين دولتي را مي توان در سه        .   از آن نام مي برند     "مديريت هدفدار " يا   "لتمدرنيزاسيون دو "  "پول
 : جزء اصلي خالصه كرد

 به نوعي كه     ”عرضه خدمات “ از   ”سياستگذاري و تامين مالي   “ جدا ساختن وظيفه حكومت در باره        )الف(
ند و عرضه خدمات، تا آنجاكه ممكن        واحد هاي مركزي وزارتخانه كار هاي سياستگذاري و تامين مالي را دنبال كن            

واحد هاي اجرايي  .  است در قالب قرار داد هايي كه خود به صورت رقابتي شكل مي گيرد، به شهرستان ها محول شود               
 .ممكن است دولتي، خصوصي، يا غير دولتي باشند

: ك است    جزء دوم، فراهم ساختن انگيزه هاي كار براي كاركنان در وجه فردي يا گروه هاي كوچ                  )ب(
 استخدام يا اخراج مي شوند و حقوق مي گيرند و ارتقا           بر مبناي كار و عملكردشان    كاركنان تا آنجا كه ممكن است       

مديريت نوين دولتي با امنيت شغلي،      .  مي يابند و كارشان به طور منظم توسط مديران بالفصل آنان ارزيابي مي شود           
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پاداش يا ارتقاء بر    .   ارشديت، يا سال هاي خدمت ميانه اي ندارد       ارتقا و افزايش دستمزد بر حسب سال هاي تجربه،        
 .پايه ارزيابي هاي درازمدت طرز كار و برخي استانداردها و شرايط خدمت صورت مي گيرد

 سومين جزء تاكيد بر سنجش يا اندازه گيري براي تعيين هدف هاي سياست دولت، تخصيص منابع،                  )ج(
 .ات استو ارزيابي عملكرد افراد و موسس

قضاوت در باره اينكه تا به امروز مديريت نوين دولتي چقدر توانسته است اصالح نظام دولتي در                          
زيرا در عمل مديريت نوين دولتي بسته اي آماده          .  كشورهاي توسعه يابنده را تحت تاثير قرار دهد آسان نيست            

اري از سياستگذاران كه در متناسب بودن كل        بسي.  هر كس مي تواند به هر تعداد از اجزاي آن را انتخاب كند           .  نيست
مي توان انتظار داشت كه    .  مديريت نوين دولتي ترديد مي كنند بعضي از اجزاي آن را بسيار مفيد و جالب يافته اند                 

 .شمار تجارب مفيد استفاده از مديريت نوين دولتي افزايش يابد
  ـ  همكاري و رقابت )د(

ي غيردولتي و تشويق رقابت در همه زمينه ها از عرضه كنندگان           همكاري با بخش خصوصي و سازمان ها     
. خدمات باليني تا كساني كه به رفع نياز هاي پشتيباني كمك مي كنند از هدف هاي اصالح بخش سالمت است                     

 .مقصد بايد افزايش كارايي فني و پاسخگو بودن در برابر مردم باشد

 محصول اصالح چه خواهد بود ؟) 4
 را به خدمات    دسترسي مردم  را افزايش دهد،     كارايي خدمات  اصالح بخش سالمت بايد        بنا به تعريف،  

 . برنامه هاي سالمت را ارتقاء دهدهزينه ـ اثر بخشيبيشتر كند و 
. است  (Output)و برونداد     (Input) نشان دهنده رابطه ميان درون داد         كاراييدر نگرش سيستمي،     

برونداد بيشتر با درون داد ثابت يا همان اندازه برونداد در شرايط كاهش                افزودن به كارايي به معناي برگرفتن         
 .معموال براي كارايي سه وجه مشخص ذكر مي شود. درون داد است

 
به اين معناست كه براي توليد محصولي معين، حداقل منابع بكار رود و يا اينكه مقدار                  كارايي فني ـ    

در شبكه هاي بهداشت و درمان كشورمان، از آغاز بر مبناي             .  آوردثابت و معين منابع، محصول بيشتري فراهم          
براي قرار گرفتن در پوشش عملياتي هر بهورز يا هر            )  اوپتيموم(محاسبه هاي منطقي و رياضي، جمعيت مطلوب        

اگر مالحظات سياسي يا موجبات اضطراري موجب مي شد كه         .   نفر برآورد شده بود    1500خانه بهداشت نزديك به     
 و افزوده شدن    كاهش كارايي فني   نفر را در پوشش خود گيرد در عمل تن دادن به              600بهداشت فقط مثال    خانه  

از نمونه هاي ناكارايي فني در       .  به همين دليل نيز به شدت از آن پرهيز مي شد              .  بهاي واحد خدمات مي بود    
راحي نظام، نامي از آن نبود و بعد ها        شبكه هاي بهداشت و درمان كشور تسهيالت زايماني است كه از ابتدا نيز در ط             

 در هزار، پيش بيني كردن تسهيالت زايماني         30 يا   20در جامعه اي با ميزان تولد      .  به مالحظاتي به آن اضافه شد     
 هزار نفري به معناي آنست كه صرف نظر از سرمايه گذاري براي                40 يا حتي    20براي پاسخگويي به جمعيت      
ر طول سال، سه ماما، يك خدمتگزار و يك راننده، مامور پاسخگويي به نيازي باشند                 احداث فضا هاي مورد نياز، د    

جمع تصميم گيران آن روز، مجريان را با        .   ساعت خالصه مي شود   24كه در يك زايمان و حد اكثر سه زايمان در            
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 .چشم پوشيدن از راه هاي جايگزين به سمتي كشاندند كه معارض كارايي فني بود
ـ اثر بخشي هزي   در شبكه هاي  .    به اين معني است كه هزينه هر جزء از برونداد به حداقل ممكن برسد               نه 

بهداشت و درمان كشورمان همواره كوشش بر اين بوده است كه از تكرار عين خدمتي در دو سطح متفاوت احتراز                      
مركز (االتر از آن     ناگزير در سطح ب    .  اگر قرار است بهورز در خانه بهداشت به تزريق واكسن دست زند                .  شود

خانه هاي بهداشت  .  نخواهد بود )  توسط پزشك يا كاردان    (جايي براي ايمن سازي       )  بهداشتي درماني روستايي   
اگر جز اين بود آنگاه اثر بخشي        .  ضميمه در كنار مراكز بهداشتي درماني روستايي با همين منطق پديد آمده اند              

 .تايي كاهش مي يافتهزينه ايمن سازي در مراكز بهداشتي درماني روس
ـ     به اين معناست كه درون داد ها به مقداري كه مردم را بيشتر راضي كند و در كاري                   كارايي تخصيصي 

به عنوان مثال ممكن است مادران مراجعه كننده به مركزي كه            .  كه مردم براي آن ها ارزش بيشتر قايلند بكار افتد         
ت باال قرار دارد و از آموزش و راهنمايي مادران در باره پايش رشد              كارايي فني و اثر بخشي هزينه هاي آن در درجا        

كودكان دريغ نمي ورزد توقع داشته باشند كه عالوه بر اين آموزش ها، در باره سوء تغذيه كودكان به مشاوره هاي                     
ر مركز به هر    اگ.  پيچيده تر فني دست زند يا براي نمايش شيوه هاي پخت غذا و تغذيه كودك كارگاه هايي داير كند                

 .دليل نتواند يا نخواهد به اين نياز پاسخ دهد كارايي تخصصي آن تقليل خواهد يافت
در اصالح بخش سالمت كشورمان بايد صور گوناگون كارايي، تصميم گيري ها و برنامه هاي همه ابعاد                  

 .گيرد و ادامه يابد بر نظام بهداشتي را در
در .  رمان مالك دسترسي مردم در شهر و روستا متفاوت بود         در طراحي شبكه هاي بهداشت و درمان كشو      

روستاها ضابطه حد اكثر يك ساعت پياده روي تعيين كننده حد اكثر فاصله اي ميان خانه بهداشت در روستا هاي                     
در شهرها، با رعايت تراكم جمعيت هاي شهري، حتي در شهرهاي با كمترين تراكم نيز دسترسي جمعيت                 .  قمر بود 
بعدها، با ايجاد پايگاه هاي بهداشت     .  ري به خدمات بهداشتي و درمان سرپايي عمومي سهل و سريع بود             نف 10000

 .ميزان اين دسترسي افزايش يافت
 معياري است كه بايد در جريان گسترش شبكه ها و ادغام برنامه ها تحقق مي يافت                 هزينه ـ اثربخشي  

 بانك جهاني، هزينه ـ اثربخشي، معيار       1993 گزارش سال    در.  ولي هرگز مشمول پژوهشي كنجكاوانه قرار نگرفت      
خدماتي كه بخش خصوصي در آن      .  اصلي انتخاب مداخله هايي كه بايد هزينه آن ها را دولت بپردازد تلقي شده است            

ولي حتي در انتخاب اين گونه خدمات و              .  سودي نمي يابد بايد قطعا توسط دولت سرمايه گذاري شود               
يعني هدف بايد به حد اكثر رساندن منافع هر مداخله قرار           .  ز بايد مالك، هزينه ـ اثربخشي باشد      سرمايه گذاري ها ني 

 .در اين حال، اگر منفعت بهداشتي را ارزش تلقي كنيم ارزش پول، معادل هزينه ـ اثر بخشي خواهد بود. گيرد
.  تواني، بيماري به اين معني كه مرگ، نا        .   است ذهني؛و اثربخشي،    عينيمساله اينست كه هزينه،       

DALY    وQALY                    عيني، و نرخ تنزيل، ارزش نسبي هر سال از زندگي، اميد زندگي، و ناتواني نسبي همراه باهر ،
يعني هر محاسبه كننده مي تواند با تلقي خاص خود به نوعي محاسبه كند و                  .  بيماري غير كشنده، ذهني است     

 .هزينه ـ اثر بخشي ديگري به دست دهد
علت شكست  .  محصوالتي كه از اصالح بخش سالمت انتظار مي رود ظرفيت سازي است            يكي ديگر از    
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سرمايه خود به   .  بسياري از طرح هاي توسعه را امروز توجه نكردن كافي به ايجاد ظرفيت در نيروي انساني مي دانند                
 .راهم آوردخود به توليد و بهره وري نمي رسد مگر آنكه توان انساني و سازماني موجبات اين كار را ف

 پيش نياز اصالح نظام بهداشتي ) 5
اصالح .  وجود نابساماني ها، لزوما به اين معنا نيست كه شدت نياز، اوضاع را به نفع اصالح تغيير خواهد داد                 

 : نظام بهداشتي به پيش نيازهايي احتياج دارد 
 
 حمايت سياسي) 1

ولي رهبري هاي سياسي در بسياري از      .  درهبري سياسي براي تكوين اقدام هاي عملي اصالح ضرورت دار        
كشور هاي در حال رشد، شكننده و كم دوام است و پيوند يافتن جريان اصالح به فرد يا گروهي خاص ممكن است                      

الزمه اين كار تحليل درست وضعيت، شناخت گروه هاي ذي نفع و مخالف اصالحات و                  .  به زيان آن تمام شود     
 با هر يك از اين طرف هاست تا جريان اصالح ضمن برخورداري از رهبري                 استراتژي هاي روشن براي بر خورد     

تجربه هاي اخير در اروپا و آمريكاي شمالي جاي ترديد باقي نمي گذارد كه             .  سياسي، به استحكام ممكن دست يابد     
ته كه  اين نكته در كشور هاي كمتر توسعه ياف       .  اصالح نظام بهداشتي فرايندي به شدت سياسي و پرمجادله است           

. عالوه بر طيف وسيع افراد موثر محلي، سازمان هاي بين المللي كمك نيز دخالت مي كنند، پيچيده تر مي شود                     
از اين رو نيازمند شجاعت     .  سياسي بودن فرايند اصالحات به اين معناست كه ممكن است يك سر آن ناكامي باشد               

 مه هاي تنظيم خانواده، سبب هرج و مرج در جامعه و           در اجراي برنا   اينديراگاندياقدام شجاعانه   .  و آمادگي است  
اگر ميل به ماندن در قدرت به هر قيمت در ميان باشد، هرگز چنين برنامه هايي پا                    .  شكست او در انتخابات شد     

 .نمي گيرد
 
 شناخت نظام بهداشتي) 2

آنچه ميان  .  م شبيه اند مديريت و برنامه دارند و از اين نظر به ه          همه نظام هاي بهداشتي منابع و سازمان و      
در كنار همه نظام هاي    .  نظام ها تفاوت ايجاد مي كند طبيعت ارتباط ميان واحد ها و سازمان هاي گوناگون نظام است             

ولي رابطه اين حكومت با سالمت مردم چگونه است؟ تامين مالي همه خدمات با                 .  بهداشت، حكومتي وجود دارد   
ر بر آن حاكم است؟ خريداران سازماني كدام واحد هايند؟ سطح ملي يا               خريدا دولت است؟ رابطه عرضه كننده و      

است؟ عرضه كنندگان چه كساني هستند؟ فقط دولتي ها،             شهرستان؟ قرار داد مي بندند؟ اين مناسبات قانونمند        
ه ميان  غيردولتي ها و بخش خصوصي نيز در كارند؟ غلبه با كدام وجه از خدمات است؟ بيمارستاني يا سرپايي؟ رابط                  

و جذب كنندگان آن ها چگونه است؟ تحقيقات چه وضعيتي           )  موسسات آموزشي :  (توليد كنندگان نيروي انساني      
دارد؟ رابطه با ديگر سازمان هاي موثر بر سالمت چگونه است؟ مردم چگونه در كار سالمت دخالت داده مي شوند؟                    

 .و بسياري از اين پرسش ها
 داشتيوضعيت تامين مالي در نظام به) 3

كار هايي در   اينكه مردم چگونه و با چه ساز و        :  اين امر، در تعيين استراتژي هاي اصالح تاثير عمده دارد           
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هزينه هاي تامين سالمت شراكت مي ورزند، وضعيت بيمه هاي اجباري يا خصوصي چگونه است؟ در كشور هايي كه                
سازمان هاي اعطا كننده   .  ي بسيار بيشتر است   بخش عمده از منابع مالي، به كمك هاي خارجي تكيه دارد دشوار             

 .كمك، چندان عالقه اي به حل مشكالت سيستميك ندارند و كمك به اين يا آن برنامه خاص را ترجيح مي دهند
 

 گردآوري اطالعات كافي) 4

محاسبه شاخص هايي  .   اطالعات جامع براي تحليل وضعيت و انتخاب استراتژي هاي موثر ضرورت دارد            
 بيماري ها، و هزينه ـ فايده و هزينه ـ اثر بخشي مداخله هاي گوناگون امروز بسيار بيش از گذشته ميسر                      چون بار 

 .شده است
 

 شناخت خصوصيات سازماني) 5

اگر روزي انتخاب بهترين استراتژي ها ميسر گردد اجراي آن ها قائم به وجود سازماني پويا و منطقي                      
 .بود خواهد

يادشده فراهم باشد اتفاق هايي ممكن است موتور محرّك اصالحات قرار گيرد و             زماني كه پيش نياز هاي     
 : فرايند اصالح را سرعت بخشد مانند 

اين عامل بسيار بيشتر از تغييرات اپيدميولوژيك يا دموگرافيك           .  تحول هاي شگرف سياسي و اقتصادي      •
ر كشور هاي اقمار اتحاد جماهير      مثال بارز اين عامل، تحول نظام هاي بهداشتي د          .  موثر قرار مي گيرد  

 .شوروي سابق پس از فروپاشي است
در كشور هايي كه مسائل    .  رهايي كشور ها از جنگ هاي داخلي نظير آنچه در موزامبيك و كامبوج روي داد             •

اقتصادي يا كشمكش هاي داخلي به سقوط دولت منجر نشود اصالحات به انتظار فرا رسيدن شيوه نوين                  
ضرورت اصالحات در همه     به عنوان مثال در زامبيا با وجود احساس فوريت و         .  د نشست اداره كشور خواه  
در عصر پس از آپارتايد، اكنون       .   به تعويق افتاد   1990، كار جدي تا انتخابات سال        1980سال هاي دهه   

 .شرايط براي اصالحات نظام بهداشتي در افريقاي جنوبي فراهم مي شود

 چه بايد كرد ؟) 6
اصالح نظام بهداشتي، همانند هر مساله ديگر در گرو گام هاي سنجيده و حساب شده است،                 حل مساله   

 : يعني
 . اينكه كدام جنبه ها يا ابعاد نيازمند اصالح است: بيان مساله
تامين مالي، پرداخت، سازمان و       (اينكه در هر يك از چهار جنبه اساسي بخش بهداشت                :  تشخيص

يد آمدن مشكل مي شود و كدام يك از نيروهاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، يا               كدام عامل ها موجب پد   )  مقررات
 . سياسي اهميت بيشتر دارند
اينكه در چهار جنبه اساسي، به چه تغييراتي مي توان دست زد و در اين زمينه از                        :  تعيين گزينه ها 
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 . تجربه هاي ملّي و بين المللي چه مي توان آموخت
اجرا و  عيت هاي موجود، نيروهاي موافق يا مخالف، منابع و ظرفيت ها؛                برمبناي واق :  تصميم گيري 

 .ارزشيابي

 خالصه 
چون نياز ها در تحول دائم اند سازمان      .  هدف غايي هر سازمان بهداشتي برآوردن نياز مردم و جامعه است           

اين رو اصالح نظام بهداشتي يا      از  .  عرضه كننده خدمات نيز بايد از انعطاف و توان سازگاري با نياز ها برخوردار باشد             
يكي تامين  :  اصالح بخش سالمت دو محور عمده دارد         .  بخش بهداشت را بايد فرايندي مستمر و دائمي دانست         

كردن هزينه ها؛و ديگر، اصالح ساختار و روابط سازماني كه از آن بيش از همه به تمركززدايي                    منابع مالي و كارا   
پيچيدگي كار در كشور هاي توسعه يابنده كه توان        .  كاري دشوار و پيچيده است    اصالح بخش سالمت    .  اراده مي شود 

الزمه توفيق در اين راه عزم ملي و حمايت سياسي          .  تحليل سياست ها اندك و ديگر منابع، محدود است بيشتر مي شود         
 و توزيع منابع، گردآوري     است تا تحليل سياست ها و نياز ها، اصالح ساختار و بهبود مديريت، منطقي كردن تامين مالي                

 .اطالعات كافي و بهره گيري از تجربه ها ميسر شود

 پيشنهاد
. جريان اصالح نظام سالمت به وضوح مشخص كنند         دولت و مجلس شوراي اسالمي موضع خود را در برابر            ـ   1

رمان و آموزش   مسؤوليت وزارت بهداشت، د     اصالح نظام سالمت تعهد حاكميت باشد و در آن تكليف و            به نوعي كه  
برنامه ريزي كشور، و ديگر        و تأمين اجتماعي، سازمان هاي بيمه گر، سازمان مديريت و              پزشكي، وزارت رفاه  

 .نهادهاي مرتبط مشخص شود
جايگاه رسمي، صاحب اختيار در مشاوره و به            اگر بنا بر ادامه فعاليت اصالحات باشد، واحدي كوچك، با             ـ   2

 .مأمور پرداختن به اين كار شود ،ن، برخوردار از حمايت هاي قانوني و خاصصاحب نظران و خبرگا كارگيري
با آن چه تاكنون    .  طراحي و براي تأمين منابع آماده شود        اي و مقيد به زمان     هاي مرحله  اي روشن با هدف    برنامه ـ   3

اي كه به كمك بانك      عهنتيجه مطال .  است  اصالح نظام سالمت به اجرا درآمده بخشي از لوازم اين كار مهيا              به نام 
سالمت جريان دارد، در اين باره         براي بررسي وضعيت كنوني نظام     )  موجود(داده هاي ثانوي      جهاني و با تحليل   

 .دهنده خواهد بود ياري
برنامه پنج ساله و به عنوان پژوهش كاربردي تلقي           اي درازمدت، در حد سه يا چهار       اصالح نظام سالمت پروژه    ـ   4

بسته .  پذيرفته شده به كل كشور تعميم يابد        ر محدوده هاي جغرافيايي معين به اجرا درآيد و نتايج          د  شود، هر جزء  
تا حركت اصالحي به همه       پژوهش، مي توان دانشگاه هاي متفاوت را عرصه پايلوت قرار داد              به طبيعت موضوع  

 .استان يا دانشگاهي خاص محدود نماند ها راه يابد و ظرفيت سازي به دانشگاه
مناسبات دشوار و فرساينده بوروكراتيك         ،با فرض اينكه منابع مالي كشورمان از عهده اين كار برآيد                 ـ    5

سالمت از تسهيالت     در چارچوب پژوهش كاربردي مي بايست اصالح نظام         .  كند مي  ها را بي طاقت     بردبارترين
تجربه كار با بانك جهاني نشان داد          .معامالتي خاص برخوردار باشد     كافي در به كارگيري افراد و مقررات مالي و         
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سازماني معتبر مانند     دشوار طراحي و به تصويب رساندن برنامه به ويژه در شرايطي كه               كه پس از گذار از مرحله      
 .مرحله اجرا با كمترين دشواري طي مي شود سازمان جهاني بهداشت كارگزار برنامه باشد

جمعي كثير به   »  مصالح پاي كار  «براي احداث      سالمت با تالش   آنچه تا به امروز در چارچوب اصالح نظام         ـ   6
ملي، پيش از آن كه زمان از          به حكم صيانت از منابع     .  خود، به هيچ روي بنا نيست        .  بناست  دست آمده همانند  

 به  اين نتايج آماده    »مصالح  «  برخي از   .  و رساندن آنها به جايي كه بايد، اقدام شود             دست برود به استفاده از اين     
 .پژوهش، تكميل مدل و آزمودن آن در عمل است كارگيري است و بعضي ديگر نيازمند پيگيري

محتوايي بر آن سايه افكند، وزارت بهداشت دو             يابد يا نيابد و در صورت ادامه يافتن، هر            ادامه اصالحات ـ   7
 : در دستور كار خويش قرار دهد حركت هم سو را

 ها و  و كارهاي افزودن به كارايي هزينه جستن و به كار بستن ساز ـ الف
اين نوع هزينه كردن حتي      با.  افزودن به سهم بخش سالمت از محصول ناخالص داخلي             تالش مؤثر براي   ـ ب

 ،روزافزون در بهترين شرايط نيز برآوردن توقع هاي        GDP و با اين سهم از       نيز سودي ندارد  GDP دو برابر كردن  
 .محال است
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 مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و درمان
 

 حفوظپوردكتر سعاد م
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده بهداشت

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 .تعاريف مختلفي از كيفيت را بيان نموده، مفهوم كيفيت را در بهداشت و درمان با ذكر مثال، تحليل كند •

 .دانشمندان نظريه كيفيت، توصيف نمايدتاريخچه كيفيت را از ديدگاه رهبران و  •

جامع را با مراحل آن توضيح داده و براي هر كدام مثال عملي ارائه              /  سير تحول مديريت كيفيت فراگير     •
 .كند

سطوح مديريت كيفيت و جريان فعاليت هاي الزم جهت دستيابي به آن را شرح داده، تجزيه و تحليل                     •
 .نمايد

 .ت و درمان را شرح دهدكيفيت و ارزش آن در بهداش •

 .نقش كاركنان بهداشتي در ارائه خدمات را توصيف و نكات اساسي آنرا تحليل كند •

 .ارتباط بين هزينه و كيفيت را تشريح  و براي رده هاي اصلي هزينه كيفيت مثال هاي عملي ارائه نمايد •

وضعيت موجود كشور،    هزينه را تعريف، و راههاي محدودسازي هزينه را شرح داده، با توجه به                       •
 .راههاي عملي پيشنهاد نمايد

 
 
  

 مقدمه
. تاكيد بر كيفيت در اقتصاد جهاني امروز، كليد دستيابي به شايستگي در عمليات و فعاليت ها مي باشد                     

ت، در محيط هاي پررقابت امروز، كيفي    .  افزايش كيفيت، منجر به افزايش بهره وري و منافع وابسته به آن، مي گردد            
زيرا .  بيمارنگر، استفاده مي نمايند  /  يك نكته كليدي و اساسي براي بيمارستان هايي است كه از روش هاي مددجونگر           
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 .بيمارستان ها، درك كرده اند كه كيفيت نامطلوب وضعيت، بسيار گران تمام خواهد شد
ورهاي پيشرفته، به دليل    در مراقبت هاي بهداشتي و درماني نيز، مفهوم كيفيت و پرداختن به آن، در كش               

مددجويان و افزايش هزينه ها، معناي جديدي براي ارائه كنندگان اين مراقبت ها، پيدا             /  سطح آموزش بهتر بيماران   
رشد دانش و تكنولوژي بشري در چند دهه اخير، عالوه براينكه پيام آور رفاه نسبي در بيشتر جوانب                     .  كرده است 

در واقع، به نوعي هنر     .  ستفاده بهينه از امكانات و منابع موجود، هموار نموده است           براي انسان بوده، راه را براي ا       
خوب مصرف كردن، توجه به كيفيت و مصرف بهينه در امور مختلف و فعاليتهاي اجتماعي گوناگون را به انسان                       

 .آموخته است
ني كلمه از آن، بهره گرفته      اين مقوله، سال هاست كه در كشورهاي مترقّي، مورد توجه واقع شده و به مع              

و در اين راستا، قدم هاي بسيار مفيدي براي ارائه خدمات بهتر و با كيفيت باالتر برداشته شده و                          .  شده است 
توجه به كيفيت و هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي و درماني،          .  پيشرفت هاي قابل توجهي نيز حاصل گرديده است       

افزايش سريع و روز افزون     .  ور بهداشت و درمان را به خود مشغول نموده است          اكثر دولت ها و دست اندركاران ام      
هزينه هاي بخش بهداشت و درمان، بويژه هزينه هاي مربوط به تشخيص و درمان در سراسر جهان، موجب گرديده                  

ري از  تا متخصصين، اعم از اقتصاددانان، مديران و حتي پزشكان و پرستاران و كارشناسان بهداشتي، در بسيا                     
 .كشورها، در پي يافتن شيوه هاي جديد به منظور محدود سازي هزينه ها، بر آيند

در شرايط حساس كشور عزيز ما نيز، اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است، و لذا ضرورت توجه به                            
به اين امر كه     خصوصاً با عنايت     .  مراقبت هاي با كيفيت مطلوب و با حداقل هزينه را اجتناب ناپذير مي سازد                

مهم ترين اهداف مراكز بهداشتي درماني، ارائه خدماتي رضايت بخش و مقرون به صرفه، مطابق با استاندادهاي                    
لزوم ايجاد تعادل در كيفيت و هزينه       .  علمي و به مناسبترين شكل و روش و در كوتاه ترين زمان ممكن، مي باشد              

 .قع شودخدمات همواره الزامي است و بايد مورد توجه وا

 مفهوم كيفيت و تعاريف آن
 تعاريف بسيار زيادي شده است كه بسياري از آن ها در موقعيت هاي مختلف، كاربرد              Qualityاز كيفيت يا    

دارند و در اينجا به برخي تعاريف مي پردازيم، ولي نكته مهم در بحث كيفيت، در خصوص اندازه گيري يا سنجش                      
ذهني بودن مفهوم كيفيت مراقبت ها براي استفاده كنندگان از مراقبت هاي بهداشتي،           آن است، كه اين امر، به دليل        

بسيار مشكل مي باشد، زيرا استفاده كنندگان از خدمات، كيفيت را براساس عوامل مختلفي مانند؛ برداشت آن ها از                   
از خدمت، تجارب دوستان و     مهارت و تبحر ارائه كنندگان خدمت، ميزان معلومات خودشان، تجارب قبلي استفاده               

 .آشنايان، برداشت و تلقي آن ها از محيط و فضاي مراقبت و ارزش هاي شخصي، تعيين مي نمايند
كيفيت يعني كلّيت خصوصيات و شكل يا ظاهر يك فرآورده يا خدمت و راه               :  مي نويسد)  1995(موريس و بل    

 و خواسته هاي آن ها را در قالب قضاوتي خاص و تخصصي،           تامين آن، كه توانايي ارضاء نيازهاي دريافت كنندگان خدمت        
 در پژوهشي كه در يكي از بيمارستان هاي آالباماي امريكا انجام شده است، كيفيت را، مواجهه با                      .دارا مي باشد 

ام تقاضاهاي بيماران يا مددجويان و حتي فراتر از آن، تعريف نموده  و تاكيد كرده اند كه كيفيت؛ يعني درست انج                     
 . دادن كار در اولين بار
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كيفيت مراقبت هاي بهداشتي، عبارتست از درجاتي از خدمات ارائه شده به افراد و جوامع كه احتمال نتايج                  
يكي از نظريه پردازان كيفيت،      )  Crosby(كرازبي  .  مطلوب را افزايش داده و مطابق با دانش حرفه اي روز باشد             

. "ت، يك هديه نميباشد، ولي رايگان است و كيفيت پايين است كه هزينه در بر دارد                 كيفيت باال رايگان اس   ":  مي گويد
بنابراين آگاهي و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان جزء جدايي         .  كيفيت، توسط مشتريان يك سازمان تعيين مي شود      

 سازمان يعني ارائه دهندگان     ناپذير اكثر عقايد و ايده هاي مربوط به كيفيت بوده و اين شامل؛ مشتريان داخلي درون              
 . خدمات، كه براي همديگر نيز كار انجام مي دهند، و مشتريان خارجي، مي باشد

بطور كلّي براي اينكه واژه كيفيت، مفهوم مورد نظر گوينده را برساند، بايد كسي كه اين واژه را بكار                        
و نيز، بايد درك مشابهي از كيفيت داشته         مي برد، يك درك روشن و كاملي از معني آن داشته باشد و مخاطبين ا               

در هر سازمان، براي پيشگيري از سردرگمي از يك طرف،          .  باشند تا امكان بحث و گفتگو و انتقال پيام فراهم شود          
 .و پرداختن به فعاليت هاي ارتقاء از طرف ديگر، الزم است يك تعريف توافق شده اي از كيفيت وجود داشته باشد

تتاريخچه كيفي 
 و  1940مفهوم كيفيت، ريشه در كار متخصصين صنعتي دارد، اهميت كيفيت در صنعت در دهه هاي                    

تالش هاي اوليه روي بخش توليد متمركز بوده است و بعد ها بخش هاي خدماتي را              .   مورد توجه قرار گرفت    1950
كيفيت يعني  :  يفيت ارائه داد  ، تعريف گويايي از ك     1951در سال   )  Fiegenbaum(فيجن باوم   .  نيز در برگرفت  

شايد سه نفر از    .  توانايي يك محصول در برآوردن هدف مورد نظر، كه با حداقل هزينه ممكن، توليد شده باشد                   
 مشهورترين و كليدي ترين رهبران نظريه كيفيت كه تاثير اساسي در صنعت امروز جهان داشته اند، فيليپ كرازبي                  

)Philip Crosby(  جوزف جوران ، )Joseph Juran  (  و ادوارد دمنيگ )Edward Deming  (ايشيكاوا و )Ishikawa (
يا ويژگيها و استانداردهاي    )  Requirement( ، كيفيت را تطبيق يك محصول يا خدمت با الزامات         كرازبي.  مي باشند

الزامات يا شرايط   به نظر او، كيفيت پايين از عدم تطبيق محصول يا خدمات با              .  از پيش تعيين شده، تعريف مي كند     
او به اين نكته اشاره دارد كه الزامات شامل كليه كارهاي الزم و ضروري براي توليد يك                     .  الزم، ناشي مي شود  

كرازبي، اهميت  .  است)  Customer(محصول يا ارائه يك خدمت مي باشد، كه مطابق انتظارات و توقعات مشتري              
ه و مي گويد كيفيت باال رايگان است و كيفيت پايين است كه هزينه              رابطه كيفيت را با هزينه، مورد توجه قرار داد         

در بر دارد، او معتقد است؛ اگر كيفيت را درك كرده و نسبت به آن تعهد نشان دهيم، قابل دسترس، قابل سنجش                        
 . تاكيد دارد"انجام درست كار در بار اول"او نيز بر . و سودبخش، خواهد بود

يا خدمت را مناسب بودن آن كاال يا خدمت براي هدف يا استفاده خاصي كه                  ، كيفيت يك كاال     جوران
طراحي كيفيت،  :  او براي ارتقاء كيفيت يك رويكرد سه مرحله اي دارد كه عبارتند از             .  منظور شده، تعريف مي كند   
 .كنترل كيفيت و ارتقاء كيفيت

براساس نيازها و   )  يا خدمت ( طراحي محصول     شامل شناخت و تعيين مشتري ها و نيازهاي آنها،        :طراحي كيفيت 
 . باالخره طراحي فرآيند ها براي توليد آن محصول مي باشد

منطبق با  ( عبارتست از ارزشيابي عملكرد به منظور تعيين عملكرد واقعي و مقايسه آن با اهداف                  :كنترل كيفيت 
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 ).تعريف نظارت و كنترل در مديريت
 .اخت مناسب و تيم هاي ارتقاء براي ارتقاء فرآيند ها استشامل ايجاد زير س: ارتقاء كيفيت

همچنين جوران، براي كنترل كيفيت بر استفاده از روش هاي آماري تاكيد بسيار دارد، دمينگ نيز، بعد از                   
جنگ جهاني دوم، با توجه به عدم موفقيت نظريه خود در امريكا به ژاپني ها كمك كرد تا اقتصاد خود را بازسازي                       

او تامين  .  تجارت ژاپن و موقعيت برتر اقتصادي اين كشور را به اثرگذاري آقاي دمنيگ نسبت مي دهند                   .  دكنن
. حاصله از عملكرد فرآيند ها را مورد تاكيد قرار داده است           )  Variations(رضايت مشتريان و كاهش تفاوت هاي       

دمنيگ چهارده اصل را براي انجام درست كارها        .  استراتژي او بر محور ايجاد كيفيت و ارتقاء مستمر آن دور مي زند           
 .در بار اول؛ و برآوردن نيازها و انتظارات مشتريان، ارائه داده است و بر آن تاكيد دارد

 :اين چهارده اصل عبارتند از

 . ـ براي ارتقاء كيفيت خدمت يا محصول؛ ثبات داشته باشيد و اين هدف را به تمام كاركنان اطالع دهيد1
 .سفه جديد نقص صفر را به تمام سطوح سازمان بياموزيد و آن را بپذيريد ـ فل2
كيفيت، نتيجه ارتقاء    .   ـ متوجه باشيد كه بازرسي فقط مشكالت را مي سنجد ولي آن ها را اصالح نمي كند                     3

 .فرآيندها است
 . ـ براي تدارك مواد اوليه، به كيفيت اولويت دهيد نه به كميت4
 .حصوالت يا خدمات را بطور مستمر، ارتقاء دهيد ـ فرآيندها، م5
 . ـ از وسايل كمك آموزشي جديد جهت آموزش ضمن خدمت كاركنان استفاده كنيد6
 . ـ نظارت در سازمان را ارتقاء دهيد7
 . ـ ترس از بيان عقايد و گزارش مشكالت را از ميان برداريد8
د و افراد را جهت كار تيمي در رسيدن به اهداف سازمان              ـ موانع همكاري بين واحدهاي مختلف را از بين ببري           9

 .هدايت نماييد
 .شعارها و پوسترها براي نيروي كار را حذف كنيد. ـ 10
 . ـ سهم روش هاي آماري در بخش توليد را كاهش دهيد و بر كيفيت متمركز شويد نه بر كميت11
 .خدشه دار مي نمايد، از ميان برداريد ـ موانعي كه غرور كاركنان را نسبت به كارمند بودنشان 12
 . ـ امكان برخورداري از برنامه آموزش مداوم و خودارتقايي را جهت همه افراد فراهم نماييد13
 . ـ همه كاركنان سازمان را در جهت دستيابي به دگرگوني و تحول ايجاد شده، دخالت دهيد14

 .معلولي را ارائه داده است نيز، حلقه هاي كيفيت و نمودارهاي علّت و ايشيكاوا

 )Total quality management( سير تحول مديريت كيفيت فراگير يا جامع
در سال هاي اخير، نظام هاي ارتقاء و مديريت كيفيت به سرعت متحول شده اند، از حدود دو دهه گذشته،                   

زين و يا تكميل شده اند، سپس       جايگ)  Quality control(فعاليت هاي بازرسي ساده به روش هاي كنترل كيفيت         
بوجود آمد و راه تكاملي در پيش گرفت و اكنون ارتقاء مستمر كيفيت               )  Quality assurance(تضمين كيفيت   
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Continuous quality Improvement  (C.Q.I)      تيا مديريت جامع كيفي )Total quality management (
ابتدا هر روش بطور مختصر، معرفي و         ).  كل سازمان مي باشد  زيرا در برگيرنده     (جاي همه آن ها را گرفته است         

 .تعريف مي شوند

 )Inspection(بازرسي

شامل فعاليت هايي از قبيل سنجش، ارزيابي يا آزمون يك يا چندين ويژگي يك محصول يا يك خدمت و                  
نكته اساسي در رابطه با     .  دمقايسه نتايج يا الزامات از پيش تعيين شده، به منظور تعيين درجه تطبيق آن ها مي باش                

فعال )  توليد محصول يا ارائه خدمت     (بازرسي اين است كه نظام بازرسي فرآيندي است كه پس از وقوع حادثه                  
نظامهاي بازرسي معموالً در چهار چوب سازمان بكار گرفته مي شود و             .  مي شود و فاقد جزء پيشگيري اوليه است       

 . را به طور مستقيم و فعال در بر مي گيردتدارك كنندگان مواد اوليه و مشتريها

 كنترل كيفيت

روشي نسبتاً سنتي است و بر پايه اين پيش فرض اصولي استوار است كه خطاها و اشتباهات اجتناب                       
ناپذيرند، بنابراين راه اعمال كيفيت، بازرسي يا كنترل رويدادها بوده، تا بتوان از انجام صحيح آن مطمئن شد و اگر                     

اين مرحله از بازرسي پيشرفته تر است، زيرا از روش ها و ابزارها            .  اشتباهي وجود داشته باشد آنرا اصالح نمود      خطا يا   
و فنوني استفاده مي شود كه پيچيده تر و دقيق تر هستند، ولي در مراقبت هاي بهداشتي، استفاده محدودي دارند،                     

خدمتي در رابطه با بيمار يا مددجو قبل از آنكه به او              زيرا به دليل ماهيت اين خدمات، غير ممكن خواهد بود كه              
داده شود مورد بازرسي، كنترل و دقت قرار گيرد، و ضمناً هر گونه خطاي حاصله، مستقيماً توسط بيمار تجربه                         

در صنعت نيز اين روش سودمند       .  مي گردد، كه برخي اوقات داراي نتايجي بسيار گران و فاجعه آميز خواهد بود               
، چرا كه تالش و منابع صرف توليد فرآورده ها يا وسايلي مي گردد، كه در همان مرحله اول ناقص يا                         نمي باشد

 Out(به طور كلي، كنترل كيفيت بر اندازه گيري يا سنجش واقعي برون داد               .  معيوبند و بايد تعمير و اصالح شوند      
put (و ميزان مطابقت آن با مشخصات تعيين شده، تمركز دارد)نش گراروش واك.( 

 تضمين كيفيت

مشتمل بر كليه فعاليتهاي برنامه ريزي شده و منظم كه در چهارچوب نظام كيفيت به اجرا در آمده و                        
اين روش در حقيقت بيش از       .  اطمينان كافي بوجود مي آورند كه محصول يا خدمت حائز الزامات كيفي مي باشد              

 فرض اساسي آن بر اين اصل استوار است كه خطاها و               مي باشد و پيش  )  Proactive(كنترل كيفيت كنش گرا      
اشتباهات قابل اجتناب مي باشند و مي توان با فعاليتهاي سيستماتيك كه با اطمينان از حصول نتيجه در هر بار                       

هدف تضمين كيفيت آن است كه مطمئن شويم كه          .  انجام يك كار، طراحي شده اند، از اشتباهات پيشگيري نمود         
صحيح هستند و خود فرآيند نيز بنحو درستي انجام شده است، زيرا كه اگر اين دو جزء درست باشد،                      درون دادها   

بنابراين روش هاي كنترل درون دادها و فرآيند ها بايستي مورد توجه قرار              .  نتيجه نيز بايد درست و صحيح باشد       
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 :مر كيفيت به بحث مي پردازيمفراگير و ارتقاء مست/ اكنون مختصري پيرامون مديريت كيفيت جامع. گيرند

 جامع و ارتقاء مستمر كيفيت/ مديريت كيفيت فراگير

اين روش مبناي بسيار وسيع تري دارد و بيش از دو روش قبل، كنشي بود، و بر خالف كنترل كيفيت و                       
ا متمركزند،  تضمين كيفيت كه بدنبال تامين مشخصات و خصوصيات خاصي هستند و كامالً بر قوانين و استاندارده                

قدمي جلوتر بر مي دارد و براين فلسفه تاكيد دارد كه هر چيزي كه امروز به اندازه كافي خوب است، ممكن است                        
 TQMهدف اوليه   .  براي فردا به همان اندازه خوب نباشد، بنابراين هدف بايد بهبود و ارتقاء مداوم در سازمان باشد                 

ن بوده، يعني همه واحدهاي سازمان را با هدف راضي نمودن               رضايت مشتري است و در برگيرنده كل سازما          
مديريت كيفيت جامع، يك شيوه مديريتي براي بهبود اثر بخشي، انعطاف و              .  دريافت كننده خدمت در بر مي گيرد      

قدرت رقابت سازمان است، و شامل سازماندهي كليه اركان و منابع يك سازمان جهت نيل به كيفيت و برآورده                       
 . يازهاي مشتريان و منافع كاركنان مي باشدساختن ن

 Quality(و كيفيت بعنوان يك چشم انداز       )  Total system(در اين روش مديريت، كل سيستم مورد نظر است           
as a vision ( و مديريت متضاد كنترل)Management vs. Control (بكار مي رود. 

 وفاداري مشتريان خارجي و     -1:  ت كه دو شكل دارد    هدف اصلي مديريت كيفيت جامع، كسب رضايت مشتريان اس        
 )كاركنان( تعهد و بازده مشتريان داخلي -2خريدهاي آنان يا ميزان استفاده از خدمات؛ 

 :رضايت مشتري را بايد در سه سطح مورد توجه قرار داد
 تامين نيازهاي اوليه: سطح اول
 .آنان بار ديگر نيز به ما مراجعه نمايندتامين انتظارات مشتريان به نحوي كه سبب شود : سطح دوم
 .توجه و تامين انتظارات مشتريان و ارائه خدمات بيش از آنچه ممكن است انتظار داشته باشند: سطح سوم
ارتقاء مستمر كيفيت نيز نشان دهنده ارتقاء فرايند و رضايت مشتريان و يا مددجويان، مي باشد و همه                      

 در زبان ژاپني،    (Kaizen)ضمناً به نام هاي ديگري مانند كايزن         .  در بر مي گيرد  عمليات و واحدهاي فعاليت را       
 . نيز خوانده مي شود(Six sigma) و شش سيگما (Zero-defect)نقص صِفر 

 مديريت كيفيت جامع موفق

يك سيستم مديريت كيفيت جامع موفق، دو سيستم مديريتي ديگر را با داشتن تعهد رفتاري و فرهنگي                   
لذا، اين سه سيستم مديريتي بايستي با هم، براي موفقيت آميز            .  يفيت مورد نظر مشتري، با هم تلفيق مي كند        به ك 

 : بودن مديريت كيفيت فراگير، همسو و منطبق باشند، اين سه سيستم عبارتند از
 Organizational Management System(OM( سيستم مديريت سازماني -
 Human Resource Management System(HRM(اني  سيستم مديريت منابع انس-
 بنابراين مديران متعهد به اجراي موفق         - Total Quality Management(TQM( مديريت كيفيت جامع      -

مديريت كيفيت جامع بايستي هر دو مدل، يعني يك مدل توسعه منابع انساني و مدل توسعه سازماني را كه با هم                       
اين مديران مي بايست تعادلي بين واقعيت هاي توسعه سازمان        ):  HRD+OD=TQM(شند  كار كنند، تواماً داشته با    
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)OD  (    و توسعه منابع انساني)HRD  (           ت، ايجاد نماينددر سازمان، اصول در     .  در راه دستيابي به اهداف كيفي
نابع انساني، در   ، و در م   )چارتها، ملزومات، سنجش ها و رويه ها و غيره       (جنبه هاي تكنيكي مديريت كيفيت بصورت      

لذا مديريت  .  يافت مي شوند )  فرآيندها، جلسات، تصميم گيري، تيم ها و غيره       (جنبه ارتباطات مديريت كيفيت يعني      
كيفيت بايد ضمن درك اين موارد، تعادل بين مهارتهاي مورد نياز و تركيب آن ها با يكديگر را انجام دهد و از                           

 .زماني و منابع انساني را مورد توجه قرار نمي دهند، بايد برحذر باشدمديريت كيفيت هاي جامعي كه توسعه سا
 

افراد ارزشمند ترين سرمايه هاي سازمان       -1:  بداليل زير بسيار مهم است     )  HRD(توسعه منابع انساني    
سازمانهايي كه   -3در بسياري از صنايع لبه رقابتي اصلي، حداكثر نمودن نيروي انساني مي باشد؛                  -2هستند؛

 آموزند تا بطور مداوم نيروهاي انساني را توسعه دهند نه تنها شانس بقاء بيشتري در قرن آينده دارند، بلكه                         مي
 رهبراني كه باورهاي خود در مورد اهميت توسعه نيروي انساني را در عمل اجرا                   -4سودآور تر نيز خواهند بود؛       

 .رمند و منابع كافي، مواجه خواهند شدمي نمايند با تصميمات بهتر، طراحي هاي سازماني دوستدار كا

 جريان فعاليت هاي الزم جهت دستيابي به مديريت كيفيت جامع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizational Practices                             عمليات سازمان
 )رهبري، بيان ماموريت، حمايت كاركنان، رويه هاي عملياتي اثر بخش، آموزش (

 Quality Principles          اصول كيفيت 
ركز بر مشتري، ارتقاء مداوم، توانمندي كاركنان، مالك گذاري، ابزار برايتم   (

 )مديريت كيفيت

 Employee Fulfillment          ارضاء نيازهاي كاركنان  
 )توانمند سازي، تعهد سازماني، ايجاد نگرش مثبت   (

 Customer Satisfaction           رضايت مشتري
 )مشتريان دائمي، پيروزي دراخذ سفارشات بيشتر (
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 مشخصه هاي تعيين كننده كيفيت خدمات 

تمايل و آمادگي كاركنان جهت ارائه         (پاسخگويي:  اين مشخصه ها در ارائه كنندگان خدمت عبارتند از         
قابليت   (دسترسي،  )داشتن مهارت ها و دانش الزم براي ارائه خدمت         (، شايستگي   ) شناسي و غيره    خدمت، وقت 

، )نرمش، احترام، مالحظه، دوستانه بودن رفتار پرسنل          (ادب و تواضع  ،  )دستيابي و امكان تماس راحت با آن ها        
 از خطر، ريسك يا شك كردن       عاري بودن   (امنيت،  )مطلع نمودن مشتريان با زبان قابل درك توسط آنان           (ارتباط

امين بودن، قابل باور    (مطمئن بودن   ،  )شامل ثبات و قابليت اتكاء     (اعتماد  ،  )مشتريان نسبت به خدمت مورد نظر      
تالش جهت  (شناختن مشتري   /  درك كردن ،  )مشاهده فيزيكي خدمت  (قابل رويت بودن    ،  )بودن و صداقت داشتن   
 ).درك نيازهاي مشتري

 )در مديريت كيفيت جامع(نگ هفت بيماري كشنده دمي

 :  مواردي كه بايد در مديريت از آن ها برحذر بود

 كمبود ثبات و مداومت، •

 تاكيد بر منافع و سودهاي كوتاه مدت، •

 ارزشيابي عملكرد، •

 ابزارهاي سنجش مديريت، فقط توسط ارقام قابل مشاهده، •

 جابجايي مديريت ها، •

 هزينه هاي بيش از حد درماني، •

 ش از حد تعهدات قانوني،هزينه هاي بي •
اهميت توانمندسازي كاركنان در مديريت كيفيت جامع و ارتقاء مستمر آن، كامالً مشخص شده است و                       

 درصد مشكالت كيفيت به علّت فرآيند       85كاركنان بايد در ارتقاء هاي فرآيند و محصول، دخالت داشته باشند، زيرا             
 :اين زمينه به كار مي روند شامل تكنيك هايي كه در . و مواد مصرفي مي باشد

  حمايت كاركنان؛ -1
  اجازه تصميم گيري نمودن به كاركنان؛ -2
 ).Quality circles( تشكيل گروه ها و حلقه هاي كيفيت -3

 نفر از كاركنان از واحد شغلي مشابه  مي باشند، كه به طور مرتب              6-12حلقه هاي كيفيت، گروه هاي متشكل از      
، و يك نفر تسهيل كننده در تشكيل و         ) ساعت در ماه   4(ت مربوط به شغل، با هم مالقات نموده         جهت حل مشكال  

اين حلقه ها، مي توانند در واحدهاي مختلف سازمان، تغييرات         .  هدايت جلسات، مساعدت نموده و آموزش مي دهد       
خالقيت، تعهد كاركنان و حس     مطلوبي را به سود ارتقاء كيفيت ايجاد نمايند، ضمن آنكه موجب افزايش انگيزش،               

 .تعلق به سازمان مي گردد
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 راههايي جهت حل شكايات مشتريان يا گيرندگان خدمت

 . شكايت كردن را براي مشتريان يا مددجويان، آسان نماييد-1
 . به شكايات، سريعاً پاسخ دهيد-2
 . شكايات را در اولين تماس، حل و فصل نماييد-3
 .ت شكايات استفاده كنيد از كامپيوتر جهت مديري-4
 . مشاغلي را كه براي خدمت به مشتريان، بهترين هستند، بكار بگيريد-5

 مديريت كيفيت و ارائه خدمت در سيستم هاي بهداشتي درماني
سيستم مديريت كيفيت براساس محورهايي مانند مشتري مداري، پيشگيري از وقوع مشكالت و تالش                

 مي تواند هر دو وجه دروني و بيروني سازمان هاي خدمات عمومي را به نحو موثري به                  براي بهبود مداوم فعاليتها،   
شرط دستيابي به اين مقصود، برقراري يك         .  يكديگر نزديك ساخته و ميان آن ها رابطه سينرژيك برقرار نمايد            

 مديريت نسبت به حفظ     و حمايت و تعهد   ...)  مديريت، كاركنان، جامعه و     (رابطه فعال ميان گروههاي ذينفع سازمان       
 .و ارتقاء اين رابطه مي باشد

مديريت كيفيت در سيستم هاي بهداشتي نيز مطلب بسيار پراهميتي است، زيرا كيفيت ضعيف خدمات                  
. ارائه شده باعث بيماري و معلوليت هاي بيشتر، هزينه هاي زيادتر و اعتماد كمتر به سيستم بهداشتي مي شود                      

اني دولتي و خصوصي با ارزشيابي كيفيت و بدنبال آن با بهبود كيفيت، موجب بهبود ارائه                   واحدهاي بهداشتي درم  
با استفاده از ارزشيابي كيفيت خدمات      .  خدمات، كاهش مرگ و مير و ناخوشي و يا افزايش كيفيت  زندگي  مي شود               

 مراقبت از مددجو، ميزان      در مراكز بهداشتي درماني، مي توان مشكالت و نواقص سازمان را در مواردي چون                 
 .عفونت و مرگ و مير، بررسي كرد و با تجزيه و تحليل اطالعات در جهت كاهش آنها، كوشيد

با ارائه خدمات با كيفيت باال، احتماالً تعداد اشتباهات كم مي شود و در نتيجه استفاده مجدد از منابع                        
ي شوند، نياز به ارزشيابي هاي مكرّر كاهش        كاهش مي يابد، در ضمن چون كاركنان مسئول كيفيت خدمات م              

اطالعات الزم جهت بهبود كيفيت بايد براساس شواهد علمي حاصل از تحقيقات بر روي كيفيت باشد، و                   .  مي يابد
كيفيت تكنيكي مراقبت به مفهوم دانش كامل و صحيح ارائه كنندگان خدمات در مورد روش ها و رويه هاي مراقبت                  

 .هارت باليني مي باشدبهداشتي بعالوه م
. اندازه گيري و بهبود كيفيت مشكل است، و در ضمن براي بهبود كيفيت، نياز به داده هاي كافي مي باشد                  

در بهداشت، موقعيت هاي مختلف، نقش ها، برنامه ها و خدمات باعث مي شود كه تعريف و سازگاري استاندارد                      
ذشته، تالش هاي زيادي جهت ايجاد وسيله استانداردهاي          سال گ  50كيفيت تا حدي سخت باشد، اما در طول            

برنامه كيفيت براساس مفاهيم سازمان و كاركنان مي باشد و         .  اندازه گيري و بهبود خدمات مراقبتي انجام يافته است       
 خصوصيت زير در حفظ و ارتقاء كيفيت           6شامل تمام مواردي است كه روي سازمان و مددجويان اثر دارد،                 

 :اي بهداشت جامعه، در نظر گرفته مي شودبرنامه ه
 . برنامه، جامع و مربوط به نيازهاي بهداشتي همه افراد يا جامعه باشد-1
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 . شايستگي سازمان، مديريت ماهر و منبع مالي سيستم ها، تعريف شود-2
 . بيان لياقت كاركنان و تعهد آنان، مي تواند موجب ايجاد محيطي براي تشويق كاركنان گردد-3
 . در دسترس مردم بودن، عليرغم موانع مالي، فرهنگي و جغرافيايي مهم است-4
 . برنامه، با توجه به منابع محدود، كامل و پايدار باشد-5
 .هاي مددجويان و رضايت آن ها توجه شود  به اولويت-6

ئل اجتماعي،  سيستم بهداشتي، يك سيستم باز مي باشد كه فلسفه، ساختار، فرآيند و پي آمد آن توسط مسا               
سيستم هاي مافوق به صورت مستقيم و غيرمستقيم روي حيات و              .  اقتصادي و سياسي جامعه، تاثير مي پذيرد       

، بنابراين سيستم    )مسائل اجتماعي، اقتصادي سياسي موجود در جامعه         (عملكرد سيستم بهداشتي اثر مي گذارد        
منابع مالي  (تواند روي فلسفه سازمان، ظرفيت سازمان       اين عوامل مي   .  بهداشتي ارتباطي پويا با عوامل خارجي دارد      

و پي آمدها اثرگذارد، البته اين اثرات هنوز به درستي شناخته             )  توسعه تكنولوژي در مداخالت   (، فرآيند   )و انساني 
 .شده نيست و محقّقان در تالش براي شناخت اين ارتباط مي باشند

 نقش كاركنان در كيفيت ارائه خدمات

سازمان بستگي به پرسنل شاغل در آن دارد و بايد نسبت به كيفيت مراقبت، در سازمان                    موفقيت يك   
. پرسنل بهداشتي، افراد ارائه كننده خدمت هستند و جزئي از سيستم بهداشتي مي باشند                  .  خودشان آگاه باشند   

نابع مورد نياز،   پيشرفت محسوسي در زمينه بهداشت در كلّ دنيا هم در وضعيت بهداشت و هم در استفاده از م                      
اين پيشرفت عالوه بر بهبود خدمات بهداشتي، شامل كاركنان نيز مي باشد، آنان نشان داده اند كه               .  اتفاق افتاده است  

از آنجايي كه دانش پزشكي در حال       .  اثر زيادي روي ميزان هاي مرگ و مير و يا ديگر شاخص هاي سالمت دارند             
لذا برنامه هاي مرتب و منظم آموزش كاركنان بهداشتي         .  ز داشته باشند  پيشرفت است، نياز است كاركنان دانش رو       

 .جهت به روز نمودن مهارت ها و دانش آن ها حياتي است
، تاكيد روي كاركنان يا پرسنل        2006سازمان جهاني بهداشت نيز براي روز جهاني بهداشت در سال               

 .ا، قرار داده استبهداشتي را به دليل اهميت عملكرد آنها، سرلوحه توجه دولت ه

 ارتباط كيفيت و هزينه 

افزايش سريع و روز افزون هزنيه هاي بخش بهداشت و درمان، به ويژه هزينه هاي مربوط به تشخيص و                   
درمان در سراسر جهان، موجب گرديده تا متخصصين، اعم از اقتصاددانان، مديران و حتي پزشكان و پرستاران در                    

) 1998  (ساخاركار.  فتن شيوه هاي جديد به منظور محدودسازي هزينه ها باشند          بسياري از كشورها، در پي يا       
اجزاء مختلفي در كاهش هزينه ها موثرند و برنامه هاي كاهش هزينه، ضمن داشتن مداومت و استمرار،                 :  مي نويسد

اي بيمارستاني  بايستي بتوانند تعادل دقيق و حساسي بين كيفيت و هزينه خدمت ايجاد نمايند، و برخي هزينه ه                   
خاص، گاهي توسط پزشكان و پرستاران، بيشتر قابل كنترل است تا بوسيله مديران؛ كه در اين رابطه مي توان به                      

عدم توجه به كيفيت براي سازمان هاي       .  مدت زمان اقامت بيمار، چگونگي خدمت يا مراقبت و غيره، اشاره نمود              
ان تمام شود، ولي تامين و توجه به كيفيت نيز بنوبه خود هزينه هايي              بهداشتي و خدماتي در كل، مي تواند بسيار گر       
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 :را در بر دارد، كه به طور كلّي مي توان هزينه كيفيت را در چهار رده اصلي، سازمان داد
هزينه :  ، كه قبل از ارائه خدمت يا محصول، مي باشد، مانند             Prevention Costs هزينه هاي پيشگيري يا      -1

 .طرّاحي محصوالت و فرآيندهاي كار، آموزش و تربيت كاركنان در مورد مفاهيم كيفيت و غيرهفعاليت هاي 
، كه جهت بررسي و ارزيابي كيفيت محصوالت يا خدمات ارائه شده،            Appraisal Costs هزينه هاي ارزيابي يا     -2

 هزينه هاي بازرسي و كنترل، آزمايش وسايل و تجهيزات: صرف مي شود، مانند
، كه هنگامي ايجاد مي شوند كه برون داده ها يا          Internal failure costsينه هاي عدم موفقيت داخلي يا        هز -3

محصوالت و يا خدمات، داراي نقص يا عيب قبل از خروج از سيستم شناسايي مي گردند و يا از رده خارج، يا                            
ر مي گيرد كه مربوط به عدم موفقيت دروني        اصالح و ترميم، مي گردند، كه هريك از اين موارد، هزينه هايي را در ب             

 .سازمان مي باشد
، نيز وقتي پيش مي آيند كه برون دادهاي داراي         External failure costs هزينه هاي عدم موفقيت خارجي يا       -4

مشكل، قبل از ارائه به مشتري، شناسايي نمي شوند و موجب شكايات مصرف كنندگان محصول و يا دريافت                       
ت مي گردد، مرجوع شدن و برگشت كاال ها و محصوالت، ادعاهاي قانوني عليه تعهدات سازمان،                  كنندگان خدم 

به طور كلّي، مي توان گفت كه        .  شكايات و غيره، هزينه هاي مربوط به عدم موفقيت خارجي را در بر مي گيرد                
سي و آزمايش كمتري در     افزايش هزينه پيشگيري، موجب كاهش هزينه هاي ارزيابي مي شود،  به دليل آنكه بازر              

 .مراحل كار مورد نياز خواهد بود
نگرش نسبت به هزينه و كيفيت مراقبت ها جنبه خاصي در حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي، پيدا مي كند،                 

كه هر انساني داراي حق برخورداري از امكانات بهداشتي جهت رسيدن به             :  چرا كه هم بر اين اعتقاد استوار است        
متي در تمام طول عمر مي باشد؛ و هم به علم اقتصاد بهداشت توجه دارد؛ تا بتواند استفاده موثري از                   حد اعالي سال  

كلّيه امكانات موجود و تكنولوژي مناسب در توليد، توزيع و مصرف كاال و ارائه خدمات كه با حوائج بشري در                          
 .ارتباط است، داشته باشد

، "اجراي آن تصميم  " و يا    "اتخاذ تصميم " است كه براي     ، ارزش پولي كاالها و خدماتي      Costهزينه يا   
تامين، تقبل و يا پرداخت مي شود و تكنيك هاي مختلفي جهت تحليل و محدود سازي هزينه وجود دارند، كه                        

هر كدام از اين تكنيك ها، به نوعي با         .  هزينه اثر بخشي، هزينه كارآيي، هزينه منفعت و تحليل ارزش          :  عبارتند از 
ولي نكته مهم آن است     :   هزينه در ارتباط هستند، و به درون دادها و برون دادها در ابعاد مختلف توجه دارند              كيفيت و 

  وجود دارند كه شامل؛Cost containmentكه سه جزء در فرآيند محدود ساختن هزينه ها يا 
يند موجود،   ، كه اين هشياري و شناخت از فرآ          Cost awareness هشياري نسبت به هزينه ها يا         -1

 جهت محدود سازي هزينه ها، بايستي در ميان كلّيه پرسنل بيمارستان يا سازمان، موجود باشد؛
 ، كه تامين كننده مكانيسمي است جهت شناسايي، گزارش و             Cost monitoring پايش هزينه يا      -2

 ؛ تحليل آن دسته از مخارج واقعي كه با بودجه و استانداردهاي موجود، در تضاد هستند
 ، كه سيستم يا نظام مسئوليت و پاسخگويي جهت دستيابي           Cost management مديريت هزينه يا     -3

 .به برنامه هاي تدوين شده را فراهم مي نمايد
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 نتيجه گيري
با توجه به مطالب مطرح شده، بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه توجه به كيفيت يا هزينه، به تنهايي،                          

بسيار مهم هستند، ولي به     )  كيفيت و هزينه  ( نخواهد داشت و در عين حال كه هر دو مفهوم             موفقيتي مداوم در بر   
هر برنامه محدودسازي هزينه، بايستي به صورت برنامه اي مستمر و قادر به تامين تعادلي حساس بين كيفيت و                      

تمر، نيازمند تحولي    اساس مديريت كيفيت و تامين كيفيت خدمات به طور مس             .  هزينه خدمات، نگريسته شود    
. شگرف در نگرش و بينش مديران و نيروي انساني سازمان نسبت به ارائه خدمت و كار و فعاليت در سازمان ها دارد                    

 بطور كيفي، وجود تعهد يا       HRD و توسعه نيروي انساني يا         ODتغيير در فرهنگ سازمان، توسعه سازماني يا          
Commitment         هداف سازمان و ايجاد فضاي اعتماد، جايگزيني همكاري و              كليه نيروي انساني نسبت به ا

هماهنگي بجاي رقابت، استفاده از روش هاي ارتقاء كيفيت و تاكيد بر ارزشيابي كيفي فعاليت ها بجاي تاكيد بر                      
نظارت و كنترل كمي و آماري، و بسياري موارد ديگر، همگي مي توانند منجر به بهبود كيفي عملكرد و بازده                          

و نبايد فراموش كرد كه توجه به نيروي انساني و توسعه و ارتقاء اين نيرو از جنبه هاي مختلف                      .  ان ها، گردد سازم
 .يكي از كليدي ترين راه هاي تامين كيفيت در سازمان مي باشد) كمي و كيفي(
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 كلّيات اپيدميولوژي
 

 دكتر محسن جانقرباني
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 هداف درس ا
 

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 ماهيت، تعريف، كاربرد ها و مفاهيم اپيدميولوژي را ارائه نمايد  

 
 
 

 اريخچه اپيدميولوژي ت
اله دارد و رشته اي است كه از جامعه شناسي، جمعيت شناسي، آمار و ساير               پيدميولوژي سابقه چند صد س    ا

زدهم الياف  ودر قرن ن  .  رشته ها گلچين شده و بنابراين، تاريخچه آن با ساير رشته هاي علمي درهم تنيده شده است               
 از قرن نوزدهم    اپيدميولوژي درهم بافته شد و رشته مجزايي با فلسفه و مفاهيم و روش هاي خود بوجود آمد، قبل                  

در اين گفتار، نخست محيط اجتماعي و پزشكي كه اپيدميولوژي در آن محيط               .  چنين رشته مستقلي وجود نداشت    
دار شدن اپيدميولوژي به صورت يكي از رشته هاي پزشكي در            يتكامل يافت شرح داده مي شود، سپس در باره پد         

 . بحث مي گردد1800دهه 
جامعه تحريك شده بودند،        كه با مشاهده الگو هاي بيماري در           پيدميولوژيست هاي قرن نوزدهم   ا

 1890   و 1880سپس در دهه هاي    .  روش هايي را براي بررسي علل اين بيماري ها و پيشگيري از آن ها ابداع كردند             
ي با پيشرفت ميكروب شناسي اين كانون توجه به سوي جمعيت تغيير كرد و توجه اپيدميولوژيست ها از رويداد بيمار                 

در اوايل و اواسط قرن بيستم با ورود جمعيت شناسان           .  تماس فردي منحرف شد    در جامعه به انتشار باكتري ها در     
 .به اين رشته مجددا اپيدميولوژي احيا شد
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 حيط اجتماعي و پزشكي م
ي نسان از زمان پيدايش، همواره بيماري را تجربه كرده و تالش نموده تا همه گيري ها را درك و پيشگير                 ا

برآورد .  احتماال قرن چهاردهم شاهد يكي از شديدترين طاعون هايي است كه در اروپا و آسيا ثبت شده است                  .  كند
 كه به طاعون بزرگ معروف است، تا يك سوم ساكنان اروپا جان خود              يكطاعون خيار شده است كه در جهانگيري      

در آن  .  روابط اقتصادي و زندگي خانوادگي شد     اين همه گيري وحشتناك باعث تغيير كشاورزي،        .  را از دست دادند   
زمان رويداد طاعون چنين توجيه مي شد كه انتقال شخص به شخص يك عامل بيماري زاي مرموز باعث                          

ولي علم پزشكي علل طاعون بزرگ را       .  يهوديان اروپا آن را مجازات الهي مي دانستند        مسموميت همگان مي شود و   
 آتش سوزي بزرگ لندن باعث نابودي جوندگان شد كه مخزن عامل بيماري               1666درك ننمود تا اينكه در سال        

 .، بودند و پس از آن همه گيري طاعون در لندن فروكش كرديرسينيا پستيسيعني 
رفتار منظم   است كه نشان داد       1600بررسي هاي اپيدميولوژي نوين در تكامل علمي دهه           يشه منطقي ر

بسياري از دانشمندان قرن هفدهم استدالل مي كردند كه اگر          .  ياضي بيان نمود  جهان فيزيكي را مي توان با روابط ر       
بتوان با روابط رياضي، جهان فيزيكي را توصيف، تحليل و درك كرد، بايد روابط مشابهي نيز در جهان بيولوژيكي                     

جع به ارتباط هاي   قوانين ميرايي عبارت هاي كلي را    .   شناخته شد  "قوانين ميرايي "وجود داشته باشد كه به عنوان       
اين قوانين اساس تشكيل جدول عمر بود كه بطور            .  بين بيماري و انسان است كه با مرگ، خودنمايي مي كند            

با توجه  .  ا اين مبناي فلسفي مطالعه هاي اپيدميولوژي سير تكامل خود را آغاز نمودند           ب.  كميتي و رياضي بيان مي شد    
در واقع با اين روش      .   وضع شود  "قوانين همه گيري "ا، تالش شد    به جنبه هاي خاص بيماري نظير همه گيري ه      

 .نظريه مسري بودن بيماري درك شد
 كتاب مشاهده هاي طبيعي و سياسي را منتشر كرد كه سياهه              1662ر سال   د)  John Grant  (رانتگ

گرانت با  .  نساني بود ميرايي براساس آن بود و كاري پيشگام در مطالعه مقايسه اي ميرايي و ابتال در جمعيت هاي ا                 
 و متوجه تولد    دمرتب كردن سياهه هاي ميرايي، استنتاج هايي راجع به ميرايي و باروري در جمعيت هاي انساني نمو              

گرانت سعي كرد علل ميرايي از        .  وزادان پسر، مرگ زياد شيرخواران و تغييرات فصلي در ميرايي شد               نزيادتر  
وي از  .  ز سازد و تفاوت هاي شهري ـ روستايي در ميرايي را مشخص نمايد           بيماري هاي  حاد و مزمن را از هم متماي        

را به صورت عدد، درصد يا احتمال زنده           داده هاي گردآوري شده نخستين جدول عمر را ساخت و تجربه ميرايي            
 .ماندن يا مردن در طول زندگي بيان كرد

 را ساخت و پيشنهاد كرد هر          "ييقانون ميرا "عالوه، گرانت متوجه شد كه با چنين جدولي ميتوان              ب
 . ساختاكشوري بايد جدول هاي مشابهي تهيه كند تا بتوان آن ها را با هم مقايسه نمود و قانون كلي ميرايي ر

 نظريه هاي گرانت تصحيح شد و توسعه        1700 و اوايل دهه     1600ا ايجاد اصول رياضي در اواخر دهه         ب
 به گروهي اطالق مي شد كه با آن          گروه شاهد نيز پديدار گشت و        نظريه مقايسه گروه ها  در اين دوره     .  يافت

امل در اواسط قرن هيجدهم دو مطالعه       كاين ت  بخاطر.  را مي توان آزمود  )  تجربه يا مطالعه  (قوانين ميرايي متفاوتي    
 .اپيدميولوژي با ارزش كه هريك در نوع خود بي نظير بود، منتشر شد

او با  .  زارش گرديد  گ (James Linds)جيمزليند   توسط   1747سال  خستين مقاله، تجربه اي بود كه در       ن
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را به   ان اسكوربوت فرضيه هايي ساخت و تصميم گرفت اين فرضيه ها        ممشاهده هاي اپيدميولوژي راجع به علت و در      
تا .   از كشتي ساليسبوري دوازده بيمار مبتال به اسكوربوت را انتخاب كرد             1747 مي   20در  .  شيوه زير ارزيابي كند   

يف و درد   عتب خفيف و ض    همه آن ها لثه هاي متعفن، لكه هايي روي بدن و       .  موارد مشابه بودند   آنجا كه ممكن بود   
آن ها را در يك انبار كشتي جمع كرد و يك رژيم غذايي معمول براي همه ترتيب داد كه شامل                       .  زانوها داشتند 

دو نفر هر روز با شكم خالي بيست و پنج           .  ره بود صبحانه حريره، ناهار، آب گوشت و شام فرني و بيسكويت و غي            
اي خود را با آن كامال اسيدي مي نمودند و نيز           هاذقطره عصاره نمك جوهر گوگرد مي خوردند كه حريره و ساير غ           

آن ها هر روز حدود نيم     .  دو نفر از بدحالترين بيماران تحت درمان با آب دريا قرار داده شدند              .  آنرا قرقره مي كردند  
شكم   آنها با حرص و ولع با     .  به دو نفر ديگر روزي دو عدد پرتقال و يك ليمو داده مي شد            .  ر آب  دريا مي نوشيدند    ليت

دو بيمار باقيمانده روزي سه مرتبه       .  اين رژيم شش روز ادامه يافت      .  خالي در زمان هاي مختلف آن را مي خوردند       
 .بود مي خوردنديك جوز گنده و يا معجوني را كه بيمارستان توصيه كرده 

ز شش روز   اپس  .  تيجه اين شد كه ناگهاني ترين و بهترين اثرات از مصرف پرتقال و ليمو حاصل شد                  ن
لكه ها كامال از بدن وي     .  يكي از آن هايي كه پرتقال و ليمو مصرف كرده بوده آماده براي بازگشت به خدمت شد                 

 ژوئن به   16 هيچ داروي ديگري قبل از اينكه در          محو نشده بودند و لثه هايش نيز وضع خوبي نداشت ولي بدون            
فر دوم بهتر از بقيه بود و حاال تقريبا بهبود يافته از ساير بيماران                    ن.  بندر پليموت برسند كامال بهبود يافته بود        

 .پرستاري مي كرد
رده و از   يند از اين يافته ها نتيجه گرفت كه ميوه هاي اسيد سيتريكي مي توانند اسكوربوت را درمان ك                  ل

مو يا آب ليمو    ي ل 1795ر نهايت نيروي دريايي بريتانيا تحليل وي را پذيرفت و از سال               د.  بيماري پيشگيري نمايند  
 .جزو رژيم غذايي كشتي، منظور شد

 )Daniel Bernoulli(برنولي   دانيل  توسط   1760قاله ديگر كه آن هم يك تحليل اپيدميولوژي بود در سال          م
برنولي با ارزيابي شواهد موجود، نتيجه گيري كرد         .  اده رياضي دان هاي اروپا بود  منتشر شد        ه يكي از اعضا خانو    ك

وي با استفاده از يك جدول عمر كه با          .  كه مايه كوبي در مقابل آبله، حفاظت و ايمني مادام العمر ايجاد مي نمايد             
لد، اميد به زندگي را افزايش       يه كوبي در هنگام تو     اجدول عمر امروزي چندان تفاوتي نداشت، مشخص كرد م           

 .مي دهد

 پيدميولوژي در قرن نوزدهم ا
رن هيجدهم تاثير به سزايي بر اپيدميولوژي داشت و توجه انديشمندان را به                قنقالب فرانسه در اواخر      ا

 جلب كرد و در نتيجه       (Preventive medicine)  پزشكي پيشگيري،  و   (Public health)  بهداشت عمومي 
ه عالوه، انقالب فرانسه باعث شد كه رهبري پزشكي را           ب.   اپيدميولوژي بيماري ها را تسهيل نمود     ايجاد روش هاي 

 Pierre  (الكساندرلوئيسيكي از اين افراد پيرچارلز       .  چندين نفر از اعضاء طبقه پايين تر جامعه بدست گيرند            
Charlese Alexandre Louis  (يژگي كه كارلوئيس را متمايز     و.  كي از نخستين اپيدميولوژيست هاي نوين بود     ي

 .مي ساخت مقايسه گروه هاي افراد بود
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چندين مطالعه مشاهده اي انجام داد كه مشهورترين آن ها نشان داد حجامت در درمان                )  1836(وئيس  ل
كار ديگر وي توصيه اي بود كه      .  همة بيماري ها موثر نيست و در نتيجه اين روند در حال افزايش را معكوس نمود                

براي اينكه پرسشي بطور رضايت بخش       ".   در باره پرسش ارثي بودن سل مطرح كرد و نشان داد             1837ال  در س 
زم مي باشند، كه تعداد برابري از افرادي را كه از پدر و مادر مسلول               ال)  جدول عمر (مطرح شود، جدول هاي ميرايي     

 . "متولد شده اند با حالت مخالف مقايسه مي كند

ود كه از روش هاي آماري در پزشكي استفاده كرد و از پيشگاماني بود كه بر                   لوئيس نخستين كسي نب   
 بين المللي و تاثير به سزايي در پيشرفت            يذولوئيس استادي بود كه نف      .  اهميت آن در پزشكي تاكيد نمود        

راجع به  ، اپيدميولوژيست فرانسوي، فقدان يك نظام آماري كه اطالعاتي          1800در اواسط دهه    .  اپيدميولوژي داشت 
 William( ويليام آگوستوس گي       و)  William Farr(يليام فار    و.  سالمت مردم فراهم نمايد را مطرح كرد         

Augustus Guy  (پزشكان "ز دانشجويان لوئيس بودند كه رهبري اين رشته را در دست گرفتند و به عنوان                    ا
 .گير شدند در فعاليت اپيدميولوژي و ساير فعاليت هاي بهداشت عمومي در"بهداشتي

 ) پزشكان بهداشتي(نبش اپيدميولوژي ج
 منتقل شد و براي نيم قرن         ن مركز فعاليت اپيدميولوژي از پاريس به لند         1845 و   1835ر سال هاي   د

پزشكان لندن و ساير نقاط انگلستان براي حل مسايل          .  اپيدميولوژي دوره ملكه ويكتوريا به اوج شهرت خود رسيد         
فعاليت هاي آن ها هم در جهت پيشگيري و هم در           .  اي عددي لوئيس استفاده كردند     بهداشتي آن روز از روش ه     

لوژي كارآيي واكسن آبله، طبابت هاي خاص، و تجربه ابتال و ميرايي شاغالن             وجهت درمان بود و شامل ارزيابي بي      
احوال و ديگري   شهرت اپيدميولوژي دوره ملكه ويكتوريا بخاطر دو سازمان بود يكي دفتر كل ثبت                 .  مختلف بود 

 .انجمن اپيدميولوژي لندن

 فتر كل ثبت احوال د
 به تصويب مجلس    1836ات تولد، مرگ و ازدواج در سال        عفتر كل ثبت احوال به عنوان مركز ثبت اطال        د

ين كاري سياسي بود، بطوريكه نخستين گزارش ساليانه آن داده هايي را نشان            ا.  انگلستان رسيد و رسما تاسيس شد     
ولي در گزارش دوم آن، ويليام فار         .   براي تجارت شركت هاي بيمه عمر گردآوري و تحليل شده بود             مي داد كه 

 .رئيس اين دفتر بود و كانون توجه آن را به سمت بهداشت عمومي، هدايت كرد

حت رهبري فار، دفتر كل ثبت احوال، يكي از نيرو هاي اصلي در جنبش بهداشت عمومي دوره ملكه                     ت
. ين دفتر حقايق آماري را فراهم كرد كه اغلب براي پاسخ به مسايل بهداشت عمومي الزم بود                     ا.  ويكتوريا شد 

چنين فار مفهوم مراقبت ميرايي را مشخص كرد كه در آن داده هاي ميرايي بطور مرتب بازبيني و تحليل مي شد                   هم
از آمار حياتي و داده هاي      اين فعاليت ها نخستين استفاده منظم        .  تا تغييرات بهداشت عمومي را مشخص نمايد        

 . بقاء اپيدميولوژي در دوره ملكه ويكتوريا بودلجمعيت شناسي ديگر را براي مقاصد اپيدميولوژي ارائه نمود و دلي
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 نجمن اپيدميولوژي لندن ا
بنيانگذاران اين انجمن   .  وسسه اپيدميولوژي ديگر در دوره ملكه ويكتوريا انجمن اپيدميولوژي لندن بود            م

هنده درح  ش)  Tomas Adison(، توماس آديسون     )رئيس دانشكده پزشكي كينگ    (ليام اگوستوس گي     فار، وي 
رحله نهايي بيماري كليوي را براي نخستين بار توصيف         مكه  )  Richard Bright(بيماري آديسون و ريچارد بريت      

آمار ما را   :   رئيس انجمن گفت     بطوريكه در هنگام افتتاح آن    .  در اين انجمن نفوذ لوئيس نيز مشهود بود       .  كرده بودند 
به ابزار جديدي براي آزمودن حقايق پزشكي مجهز نمود و ما از كار هاي صحيح لوئيس ياد گرفتيم چگونه                           

 .صحيح در همه گيري بيماري ها استفاده كنيم يم از آمار بطورنمي توا
. ه سرعت گسترش يافت   دف اصلي انجمن اپيدميولوژي لندن تعيين علت وبا بود، ولي فعاليت هاي آن ب             ه

دليل اصلي تصويب قانون اجباري مايه كوبي در آن سال            1853 گزارش آن در باره مايه كوبي آبله در سال            ;مثال  
ود كه مجموعه اي از مطالعه هاي كالسيك وبا را           ب )(John Snowجان اسنو   يكي از بنيانگذاران انجمن،      .  بود

لكه ويكتوريا در خالل زايمان و نيز عالوه بر بررسي گزارش هاي               كلروفرم به م   اسنو بخاطر تجويز  .  انجام داد 
 . در لندن معروف است1848ـ1854همه گيري وبا در كشتي ها در اروپا، بخاطر بررسي رويداد وبا درسال هاي 

 اسنو متوجه   1849 در سال    0ر لندن چندين شركت مسئول آبرساني به قسمت هاي مختلف شهر بودند            د
ارك و واكسهــــــال   و سوث   و)  Lambeth(در مناطقـــي از لندن كه توسط شركـــت المبث         شد كه ميزان وبا     

)Southwark and Vauxhall  (برساني مي شد بويژه زياد است و هر دوي اين شركت ها آب خود را از محلي از                 آ
 شركت المبث   1854   و 1849بين سال هاي   .  رودخانه تايمز فراهم مي كردند كه به شدت با فاضالب آلوده مي شد           

 .محل برداشت آب را به قسمت كمتر آلوده رودخانه تايمز تغيير داد
 كه همه گيري وباي ديگري روي داد، منطقه اي شامل دوسوم ساكنان جنوب رودخانه                 1854ر سال   د

لفي آب  تايمز لندن توسط اين شركت ها آبرساني مي شد در اين منطقه خانه هاي واقع در يك خيابان از منابع مخت                   
رد كه هر شركت آبرساني مي كرد و در نخستين هفته              كاسنو تعداد خانه هايي را مشخص        .  دريافت مي كردند 

فار .   خانه محاسبه كرد و آنرا با بقيه محله هاي لندن مقايسه نمود             10000همه گيري ميزان مرگ از وبا را به ازاء          
 )1جدول (داده ها را در اختيار اسنو قرار مي داد 

  1854 خانه بر حسب منبع آبرساني لندن 10000ـ مرگ ناشي از وبا در 1ـ1 جدول
 

 برسانيآ تعدادخانه ها مرگ از وبا  خانه10000مرگ در هر

ركت سوث وارك و واكسهال  ش 40046 1263 315
 ركت المبث          ش 26107 98 37

 قيه لندن          ب 256423 1422 59

 
 ميزان هاي مرگ از وبا در خانه هايي كه بوسيله شركت سوث وارك و                 ،شن بود افته ها بدون شك رو    ي
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 مرتبه بيش از خانه هايي بود كه توسط شركت المبث آبرساني مي شد و از اين                 9 تا   8واكسهال آبرساني مي شدند    
 ساير   و ارزيابي ويژگي هاي     )Broad street(براد استريت    .  يافته ها و بررسي طغيان وباي تلمبه خيابان           

 . منتقل مي شود"عامل وبا"همه گيري هاي وبا، اسنو نتيجه گيري كرد وبا توسط آب آلوده به 
راساس مشاهد ه هاي منظم او، درك وي از يك تجربه طبيعي و روش كمي او              ب)  John Snow(ار اسنو   ك

. يزي بود كه تصور مي شد    ر از آن چ   تتاثير گزارش او گسترده     .  در تحليل رويداد يك بيماري در جوامع انساني بود         
تنها دو سال پس از گزارش او قانوني وضع شد مبني براينكه تمام شركت هاي آبرساني لندن بايد آب خود را تصفيه                     

  0) روبرت كخ ويبريو كلرا را شناسايي كرد1883در سال (نمايند 
 را بررسي كرد كه     ا روش مطالعه اپيدميولوژي تا حدودي متفاوت، حصبه        ب)  William Bud(يليام بود   و

 كه يكي از اعضاء فعال انجمن اپيدميولوژي لندن و يكي از               "ودب" . شايع شده بود    1857ـ1873بين سال هاي   
وي .  دانشجويان لوئيس بود، در روستاي محل تولد خود كه روستايي دور افتاده اي در انگلستان بود، طبابت مي كرد                 

از .  صبه بحث و منازعه كرد     ح)  Miasma(دمة مسموم كننده      برعليه منشاء     ابا مشاهده شرايط محيطي روست     
 در آن روستا روي داد استنتاج كرد كه          1839مشاهده هاي اپيدميولوژي يك طغيان حصبه كه بين ژوئيه و نوامبر             

شايان ذكر است كه    .  در اين دوره او بيش از هشت بيمار مبتال به حصبه را ديد              .  حصبه يك بيماري مسري است    
ز خانوار مشابهي بودند كه باعث شد وي آنرا مسري تلقي كند و مهمترين                  ار نفر از بيماران متوالي       سه يا چها  

مشاهده وي اين بود كه سه نفري كه در طي همه گيري روستا را ترك كرده بودند و به روستا هاي ديگر رفته                           
اس هاي شخص به شخص را كه باعث       وي تم .  ده بودند وبودند، بيماري را به بعضي از افراد روستاي جديد منتقل نم          

پيدايش حصبه در روستاشده بود رديابي كرد و متوجه شد با وجوديكه شرايط محيطي روستا ها شبيه روستاي خود                    
 است كه خودنمايي     "تب مسري يا خود پيشرونده     " نتيجه گيري كرد حصبه يك         "بود".  او بود حصبه نداشتند    

. ري كه با آن تب منتشر مي شود عمدتا از روده بيماران دفع مي شود             ه اي است و موارد مس    دمشخص آن اختالل رو   
اعضاء ديگر انجمن اپيدميولوژي لندن روي موضوع هايي نظير اينكه آيا           .   شناخته شد  1880باسيل حصبه در سال     

ت ؟ پژوهش   د تاثير آن چگونه اس    رادمايه كوبي آبله بايد اجباري باشد ؟ و آيا شغل روي سالمتي تاثير دارد ؟ و اگر                   
ولي، همين كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم انقالب باكتريولوژي در پزشكي بوجود آمد از                    .  مي كردند

 .جنب و جوش رشته اپيدميولوژي كاسته شد

 نقالب باكتريولوژي ا
مل نقالب باكتريولوژي كه در آن علت بيماري هاي گوناگون به باكتري ها نسبت داده مي شد، در تكا                   ا

راي نخستين بار علت بيماري بطور علمي درك شد و پايه اي براي                 ب .پزشكي نوين تغيير عمده اي پديد آورد       
ولي انقالب باكتريولوژي، چالش عمده اي براي اپيدميولوژي در بر            .  فعاليت هاي بهداشت عمومي فراهم گرديد     

. ن است كه چگونه بيماري منتشر مي شود      شد، پرسش اصلي اپيدميولوژي اي    اوقتي علت يك بيماري معلوم ب     .  داشت
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اپيدميولوژيست ها با رديابي لحظه تماس با عفونت باين پرسش پاسخ                      

وش احتماال مي توان   رمي دادند، يعني مبتاليان، بيماري را از كدام يك از افراد آلوده به عفونت گرفته اند؟ با اين                     
كسي بيماري را وارد جامعه كرده، بطوريكه تماس بين آن هايي كه آلوده اند و افراد سالم را در جامعه                   معلوم كرد چه    
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در .  ا دانستن علت بيماري از تخصص اپيدميولوژي مي توان براي كنترل بيماري استفاده نمود              ب .به حداقل برساند  
ود، و از ويژگي هاي اپيدميولوژي دوره ملكه        نبه اصلي اپيدميولوژي علت بيماري ب     جاين زمان تمركز بر جوامع كه        

 .ويكتوريا به حساب مي آمد، افول كرد

 مركز بر جامعه دو باره برقرار شدت
ر نيمه دوم قرن بيستم از طريق فعاليت هاي جمعيت شناسان، جامعه شناسان و آمار شناسان، دو باره                     د

 باره جان گرفتن از مشاغلي در صنعت بيمه عمر            اپيدميولوژي تمركز بر جامعه را بدست آورد و برخي از اين دو              
در اين راستا، بجز    .   و ابتال بودند   گسرزد، كه در آن توجه اقتصادي به افرادي مي شد كه در بيشترين خطر مر                 

) Bradford Hill( برادفوردهيل   ،)Edgar Sydenstricker(صنعت بيمه، سه نفر ديگر يعني ادگار سيدن استريكر          
فعاليت هاي اپيدميولوژي اين افراد بطور مختصر شرح داده          .  ويژه مهم بودند  ب)  Harold Dorn(  هارولد دورن     و

 آن ها در پيدايش مجدد مطالعه هاي جمعيت در اپيدميولوژي و توسعه فعاليت هاي            1900مي شود، زيرا در اوايل دهه      
سيدن استريكر  .  تندشرد، نقش دا   در بر مي گي   1930ـ1970اپيدميولوژي كه بيماري هاي غيرعفوني را در سال هاي         

پس از  .   به خدمات بهداشت عمومي اياالت متحده پيوست       1915يك اقتصاد دان و جامعه شناس بود، كه در سال            
رگر دعوت شد تا در       ببرخي مطالعه هاي اوليه درباره بيمه بيماري در اروپا، به همكاري با دكتر ژوزف گلد                     

سيدن استريكر چند بررسي را سازماندهي كرد تا        .  كاليفرنيا همكاري نمايد  مطالعه هاي وي در باره پالگر در جنوب        
رژيم غذايي، ناخوشي ها، مسكن، شرايط بهداشتي و وضع اقتصادي خانواده هايي را تعيين كند كه در طي سال                      

 گسترده  اين مطالعه هاي اپيدميولوژي  .   كارخانه نخ ريسي زندگي مي كردند     ي در جنوب كاليفرنيا در روستاها      1916
 .علت بيماري پالگر را روشن كرد و مداخله هايي را ممكن ساخت

س از مطالعه هاي پالگر، سيدن استريكر براي همكاري با پزشك جوان خدمات بهداشتي، ويد هامپتون                پ
سيدن .   كار مي كرد دعوت شد      1918 آنفلوآنزاي    جهانگيري كه روي     ،)Wade Hampton Frost(فروست  

شخص كرد داده هاي موجود در باره اپيدميولوژي بيماري كافي نيست و مطالعه هاي محلي را               استريكر به سرعت م   
خاطر اجراي موفقيت آميز مطالعه هاي آنفلوآنزا سيدن استريكر به          ب .سازماندهي كرد تا اطالعات الزم فراهم شود       

 اي از بررسي هاي ابتال را     در اين سمت، وي مجموعه    .  رياست بررسي هاي آماري اداره خدمات بهداشتي منصوب شد       
 مريلند انجام داد كه مدلي براي ساير همكاران فراهم مي كرد تا با پيروي از آن مدل                 ،)Hagirstown(در هاگرزتون  

 .اولويت هاي بهداشت عمومي را در يك جامعه تعيين كنند
در .  شك شود رادفورد هيل يك آمارشناس انگليسي بود كه بخاطر ناخوشي نتوانست طبق ميل خود پز               ب

 كار اوليه او تحليل آمار حياتي، بويژه خصوصيت هاي جمعيت شناسي نظير تفاوت در ميرايي بين                       1920دهه  
همچنين وي از رهبراني    .  ودبسپس وي در تكامل كار آزمايي هاي باليني شاهد دار موثر          .  ساكنان شهر و روستا بود    

اين كار با همكار و دانشجوي او پروفسور         .  عيين نمود بود كه نقش سيگار كشيدن را در همه گيري سرطان ريه ت            
 .امل شدك) Richard Doll(ريچارد دال 
ه با  جدر نتي .  ارولد دورن، جمعيت شناسي بود كه به مطالعه تفاوت ميرايي بين شهر و روستا عالقمند بود               ه
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 خدمات بهداشت عمومي     پس از اتمام كار دكتراي خود به       1936در سال   .  كارهاي سيدن استريكر و هيل آشنا شد      
دورن به عنوان رئيس يك بررسي ملي سرطان منصوب شد و در اين خصوص داده هايي                  .  اياالت متحده پيوست  

، كه از اسالف مراقبت اپيدميولوژي و        د بو 1937فراهم كرد كه نتيجه آن نخستين بررسي ملي سرطان در سال               
 1937انستيتوي ملّي سرطان آمريكا در سال        .  ريكاستنتيجه نهايي نظام مراقبت سرطان فعلي اياالت متحده آم          

 .تاسيس شد و دورن به رياست آن منصوب گرديد

 اريخچه اپيدميولوژي در ايران ت
قدمت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي         ابقه اپيدميولوژي در ايران چندان طوالني نيست و به          س

دكتر ا و متخصصان آمار زيستي تحصيل كرده زمان حاضر از           شايد از تعداد معدود اپيدميولوژيست ه    .  تهران مي رسد 
ضمناً .   به عنوان پيشكسوتان اپيدميولوژي و آمار زيستي بتوان نام برد          دكتر حسين ملك افضلي    و   ابوالحسن نديم 

انسه تاثير به سزايي در رشد و پيشرفت اپيدميولوژي در جهان داشت، تاثير انقالب شكوهمند               رهمانطور كه انقالب ف   
بالفاصله پس از انقالب فرهنگي تعدادي      .  اسالمي ايران بر رشد و شكوفايي علم اپيدميولوژي غيرقابل انكار است           

از پيشگامان اين   .   نيز تاليف شد   يدواز كتاب هاي اپيدميولوژي توسط اپيدميولوژيست هاي وقت ترجمه گرديد و معد         
دكتر علي   و   دكتر محسن جانقرباني  ،  مرث ناصري دكتر كيو جنبش مي توان از اپيدميولوژيست هاي معاصر نظير        

 كارگاه هاي آموزش روش تحقيق در سطح كشور داير شد كه            1368سپس در سال    .   نام برد  صادقي حسن آبادي  
تاسيس كميته هاي پژوهش   .  يع آن بويژه در پزشكي باليني گرديد        سباعث شناخت اپيدميولوژي و كاربرد هاي و       

با تاسيس رشته هاي كارشناسي    .  ب تعداد زيادي از دانشجويان به اين رشته شد        دانشجويي در سطح كشور باعث جل     
 هاارشد و دكتراي تخصصي اپيدميولوژي در دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز و تهران اپيدميولوژي تا حدودي جايگ                

 هاي آن در    انجمن اپيدميولوژي ايران تاسيس شد و اميد است شاهد فعاليت            1379در سال   .  واقعي خود را يافت   
هر چند اين رشته در ايران هنوز خيلي جوان است ولي با رشدي كه در حال حاضر دارد آينده                    .  آينده نزديك باشيم  

 .نويدبخشي را فراروي ما قرار داده است

 عريف اپيدميولوژي ت
  يكي از علوم پايه پزشكي است كه چگونگي توزيع و تعيين كننده هاي توزيع حالت ها و                    پيدميولوژيا

رويداد هاي مربوط به سالمت را در جمعيتي مشخص مطالعه مي كند و از اين مطالعه براي حل مشكالت بهداشتي                   
 به  "توزيع".  تحليلي و تجربي مي باشد      شامل نظارت، مشاهده، آزمون فرضيه، پژوهش      "مطالعه".  بهره مي گيرد 

 عبارتند از تمام عوامل      "يين كننده ها تع".  تحليل بر حسب زمان، مكان و گروه هاي مبتاليان اطالق مي شود             
حالت ها و رويداد هاي مربوط به     ".  فيزيكي، زيستي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري كه روي سالمتي تاثير مي گذارند          

ل بيماري ها، علل مرگ، رفتار، نظير استعمال دخانيات، واكنش نسبت به روش هاي پيشگيري، و                  م شا "سالمتي
 جمعيت هايي هستند كه ويژگي هاي قابل        "جمعيت هاي مشخص ".  تي مي باشد تهيه و مصرف خدمات بهداش     

اپيدميولوژي عنوان    فده"بهره گيري براي حل مشكالت بهداشتي      ".  شناسايي نظير تعداد دقيقا مشخصي دارند      
هاي شده است و در پنجاه سال گذشته با گسترش دامنه تعريف ها عالوه بر همه گيري هاي قابل انتقال تمام پديده                    
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اپيدميولوژيست ها بويژه الگو هاي بيماري را در گروه هاي        .  مربوط به سالمت در اجتماع نيز در آن وارد شده است            
مردم بررسي مي نمايند و سپس تالش مي كنند بفهمند چرا برخي افراد به يك بيماري مبتال مي شوند در حاليكه                      

 .افراد ديگر مبتال نمي شوند
اد بيماري عمدتا از اين عقيده اپيدميولوژي گرفته شده كه بيماري بطور اتفاقي                وجه به فراواني يا رويد     ت

ني براي ابتال به يك بيماري خاص ندارند        ادر واقع اين بدين معنا است كه تمام افراد احتمال يكس           .  ايجاد نمي شود 
 .ستندبلكه برخي افراد به خاطر ويژگي هاي شخصي و محيطي خود به طور نسبي در خطر زيادتري ه

تمايل به  .  ك اپيدميولوژيست، بيماري را هم از جنبه بيولوژي و هم از جنبه اجتماعي بررسي مي كند                  ي
مطالعه عوامل اجتماعي كه روي سالمتي اثر مي كنند به وضوح نشان مي دهد يك پژوهش اپيدميولوژي چگونه                    

كه بطور طبيعي در جوامع بشري        ايي است در بيشتر موارد اين گونه پژوهش ها شامل مشاهده پديده ه        .  اجرا مي شود 
جنبه هايي كه روش اپيدميولوژي را متمايز مي كنند       .  چنين روشي در بين علوم پزشكي، بي نظير است       .  روي مي دهند 

در نگاه نخست   .   ـ اتكاي شديد بر مشاهده هاي غير تجربي         2 ـ تمركز بر جمعيت هاي انساني و          1:  رتند از   اعب
در نهايت مقصود تمام پژوهش هاي پزشكي، پيشگيري       .  وامع بشري اصال آشكار نباشد    ممكن است تمركز روي ج    

ود، ممكن است از طرق مختلف       شولي فرايندي كه به اين هدف منجر مي          .  يا كنترل بيماري هاي انسان است     
 آزمايشگاه ها   دانشمندان آزمايشگاهي اغلب بر تجربه هايي تكيه مي كنند كه روي حيوان ها يا در            ;حاصل شود، مثال    

 . انجام مي شوند
ضمن اينكه اينگونه مطالعه ها براي پژوهشگران فوايد مهمي مانند كنترل دقيق شرايط تجربي دارد،                    

بديهي است، محيط آزمايشگاه نمي تواند به درستي شرايط         .  ن ها را نيز بايد در نظر گرفت       آ  صمحدوديت هاي خا 
 درك اين نكته كه گونه هاي مختلف حيوان ها ممكن است نسبت به             واقعي مواجهه را در دنياي خارج نشان دهد،        

بايد اين طور تصور شود كه اثرات        ن  ;مثال.  دستكاري هاي تجربي پاسخ هاي متفاوتي نشان دهند، نيز اهميت دارد          
عه اپيدميولوژيست ها با مطال   .  بيولوژيكي كه در جوندگان پيدا مي شوند، لزوما در انسان نيز صحت داشته باشد                  

در واقع اپيدميولوژيست ها الگوي مواجهه و       .  مستقيم مردم در محيط هاي طبيعي آن ها از اين امور پرهيز مي كنند            
بدون چنين  .   نحوي مشاهده مي كنند كه به طور طبيعي در جوامع بشري روي مي دهند               نامايجاد بيماري رابه ه   

 .يك عامل خاص به يك نتيجه قطعي رسيداطالعاتي هرگز نمي توان در باره ميزان ارتباط بيماري با 

 اربرد ها و دامنه اپيدميولوژي ك
پرسش هايي كه به     .  ز روش هاي اپيدميولوژي مي توان براي هدف هاي مشخصي استفاده نمود                ا

 . فهرست شده است1ـ2اپيدميولوژي مربوط مي شوند در جدول 
 

يك بيماري مي توان مطرح كرد، فراواني      يكي از اساسي ترين پرسش هايي كه در باره         .  ظارت بر بيماري  ن •
 زمان بيمار   زبراي پاسخ به اين پرسش بايد هم تعداد افرادي كه در برهه مشخصي ا                .  رويداد آن است  

 .و هم اندازه جمعيت غير مبتاليان را بدانيم) موارد(شده اند 
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 مصاحبه ها، مرور    براي مطالعه ويژگي هاي فردي و محيطي، اپيدميولوژيست ها غالبا بر           .ستجوي علل ج •
اين منابع اطالعاتي مي توانند شرح مختصري از           .  سوابق و بررسي هاي آزمايشگاهي تكيه مي كنند        

داد بيماري  يهمبستگي هاي بين اين ويژگي ها و رو        .  ويژگي هايي باشند كه با بيماري همراه هستند         
 با رابطه هاي علت و معلولي روي        مي توان بطور اتفاقي بوسيله ارتباط هاي غيرعلتي با ساير ويژگي ها يا           

ه بيماري كه به عنوان عوامل       دالبته، اصوال اپيدميولوژيست ها به گروه آخر، يعني عوامل ايجاد كنن           .  دهد
شناخت عوامل خطر مي تواند باعث درك بهتر راه هايي شود كه به             .  خطر نيز شناخته شده اند عالقمندند     

 .جه راهكار هاي پيشگيري را ارائه دهدابتالء به بيماري منجر مي شود و در نتي
 
 هدف از آزمون هاي تشخيصي، كسب دليل عيني از وجود يا عدم يك حالت                   .زمون هاي تشخيصي آ •

اين دليل مي تواند به منظور كشف بيماري در مراحل اوليه آن در بين افراد بدون عالمت در                  .  خاص است 
از طرف ديگر، از آزمون هاي       .   گويند گريغربالجمعيت هاي عمومي بدست آيد كه به اين فرايند              

بطور .  ه هاي بيماري استفاده مي شود    نتشخيصي براي تاييد يك تشخيص در بين افراد با عاليم و نشا              
گاهي يك  .  مطلوب، يك آزمون تشخيصي به طور صحيح مبتاليان را از غير مبتاليان تشخيص مي دهد              

به اين نوع پيامد    ).  نتيجه آزمون مثبت  ( مطرح مي كند    آزمون بطور غلط وجود بيماري را در فرد غير مبتال         
هر گونه تالشي براي به حداقل رساندن        .  ون غلط بوده است   مزيرا نتيجه مثبت آز   .   گويند مثبت كاذب 

به آزموني كه درصد خيلي كمي نتايج مثبت كاذب داشته باشد آزمون با              .  چنين خطا هايي بايد انجام شود    
 . گفته مي شودويژگي باال

 
شان ندهد  نوع ديگري از خطا وقتي روي مي دهد كه يك آزمون به غلط وجود بيماري را در فرد مبتال                     ن •

 .، زيرا نتيجه منفي آزمون اشتباه بوده است        منفي كاذب گويند  به اين نوع پيامد      ).  نتيجه آزمون منفي  (
 .ف مي شود توصيحساسيت باالزموني با درصد بسيار اندكي از نتايج منفي كاذب، آزمون با آ

 
چه بر سر   "در مراكز درماني، پرسشي كه غالبا بيماران مي پرسند اين است كه            .  عيين سير طبيعي بيماري   ت •

 به اين پرسش با اطمينان نمي توان پاسخ داد، زيرا چنين پيشگويي هايي يك جزء نامعلوم                  "من مي آيد؟ 
 .دارند

 
تي وقتي پيامد نهايي را با قدري        ح.  ماران است عموال بهترين راهنمايي پيشگويي ها تجربه هاي ساير بي       م

رگاه اطالعات  ه.  اطمينان بتوان پيش بيني كرد، ترتيب واقعي رويداد ها بين بيماران مي تواند بسيار متفاوت باشد                
را مي توان به طور     )  به عبارت ديگر سير طبيعي بيماري      (بيماران زيادي خالصه شود، ترتيب مشخص رويداد ها          

 تنها در شرايطي استفاده مي كنند كه درمان هاي         واژه طبيعي برخي از نويسندگان از      .  برآورد كرد صحيح و دقيق    
ز اين واژه براي نشان دادن دوره مشخص يك بيماري بدون توجه            اديگران  .  پزشكي بي اثرند يا در دسترس نيستند      

 .اده مي كنندكه آيا درمان موثري براي آن وجود دارد يا خير بطور وسيع تري استف به اين
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 ـ موضوع ها و پرسش هاي اپيدميولوژي 1ـ2جدول 
 

 وضوعم پرسش

 غيرطبيعي  /  بيعي  ط آيا شخص بيمار است ؟

كه براي تشخيص بيماري      )  خط مشي هايي (زمون هاي تشخيصي يا ساختكار هاي       آ
 استفاده مي شوند چقدر صحيح هستند؟

  شخيص ت

 راواني  ف ؟بيماري هر چند وقت يك بار روي مي دهد 

 طر      خ چه عواملي احتمال بيماري را افزايش مي دهند ؟

 يش آگهي  پ عواقب ابتال به بيماري چيست ؟

 رمان     د چگونه درمان سير آينده بيماري را تغيير مي دهد ؟

  آيا مداخله در افراد ظاهرا سالم از بيماري پيشگيري مي كند ؟

  بيماري را بهتر مي كند؟آيا تشخيص و درمان به موقع سير

 يشگيري  پ

 چه شرايطي باعث بيماري مي شوند ؟  

 ت ؟سمكانيسم هاي آسيب زايي بيماري چي

 لت  ع

 
يك سنجش ساده، ميزان كشندگي      .   يك بيماري را مي توان به طرق گوناگون تعيين كرد           ير طبيعي س

براي مثال،  .  وره مشاهده خاص فوت مي كنند    است كه درصد مبتاليان به يك بيماري را نشان مي دهد كه در يك د             
ر اياالت متحده آمريكا تشخيص     د  1985 بيمار بالغ و جوان مبتال به ايدز گزارش شده كه قبل از سال                 10232از  

 X 10233 : 9248به عبارت ديگر ميزان كشندگي ايدز        .   فوت كردند  1991 نفر قبل از سال       9248.  داده شدند 
ري، برآورد متوسط دوره بيماري از زمان تشخيص تا         اديگر تعيين سير طبيعي يك بيم     وش  ر.  بود%  4/90 يعني   100

 ) زمان بقا(مرگ است 
 

 از تحليل بقاء براي شناسايي زيرگروه هاي بيماران با پيامدهاي باليني            :ررسي عوامل پيش آگهي دهنده    ب •
كه با احتمال بقا رابطه دارند به       ويژگي هايي  .  مي توان استفاده كرد  )  نامطلوب يا(بطور غير متعارف مطلوب     

عيت شناختي، آزمايشگاهي،    مويژگي هاي ج  اين عوامل مي توانند   .  عوامل پيش آگهي دهنده موسومند      
 .عاليم و نشانه ها باشند

 
ورود به مراقبت باليني متداول به         كارآيي تمام درمان هاي جديد بايد قبل از        :زمودن درمان هاي جديد  آ •

تصادفي  كارآزمايي شاهددار .  اي ارزيابي تاثير درمان به كار مي رود       رانداردي كه ب  روش است .  اثبات برسد 
 بدين معني است كه بيماراني كه داروي جديد دريافت مي كنند با بيماراني               "شاهددار"واژه  .  شده است 
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ارد، دريافت مي دارند يا در صورت وجود درمان استاند       )  دارونما(مقايسه مي شوند كه يك ماده بي خاصيت        
 به روشي از تخصيص درمان اطالق مي شود كه به جاي تمايل يا             "تصادفي شده ".   دريافت مي كنند  اآنر

چنين روش تخصيصي مطلوب است، زيرا گروه هايي مطالعه           .  انتخاب پزشك، شانسي تعيين مي شود      
 .مي شوند كه از نظر عوامل پيش آگهي دهنده مهم قابل مقايسه مي باشند

 ي ژوفاهيم اپيدميولم

 يماري همه گير در برابر بيماري عفوني ب
ي عبارتست از رويداد يك بيماري، يك رفتار خاص بهداشتي يا رويداد هاي ديگر بهداشتي در                   همه گير

 .واضح از حد انتظار عادي بيشتر باشد يك منطقه يا جامعه به نحوي كه بطور
ماري زا، اندازه و نوع جمعيت مواجهه        عداد مواردي كه نشان دهنده همه گيري است شبيه به عامل بي             ت

در نتيجه همه گيري حالتي است     .  بيماري و زمان و مكان رويداد تغيير مي كند         يافته سابقه قبلي يا عدم مواجهه با       
تنها يك  .  مورد نظر و در فصل معين سال         نسبي در رابطه با فراواني عادي بيماري در همان منطقه، در جمعيت             

از يك بيماري    بل انتقال كه براي مدتي طوالني در يك جامعه ديده نشده باشد يا يك مورد               اري قا ممورد از يك بي   
و دو مورد از چنين      كه قبال در آن منطقه وجود داشته باشد، گزارش فوري و بررسي كامل محلي را ايجاب مي كند                 

 .افي استكبيماري كه رابطه زماني و مكاني نيز داشته باشند براي اطالق همه گيري 
 در نظر گرفته مي شود و عبارت است از          بومي ك بيماري كه سال ها همه گير مي ماند عاقبت به عنوان           ي

 .حضور دائمي يك بيماري يا عامل عفوني در يك محدوده جغرافيايي يا گروه جمعيتي

 الصه خ
ت را  نظام طبيع    مي باشد، كه پيشنهاد مي كرد      1600بناي تكامل اپيدميولوژي، انقالب علمي دهه          م

ين مفهوم به پديده هاي بيولوژيك توسعه يافت و منجر به ايجاد جدول عمر              ا.  مي توان با روابط رياضي توضيح داد     
 و  جان گرانت  بيشتر فعاليت هاي اپيدميولوژي ناشي از تالش هاي انفرادي افرادي نظير                 1830ولي، تا    .  شد

ه اي سدانشكده پزشكي پاريس به تكامل روش مقاي        با انقالب فرانسه و با تاسيس          1830در دهه   .   بود جيمزليند
تكامل باكتريولوژي در اواخر قرن نوزدهم باعث شد         .  كمي براي درك علل بيماري و كارآيي پزشكي كمك شد           

به هرحال، با شناسايي عوامل       .  اپيدميولوژيست ها روي انتشار شخص به شخص عوامل بيماريزا تمركز نمايند             
. تا اينكه در اوايل و اواسط قرن بيستم اپيدميولوژي دو باره احيا گرديد              .  يولوژي كاسته شد  يزا از اهميت اپيدم   ربيما

همانگونه كه انقالب فرانسه در ظهور و تكامل اپيدميولوژي نقش بسزايي داشت، تاثير انقالب شكوهمند اسالمي                  
 .تران انكار ناپذير اسيايران بر توسعه و تكامل اين رشته در دو دهه گذشته در ا

پيدميولوژي يك علم مقايسه است كه در آن رويداد بيماري در گروه هاي جمعيت به وجود يا عدم                        ا
پيدميولوژيست ها اين روابط را در يك چارچوب بيولوژيك قرار مي دهندتا           ا.  عواملي در اين گروه ها مربوط مي شود      

ولوژي شامل مطالعه هاي تجربي است، كه      فعاليت هاي اپيدمي .  ت يابند سبه بينش الزم براي درك علل بيماري ها د       
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در آن پژوهشگران مواجهه افراد يا يك عامل را كنترل مي كنند، مطالعه هاي مشاهده اي كه در آن پژوهشگران                     
 مطالعه  يتجربه هاي سالمتي افراد مواجهه يافته و مواجهه نيافته را پيگيري مي كنند و ايجاد و تكامل روش ها                    

پيدميولوژيست ها مطالعه مي كنند شامل ويژگي هاي جمعيت شناختي، ويژگي هاي              عواملي كه ا   .  جديد است 
اين عوامل ممكن است    .  بيولوژيكي، ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي، عادت هاي مشخص و ويژگي هاي ارثي است          

 .كاهش خطر بيماري همراه باشند با افزايش يا با
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 مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي
 
 دكتر كيومرث ناصري، دكتر حسين صباغيان

 علوم پزشكي تهراندانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه 

 هداف درس ا

   نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 مفاهيم واژه هاي رايج در بهداشت عمومي را بيان كند 

 با ارائه مثال هاي واضح، كاربرد صحيح واژه هاي رايج در بهداشت عمومي را توضيح دهد 
 
 

  
 

 »الف«رف ح

 ) Pollution(آلودگي، ناپاكي 

 باشند، اثرات   هر نوع تغييرات غيرمطلوب در هوا، آب يا غذا در نتيجه ماده يا موادي كه ممكن است سمي                  
نامطلوبي بر سالمت داشته باشند و يا نامطلوب باشند، حتي اگر لزوما اثرات سوئي بر سالمت نداشته باشند را                         

 .آلودگي گويند، نظير آلودگي هوا با سرب

 ) Transmission of the infectious agent(انتقال عامل عفونت 

هر نوع مكانيسمي كه به وسيله آن يك عامل عفوني از يك منبع و يا يك مخزن به شخص يا موجود                         
 : از اين سازوكارها عبارتند. ديگري منتقل شود را انتقال عامل عفوني گويند
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  (Direct transmission)انتقال مستقيم ) الف

 ضرورتا فوري عامل عفوني به محلّ ورودش به بدن كه ممكن است منجر به                   رسيدن بدون واسطه و    
اين روش انتقال عامل عفوني ممكن است از          .  ايجاد عفونت در انسان و يا حيوان گردد را انتقال مستقيم گويند              

طريق تماس مستقيم به وسيله دست زدن، گاز گرفتن، بوسيدن يا تماس جنسي، صورت گرفته و يا با پرتاب                         
به ملتحمه چشم يا داخل بيني و يا دهان به هنگام عطسه، سرفه،                )  انتشار به وسيله قطره هاي كوچك     (مستقيم  

 .، اتفاق افتد)معموال در فاصله يك متري يا كمتر(خروج آب دهان، آواز خواندن و يا صحبت كردن 
 

 (Indirect transmission)انتقال غيرمستقيم ) ب

 (Vehicle-borne transmission) ـ انتقال، توسط وسيله 1 
مواد و يا اشياء آلوده از قبيل اسباب بازي، دستمال، البسه خاك آلود، وسايل خواب، ظروف غذاخوري يا                      

پخت و پز، وسايل جراحي يا زخمبندي، آب، غذا، شير، فرآورده هاي بيولوژيك شامل خون، سرم، پالسما، بافت يا                    
له رساندن و داخل كردن عامل عفونت به ميزبان مستعد از طريق محل                اعضاي پيوندي، يا هر ماده اي كه وسي       

ممكن است عامل عفونت در داخل يا روي          .  ورود مناسب آن شود را انتقال غيرمستقيم توسط وسيله مي گويند            
 .كرده و يا تغييري ننمايد وسيله انتقال، تزايد و يا تكامل پيدا

 ) Vector- borne transmission( ـ انتقال، توسط ناقل 2 
 اول، انتقال مكانيكي با ناقل 
 اين نوع انتقال به شكل مكانيكي و بسيار ساده به وسيله يك حشرة پرنده و يا خزنده از طريق آلوده                          

در اين  .  شدن پاها، ضمائم دهاني و يا از طريق عبور عامل عفونت از داخل لوله گوارش حشره صورت مي گيرد                     
 . ازي به تزايد و تكامل نداردروش انتقال عامل عفوني ني

 دوم، انتقال بيولوژيكي  
در اين روش انتقال قبل از آنكه بندپاي ناقل بتواند شكل آلوده كننده عامل عفونت را به انسان منتقل                        

عامل .  كند الزم است كه عامل عفونت در بدن بندپا تزايد و يا تكامل پيدا كرده و يا هر دوي اين مراحل را بگذراند                       
فونت بعد از ورود به بدن بندپا و قبل از آنكه بتواند به صورت آلوده كننده از بدن بندپا خارج شود الزاما يك دوره                          ع

ـ   (كمون را طي مي كند      مكن است عامل عفونت از نسلي به       مExtrinsic incubation period) دوره كمون خارجي 
عامل عفوني در دو مرحله از سير تكاملي بندپاي ناقل            گر انتقال   ا  )طريق تخم  انتقال، از (نسل بعدي ناقل برود      

نتقال  ا .مي گويند   (Transstadial transmission)انتقال مرحله گذر  تكامل يابد، مثال در مرحله نَمفي و بلوغ، آنرا           
ممكن است به هنگام نيش زدن ناقل، از طريق بزاق، استفراغ و يا مدفوعي كه در روي پوست بدن گذاشته                           

 يا ساير موادي كه قادر هستند همزمان با ايجاد زخم به هنگام نيش زدن وارد بدن شوند و يا از طريق                         مي شود و 
 . ناحيه اي از پوست كه خارانده و يا به آن ماليده مي شود، صورت مي گيرد

 بوسيله يك ميزبان بي مهره آلوده كه منحصرا يك ناقل مكانيكي براي               انتقال بيولوژيكي به طور كلي     
 "ناقل"ندن عامل عفونت به ميزبان ديگر نيست، اتفاق مي افتد و حشره بندپا هر نقشي كه داشته باشد يك                      رسا

 .ناميده مي شود
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 ) Airborne transmission(انتقال از طريق هوا يا هوابرد ) ج 

ال انتشار ذرات هواي آلوده به عوامل عفوني و رسيدن آنها به محل ورود مناسبشان به بدن، كه معمو                       
ذرات هواي آلوده به عوامل عفوني به صورت معلّق در           .  مجاري تنفسي است، انتقال به وسيله هوا ناميده مي شود         

اين ذرات  .  هوا وجود دارند و ممكن است تمام و يا قسمتي از آن ها را عوامل عفوني بيماريزا تشكيل داده باشند                      
ضي از آن ها قدرت آلوده كنندگي و يا حدت بيماريزايي           ممكن است براي مدت هاي طوالني در هوا معلق مانده بع          
 ميكرون هستند به سادگي به       5ذراتي كه بين يك تا       .  خود را حفظ كرده و بعضي اين قدرت را از دست بدهند             

قطرات آب دهان و ذرات بزرگتري كه به سرعت          .  حبابچه هاي ريوي مي رسند و ممكن است در همانجا توقف كنند          
 .ا نمي توان انتقال به وسيله هوا ناميدسقوط مي كنند ر

 
 ) Droplet nuclei( ـ ذرات قطره اي كوچك 1 
اين واژه معموال به باقيمانده كوچكي كه در اثر تبخير آب و يا مايع اطراف قطره هاي كوچكي كه ميزبان                     

ه وسيله دستگاه هاي   ممكن است اين ذرات عمدا ب      .  آلوده به خارج پرتاب مي كند، بجاي مي ماند، اطالق مي شود          
مختلف مخصوص توليد بخار و يا تصادفا در آزمايشگاه هاي ميكروبشناسي، كشتارگاه ها، كارخانه هاي تبديل مواد به               

معموال اين ذرات   .  هنگام انجام عمل ساكشن، در زمان انجام برونكوسكوپي و يا در اطاق هاي تشريح ايجاد شود                
 .  مانندبراي مدت هاي طوالني در هوا معلق مي

 
  )Dust(غبار  و ـ گرد  2 
از جمله اسپور قارچ ها كه     (اين واژه به ذرات كوچك به اندازه هاي بسيار متفاوت كه ممكن است از خاك                 

، لباس ها، وسايل بستر و كف آلوده ساختمان ها،          )ممكن است به وسيله باد و يا وسايل ديگر از خاك جدا شوند               
 .برخاسته باشند، اطالق مي شود

 ) Mortality statistics(آمار ميرايي 

در بسياري از   .  به دست مي آيند    ،واهي فوت گ"عبارتست از جدول هاي آماري كه از اطالعات موجود در           
نقاط دنيا و در خيلي از ممالك، جدول هاي آمار ميرايي تهيه مي شود و ممكن است كه در فواصل معيني به چاپ                        

اد مرگ ها و يا ميزان هاي مرگ بر اساس سنّ، جنس، علّت و بعضي متغيرهاي ديگر               اين جدول ها معموال تعد   .  برسد
 .را بيان ميكنند

 ) Health education(آموزش بهداشت 

عبارت است از فرايندي براي آموختن رفتارهايي به مردم و يا گروه ها به منظور آشنايي آنها با ارتقاء، حفظ                    
بهداشت با استفاده از نيروي مردم و عالقمندي هاي آنها كه ممكن است              آموزش  .  و بهبودي وضع بهداشتي شان   

 برانگيختن حس مسئوليت فردي،      هدف آموزش بهداشت  .  باعث بهبود شرايط زندگي آنان گردد شروع مي شود         
 . خانوادگي و اجتماعي در زمينه مسايل بهداشتي است
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شامل ارزيابي باورهاي مردم در مورد        در زمينه كنترل بيماري هاي مسري، آموزش بهداشت، معموال            
بيماري، شناخت آن گروه از عادات و رفتارهاي مرتبط با انتشار و وفور بيماري ها در آن ها و ارائه راه حل هاي خاص                     

 .است براي تغيير نارسايي هاي موجود

 ) Latent immunization(ايمنسازي نهفته 

 . عفونت ناآشكار را گويندفرايند بوجود آمدن ايمني در نتيجه يك يا چند 

 ) Immunity(ايمني، مصونيت 

به مقاومتي گفته مي شود كه معموال در اثر حضور پادتن و يا عمل خاص سلول ها در مقابل عوامل عفوني                    
مصونيت موثر،  .  بيماريزا و يا سموم آن ها كه ايجاد كننده يك بيماري عفوني خاص هستند، به وجود مي آيد                      

و يا  )  تب مالت، سل، توالرمي   (يجاد مي كند   ا  T كه لنفوسيت هاي گروه      يمني وابسته به سلولي   امي تواند شامل   
 ). B و Aسرخك، سرخجه، اوريون، هاري، هپاتيت (ست ا B كه مبناي آن لنفوسيت هاي گروه ايمني هومورال

 
 مصنوعي در اثر     و يا به شكل    مادري يا در اثر عبور پادتن هاي        ،)Passive immunity(صونيت انفعالي   م 

سرم حيوان ايمن، سرم دوران نقاهت بيماري، و يا سرم گلوبولين               از( محافظت كننده اختصاصي      تزريق پادتن 
 .، به وجود مي آيد، عمر اين نوع ايمني كوتاه است)انساني

 كه معموال براي سال ها ادامه دارد ممكن است در اثر عفونت                 ،)Active immunity(صونيت فعال   م 
 با يا بدون بروز نشانه هاي باليني بيماري ايجاد شود و يا به طور مصنوعي در اثر تزريق عامل عفوني بيماري                     طبيعي

 .به صورت كشته، تغيير شكل يافته و يا اَشكال ديگري از آن جمله اجزاء و يا فرآورده هاي آن به وجود آيد

 ) Herd immunity(ايمني يا مصونيت گروهي 

اين مصونيت مقاومت يك گروه از مردم را در مقابل           .  يت يك گروه و يا يك جامعه      عبارت است از مصون    
هجوم و انتشار يك عامل عفوني نشان مي دهد و مبناي آن وجود مقاومت نسبت زيادي از تك تك افراد آن جامعه                     

 .در مقابل آن عامل عفوني تحت تاثير ابتالء يا واكسيناسيون مي باشد

 ) Morbidity(ابتالء 

در اين مفهوم كسالت،    .  ر انحرافي، خواه عيني خواه ذهني، از آسايش جسمي يا رواني را ابتالء گويند                ه 
 .ناخوشي و بيمارگونه گي، شبيه به هم بوده و مترادف هستند

، 1959كميته كارشناسان سازمان جهاني بهداشت در آمار بهداشتي، در ششمين گزارش خود در سال                     
 : ء را مي توان در قالب سه واحد زير اندازه گيري كرداشاره كرده است كه ابتال

 افرادي كه ناخوش هستند ) 1
 ) دوره يا مورد(ناخوشي هايي كه اين افراد داشته اند ) 2
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 ) روز، هفته، غيره(طول مدت اين ناخوشي ها ) 3

 ) Morbidity rate( ميزان ابتالء 

وز و شيوع بكار ميرود، بدون اينكه تمايزي بين آنها          واژه اي است كه به طور كلي براي بيان ميزان هاي بر          
 .قائل شود

 ) Morbidity survey(بررسي ابتالء 

يك بررسي ابتالء معموال براي      .  وشي براي تخمين شيوع و يا بروز بيماري در يك جمعيت، مي باشد              ر
 .دستيابي به واقعيت هاي موجود در انتشار بيماري، طراحي مي شود نه آزمون يك فرضيه

 ) Individual variations(اختالفات فردي 

 : و نوع از اختالفات فردي شناخته شده اندد
 
  :خودش  اختالف فرد با )  1

اختالفاتي كه در متغيرهاي زيستي يك فرد در شرايط متفاوت مثل مراحل فعاليت جسمي و وجود يا عدم                  
دارند، بلكه معموال در يك محدوده قرار       اين اختالفات مقدار دقيقي ن    .  فشارهاي احساسي مشاهده مي شود   

 .خون و غيره تغييرات روزانه حرارت بدن، نوسانات فشار خون، قند: از  مونه هاي آن عبارتندن. مي گيرند
 

 : اختالفات فرد با ديگران ) 2

ات اين معني براي اختالف       . اين واژه به معني اختالفات بين افراد مورد استفاده داروين قرار داشته است
 .براي بيان مفهوم اول بهتر است از واژه اختالفات شخصي استفاده شود. فردي، بيشتر مورد استفاده دارد

 ) Predictive value(ارزش اخباري 

يعني (در آزمون هاي غربالي و تشخيصي، احتمال مثبت حقيقي بودن فردي كه آزمونش مثبت شده است                  
ارزش اخباري يك آزمون منفي عبارت است از         .   معروف است  ن مثبت ارزش اخباري يك آزمو   "بنام  )  مبتال بودن 

ارزش اخباري يك آزمون غربالي در رابطه با حساسيت و             .  احتمال مبتال نبودن فردي كه آزمونش منفي باشد         
 .ويژگي آزمون و همچنين شيوع بيماري اي كه آزمون براي آن بكار رفته است، تغيير مي كند

 ) Parasite(انگل 

ندي حيواني يا گياهي كه در سطح يا درون زيستمند ديگر زندگي ميكند و مواد غذايي خود را از او                     زيستم 
. ، آن چنان انگلي است كه نمي تواند به صورت مستقل و غيرانگلي به زندگي خود ادامه دهد                 انگل اجباري .  مي گيرد

 . انگلي زندگي كند، انگلي است كه هم مي تواند به صورت مستقل و هم به صورتانگل اختياري
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 ) Personal hygiene(بهداشت فردي 
در مبحث كنترل بيماري هاي عفوني به اقدامات محافظت كننده اي گفته مي شود كه مسئوليت رعايت آن                 

بيشتر با خود افراد است و باعث ارتقاء بهداشت آنها و محدود كردن انتشار بيماري هاي عفوني، به خصوص آنهايي                    
 :اين اقدامات عبارتند از . ر اثر تماس مستقيم منتقل مي گردند، مي شودكه د
 با آب و صابون بالفاصله بعد از دفع مدفوع يا ادرار و در تمام موارد قبل از خوردن و يا دست                       شستن دست ها  •

 زدن به غذا
 است از دهان، بيني،     دور نگاهداشتن دست و اشياء كثيف يا اشيايي كه بوسيله ديگران در مستراح استفاده شده               •

 گوش، دستگاه تناسلي و زخم هايي كه در بدن وجود دارد
استفاده نكردن از وسايل خوراك، ظروف مخصوص آشاميدن، حوله، دستمال، شانه، برس مو و پيپ مشترك و                  •

 ناپاك
 جلوگيري از قرار گرفتن در معرض ترشحات بيني و دهان ديگران به هنگام سرفه و عطسه، خنده و صحبت                     •

 كردن 
 شستن دقيق دست بعد از دست زدن به بيمار و يا متعلقات او  •
 .شستن مكرر و كافي بدن و حمام گرفتن با آب و صابون •

 ) Disease(بيماري 

 در زماني   و)  EASE(ر مقابل راحتي    د)  DIS-EASE(اين واژه از نظر لغت شناسي يعني نا ـ راحتي              
 را به   "كسالت" و   "ناخوشي"،  "بيماري"واژه هاي  .  بوجود آمده باشد  بكار ميرود كه اختاللي در فعاليت هاي بدن        

فاهيم زير  م  ساسِر.  طور عادي به صورت مترادف به كار مي برند، ولي در حقيقت خيلي هم مترادف يكديگر نيستند                
 : كرده است را براي آنها پيشنهاد

  عبارت است از اختالل در فعاليت هاي جسمي و يا روانيبيماري •
  عبارت است از حالت ذهني فردي كه احساس ميكند حالش خوب نيستناخوشي •
به عبارت ديگر يعني نقشي كه فرد در هنگام ناخوشي           .   عبارت است از اختالل در فعاليت اجتماعي       كسالت •

 .ايفاء مي نمايد

 ) Endemic disease(بيماري بومي  

عامل عفوني در يك محدوده جغرافيايي      يك بيماري يا    )  حداقل براي مدت سه سال متوالي     (حضور دائمي    
ممكن است براي بيان شيوع عادي يك بيماري خاص در چنين محدوده يا جمعيتي نيز به كار                    .  يا جمعيت معين  

 .نظير وجود بيماري تب مالت در اكثر مناطق ايران. رود



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي   /8                         فصل    كتاب جامع بهداشت عمومي                                                      /  781

 

 
 

 ) Holoendemic disease(بيماري تمام بومي يا كامال بومي 

ي آن در ابتداي زندگي شروع مي شود و در نتيجه، بيشتر كودكان را مبتال ميكند                بيماري اي كه شيوع باال    
 .و در بالغين به نوعي حالت تعادل ميرسد و در نتيجه، شيوعش در بالغين نسبت به كودكان كمتر است

 ) Hyperendemic disease(بيماري فرابومي 

 وجود داشته باشد و تمام سنين را به نحو مساوي           بيماري اي كه به طور دائم با ميزان شيوع و يا بروز باال             
 .مبتال نمايد

 ) Endemic malaria(ماالرياي بومي 

بر مبناي ميزان بزرگي طحال، از طرف        .  بروز يكنواخت و قابل اندازه گيري موارد ابتالء و انتقال طبيعي             
 : سازمان جهاني بهداشت به صورت زير طبقه بندي شده است

 درصد  10 ساله كمتر از     9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان         ز  )Hypoendemic:  (فروبومي  
 .باشد

 50 تا   11 ساله بين    9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان          ز  Mesoendemic):  (نيمه بومي   
 .درصد باشد

 درصد و   50ز   ساله بيشتر ا   9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان        ز  )Hyperendemic:  (فرابومي  
 . درصد باشد25در بالغين بيشتر از 

 ساله هميشه بيشتر از     9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان         ز  )Holoendemic:  (تمام بومي   
 . درصد باشد و در بالغين ميزان كمي داشته باشد75

 ) Nosocomial(بيمارستاني 

 يا در نتيجه بستري شدن در بيمارستان، مربوط به          بوجود آمده در هنگام بستري بودن بيمار در بيمارستان         
كه با بستري شدن در بيمارستان رابطه داشته        )  بيماري اوليه بيمار   بدون ارتباط با  (مبين عارضه اي جديد    .  بيمارستان

 .باشد

 ) Nosocomial infection( عفونت بيمارستاني 

ارت ديگر، عفونتي در بيمار مراجعه كننده       به عب .  گرفته باشد  عفونتي كه از يك تسهيالت پزشكي منشاء        
به بيمارستان يا ساير مراكز مراقبت هاي بهداشتي كه بيمار در هنگام مراجعه به آن مركز نه به آن مبتال بوده و نه                        

 . در دوره كمون آن قرار داشته است
ن عفونت هاي  عفونت هايي را كه بيمار، پس از ترخيص از بيمارستان عالئمش را نشان ميدهد و همچني                

 .مشابه در كاركنان بيمارستان را نيز در بر مي گيرد
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 ) Infectious disease(بيماري عفوني  

ناخوشي ناشي از عوامل عفوني و يا ترشحات زهرگونه آن ها كه مي تواند از فرد يا حيوان آلوده و يا مخزن                     
ي واسط، ناقل و يا محيط بي جان، انتقال پيدا          ديگر به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق گياه، ميزبان حيوان           

 .به عبارت ديگر عبارتست از وارد شدن ارگانيسم به بدن، رشد و تكثير آن و ايجاد عالئم و نشانه هاي باليني. كند

 ) Notifiable disease(بيماري قابل گزارش 

 به مسئولين بهداشتي آن     بيماري اي كه به علت مقررات حاكم، بايد پس از تشخيص در يك ناحيه معين،               
بيماري اي كه از نظر بهداشت عمومي آنقدر مهم است كه وقوعش بايد به اطالع مسئولين                   .  ناحيه گزارش شود  

داليل اين  .  متاسفانه گزارش بيماري هاي واگير دار به مسئولين بهداشت عمومي بسيار ناقص است            .  بهداشتي برسد 
القه بيمار يا پزشك به مخفي كاري در مورد بيماري هايي كه با              نقص، نكاتي از قبيل عدم دقت در تشخيص، ع         

نفي اجتماعي همراه هستند، مثل بيماري هاي آميزشي و بي تفاوتي پزشكان به فايده اطالعات در مورد                           
با اين حال اخطارهايي كه انجام مي شود، بسيار          .بيماري هايي چون هپاتيت، آنفلوآنزا و سرخك را شامل مي شود          

 دارد و نقطه شروعي را براي تحقيق در مورد عدم موفقيت روش هاي پيشگيري مثل واكسيناسيون، يافتن                   اهميت
منبع عفونت، يافتن وسيله مشترك انتقال عفونت، توصيف تجمع جغرافيايي عفونت و مقاصد ديگر، بسته به نوع                    

 ) نيز رجوع شود4فتار ، گ8 در فصل قطعي و محتمل، مظنونبه تعريف مورد . (بيماري بوجود مي آورد

 ) Zoonoses(حيوان  بيماري هاي مشترك بين انسان و

به عفونت يا بيماري عفوني كه تحت شرايط طبيعي از حيوان مهره دار به انسان قابل انتقال باشد، نظير  
ين حيوانات، اين بيماري ها ممكن است در ب. انتقال بيماري تب مالت از گوسفند و بز آلوده به انسان، گفته مي شود

 . باشد،)Epizootic(ا همه گير ي) Enzootic (بومي

 ) Pathogen(زا  آسيب) عامل بيماريزا(بيماريزا، 

 ). در حقيقت قادر به ايجاد فرايند بيماريزايي باشد(زيستمندي كه قادر به ايجاد بيماري باشد  

 ) Pathogenesis ( يا توانايي ايجاد بيماري بيماريزايي

تفاوت بين سبب    .  ذيرفته شده كه به موجب آن، عامل مسبب، باعث ظهور بيماري مي شود                سازوكاري پ  
سبب شناسي يك بيماري يا ناتواني عبارتند از علل قبول شده اي             :  شناسي و بيماريزايي بايد مورد دقت قرار گيرد        

 .شود  بيماري منجركنترل اين علل ممكن است به پيشگيري از. كه سازوكار بيماريزايي را شروع مي نمايند

 ) Pathogenicity( بيماريزايي 

تعداد موارد بيمار شده    :  بيمار كننده، بكار مي رود   )  زنده(اين واژه براي بيان قدرت ايجاد بيماري يك عامل           
ه در حاليك .   اشتباه مي شود  (Virulence)حدت  واژه بيماريزايي غالبا با واژه      .  تقسيم بر تعداد موارد عفونت پيدا كرده      
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حِدت، خاصيتي از يك زيستمند كه تعيين كننده شدت ايجاد بيماري واضح در بين افراد عفونت پيدا كرده ميباشد،                     
مثال سالمونال تيفي، يك عامل عفوني با بيماريزايي و حدت باال است و               .  يا قدرت يك زيستمند در ايجاد بيماري       

 .بيماري شديدي نيز ايجاد مي كند
قابليت بيماريزايي يك   .   خواص مشابهي در سموم شيميايي و غيره نيز بكار ميرود             اين واژه براي بيان     

عامل عفوني، به صورت نسبت تعداد افراد مبتال به اَشكال با عالئم باليني بيماري به تعداد افراد مواجهه يافته با                        
 .عفونت اندازه گيري مي شود

 ) Incident number(، تعداد بروز )Incidence(بروز 

عداد مرتبه ايجاد بيماري و يا افراد بيمار شده در يك دوره زماني مشخص در يك جمعيت مخصوص يا                     ت 
به عبارت ديگر موارد جديد بيماري در يك جمعيت معين در يك دوره               .  به طور كلّي تر، تعداد موارد جديد وقايع        

 .قرار مي دهندواژه بروز را گاهي اوقات بمعني ميزان بروز هم مورد استفاده . زماني خاص

 ) Incidence rate( ميزان بروز 

تعداد حاالت جديد يعني موارد جديد         .  اندازه اي از چگونگي وقوع موارد جديد يك حالت در جامعه               
تشخيص يا گزارش يك بيماري خاص در يك دوره معين زماني در صورت كسر و تعداد افراد جامعه اي كه موارد                      

 .خرج كسر قرار گيردجديد در آن رخ داده است، در م
 باشد، مثل عفونت هاي حاد دستگاه فوقاني تنفس و يا شروع           كوتاه مدت و حاد   اين حاالت ممكن است يا       

در مواقعي كه ميزان بروز براي يك        .   باشد، مثل بيماري سل و يا سرطان        مزمن درازمدت يك حالت   )  تشخيص(
 كوتاه مدت مربوط شود، ممكن است از تعداد افراد           سال محاسبه مي شود، صورت كسر چنانچه به بيماري هاي حاد         

 .در مورد حاالت مزمن درازمدت، ميزان بروز ساالنه معموال كمتر از ميزان شيوع است. در خطر زيادتر بشود
 كه در   جبر ابتالء يكي از آنها عبارت است از       :   دو نوع ميزان بروز را مي توان محاسبه كرد         از نظر رياضي   

ميزان ديگر  .  ديد در صورت كسر و واحدهاي شخص ـ زمان تجربه در مخرج كسر قرار مي گيرد               آن تعداد موارد ج   
 .كه در آن مخرج كسر، افرادي را شامل مي شود كه از ابتدا در خطر بوده اند) تزايدي (بروز تجمعي

 صورت كسر تعداد  .  به عبارت ديگر ميزان بروز، عبارتست از سرعت وقوع وقايع جديد در يك جمعيت                  
وقايع جديدي است كه در يك زمان معين اتفاق افتاده است و مخرج كسر جمعيتي است كه در زمان معينِ مورد                        

ميزان بروزي كه   .   نيز مي نامند  شخص ـ زمان  اين مخرج كسر را غالبا بنام        .  نظر در خطر وقوع قرار داشته است       
 :با كمك فرمول زير محاسبه مي گرددغالبا در فعاليت هاي بهداشت عمومي مورد استفاده واقع مي شود، 

 
 عداد وقايع جديد در يك دوره مشخص زمانت

 )x)  10n             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد افراد مواجهه يافته با خطر در طي دوره مشخص زمان



 784 /داشت عموميمروري بر واژه هاي رايج در به / 2گفتار 
 

 

 است از متوسط اندازه جمعيت به صورت تخميني از جمعيت در             ، مخرج كسر عبارت   در يك جمعيت پويا    
اگر دوره مورد نظر معادل يك سال باشد، آنچه به دست مي آيد، ميزان بروز ساليانه خواهد                   .  وسط دوره مورد نظر   

خص ـ زمان   ش  10nاين ميزان تخميني است از ميزان بروز شخص ـ زمان، به عبارت ديگر ميزان بر اساس                   .  بود
ن ميزان پايين باشد، مثل حالتي كه در غالب بيماري هاي مزمن اتفاق مي افتد، آنوقت تخمين خوبي از ميزان                   اگر اي 

 .تجمعي بروز نيز به حساب مي آيد
در مطالعات پيگيري، ميزان هاي بروز را مي توان از تقسيم تعداد موارد جديدي كه در طول دوره مشخص                   

وهي كه تحت پيگيري قرار داشته اند، به دست آورد كه در اينحالت همان               بوجود آمده است بر اندازه اصلي همگر       
 .ميزان بروز تجمعي مي باشد

 ) Interval incidence density(دوره اي  بروز

ندازه اي از ميزان بروز يك واقعه، از قبيل يك بيماري يا مرگ، در يك جمعيت در معرض خطر در يك                      ا
اق افتاده در طول دوره بر تعداد واحدهاي شخص زمان در معرض خطر در طول                دوره زماني كه از تقسيم تعداد اتف      

 .دوره به دست مي آيد

 »پ«رف ح

 )Masking(پوشانيدن 

فرايندي است كه به منظور جلوگيري از آگاهي شركت كنندگان يك مطالعه از بعضي حقايق يا مشاهدات                  
 ).به جاي كورسازي(اليت ها و تصميم گيري هاي آنها نشود انجام مي گيرد، تا اين حقايق موجب تورش و يا تغيير فع

 ) Premunition(پيش ايمني 

پيش .  اين واژه، بيشتر در اپيدميولوژي بيماري هاي انگلي، بخصوص ماالريا، مورد استفاده قرار مي گيرد                
تداوم اين حالت به    .  ايمني، بيان كننده نوعي مقاومت در ميزبان آلوده نسبت به آلودگي مجدد با همان انگل است                 

. ادامه حيات انگل در بدن ميزبان بستگي دارد و در صورت از ميان رفتن انگل، حالت پيش ايمني نيز از ميان ميرود                     
 .پيش ايمني ممكن است كامل يا ناقص باشد

 )Monitoring(پايش 

نبايد .  مت اجتماعات تحليل اندازه گيري هاي روزمره به منظور تعيين تغييرات در محيط يا وضعيت سال            )  1 
بعضي ها معتقدند كه پايش، مداخله بر مبناي اندازه گيري هاي به دست آمده را نيز در بر                 .   اشتباه شود  "مراقبت"با  

 .مي گيرد
اندازه گيري مداوم عملكرد يك خدمت بهداشتي، يك شاغل بهداشتي و يا چگونگي رعايت دستورات                )  2 

 .بهداشتي بوسيله بيمار
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ت، نظارت مداوم بر پياده كردن يك برنامه به منظور حصول اطمينان از اينكه دريافت                     در مديري )  3 
 .ورودي ها، برنامه كار، خروجي مورد نظر و ساير شرايط الزم مطابق برنامه انجام مي گيرند

 ) Chemoprophylaxis(پيشگيري دارويي 

 پيشگيري از پيشرفت عفونت و يا        عبارتست از مصرف مواد شيميايي ازجمله آنتي بيوتيك ها به منظور            
پيشگيري از توسعه آن تا حد بروز يك بيماري فعال و يا درمان شخصي كه ناقل عفونت خاصي است به منظور                         

مثال استفاده از ريفامپيسين در تماس يافتگان خانوادگي با بيمار مبتال به              .  پيشگيري از انتقال بيماري به ديگران      
 . مننژيت مننگوكوكي

 »ت«رف ح

 ) Sporadic(تك گير 

 .مثل موارد بعضي از بيماري هاي عفوني. وقوع غيرمنظم، تصادفي و نادر در زمان هاي مختلف 

 ) Interaction(تعاون، اثر متقابل، عمل متقابل 

تعاون زيستي يعني فعاليت بهم پيوسته دو       .  فعاليت بهم پيوسته دو يا چند علّت براي ايجاد يك معلول          )  1 
 ت براي ايجاد، پيشگيري يا محدوديت بيمارييا چند علّ
 تفاوت در اثرات يك يا چند عامل در رابطه با مقدار عامل هاي باقيمانده) 2 
 .در آمار، عبارت است از ضرورت بيان در يك مدل خطي رگرسيون) 3 

 »ج«رف ح

 ) Disinfestation(جانورزدايي 

 بين بردن و يا برداشت اشكال ناخواسته و كوچك            به هر نوع اقدام فيزيكي و يا شيميايي كه باعث از             
حيواني، به خصوص بندپايان و يا جوندگان، از روي بدن، البسه و يا محيط اطراف شخص يا حيوان اهلي شود،                         

وقتي تنها از بين بردن حشرات مطرح       .   شامل از بين بردن شپش بدن انسان، نيز مي شود         جانورزدايي.  گفته مي شود 
 . استفاده مي شوده كشيحشراست از واژه 

 )Isolation(جداسازي 

جدا ساختن افراد يا حيوانات عفونت دار از سايرين، در طي دوران واگيري، در شرايطي كه انتقال                       )  1 
مستقيم يا غيرمستقيم عامل بيماريزاي عفوني را از عفونت دارها به حساس ها و يا كساني كه ممكن است عامل                      

 . كنند، قطع و يا محدود كندعفوني را به ديگران منتقل
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در ميكروب شناسي عبارت است از جدا ساختن يك زيستمند كه معموال با كمك مجموعه اي از                      )  2 
 .كشت هاي مختلف انجام مي گيرد

 ) Matching(جوركردن ـ همسان سازي 

وت از جور   نوع متفا  چند.  فرايندي براي قابل مقايسه كردن گروه هاي تحت مقايسه، از نظر عوامل خارجي           
 : كردن عبارتند از

 
، عبارت است از جور كردن تك تك افراد گروه مطالعه و مقايسه در يك فاصله معين                 جوركردن پرگاري 

 ). مثل جور كردن سن با فاصله دو سال(از يك متغير پيوسته 
 دو گروه   مورد استفاده براي جور كردن در هر      )  هاي(، الزم است وفور توزيع متغير       در جور كردن وفوري   

 .مطالعه و مقايسه، يكنواخت بشود
، عبارت است از جور كردن افراد گروه هاي مقايسه و مطالعه در طبقه هاي وسيع، مثل                جوركردن طبقه اي 

 .دامنه هاي وسيع سني يا گروه هاي شغلي
ه ، عبارت است از تعيين تك تك افراد گروه مقايسه به صورتي كه هر كدامشان از نقط                 جور كردن فردي  

 .نظر بعضي متغيرها با افراد مطالعه، جورشده باشند
، عبارت است از نوعي جور كردن فردي كه در آن، افراد گروه هاي مطالعه و مقايسه به                   جوركردن جفتي 

 .صورت يك جفت انتخاب ميشوند

 ) Mutation(جهش 

               د ژن ها بوجود مي آيد و     تغييري موروثي در تركيبات ژني، به جز آنهايي كه در نتيجه تفكيك يا تجمع مجد
 .به نسل هاي بعد منتقل مي شود، بشرطي كه در اين تغيير، عامل مرگبار، به صورت غالب در نيايد

 ) Population(جمعيت 

 :هر مجموعه محدود يا نامحدود از افراد يا چيزها  
ور يا ناحيه   تعداد ساكنين يك كش   .  مجموعه ساكنين يك كشور يا ناحيه خاص به صورت دسته جمعي           )  1 

 .خاص
لزوما نبايد  .  مجموعه كامل واحدهايي كه ممكن است نمونه اي از آن گرفته شود             )  در نمونه گيري  )  (2 

 .جمعيت انسان ها باشد، بلكه اين واحدها ممكن است موسسه ها، پرونده ها و يا وقايع باشند

 ) Pandemic(جهانگير، عالمگير، پاندمي 

 سيار وسيع اتفاق بيافتد، كه معموال نسبت بزرگي از جمعيت را نيز در بر يك همه گيري كه در يك سطح ب 
 .مي گيرد
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 »ح«رف ح

 ) Sensitivity and specificity(حساسيت و ويژگي 

 عبارت است از نسبت افراد حقيقتا بيمار جامعه تحت غربالگري كه بوسيله آزمون غربالي، بيمار                حساسيت 
رت است از احتمال تشخيص صحيح موارد بيماري يا احتمال اينكه هر مورد              عباحساسيت  .  تشخيص داده شده اند  

 عبارت است از نسبت افراد حقيقتا        ويژگي).   ميزان مثبت حقيقي   :مترادف  (بيمار با كمك آزمون، شناسايي شود        
ير احتمال تشخيص صحيح افراد غ     به عبارت ديگر  .  سالمي كه بوسيله آزمون غربالي سالم تشخيص داده شده اند          

اين روابط در جدول چهار خانه ذيل نشان داده شده اند           ).  ميزان منفي حقيقي  :  مترادف  (بيمار بوسيله آزمون غربالي     
 .كه در آن حروف آ، ب، پ و ت نمايانگر كميت هايي است كه در  هر خانه قرار مي گيرد

   يمارب سالم جمع

 تيجه آزمونن مثبت آ ب ب+  آ  

 ليرباغ منفي پ ت ت+  پ  
  معج پ+  آ   ت+  ب   

 ) مثبت حقيقي(ـ افراد بيماري كه بوسيله آزمون تشخيص داده شده اندآ

 ) مثبت كاذب(ب ـ افراد سالمي كه بوسيله آزمون مثبت تشخيص داده شده اند

 ) منفي كاذب(پ ـ افراد بيماري كه بوسيله آزمون منفي تشخيص داده شده اند

  )منفي حقيقي(مون منفي تشخيص داده شده اندت ـ افراد سالمي كه بوسيله آز

                    آ                                                                                           آ

 ــــــــــــــــ)  = نتايج مثبت آزمون(ـــــــــــــــ               ارزش اخباري =  حساسيت  

 ب+  پ                                                                                    آ  +             آ          
    

                      ت                                                                                     ت

 ــــــــــــــ)  = نتايج منفي آزمون(     ارزش اخباري ـــــــــــ          =  ويژگي  

 ت+  ت                                                                           پ  +                  ب  

 »د«رف ح

 )Incubation period(دوره كمون، دوره نهفتگي 

 عفوني تا ظهور اولين عالئم و نشاني هاي بيماري مورد           فاصله زماني بين هجوم يك عامل بيماريزاي      )  1 
يا فاصله زماني بين ورود عامل عفوني و پاسخ ايمني قابل اندازه گيري، مثال آزمون                  )  دوره كمون بيماري  ( بحث

 ]مولفين كتاب[). دوره كمون عفونت( و يا تست پوستي در سِل HIV/AIDS و Bسرمي در هپاتيت 
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زماني كه ناقل عفوني     ت از فاصله بين ورود عامل بيماريزاي عفوني به بدن ناقل تا           در ناقل، عبارت اس   )  2 
 ).دوره كمون خارجي(بشود، يعني انتقال عامل بيماريزاي عفوني از ناقل به ميزبان تازه اي ممكن باشد 

 ) Seasonal cyclicity(دوره اي بودن ـ  فصلي 

 بيماري هاي عفوني حاد، كه وقوعشان نادر نباشد، در           بسياري از .  دور زدن ساالنه بروز بر اساس فصل        
ظهور عالئم بعضي    .  به حداقل خود مي رسند    )  يا فصل مقابل   ( ماه بعد     6يكي از فصول سال به حد اكثر و             

بعضي پديده هاي جمعيت شناسي مثل      .  بيماري هاي مزمن نيز ممكن است چنين تغييرات دوره اي را نشان دهد             
 .از تمام علل و بعضي علل خاص نيز ممكن است چنين دوره اي بودن فصلي را نشان دهدازدواج، تولد، ميرايي 

 ) Secular cyclicity(دوره اي بودن ـ ديرپا 

براي مثال، سرخك در يك جمعيت بزرگ ايمن نشده،          .  بروز بيماري )  بيشتر از يكسال  (دور زدن طوالني     
اين نوع دوره اي بودن، در نتيجه خارج       .  ر هفت سال يكبار   ه  Aهر سه سال يكبار به حد اكثر بروز ميرسد و هپاتيت            

دوره اي بودن ديرپا ممكن است      .  شدن و جايگزيني مداوم حساس ها در يك جمعيت نسبتا ثابت بوجود مي آيد               
 .دوره هاي زماني طوالني تري را نيز در بر گيرد، مثل جهانگيري هاي آنفلوآنزا

 ) Induction period(دوران استقرار 

اگر بخواهيم دقيق تر بيان كرده باشيم،         .  مدت زمان الزم براي ايجاد بيماري بوسيله يك علت خاص             
براي مثال احتماال يك دوره     .  يعني فاصله زماني بين شروع تاثير علّيتي يك عامل تا ايجاد اولين نشانه هاي بيماري             

 سرطان خون وجود داشته باشد، اين مدت        چندين ساله ممكن است بين جهش هاي سلولي ناشي از پرتوها تا ظهور           
 .زمان را مي توان به عنوان دوران استقرار براي سرطان خون پرتوزاد به حساب آورد

 ) Communicable period(دوره قابليت سرايت 

به مدت زماني كه يك عامل عفوني مي تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم از يك شخص آلوده به                         
يوان آلوده به انسان، يا از شخص آلوده به حيوان و ازجمله به بندپايان منتقل شود، گفته                      شخص ديگر، يا از ح     

در بيماري هايي نظير دفتري و عفونتها استرپتوكوكي كه غشاء مخاطي از همان مراحل اوليه ورود عامل                  .  مي شود
ر معرض منبع عفونت قرار مي گيرد      عفونت، آلوده مي شود، دوره قابليت سرايت از زماني كه براي اولين بار شخص د             

شروع و تا موقعي كه ديگر عامل عفوني از طريق مخاط مبتال منتشر نشود، يعني از قبل از شروع پيش نشانه هاي                      
ميزان مسري بودن   .  باليني بيماري تا پايان دوران حالت ناقلي، اگر اين مرحله اخير ايجاد شود، ادامه خواهد داشت                 

 .ر دوره كمون بيشتر از دوره اي است كه نشانه هاي باليني بيماري وجود داردبعضي از بيماري ها د
در بيماري هايي مثل سل، جذام، سيفيليس، سوزاك و بعضي از انواع سالمونلوزها دوره سرايت، ممكن                    

ق است طوالني و بعضي اوقات به طور متناوب تا هنگامي كه ضايعات بهبود نيافته اند و عوامل عفوني از طري                        
 .زخم هاي پوستي و يا هر يك از منافذ طبيعي بدن به خارج منتشر مي شود، ادامه داشته باشد
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در بيماري هايي كه به وسيله بندپايان منتقل ميشوند، مثل ماالريا و تب زرد دوره سرايت، زماني است كه                    
ير بافت هاي شخص آلوده وجود     در خالل آن عامل عفونتزا به تعداد كافي براي آلوده كردن ناقل در خون و يا سا                  

براي بندپايان ناقل نيز بايد يك دوره قابليت انتقال، در نظر گرفت كه عبارتست از مدتي كه عامل                      .  داشته باشد 
 .عفونتزا در نقطه اي از بافت هاي بدن بندپا قرار دارد و مي تواند به ميزبان حساس، منتقل شود

 )Gradient of infection(دامنه عفونت 

لسله تظاهرات ناخوشي در ميزبان كه منعكس كننده واكنش او به يك عامل عفوني ميباشد و مي تواند                  س 
وفور اين نشاني ها در رابطه با بيماري هاي        .  از مرگ در يك انتها تا عفونت ناآشكار در انتهاي ديگر كشيده شود               

 .عفوني خاص تغيير پيدا مي كند

 »ر«رف ح

 ) Eradication of disease(ريشه كني بيماري 

ريشه .  متوقف نمودن كامل انتقال عفونت در نتيجه اِمحاء عامل عفوني از طريق مراقبت و قبضه كردن                   
. كني در بعضي موارد در نتيجه فعاليت هايي مثل مبارزه و مراقبت به دست آمده است كه نمونه آن آبله مي باشد                       

واژه .  ه انجام گرفته و براي سرخك نيز اقدام شده است            ريشه كني منطقه اي در مورد ماالريا در اياالت متحد           
 را نيز گاهي اوقات براي بيان ريشه كني بيماري هايي مثل سرخك از مناطق وسيع جغرافيايي يا                          "حذف"

 .محدوده هاي سياسي بكار مي برند

 »ز«رف ح

 ) Infestation(زدگي، هجوم جانوري 

بعضي از مولفين، اين واژه     .  مثل شپش تن  )  اي درون بدن  بج(رشد و تكثير عوامل بيماريزا در سطح بدن           
 .را براي بيان آلودگي روده ها با كرم هاي انگلي نيز مورد استفاده قرار مي دهند

 »س«رف ح

 ) Natural history of disease or Natural course(سير طبيعي بيماري 

سير طبيعي  " كنار يكديگر به عنوان       بسياري از بيماري ها داراي مراحل بسيار مشخصي هستند كه در            
 : اين مراحل عبارتند از.  شناخته ميشوند"بيماري

 مرحله شروع آسيب ) 1 
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با آزمون هاي غربالگري احتمال    .  قبل از شروع يا ظهور اولين نشانه و يا عالمت         :  مرحله قبل از عالئم     )  2 
 تشخيص زودرس وجود دارد

به مرگ منجر شود، مي تواند عود و تكرار داشته باشد و مي تواند خود             ظهور باليني بيماري كه مي تواند      )  3 
 .بخود تخفيف يافته و به بهبودي بيانجامد

 ) Potential years of life lost -PYLL(هاي قابل زندگي از دست رفته  سال

از دست رفته   شاخص سال هاي قابل زندگي     .  اندازه اي از تاثير نسبي بيماري و نيروهاي مرگبار هر اجتماع          
رقم سال هاي قابل   .   و جوانمرگي به جامعه وارد مي شود       مرگ هاي نابهنگام نشانگر خساراتي است كه در نتيجه        

مجموعه باقيمانده سن كليه افرادي كه از آن علت فوت           زندگي از دست رفته براي يك علت خاص، عبارت است از             
 .كرده اند، بر مبناي اميد زندگي طبيعي

 »ش«رف ح

 ) Prevalence(ع شيو

تعداد موارد يك بيماري يا ديگر شرايط خاص در يك جمعيت معين در يك زمان خاص كه اغلب به                         
 :معناي ميزان شيوع نيز استعمال مي شود

هر وقت كه به صورت تنها و بدون قيد خاص به كار رود، مفهومش معموال شيوع در يك لحظه زماني                        
 ). شيوع لحظه اي(خاص مي باشد 

شامل تمام  .  تعداد كل افراد مبتال به بيماري يا خاصه مورد نظر در هر زماني طي يكسال                :  يوع ساالنه ش 
مواردي مي شود كه در گذشته شروع و در سال مورد نظر نيز ادامه داشته اند، بعالوه تمام مواردي كه در طول سال                       

 .مورد نظر شروع شده اند
سمتي از حيات خود به بيماري يا خاصه مورد نظر مبتال              تعداد افرادي كه حداقل در ق       :  شيوع عمري  

 .بوده اند
 تعداد كل افرادي كه در هر زماني از يك دوره مشخص، به بيماري يا خاصه مورد نظر                     :شيوع دوره اي  

 .مبتال بوده اند
 تعداد افرادي كه در يك لحظه زماني مشخص، به بيماري يا خاصه مورد نظر مبتال                     :شيوع لحظه اي  

 .ه اندبود

 ) Prevalence Rate-Ratio( ميزان شيوع يا نسبت شيوع 

يك خاصه يا   )  و يا در طي يك دوران خاص        (تعداد كل تمام افرادي كه در يك لحظه زماني خاص               
بيماري معيني را دارا باشند تقسيم بر جمعيتي كه در همان لحظه زماني خاص يا ميانه دوران، در خطر ابتالء به                         

 . معين قرار داشته اندبيماري يا خاصه
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مشكلي كه ممكن است در هنگام محاسبه ميزان هاي شيوع دوره اي بوجود بيايد به محاسبه مناسب ترين                 
 .جمعيت براي مخرج كسر مربوط مي شود

 ) Person-Time(شخص ـ زمان 

اشته و تحت   جمع مقدار زماني كه هريك از افراد يك مطالعه در خطر ابتالء به پيامد مورد توجه قرار د                     
 . مشاهده نيز بوده اند

 ماه تحت مشاهده قرار داشته باشد، معادل نيم شخص سال و فردي كه براي                 6يك فرد كه براي مدت      
 .  شخص سال به حساب مي آيد10 سال تحت مشاهده قرار داشته باشد، معادل 10مدت 

راد در مطالعه قرار داشته اند،     مقدار شخص زمان از جمع زمان هاي حقيقي يا تقريبي اي كه هر يك از اف               
 .برآورد مي شود و به عنوان مخرج كسر براي محاسبه ميزان شخص زمان بروز يا مرگ، مورد استفاده قرار مي گيرد

 »ط«رف ح

 ) Normal(طبيعي، نرمال، هنجار، بهنجار 

 مشتركشان  اين واژه داراي سه معني مشخص مي باشد كه اگر به دقت تعيين نشده باشند و يا ناحيه                      
 .بخوبي درك نشده باشد، اشكاالت مفهومي بوجود مي آورد

در اين مفهـوم    .  دامنه معمولي نوساناتي كه در يك جمعيت يا گروه مشخص مشاهده مي شود                 )  1 
بين " يا   "در دامنه اي از دو انحراف معيار زير ميانگين تا دو انحراف معيار باالي ميانگين               " عبارت است از     "طبيعي"

 . "از يك توزيع) 90 و صدك 10براي مثال صدك (اي مشخص شده اي صدك ه
براي آزمون هاي غربالي يا تشخيصي، يك نتيجـــــه        .  سالم، تعيين كننده و يا خبر دهنده سالمت         )  2 

 . نتيجه اي است كه در محدوده اي قرار دارد كه در آن احتمال و جود يك بيماري خاص كم است"طبيعي"

 ) International classification of diseases(مللي بيماري ها طبقه بندي بين ال

طبقه بندي حاالت خاص يا گروه هايي از حاالت خاص كه بوسيله يك گروه مشاور از خبرگان بين المللي                   
براي سازمان جهاني بهداشت انجام گرفته است و اين سازمان فهرست كامل را به صورت ادواري و تجديد نظر                       

در .  ، منتشر مي نمايد  راهنماي طبقه بندي بين المللي آماري بيماري ها، جراحات و علل مرگ          بي به نام    شده در كتا  
 . اين كتاب هر بيماري داراي نمره مخصوص به خود ميباشد

 ) Outbreak(طغيان 

بعضي اوقات و در مواردي كه بخواهند اهميت و يا شدت افزايش بيماري را                 .  مترادفي براي همه گيري   
واژه طغيان براي بيان همه گيري هاي محدود      به عبارت ديگر    .  ت كم بحساب بياورند، از اين واژه استفاده مي كنند         دس

 .در مقابل همه گيري هاي گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد
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 »ع«رف ح

 ) Infectiousness(عفوني بودن 

يك بيماري منتشره از طريق     .  ي ديگر مشخصه اي از بيماري در زمينه سهولت نسبي انتقال به ميزبان ها           
عالوه بر  .  است)  تيفوئيد(، براي مثال، خيلي عفوني تر از يك بيماري منتقله از طريق تماس                  )سرخك(ريزقطره  

مشخصات راه هاي ورود و خروج عامل بيماريزا كه بر عفوني بودن آن تاثير مي گذارد، قابليت بقاء آن در خارج از                       
 .ي نيز در عفوني بودن تاثير دارندبدن ميزبان و عفونت زاي

 ) Infectivity(زايي  عفونت

 .عامل بيماريزا مبني بر قابليتش در ورود، بقاء و تكثير در ميزبان مشخصه اي از 
يكي از  .  يكي از مشخصه هاي عامل بيماري زا مبني بر قدرت دخول، ادامه حيات و تكثير در ميزبان                 )  1 

 . ميباشدله ثانويهميزان حمشاخص هاي عفونت زايي، 
 .نسبت مواجهه هايي كه به عفونت منتهي شده است، به كل افراد حساسي كه مواجهه داشته اند) 2 

 ) Infection(عفونت 

و يا تزايد يك عامل عفوني به بدن انسان يا حيوان، عفونت ناميده                )  بسياري از انگل ها  (ورود و تكامل     
يا   (Infection)عفونت مخفي   ست، نتيجه ايجاد عفونت ممكن است بروز        عفونت مترادف بيماري عفوني ني    .  مي شود

وجود يك عامل عفونتزاي زنده در سطح خارجي بدن يا در روي لباس و يا اشياء                  .  باشد(Disease) بيماري آشكار   
 . در سطح چنين اشيايي استآلودگيديگر عفونت نبوده بلكه نشان دهنده 

 ) Infectious agent(عامل عفوني 

، كه قادر به ايجاد      )ويروس، ريكتزيا، باكتري، قارچ، تك ياخته و كرم انگلي           (به يك موجود زنده اي       
به توانايي يك عامل بيماري       ،)Infectivity  (واژه آلوده كنندگي  .  عفونت يا بيماري عفوني باشد، اطالق مي شود       

 حالي كه واژه ديگري كه معادل فارسي آن          در ورود، ادامه حيات و تكثير در داخل بدن ميزبان اطالق مي شود، در             
به سهولت نسبي انتقال يك بيماري به ميزبان هاي            ،(Infectiousness)نيز آلوده كنندگي انتخاب شده است         

 .ديگر گفته مي شود

 ) Opportunistic infection(عفونت فرصت طلب 

 مي نمايند و در نتيجه      عفونت در نتيجه زيستمندهايي كه به طور عادي به صورت همزيست زندگي                 
نمونه بسيار مشخص اين حالت بيماري نقص اكتسابي ايمني           .  كاهش دفاع ايمني، حالت بيماريزا بخود مي گيرند       

(HIV/AIDS) مي باشد. 
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 »ق«رف ح

 ) Norm(قاعده 

 : اين واژه داراي دو معني كامال متمايز است 
تماع در آن قرار گيرد، روش هاي معمولي        ، مثل محدوده اي كه دامنه فشار خون يك اج          "معمولي")  1 

تغذيه براي شيرخواران در يك فرهنگ خاص و يا روشي كه براي درمان يك بيماري خاص در يك نظام خاص                       
 مراقبت هاي بهداشتي، مورد استفاده قرار مي گيرد

 
ت و يا به    ، مثل محدوده اي از دامنه فشار خون كه به نظر متخصصين فن، نشانه سالمت اس              "دلخواه")  2 

سالمت منتهي مي شود، روش هاي تغذيه شيرخواران كه در يك فرهنگ خاص با ارزش است و يا روش هاي                       
در اين حالت دوم، قاعده را مي توان به        .  درمان يا تسهيالت تاييد شده به عنوان دلخواه براي مراقبت هاي بهداشتي           

خواه، متوسط اقامت بيمار در بيمارستان و امثال آن          صورت ضابطه ارزشيابي براي تعيين درجه تطابق با حالت دل           
 .بكارگرفت

 ) Quarantine(قرنطينه 

به محدويت فعاليت افراد و حيوانات سالمي كه در دوره نهفتگي يك بيماري مسري در معرض آن قرار                      
مون، در صورتي كه    اين اقدام، به منظور پيشگيري از انتقال بيماري در دوره ك            .  گرفته اند، قرنطينه گفته مي شود   

  :احتمال بروز عفونت، وجود داشته باشد صورت مي گيرد
 

 ) Absolute or complete quarantine(الف ـ قرنطينه مطلق يا كامل 

عبارتست از محدود كردن آزادي جابجايي آنهايي كه در معرض يك بيماري مسري، قرار گرفته و در                      
 از طوالني ترين دوره كمون معمولي آن بيماري بيشتر نباشد، به                دوره كمون آن به سر مي برند، به مدتي كه           

 .طريقي كه به شكلي موثر از تماس آن ها با كساني كه در معرض چنين آلودگي قرار نگرفته اند پيشگيري شود
 

  )Modified quarantine(قرنطينه تعديل شده ) ب

، كه معموال بر اساس اطالع يا تصور         به محدوديت انتخابي نسبي آزادي حركت تماس ها گفته مي شود           
اين .  وجود اختالف در حساسيت آنها نسبت به ابتالء به بيماري و براي پيشگيري از خطر انتقال آن صورت مي گيرد                  

ممانعت از رفتن كودكان به مدرسه، مستثني       .  عمل ممكن است به منظور رسيدن به شرايط خاصي طرح ريزي شود           
تي كه در مورد افراد حساس بايد اجراء شود و يا محدود كردن افراد نظامي از رفتن به                     كردن افراد ايمن از اقداما    

اعمال مراقبت هاي شخصي،   .  محل ها و يا واحدهايي خاص، مثال هايي از اين نوع قرنطينه تعديل شده مي باشد                
 آن ها بدون ايجاد    نظارت دقيق پزشكي و يا غيره بر روي تماس ها به منظور تشخيص سريع آلودگي و يا بيماري                  
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محدوديت در حركتشان، جدا كردن قسمتي از يك گروه از افراد و يا حيوانات اهلي از ديگران براي منظورهاي                       
خاص، كنترل و يا تحت نظر گرفتن آنها، خارج كردن كودكان حساس و بردن آنها به خانه هاي افراد مصون،                         

ده از قسمت آلوده يك جامعه، از اقداماتي است كه مي توان            برقراري مرزهاي بهداشتي براي محافظت افراد غيرآلو      
 .انجام داد

 »گ«رف ح

 ) Disinfection(گندزدايي 

. به كُشتن عوامل عفوني در خارج از بدن بوسيله تاثير مستقيم مواد شيميايي يا فيزيكي گفته مي شود                      
كتري ها كه به تعداد زيادي در محلي        گندزداهاي قوي ممكن است تمام عوامل عفوني را به غير از اسپورهاي با               

براي كشتن اسپور   .  جمع شده اند از بين ببرد، براي كشتن اغلب اين اسپورها بايد زمان تماس را افزايش داد                      
باكتري ها بايد پس از تميز كردن محل به وسيله مواد پاك كننده، ماده گندزداي خاص را با غلظت مناسب به مدت                     

%). 1و اسيد پِراستيك     %  6، آب اكسيژنه     %2مثال گلوتارآلدئيد    (با آنها قرار داد،        دقيقه در تماس       20حداقل  
گندزداهاي با تاثير متوسط، اسپور باكتري ها را از بين نمي برد، آنها را مي توان به وسيله پاستوريزه كردن در حرارت                    

 .ست از بين برد درجه سانتي گراد و يا ساير گندزداهايي كه مورد تاييد مقامات بهداشتي ا75

 »م«رف ح

 )Independent variable(متغير مستقل 

متغير (خاصيتي تحت مشاهده يا اندازه گيري كه چنين فرض مي شود كه بر يك واقعه يا تظاهر ديگر                   )  1 
در محدوده رابطه مشخص تحت مطالعه، اثر ميگذارد به عبارت ديگر متغيرهاي مستقل تحت تاثير واقعه يا                 )  وابسته
 .ر قرار ندارند، بلكه ممكن است باعث آنها شده و يا به تغييرات آنها كمك كنندتظاه

 
يكي از چند متغيري است كه در معادله رگرسيون به صورت              )  احتماال(در آمار، يك متغير مستقل       )  2 

 .حجت مطرح مي شود

 )Index group(گروه شاخص 

 )Index series(مجموعه شاخص 

 
  كه دستورالعمل تجربي را دريافت ميكندگروهي: در يك تجربه ) 1 
 موردها: در يك مطالعه مورد شاهدي ) 2 
 .گروه مواجهه يافته: در يك مطالعه همگروهي ) 3 



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي   /8                         فصل    كتاب جامع بهداشت عمومي                                                      /  795

 

 
 

 ) Environment(محيط 

محيط را مي توان به فيزيكي، زيستي، اجتماعي،          .  آنچه كه در خارج از يك انسان ميزبان قرار دارد              
 . هركدام يا تمامي آنها مي توانند بر حالت سالمت جامعه اثر بگذارندفرهنگي و غيره تقسيم كرد كه

 ) Reservoir of infection ( عفونتمخزن

، كه يك عامل عفوني به شكلي عادي        )يا تركيبي از اين ها   (هر شخص، حيوان، بندپا، گياه، خاك و غيره          
آن بستگي داشته باشد و به طريقي در آن          در آن زندگي و تكثير كند، به طوري كه ادامه حيات عامل عفوني به                 

 .تكثير يابد كه بتواند به ميزبان حساس ديگري منتقل گردد، مخزن عامل عفوني ناميده مي شود

 ) Index case(مورد شاخص 

 .مورد اوليه. اولين مورد در يك خانواده و يا گروه معين ديگري كه بوسيله بررسي كننده پيدا شود 

 ) Postmarketing surveillance(ضه مراقبت بعد از عر

مراقبتي كه بعد از صدور اجازه مصرف و توزيع عمومي يك دارو انجام مي گيرد تا اطالعاتي در زمينه                        
اين روش  .  استفاده عملي از دارو براي بيماري خاص، وقوع عوارض جانبي، عوارض ناخواسته و غيره به دست آيد                  

 وژي در زمينه واكنش هاي سوء داروها مورد استفاده قرار دارددر سطح وسيع براي مطالعات اپيدميول

 ) Susceptible ( يا حساسمستعد

به شخص يا حيواني گفته مي شود كه وقتي در معرض يك عامل عفوني خاص قرار مي گيرد مقاومت                      
 .دهدكافي در مقابل آن عامل بيماريزا براي جلوگيري از ابتالء به عفونت و بيماري از خود نشان ن

 ) Suspect(مظنون 

در برنامه هاي مراقبت و كنترل بيماري هاي مسري، مظنون و يا مشكوك به فردي گفته مي شودكه سابقه                 
او و يا نشانه هايي كه بروز مي دهد اين تصور را ايجاد مي كند كه ممكن است مبتال به يك بيماري مسري، بوده و                        

 . قبت بيماري ها اين واژه براي هر بيماري به طور جداگانه تعريف مي شوددر سيستم مرا. يا در آينده آنرا بروز دهد

 ) Source of infection(منبع عفونت 

 .شخص، حيوان، شيئي و ماده اي كه يك عامل عفوني براي رسيدن به ميزبان از آن عبور مي كند 

 ) Case fatality rate(ميزان كشندگي 

ده، در بين تمامي افراد مبتال به آن بيماري در يك مدت مشخص،              به صورت درصد از تعداد افراد تلف ش        
اين واژه در بيشتر موارد براي همه گيري هاي خاص بيماري هاي حادي كه تمام بيماران در دوره                    .  بيان مي شود 
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. زماني مشخصي تحت نظر قرار مي گيرند تا بتوان مرگ هاي ناشي از آن بيماري را محاسبه كرد، به كار مي رود                      
 .ميزان كشندگي را نبايد با ميزان مرگ اشتباه كرد

 )Neonatal mortality rate(ميزان ميرايي نوزادان 

 روز عمر، در يك دوره زماني        28در آمار حياتي، عبارت است از تعداد مرگ هاي شيرخواران كمتر از              )  1 
 خاص، معموال يكسال، براي هر هزار تولد زنده در همان دوره 

 غالبا براي بيان ميزان     "ميزان ميرايي نوزدان  " و مطالعات مربوط به دوره حول تولد، واژه           در مامايي )  2 
 . روز اول زندگي به كار ميرود28شيرخواران زنده به دنيا آمده، در ) تزايدي(ميرايي تجمعي 

 ) Perinatal mortality(ميرايي حول تولد 

لد، ولي در حال حاضر زمان آن به هفته بيست و            از نظر لغت شناسي يعني مرگ هاي نزديك به زمان تو           
 .هشتم حاملگي تا يك هفته بعد از تولد كشيده مي شود

 ) Perinatal mortality rate( ميزان ميرايي حول تولد 

 :  در بسياري از كشورهاي صنعتي تعريف اين ميزان عبارت است از  
 

 )ه حاملگي يا بيشتر هفت28(                        تعداد مرگ هاي جنيني 

 )هفته اول(تعداد مرگ هاي بعد از تولد                    +  

 X 1000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ميزان ميرايي حول تولد  

 ) هفته حاملگي يا بيشتر28(                         تعداد مرگ هاي جنيني 

 تعداد تولدهاي زنده                        +     

 
 : تعريف سازمان جهاني بهداشت كه براي ممالكي كه ثبت احوال ضعيفي دارند بهتر نيز مي باشد، به شرح زير است

 
 ) هفته حاملگي يا بيشتر28(                            تعداد مرگ هاي جنيني پيشرفته 

 )هفته اول(تعداد مرگ هاي بعد از تولد +                            

 X 1000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ميزان ميرايي حول تولد

                              تعداد تولدهاي زنده در يك سال

 
 حول تولد كه بوسيله سازمان جهاني بهداشت و             به تفاوت مخرج كسر براي محاسبه ميزان ميرايي           

 همين موضوع در مقايسه هاي بين المللي اشكاالتـــي را. كشورهاي پيشرفته صنعتي تعيين شده است، توجه كنيد
 .بوجود مي آورد
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كميته خبرگان سازمان جهاني بهداشت در زمينه پيشگيري از ميرايي و ابتالء حول تولّد توصيه ميكند كه                   
مرگ هاي جنيني پيشرفته و مراحل اوليه نوزادي كه وزنشان در هنگام تولد از             ":  مول دقيق تر زير استفاده بشود    از فر 

 . "هزار گرم بيشتر باشد، به صورت نسبت در هزار تولد زنده اي كه وزن تولدشان بيشتر از هزار گرم باشد، بيان شود

 ) Attack rate(ميزان حمله 

وارد، عبارت است از ميزان بروز تجمعي كه غالبا براي گروه هاي خاصي كه در                  يا ميزان م   ميزان حمله  
ميزان حمله  .  تحت مشاهده قرار داشته باشند، بكار ميرود       )  مثل يك همه گيري  (دوره هاي محدود و شرايط معين       

قبول بعد از   نسبت تعداد موارد بيماري در بين تماس ها كه در طي يك دوره كمون قابل                 :   عبارت است از     ثانويه
در اين حالت و در مواردي كه قابل تعيين          .  مواجهه با موارد اوليه ظاهر مي شوند، به كل تماس هاي مواجهه يافته            

 . باشد، مقسوم عليه را مي توان به تماس هاي حامل محدود كرد
وني كه به   عبارت است از نسبتي از تماسهاي يك بيمار عف          (Secondary attack rate)  ميزان حمله ثانويه  
مثال تعداد موارد بيماري در بين تماس هاي فاميلي و يا موسسه اي در بين كليه                   .  همان بيماري مبتال ميشوند    

ممكن است  .  تماس ها كه بعد از تماس با مورد اوليه بيماري در فاصله قابل قبولي از دوره كمون اتفاق مي افتد                      
 . مورد اوليه بيماري نمودمخرج اين كسر را محدود به تماس يافتگان حساس با

 ) Infant mortality rate -IMR(ميزان مرگ يا ميزان ميرايي شيرخواران 

مخرج كسر عبارت است از تعداد تولدهاي زنده در           .  اندازه ميزان ساليانه مرگ كودكان كمتر از يكسال         
 : به صورت زير تعريف مي شود. همانسال

 
 در طول سالتعداد مرگ هاي كودكان كمتر از يكسال 

1000  x _________________________________  =  ميزان مرگ شيرخواران 

 تعداد تولدهاي زنده در طول همان سال

 
اين رقم را غالبا به عنوان شاخص خوبي از سطح سالمتي و بهداشتي جامعه مورد استفاده قرار مي دهند                     

 ) در تمام دنيا در مورد آن بكار ميرود"ميزان"لي واژه از نظر اصولي ميزان مرگ شيرخواران يك نسبت است و(

 ) Maternal mortality rate(ميزان ميرايي مادران 

براي اين منظور   .  خطر مرگ از علل وابسته به زايمان به صورت ميزان ميرايي مادران بيان مي شود                   
 دوران حاملگي يا مرگ هاي ناشي از        مرگ هايي كه در مقسوم، مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از مرگ هاي            

 . علل نفاسي
 .به عبارت ديگر مرگ هايي كه در زمان زايمان و يا به علت آن، عوارض حاملگي و نفاس، بوجود مي آيند
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                  تعداد مرگ هاي ناشي از علل نفاسي در يك ناحيه

                 جغرافيايي معين در يك سال خاص

 هزار يا صد هزار  Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  نه ميرايي مادران  ميزان ساليا

               تعداد تولدهاي زنده كه در جمعيت همان

              ناحيه در همان سال اتفاق افتاده است

  (Host)ميزبان 

پرندگان و بندپايان، كه بتواند در شرايط طبيعي يك عامل           يك انسان يا حيوان زنده ديگري، ازجمله         )  1 
بعضي از تك ياخته ها و كرم ها مراحل متوالي حيات خود را در انواع                 .  عفوني را مسكَن داده و نگاهداري كند        

 .متفاوتي از ميزبان ها مي گذرانند
يا ميزبان اوليه   اند، بنام   آن ميزباني كه انگل در بدنش به بلوغ ميرسد و يا مراحل جنسي خود را ميگذر                   

 .  موسوم استقطعيميزبان 
آن ميزبان كه انگل در بدنش به صورت الرو زندگي مي كند و يا مراحل غيرجنسي خود را مي گذراند، به                      

 . موسوم استواسطه اي يا ميزبان ثانويهنام 
ل يا تغيير شكلي پيدا      ، حاملي است كه در بدن او عامل عفوني زنده مي ماند ولي تكام                 ميزبان ترابر  
 .نمي كند

در مفهوم اپيدميولوژي، ميزبان ممكن است يك جمعيت يا گروه باشد و مشخصات زيستي، اجتماعي و                )  2 
 . معروف است"عوامل ميزبان"رفتاري اين گروه كه به سالمت ارتباطي داشته باشد، به نام 

 ) Intervention study(مطالعه مداخله اي 

ميولوژيك كه به منظور آزمون يك فرضيه در زمينه رابطه علّيتي انجام مي گيرد و طي                 نوعي بررسي اپيد   
 .آن در عامل علّيتي مورد نظر تغييراتي داده مي شود

 ) Masked study(مطالعه پوشيده 

شرايطي كه به منظور جلوگيري از آگاهي شركت كنندگان از بعضي جنبه هاي مطالعه، مثل انتصاب به                    
 به علت   "كور"اگر قرار باشد كه از واژه مرسوم مطالعه          .  آنها، بر مطالعه تحميل مي شود     ماني و امثال  گروه هاي در 

 .القاي معاني ديگر استفاده نشود، پيشنهاد مي شود كه اين واژه جايگزين آن بشود

 ) Nonexperimental Study, Survey(مطالعه غيرتجربي ـ  بررسي 

مطالعه تغييرات يا اختالفات ايجاد     .  ي كه در كار طبيعت دخالت نشده باشد       مطالعه اپيدميولوژيك در شرايط    
شده در يك مشخصه، در رابطه با تغييرات يا اختالفات در مشخصه هاي ديگر، بدون اينكه محقق دخالتي در آن                      

 .كرده باشد
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 ) Pilot study(مطالعه مقدماتي، مطالعه راهنما 

روش ها و فرايندهايي كه در صورت داشتن قابليت اجرا در يك             يك بررسي و آزمون كوچك و اوليه از           
 .گرفت مطالعه بزرگتر مورد استفاده قرار خواهد

 ) Resistance(مقاومت 

مجموع مكانيسم هاي بدن كه سدي در مقابل حمله يا تزايد عوامل عفونتزا يا اثرات سوء فرآورده هاي                     
 .ودسمي آنها  ايجاد مي كند، مقاومت ناميده مي ش

 ) Inherent resistance(مقاومت ذاتي 

عبارتست از وجود مقاومت در مقابل بيماري ها كه مستقل از پادتن ها و پاسخ هاي اختصاصي بافتي است،                  
اين نوع مقاومت معموال ناشي از خصوصيات آناتوميكي و يا فيزيولوژيكي ميزبان است و ممكن است ارثي،                         

 .داكتسابي، موقتي و يا دائمي  باش

 »ن«رف ح

 ) Carrier(ناقل 

به شخص يا حيواني گفته مي شود كه در غياب شكل آشكار باليني بيماري، داراي عامل عفوني آن بوده و                    
اين حالت ممكن است در فردي كه در تمامي دوران             .  نقش عامل بالقوه انتشار عفونت را به عهده داشته باشد            

عنوان ناقل سالم و يا بدون عالمت، تشخيص داده شود، يا در دوره             به   معموال(عفونت، دچار شكل مخفي آن است       
كمون بيماري است، يا بعد از ابتالء به شكل باليني بيماري، دوره نقاهت و يا بعد از نقاهت را طي مي كند، حادث،                        

ه حالت  ، در هر يك از حاالت مذكور، دور        )معموال به عنوان ناقل دوره كمون يا دوره نقاهت مشهور است            (گردد  
 ناقلي، ممكن است طوالني يا كوتاه باشد

 »ه«رف ح

 ) Population pyramid(هرم جمعيتي 

هرم جمعيتي با محاسبه توزيع درصد يك جمعيت، هم          .  نمايه اي ترسيمي از تركيب سنّي جنسي جمعيت       
 به آنها در سمت     براي هريك از گروه هاي سنّي زنان، درصد مربوط        .  از نظر سن و هم از نظر جنس تهيه مي شود          

هرم جمعيتي براي اين تهيه مي شود كه         .  راست و درصد مشابه براي مردان در سمت چپ محور رسم مي شود              
جمعيتي كه هرم آن در قاعده، پهن و در راس            .  تصويري كلّي از ساختار سِنّي جنسي يك جمعيت به دست دهد            

 .ن باروري بااليي دارندباريك باشد، معموال از جمعيت هايي به حساب مي آيد كه ميزا
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تغيير شكل هرم جمعيتي در طول زمان، منعكس كننده تغيير در تركيب جمعيت ميباشد و با تغييرات                       
 ).1نمودار (باروري و ميرايي در هر يك از اين سنين رابطه دارد 

 2025 و تغييرات احتمالي آن تا سال 2002 ـ هرم سني جمعيت جهان در سال 1نمودار 

 ) Epidemic(ـ همه گيري  همه گير

 وقوع موارد يك بيماري، يك رفتار      .  ه معناي مردم  ب  demosروي و    ه معناي بر  ب  epiاز ريشه يوناني     
وقايع ديگر بهداشتي در يك منطقه يا جامعه به نحوي كه به صورت واضح از انتظار عادي                       خاص بهداشتي يا  

تعداد مواردي كه نشان    .  وره زماني به دقت مشخص شده باشد       در اين  حالت بايد منطقه يا جامعه و د         .  بيشتر باشد 
دهنده همه گيري باشد، بسته به عامل بيماريزا، اندازه و نوع جمعيت مواجهه يافته، سابقه قبلي يا عدم مواجهه با                       

 در نتيجه همه گيري حالتي است نسبي در رابطه با وفور عادي بيماري در               .  بيماري و زمان و مكان تغيير ميكند       
يك مورد تنها از يك بيماري عفوني كه براي مدتي طوالني ديده             .  منطقه، در جمعيت مورد نظر و در فصل معين         

نشده باشد و يا يك مورد از يك بيماري كه قبال در منطقه وجود نداشته باشد، گزارش فوري و تحقيقات كامل                         
 و مكاني نيز داشته باشد براي اطالق           دو مورد از چنين بيماري اي كه رابطه زماني          .  محلي را ايجاب ميكند    
 .اين واژه را مي توان براي بيان همه گيري در بين حيوانات يا پرندگان نيز به كاربرد. همه گيري كافي است

يا همه گيري  همه گيري تك وسيله اي،    )  Common source epidemic( همه گيري، تك منبعي    
 (Point epidemic)نقطه اي 

تيجه مواجهه گروهي از افراد با يك عامل زيانبار به نحوي كه اين مواجهه براي تمام                 طغيان بيماري در ن    
اگر مواجهه، كوتاه و اصوال همزمان باشد، كلّيه موارد بيماري كه در نتيجه آن بوجود                  .  افراد گروه، يكنواخت باشد   

 ).2نمودار (مي آيد، در فاصله يك دوره كمون بيماري قرار خواهند داشت 
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  و اصول اپيدميولوژيمباني
Basic & Principles of Epidemiology 

 
 

 دكتر حميد سوري
 دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

 هداف درس ا
 

 : گيرنده قادر خواهد بود پس از يادگيري اين مبحث، فرا
 .نكات اساسي را در اپيدميولوژي نام برده و تعريف جامعي از اپيدميولوژي بيان كند 

 . انواع اپيدميولوژي را نام ببرد 

 .اهداف و كاربردهاي اپيدميولوژي را بيان نمايد 

 . دهدنقش عوامل بيماري زا، ميزبان، و محيط را در اپيدميولوژي بيماري ها تشخيص و توضيح 

 .اهميت اندازه ها و چگونگي اندازه گيري شاخص هاي سالمت و بيماري در اپيدميولوژي را شرح دهد 

 .مهمترين منابع اطالعاتي در اپيدميولوژي نام ببرد 

 .اصول غربالگري بيماري ها را شرح دهد 

العات اصول روش هاي مطالعه در اپيدميولوژي را توضيح دهد و عوامل موثر در انتخاب روش مط                       
 .اپيدميولوژي را توضيح دهد

 .مهمترين انواع طبقه بندي بيماري ها را نام برده و توضيح دهد 

 .اصول اپيدميولوژي بيماري هاي واگير را شرح دهد 

 .اصول اپيدميولوژي بيماري هاي غيرواگير را توضيح دهد 

  كاربردهاي  آمار در اپيدميولوژي را به اختصار بيان نمايد 

 ليني اپيدميولوژي مولكولي را ذكر كندكاربردهاي با 
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 تعاريف اپيدميولوژي
هاي ها و ارتباط آنها با محيط و راه        صورت مطالعه سالمت و بيماري در جمعيت       تواند به اپيدميولوژي مي 

دهيم، اپيدميولوژي وظيفه مهمي در      اي كه ما خود آن را به سرعت تغيير مي            در جامعه .  زندگيشان تعريف شود  
كند به عنوان فعاليتي    عهده دارد و تالش مي      گذارند را بر  اي اجتماعي و تاثير نهايي كه بر سالمت مي          حركت ه 

موضوعات مرتبط با   .  دهدبرجسته تعيين كند در چه زمينه هايي پيشرفت و در چه بخش هايي عقب گرد رخ مي                   
ها باعث جابجايي جامعه    حران، جنگ و ب   )گيري طاعون مانند همه (گير  سالمت مانند قحطي، ناخوشي هاي همه      

شايد با نگاهي دقيق تر     شما در كتاب هاي مختلف با تعاريف متعددي از  اپيدميولوژي مواجه مي شويد كه              .شوندمي
گرچه تمامي اين تعاريف در اصول مشترك       .  به كلمات كليدي آنها بتوان تصويري جامع از اين علم  را استنباط كرد             

آنچه مورد موافقت   .  ركدام مي توان از منظري متفاوت با اصول و اهداف اين علم آشنا شد            هستند اما با مراجعه به ه     
 به  (Epi)اپي   است، و ريشه آن از كلمه يوناني          اپيدميولوژي، پايه علم بهداشت عمومي    همگان است اين است كه      

با توجه به   .  ه شده است   يعني مطالعه، برگرفت   (Logy)لوژي  به معناي مردم و      (Demos) دموسمعناي بر يا روي،     
تاريخ ارائه تعاريف مختلف اپيدميولوژي قادر خواهيم بود تا حدودي به سير تكوين و تكامل آنچه كه امروزه به                        

 :ابتدا به برخي از اين تعاريف اشاره مي شود. عنوان علم اپيدميولوژي در جهان مطرح است  نيز پي ببريم

 تعاريف مختلف

اولين بار واژه اپيدمي را بكار برد و كاربرد  اپيدميولوژي را در مطالعه اپيدمي                 سال قبل    2400بقراط حدود    •
 .، مخاطرات محيطي و مسائل تغذيه اي نام برد بيماري هاي واگير

 ). 1873پاركين (را بررسي مي كند  همه گيري ها  رشته اي از علوم پزشكي است كهاپيدميولوژي •
، بيماري، و ساير مسائل مربوط به سالمتي انسان در             المتوضعيت س اپيدميولوژي علم بررسي توزيع       •

 و غيره   شخص،  مكان،  زمان  ارتباط با سن، جنس، نژاد، وضعيت جغرافيايي، مذهب، آموزش، شغل، رفتار،          
 ).1973سوسر (است 

اپيدميولوژي علم بررسي فراواني، الگوها، چگونگي علل، انتشار و كنترل بيماري ها در گروه هاي مردم                   •
هنيكنز و بورينگ  (كه شامل جمع آوري و تجزيه و تحليل منظم داده هاي مربوط به بيماري هاست               است  
1987 .( 

 ). 1992تريس (اپيدميولوژي مطالعه سالمتي و بهداشت در جوامع انساني است  •
ر اپيدميولوژي يكي از علوم پايه پزشكي است كه در مورد توزيع و عوامل تعيين كننده فراواني بيماري ها د                  •

 ).1992گرينبرگ و همكاران (جوامع بشري بحث مي كند 
 ارتقاء سالمت  از بيماري ها و     پيشگيري  اپيدميولوژي تالش هايي عمومي، سازمان يافته و هدفمند براي         •

 وجود بيماري ها در جامعه و كنترل عوامل مؤثر در وقوع بيماري ها است                 تحليل   و توصيفاست و يا     
 ).1993بيگل هول و همكاران (

 يك بيماري، ناتواني، سندرم و يا وضعيت        منبع   براي جستجوي علّت يا    روش تحقيقي اپيدميولوژي يك    •
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 .)1994ليلين فلد و استولي (بد است 
اپيدميولوژي مطالعه چگونگي توزيع و تعيين كننده هاي توزيع حاالت و وقايع مربوط به سالمت در                      •

 ).2000جان لست ( است حل مشكالت بهداشتي ، و  بهره گيري از اين مطالعه براي جمعيتي مشخص
 است كه در ايجاد، تأثير و توزيع بيماري ها، ناتواني و مرگ                عوامل خطرزايي   اپيدميولوژي اندازه گيري  •

 ).2000بركمن و كوواچي (مؤثرند 
 ).2002روتمن ( بيماري ها در جوامع انساني است فراواني ، و اندازه گيريتوزيع اپيدميولوژي مطالعه •
 فراواني و توزيع بيماري، ناتواني و مرگ در           اندازه گيري  ، و كنترلپيدميولوژي مطالعه چگونگي، علت،      ا •

 ).2008بوپال ( است جوامع انساني
اپيدميولوژي مطالعه چگونگي توزيع بيماري ها در جمعيت و بررسي عواملي است كه در اين توزيع تاثير                    •

 )2009گورديس(مي گذارد 
ي پژوهشي است كه با توزيع و تعيين كننده هاي بيماري در جوامع سروكار دارد  يا                    اپيدميولوژي رشته ا  •

 ).2005فلچر (اپيدميولوژي  مطالعه رخداد بيماري در جمعيت هاي انساني است 
اپيدميولوژي مطالعه وقايع مرتبط با سالمتي در جمعيت هاي تعريف شده است كه شامل بررسي                        •

وامل مربوط به ميزبان است كه در رخداد  بيماري ها سهيم هستند              وضعيت هاي خاص و مواجهه ها و ع      
 ). 2010مندل و همكاران (

 :آن چه از تعاريف باال مي توان استنتاج كرد اين است كه اپيدميولوژي

 استنتاج از تعاريف مختلف

 .تأكيد بر گروه دارد نه فرد 
 .ا سروكار دارد و با اندازه ها و اندازه گيري ه اپيدميولوژي علم كميت هاست 
و تغييرات روند و الگوي سالمت و بيماري در جمعيت هاي              ، اختالف ها ،علم بررسي ارتباط ها   

 .انساني است
 .بيماري است  سالمتي و(Compare & Contrast)علم بررسي تفاوت و مقايسه  
 .داردفقط به بيماري و ناتواني توجه ندارد و سالمتي و مرگ هم در دامنه فعاليت هايش قرار  
   .به جنبه هاي مختلف پيشگيري توجه دارد 
 ).Practice(است و هم عمل ) Science(علم  هم  

 
 :بنابراين عملكردهاي اپيدميولوژي شامل موارد ذيل است

 عملكردهاي اپيدميولوژي

نها  بررسي عوامل بيماري زا، عوامل فيزيكي و عوامل محيطي كه روي سالمتي اثر مي گذارند تا با شناخت آ                     -1
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 .بتوان از بيماري ها و مصدوميت ها پيشگيري كرد و سالمتي را ارتقاء بخشيد
 بررسي عوامل يا علل مهم مؤثر بر رخداد بيماري ها، ناتواني و مرگ، تا بتوان اولويت ها را به درستي شناسايي                      -2

 .كرد
 .اتواني يا مرگ هستند مشخص كردن قسمت هايي از جمعيت كه بيشتر از سايرين در معرض خطر بيماري، ن-3
 . طراحي و ارزيابي تأثير برنامه ها و خدمات بهداشتي بر گسترش سالمتي در جمعيت-4

 
، عوامل  )توزيع عوامل مربوط به شخص، مكان و زمان        (اپيدميولوژي بر پايه سه محور توزيع سالمت و بيماري           

و مداخله براي پيشگيري در همه       )  و مانند اينها  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، رفتاري      (تعيين كننده سالمت و بيماري       
وظيفه اصلي اپيدميولوژي شناسايي افراد در معرض خطر باال و افراد در معرض خطر پايين                   .  سطوح فعاليت دارد  

ترين ترين و مرتبط  واضح.  بيماري در جمعيت، به منظور مبنا قرار دادن عللي براي بيمار شدن يا بيمار نشدن است                 
-اسكوربوت، بري (اي  هاي تغذيه تظاهرات ابتدايي نقص  :  توان ارائه كرد عبارتند از    ه در اين زمينه مي    هايي ك مثال

براي مثال  (هاي شغلي   ، سرطان )ويژه سرطان پوست و كبد    به(ها  ، مطالعات جغرافيايي سرطان   )بري، پالگر و گواتر   
بزرگترين مزيت اپيدميولوژي مرتبط    ).  ل سنگ آهن يا معدنچيان ذغا   در كارگران راه  (، حوادث شغلي    )سرطان  مثانه  

هاي مختلف و گره گشايي از علل بيماري  به منظور انجام اقدامات موثر                 دانستن  بيماري به شيوه زندگي گروه       
 .است

 

 تاريخي زيربنايي در توسعه علم اپيدميولوژي مهمترين تالش هاي
 ,On Airs(باره هواها، آب ها، و مكان ها        ردر كتاب د  )  ع( سال قبل از ميالد مسيح       400 در   بقراط حكيم 

Waters, and Places  (   قسمت بود به نقش عوامل مرتبط با شيوه زندگي و عوامل محيط خارجي در                24كه شامل 
 .وي را پدر علم بهداشت عمومي نيز مي شناسند. ايجاد بيماري در انسان، اشاره كرد

سط ونيزي ها كه براي محافظت مردم از اپيدمي هاي         در قرن چهاردهم تو    (quarantine)ابداع قرنطينه   
در آن زمان براي اطمينان  از عدم          .  طاعون انجام شد از تالش هاي بسيار مهم بشر در عرصه اپيدميولوژي بود              

ريشه .   روز اجازه ورود نمي دادند    40انتقال بيماري طاعون به ونيز ـ ايتاليا به كشتي هايي كه به آن جا مي آمدند تا                  
 .روز گرفته شده است 40به معناي  quaranta giorniطينه از كلمات ايتاليايي قرن

 دانشمند انگليسي و همكاران او       (F. Bacon,1561-1626) فرانسيس بيكن قرن هفدهم ميالدي     در اوايل 
  . را بنيان نهادنداصول تفكر، و نگرش منطقي و فلسفي اپيدميولوژي

 در لندن را تحليل كرد و          آمارهاي مربوط به تولّد و مرگ      )    ,J Graunt  1674-1620  (جان گرانت 
  .اندازه هاي بيماري را محاسبه نمود

 را در   كارآزمايي باليني تجربي   جراح نيروي دريايي اسكاتلند، اولين       (J. Lind,1716 – 1794)  جيمز ليند 
يوه تازه و مواد غذايي حاوي       او با افزودن م    .  انجام داد )  Cكمبود ويتامين   ( براي درمان اسكوربوت      1747سال  

 . به رژيم غذايي دريانوردان انگليسي، اين بيماري را تحت كنترل درآوردCويتامين 
 كه در آن زمان رئيس اداره ثبت احوال            (W. Farr, 1807-1883)  ويليام فار  ميالدي   1839در سال   

گرچه .   بنا نهاد  لل مرگها در لندن   جمع آوري و خالصه كردن داده هاي مربوط به ع        سيستمي براي   انگلستان بود، 
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 .Wاولين فرد ويليام هبردن     (فار، اولين كسي نبود كه از علم آمار براي مشخص كردن علّت مرگ ها استفاده كرد                 

Heberden   مي شناسندپدر علم آمار حياتي، لكن او را به نام ) ميالدي بود1734در سال . 
جسته ترين دانشمنداني است كه در تاريخ اپيدميولوژي          ازجمله بر )   J Snow, 1813-1858  (جان اسنو 

 اولين مطالعه   1854 تا   1849او در سال    .   مي شناسند پدر اپيدميولوژي مدرن  بنابراين وي را به عنوان      .  وجود دارند 
د تحليلي اپيدميولوژي را در لندن با آزمودن فرضيه اي در خصوص بيماري وبا انجام داد و ازجمله اولين كساني بو                     

كه فهميد ابتالء به بيماري وبا در ارتباط با مصرف آب آلوده است و به اهميت و نقش بهداشت محيط در كنترل و                         
 . پيشگيري از بيماري ها و كنترل اپيدمي ها پرداخت

 دانشمند اتريشي ـ مجارستاني در زماني كه           (J Goldberger, 1874-1929)  گلدبرگر  1920در سال 
) Descriptive field study  (مطالعه توصيفي در عرصه   نوب امريكا را فرا گرفته بود، اولين        بحران بيماري پالگر ج   

 . را براي نشان دادن تاثير عوامل تغذيه اي بر رخداد اين بيماري در داوطلبين زنداني در مي سي سي پي، انجام داد
سسه ملّي قلب امريكا بر      بعنوان اولين مطالعه همگروهي توسط مو      فرامينگهام    مطالعه  1949در سال   

 ساله ساكن شهر فرامينگهام، ايالت ماساچوست امريكا آغاز شد تا بتواند مهمترين              62 تا   30 مرد وزن    5209روي  
 . عوامل خطرزا را در ارتباط با بيماري هاي عروق تاجي قلب شناسايي كند

 را بر   مطالعه مورد ـ شاهدي    اولين   1950و همكارانش در سال        (Richard Doll, 1912-2005)ريچار دال 
آنها دريافتند كه در رخداد بيماري ها عواملي وجود دارند كه           .  روي تاثير مصرف سيگار بر سرطان ريه انجام دادند         

الزاماً باعث بيماري نمي شوند بلكه شانس و احتمال بيماري را در گروهي كه با آن عوامل مواجهه دارند افزايش                       
 دهه  6تالش هاي دال و همكارانش طي حدود        .   گفت (Risk factor)ها عوامل خطرزا    مي دهند كه مي توان به آن     

 .باعث ايجاد و توسعه اپيدميولوژي سرطان در جهان شد
بر روي حدود يك ميليون كودك، كه كارآيي        )  Field trial  (كارآزمايي در عرصه   بزرگترين   1954در سال   

حجم داده هاي حاصل از مطالعه تا زمان انجام اين          .  د انجام شد  را مي آزمو )  Salk(واكسن فلج اطفال نوع تزريقي       
 . مطالعه بي سابقه بود

 را براي   )Mantel-Haenszel Test( روش آماري موسوم به همين نام          1959 در سال     هنزل و   مانتل
 . تجزيه و تحليل آماري داده هاي طبقه بندي شده مربوط به مطالعات مورد ـ شاهدي را ارائه دادند

اپيدميولوژي )  Text( در انگلستان، اولين كتاب مرجع        1923متولد   )Brian MacMahon( ماهون   مك
او در اين كتاب    .   منتشر كرد  1960 را در سال     (Epidemiologic Methods)  روش هاي اپيدميولوژيك تحت عنوان   

 مباني و روش ها   :  دميولوژي  اپياين كتاب بعد ها با عنوان      .  به صورت سيستماتيك بر روي طراحي مطالعه، كار كرد        
(Epidemiology: Principles and Methods) ناميده شد . 

 The US Surgeon (دخانيات و سالمتي جراحان عمومي امريكا             كميته مشورتي   1964در سال    

General’s Advisory Committee on Smoking and Health (ت را منتشر كردمعيار هاي ارزشيابي علّي ، . 
  ميالدي بعنوان اولين   72-1971عات سه جامعه در استانفورد و پروژه كاروليناي شمالي طي سال هاي            مطال

با هدف برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي قلبي  ـ عروقي آغاز            )  Community-based  (مطالعه مبتني بر جامعه   
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 .شد
 . ارائه شد  Logistic و  Log-Linear ميالدي روش هاي جديد آماري مانند آناليز1970در اوايل دهه 

 به بعد نيز در زمينه توسعه و به كارگيري روش هاي نوين بيولوژي مولكولي در اپيدميولوژي                1990از دهه   
 .زيادي انجام شده است تالش هاي

 انواع اپيدميولوژي

عاتي برخي آن را براساس رويكرد مطال       .  اپيدميولوژي را مي توان از منظرهاي مختلف، طبقه بندي كرد          
، ).Social E  (اپيدميولوژي اجتماعي ،  ).Nutritional E  (اپيدميولوژي تغذيه :  اپيدميولوژي به موضوعات مختلف مانند    

اپيدميولوژي ،  ).Occupational E  (اپيدميولوژي شغلي يا حرفه اي    ،  ).Environmental E  (اپيدميولوژي محيط 
 برخي ديگر آن را به دو دسته         .دسته بندي مي كنند  )  .Clinical E( اپيدميولوژي باليني ،  ).Molecular E  (مولكولي

 طبقه بندي مي نمايند و گروهي ديگر آن       اپيدميولوژي بيماري هاي غيرواگير   و   اپيدميولوژي بيماري هاي واگير  كلّي  
مانند اپيدميولوژي سرطان، اپيدميولوژي ديابت،       (را از زاويه رويكرد خاص اين علم به بيماري هاي مختلف                 

 اپيدميولوژي روش شناختي  گاهي نيز اين علم را به       .  مي بينند)  دميولوژي حوادث، اپيدميولوژي باليا و مانند اينها      اپي
)Methodologic E.  .( اپيدميولوژي تحقيق)  Research E.(   ،   اپيدميولوژي آمار زيستي)  Biostatistics E.( ،

، طبقه بندي  ).Applied/Practical E(اربردي   يا ك   اپيدميولوژي عملي ،  ).Economic E  (اپيدميولوژي اقتصادي 
 .مي كنند

كه البته هيچ    يكي از متداولترين طبقه بندي ها براساس روش مطالعه و بررسي سالمت و بيماري است               
، )Descriptive  (اپيدميولوژي توصيفي بر اين اساس اپيدميولوژي را به        .  كدام از آنها الزاماً منحصر به فرد نيستند         

، و  (Experimental)   تجربي،  (Prospective)  آينده نگر    (Retrospective)  گذشته نگر،  (Analytical) تحليلي  
 .  طبقه بندي مي كنند (Serological)سرولوژي

 
، ويژگي هاي عامل بيماري زا، گروهها و جمعيت هاي درگير، و عوامل مرتبط               اپيدميولوژي توصيفي در  

 به  اپيدميولوژي تحليلي .  ر ارتباط با زمان و مكان مشخص مي شود         محيطي توصيف مي شوند و توزيع بيماري د       
  شاهدي -مورد   يا   گذشته نگر  اپيدميولوژي.  علّت رخدادها، علّيت و سبب شناسي، و تاثير عوامل خطرزا مي پردازد           

عوامل سبب ساز  )  يا نسبت فراواني  (وجود يا عدم وجود     )  يا مصاحبه با افراد بازمانده از بيماري      (با استناد به مستندات     
 ويژگي ها  اپيدميولوژي آينده نگر در  .  يا خطرزاي بيماري را در افراد واجد بيماري با افراد فاقد بيماري مقايسه نمايد              
 با استفاده از     اپيدميولوژي تجربي .  و اندازه هاي بيماري در جمعيت در طول زمان، پي گيري و بررسي مي شوند               

برنامه ريزي  (Trial) الت مختلف را مي آزمايد، جمعيت براي انجام يك كارآزمايي        مدل هاي انساني، يا حيواني، مداخ    
  در گروه تحت تجربه     (Outcomes)شده بررسي مي شود و اثرات روش تحت مطالعه با مقايسه پيامدهاي آن                 

(Treatment)            با پيامدهاي روشهاي ديگر در گروه شاهد (Control)  كه  ياپيدميولوژي سرولوژ   . تعيين مي شود 
يك جمعيت تعريف شده در مطالعه      )  سرم خون (شكل خاصي از اپيدميولوژي مشاهده اي است از نمونه هاي خون           

  .  استفاده مي شود
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 اهداف و كاربردهاي اپيدميولوژي
 : به طور كلّي پنج هدف به شرح زير براي اپيدميولوژي تدوين شده است

عوامل خطرزايي كه ميتوانند خطر افزايش بيماري        مشخص كردن عوامل سبب ساز و علل بيماري ها و          -1
در صورتي كه ما بتوانيم اين علل و عوامل را به درستي شناسايي               .  را در يك فرد يا يك جمعيت، افزايش دهند          

كنيم قادر خواهيم بود مواجهه با آنها را كاهش يا قطع كنيم و  در نتيجه براي پيشگيري مؤثر از بيماري ها                              
 .مبرنامه ريزي كني

  مشخص كردن وضعيت و اندازه بيماري ها در جامعه، و بار بيماري ها تا بتوان تسهيالت و نيازهاي                     -2
 .الزم براي كنترل و پيشگيري از آنها را تامين كرد

از آنجا كه برخي بيماري ها بيش از سايرين         .   مطالعه تاريخچه طبيعي و عوامل پيش آگهي بيماري ها         -3
هستند  با تامين اين هدف قادر خواهيم بود روش هاي مداخله اي موثرتر و واقعي تري براي                  وخيم تر، يا كشنده تر    

 .كنترل يا پيشگيري از آنها اتخاذ كنيم
 . ارزشيابي روش هاي حاضر و جديد درماني و شيوه هاي مختلف خدمات و مراقبت هاي بهداشتي-4
يري هاي مناسب براي كنترل مخاطرات و         پايه گذاري و ايجاد روش ها، سياستگذاري ها و تصميم گ          -5

 . عوامل خطرزا در محيط كار، و زندگي
نياز به اپيدميولوژي در رشته هاي مختلف علوم پزشكي، روز به روز در حال گسترش است و به اين سبب                    

تحقيق، كاربرد هاي اين رشته در آزمايشگاه ها، بيمارستان ها، مراكز بهداشتي ـ درماني، همينطور در حوزه هاي                    
 .مديريت و برنامه ريزي هاي بهداشتي، سياست گذاري، تصميم گيري و ارزيابي رو به افزايش است

 :اپيدميولوژي ميتواند در زمينه هاي زير مفيد واقع شود

 فهميدن اين كه علل و عواملي كه در ثبات بيماري در جمعيت ها چه هستند 
 پيشگيري و كنترل بيماري در جمعيت ها 
 هنمايي برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي خدمات و مراقبت هاي بهداشتيهدايت و را 
 كمك به مديريت و مراقبت سالمت و بيماري افراد جامعه 

مورد  )Craft(، و يا يك هنر و مهارت         )Practice(، عمل   )Science( اپيدميولوژي را ميتوان به عنوان يك علم         
 .با رويكرد هاي متنوع تالش مي كند كه در سه عرصه فوق قدم برداردمطالعات اپيدميولوژي نيز . بررسي قرار داد

  رويكرد هاي اپيدميولوژي

مانند درستي اندازه گيري ها، توافق و چگونگي انجام            )  Testing the techniques  (آزمون تكنيك ها  •
 سنجش ها، ابزارهاي اندازه گيري، مشاهدات

انند تعيين فراواني و ميزان هاي شيوع و بروز تولد، بيماري و           م)  Counting disease  (اندازه گيري بيماري ها  •
 مرگ و برآورد ساير نسبت هاي مربوط به رخداد هاي سالمتي و بيماري
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 و گروه هاي جمعيتي در ارتباط با        انجام مطالعات مربوط به تعيين اطالعات، نگرش و رفتار جمعيت ها            ••
  )KAP studies(مسائل مربوط به سالمت و بيماري 

   شامل سبب شناسي، مشخص كردن عوامل خطرزا، و ارزيابي خطرعيين روابط علّيتيت  ••
 در زمينه روش هاي درماني، كنترل و پيشگيري،               انجام و ارزيابي مداخالت و تجارب جديد             ••

  سياستگذاري، اثربخشي هزينه، و مانند اينها
اجهه يافتگي، دوز، طول مدت،     شامل تاثيرات مو    (بررسي مواجهه يافتگي با عوامل بيماري زا يا خطرزا          ••

  )چگونگي، پيامد ها
 )مانند مطالعات مروري و مرور موارد (توصيف حقايق •
 ، همه گيري هامطالعه و بررسي بيماري هاي جديد •
   خدمات بهداشتي ـ درمانيارزيابي و ارزشيابي  •
 غربالگري  •
 .مراقبت و پايش •

 : ميتوان براي اين علم خالصه كردبراساس تعاريف و مفاهيم اپيدميولوژي كاربرد هاي زير را

 خالصه كاربردهاي اپيدميولوژي

 مطالعه و تحقيق براساس اصول روش شناسي پژوهش و آمار 
توصيف اندازه هاي سالمتي و بيماري در جمعيت ها و گروه هاي انساني و توزيع وقايع مربوط به سالمت                   

 در ارتباط با زمان، مكان و شخص
را؟ چگونه؟ چه زماني؟ در چه مكان هايي؟ و بيشتر در چه گروههايي از                   تعيين اين كه بيماري ها چ       

 جمعيت؟ رخ مي دهند
تمركز بر چرايي رخداد هاي مربوط به سالمتي و بيماري با توجه به نه تنها عوامل و علل زيستي، بلكه                       

 .بررسي عوامل محيطي، رفتاري، و مانند اينها

  ماري هاماري هامدل هاي اكولوژيك در ارتباط با علّيت بيمدل هاي اكولوژيك در ارتباط با علّيت بي
مدل مثلث اپيدميولوژي يك مدل اكولوژيك است كه سالهاست مورد استفاده قرار مي گرفته و هنوز هم                  

اين مدل نشان دهنده تعامل متقابل سه عامل ميزبان، عامل بيماري زا و محيط در تعيين                   .  به آن توجه مي شود    
ه بيماري هاي واگير بود عوامل بيماري زا جزئي       در گذشته كه مطالعات اپيدميولوژي منحصر ب      .  علّيت بيماري ها است  

مجزا و علتي الزم براي رخداد بيماري محسوب مي شد، در صورتي كه در مورد بيماري هاي غير واگير، مانند                         
مصدوميت هاي ناشي از حوادث يا بيماري هاي قلبي ـ عروقي نمي توان عامل بيماري زاي بخصوصي را مورد توجه                 

و عامل بيماري زا را جزئي از عوامل مرتبط با محيط يا ميزبان دانسته و يا از مدل هاي ديگر                        از اين ر  .  قرار داد 
 .استفاده مي كنند
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 مدل مثلث اپيدميولوژي           

  ـ مدل مثلث اپيدميولوژي1شكل 

  (Wheel Model)مدل چرخ 

 است كه   هسته مركزي داراي يك   .  اكيد دارد اين مدل بر هماهنگي و تعامل ژن ها، و ميزبان با محيط ت            
 و  عوامل مربوط به ميزبان   در اطراف آن    .  حاوي ساختار ژنتيكي ميزبان كه در بروز بيماري نقش دارد، مي باشد             

اندازه نسبي  .     محيط قرار دارند   عوامل بيولوژيك  و   فيزيكي و   عوامل شيميايي ،    عوامل محيط اجتماعي  حول آن   
براي مثال در مورد بيماري هاي     .  نقش هر عامل در رخداد بيماري هاي مختلف فرق مي كند        اجزاي چرخ با توجه به      

اسهالي هسته چرخ بسيار كوچك ولي در مورد بيماري هموفيلي يا تاالسمي كه عامل ژنتيك نقش مهمي در                        
ه اجزاي محيط   روي هم افتادن منطقه مربوط ب     .  رخداد بيماري دارد هسته مركزي به نسبت بسيار بزرگ خواهد بود          

 اين مدل نيز براي تفسير ساده تر علّيت، كاربرد دارد و ابتدا براي بررسي علّيت                  .تاكيد بر رجحان مطلق آنها دارد      
 .است از آن استفاده شد) غير وابسته به جنسيت(بيماري فنيل كتونوريا كه يك بيماري اتوزومال 

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل بيولوژيكي محيط

عوامل شيميايي و فيزيكي

عوامل اجتماعي

بانميز/ژن

 

 عوامل بيولوژيك محيط

ميزبان

عامل  محيط

  ـ مدل چرخ2شكل
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 اشتيمدل اعتقاد به سالمتي يا باور بهد

. است كه اساس پيشگيري از بيماري ها، آموزش و ارتقاء بهداشت است               مدل اعتقاد به سالمتي سالها     
اعتقاد بر اين كه سالمتي يك ارزش است و براي حفظ و ارتقاي آن بايد تالش كرد، ديدگاهي است كه بايد منجر                       

ندگان از خدمات بهداشتي ـ درماني، بلكه در          اين اعتقاد نه تنها در توده مردم و استفاده كن           .  به تغيير رفتار شود   
عمده ترين علل وقوع بيماري هاي مزمن بخصوص       .  محققين علوم بهداشتي، و شاغلين حرف نيز بسيار موثر است          

اين بيماري ها عمدتاً در نتيجه باور فرد، اعتقاد و شيوه           .  غير واگير يا پيشگيري و كنترل آنها به رفتار، مربوط است           
براي مثال عادات غذايي فرد، ورزش كردن يا بي تحرّكي وي، و يا چگونگي گذران اوقات               .  بوط مي شود زندگي او مر  

 . فراغتش ميتواند در وقوع اين گونه بيماري ها موثر باشد
 

 :چهار ضابطه اساسي در مدل اعتقاد به سالمتي كه در اپيدميولوژي كاربرد دارد عبارتند از

 .سالمتي او در معرض خطر مي باشد معتقد باشد كه شخص يا جامعه بايد به اين امر •
 او  مسايلي كه در زندگيش باعث بيماري يا ناتواني         شخص يا جامعه بايد احساسي منطقي در باره             •

 .مي شود داشته باشد
 و براي حفظ و ارتقاء      در مقابل بيماري ها آسيب پذير است     شخص يا جامعه بايد اعتقاد داشته باشد كه           •

ايه گذاري نمايد، و متقاعد شود كه اين سرمايه گذاري به نفع اوست و سالمتي برايش                سالمتي خود سرم  
 .دست يافتني است

، داشته باشد و     اثرات سوء عدم رعايت موازين بهداشتي       شخص يا جامعه بايد دركي منطقي از             •
 .عكس العملي منطقي در پاسخ به آنچه پيرامون او رخ مي دهد نشان بدهد

  مدل استخوان ماهي

اين مدل نيز يكي از مدل هاي مربوط به تفسير رابطه علّت و معلولي بيماري هاست كه مجموعه عوامل                    
دياگرام استخوان ماهي به      .  ممكن كه در ايجاد بيماري، ناتواني يا مرگ، سهيم هستند را توضيح مي دهد                    

تدوين .  ه گيري كنند، كمك ميكند   اپيدميولوژيست ها در زماني كه مي خواهند علل ممكن بيماري را تعيين يا انداز             
 :اين مدل شامل چند مرحله زير است

در اين مدل شامل فهرست كردن تمامي علل اساسي يا عوامل خطر موثر در ايجاد بيماري                   مرحله اول    •
سپس قرار دادن گروه هايي از علل روي استخوان هاي دياگرام است تا بتوان با قابل مشاهده كردن                 .  است

 .ه آساني برسسي و تجزيه و تحليل كردآنها علل را ب
از علل ايجاد كننده بيماري براي هركدام از          )  subcategories( گسترش زير گرو ه هايي       مرحله دوم  •

 كه عوامل مرتبط با بيماري را       (Label)هر شاخه از استخوان ماهي يك برچسب         .  مناطق دياگرام است  
 .نشان مي دهد، خواهد گرفت

 . مكن است به استخوان ها اضافه كرد علل را نيز مسطح سوم •
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 . تشكيل مي دهد) بيماري، ناتواني، مصدوميت يا مرگ(سر ماهي را معلول  •
 با  ”Not true“و   ”True“  يا    ”خير“ يا      ”بلي“تعيين رابطه علّت و معلولي براي هر كدام از گروه ها با پاسخ             

 .مطالعه هر كدام از روابط مشخص مي شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل شبكه علّيت

 و همكارانش ارائه شد و مفهومش آن است كه              برايان مك ماهون   توسط   1960اين مدل در سال      
 يا عوامل  كه     (Causes) هميشه نتيجه يك علّت مشخص نيستند بلكه مجموعه اي از علل             (Effects)معلول ها  

شبكه علّيت را مي توان به صورت نمودار علّيتي        .  عث ايجاد معلول مي شوند   همچون شبكه اي به هم اتصال دارند با      
(Causal diagram)        يا مدل شبكه عنكبوتي   (The spider’s web) تي يك نمايش     .  نمايش دادنمودار علّي

معلول روابط علّتي بين متغيرها است كه به هر متغير يك محل ثابت تخصيص مي يابد و در آن هر رابطه علّت و                        
يك متغير با متغير ديگر با استفاده از يك پيكان كه نوك پيكان به سمت معلول و انتهاي آن به طرف علّت است                         

 . رسم مي شود
 

 :چگونگي تشكيل شبكه علّيت

o  به دست آوريد) بيماري(مسئله را مشخص كنيد و يك تشخيص درست و دقيق از معلول. 
o ايين شبكه معلول تشخيص داده شده را در مركز يا پ)web (قرار دهيد. 
o تمامي علل يا منابع ممكن معلول را فهرست كنيد. 
o تمامي عوامل خطرزا و عوامل زمينه اي موثر در ايجاد معلول را مشخص و فهرست نماييد. 
o  مين اليه شبكه را براي شاخه هاي فرعي مرتبط با معلولسو)Narrow list (گسترش دهيد. 
o        خطرزاي معلول كه بطور عمومي و غير مستقيم با آن در ارتباط هستند را                  فهرستي از منابع يا عوامل

 .مشخص كرده، هرچه ارتباط قوي تر است آن را به مركز شبكه نزديكتر كنيد
o                  در مورد هريك از عوامل خطر جديدي كه طي مطالعات جديد مشخص مي شوند شبكه را توسعه بخشيده

 معلول

CategoryCategory

Category 

Subcategory 

Subcategory 

Tertiary category 

Category Category

Category Subcategory 

Subcategory 

  ـ مدل استخوان ماهي3شكل 
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 .و روي آن كار كنيد
 . معلول يا بيماري در مركز تار و علت ها در اطراف آن رسم مي شونددر مدل شبكه عنكبوتي 

  

 (The spider’s web)   ـ مدل شبكه عنكبوتي 4                               شكل 

 فاكتورهاي علّيت

  مانند سن، درآمد، جنس(Predisposing factors)عوامل زمينه ساز  •

كه در گسترش بيماري موثرند مانند تغذيه نامناسب، عدم               (Enabling factors)عوامل تشديدكننده  •
 دسترسي به امكانات بهداشتي ـ درماني

 مانند مواجهه يافتگي با عوامل خطرزا(Precipitating factors) عوامل تسريع كننده  •

 مانند طول و مدت مواجهه يافتگي با عوامل خطرزا (Reinforcing factors) عوامل تقويت كننده •

 وجود چند عامل خطرزا در كنار يكديگر مانند سيگار كشيدن و كار در محيط پر                   (Interaction)تعامل   •
 گرد و غبار

 عوامل موثر بر علّيت

  (Strength)استحكام 

يك ارتباط قوي بين علّت و معلول مي تواند بر عوامل ديگر يا مخدوش كننده ها اثر خنثي كننده                      
 باشد ارتباط علّت و معلولي را مي توان مستحكم قلمداد            2تر از   اگر ميزان خطر نسبي بيش     .  داشته باشد 

 برابر خطر بروز سرطان ريه را        4 برابر امكان بروز سكته قلبي و         2براي مثال مصرف سيگار تقريباً      .  كرد
بنايراين مي توان يك رابطه علّت و معلولي مستحكم بين مصرف سيگار و اين بيماري ها              .  افزايش مي دهد 

 .دمتصور بو
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 (Plausibility) معقول بودن 

علّيت بايد منطبق با عقل باشد، يعني با اطالعات ما راجع به بيماري و عوامل ايجاد كننده آن                         
گاه ممكن است برخي     .  همخواني داشته و بديهيات علمي پيشين مرتبط با اين ارتباط را نقض نكند                 

 . را نشان دهد كه اين رابطه، عقاليي نيستيافته هاي آماري وجود ارتباطي جعلي بين دو يا چند عامل
 (Consistency) ثبات 

ثبات يا پايايي علّيت زماني به اثبات مي رسد كه انجام چندين بار آزمايش يا مطالعه مشابه، دقيقاً                      
هرچند كه يكسان نشدن نتايج چند آزمايش، علّيت را بطور كلّي نقض                .  همان نتايج را به دست دهد      

سطوح مختلف مواجهه يافتگي يا شرايط موثر ديگر در مطالعه ممكن است دخالت جدي در               زيرا  (نمي كند  
، ولي اگر شرايط مواجهه يافتگي و بقيه عوامل موثر ديگر ثابت نگه داشته شود، ثبات                  )علّيت داشته باشد  

 .نتايج و در نتيجه علّيت بايد حاصل شود
 (Temporal Relationship) ارتباط موقت 

 مواردي كه علّت رخداد يك معلول مواجهه يافتگي با يك عامل است كه اين مواجهه مي تواند در                   در     
سطوح مختلف وجود داشته باشد، مهم خواهد بود كه مدت زمان و مقدار كافي فرد با عامل مورد نظر                       

 معلول  در غير اين صورت ممكن است حتي با وجود علّت و مواجهه با آن                .  مواجهه داشته باشد  )  علت(
براي مثال  .  بنابراين گاه ارتباط موقت با علّت ميتواند در رخداد معلول غير موثر باشد                  .  حاصل نشود 

سروصداي مزاحم يك علّت ثابت شده براي رخداد افت شنوايي است، اما اين مواجهه بايد مدت زمان                     
 . معيني وجود داشته باشد تا معلول بروز كند

 راي بيماري هاي عفونياصول كخ در تعيين علّيت ب

در اثبات رابطه علّيتي براي بيماري هاي عفوني، جهت آن كه بتوانيم يك رابطه علّت و معلولي منطقي                    
 .بين يك عامل بيماري زا و بيماري را اثبات كنيم از اصول كخ، دانشمند آلماني استفاده مي شود

 . ـ عامل بيماري در هر مورد بيماري بايد وجود داشته باشد1
 . ـ  بايد بتوان عامل بيماري زا را از فرد مبتال جدا كرد و در محيط مناسب كشت داد2
 ـ عامل بيماري زا بايد بتواند در هر فرد يا حيوان مستعد ديگر ايجاد بيماري با عاليم يا نشانه هاي                         3

 .بيماري اوليه ايجاد كند
 .ا حيوان ثالث جدا كرده در محيط مناسب كشت داد ـ بايد بتوان عامل بيماري زا را مجدداً در اين فرد ي4

  ))نقش عوامل بيماري زا، ميزبان، محيطنقش عوامل بيماري زا، ميزبان، محيط((مباني بيماري زايي مباني بيماري زايي 

 )Agent( الف ـ عامل بيماري زا

، ويروس ها،  باكتري ها گروه عوامل بيماري زاي     8بطور كلي در اپيدميولوژي بيماري هاي واگير، يكي از          
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اين عوامل عليرغم نوعشان، جزء      .   دخالت دارند  پرايون ها و   بندپايان،  نگل هاا،  قارچ ها،  پروتوزوئرها،  ريكتزياها
عامل .  الزم در زنجيره عفونت محسوب مي شوند و بدون وجود آنها بيماري عفوني امكان رخداد ندارد                    )  علت(

يدميولوژيك بيماري زا اگر از طريق محيط باعث ايجاد بيماري همراه با عالئم باليني در فرد شود از اهميت اپ                        
سه ويژگي اصلي عامل بيماري زا در ارتباط با اهميت اپيدميولوژيك آنها ميبايست               .  بيشتري برخوردار خواهد بود    
 :مورد توجه قرار گيردكه شامل

 
 از محيط تاثير دارند مانند روش انتقال عامل بيماري زا،/ ويژگي هايي كه با انتشار يا انتقال عامل بيماري زا در ) 1 
  خصوصياتي كه به ايجاد عفونت، مربوط مي شود مانند قابليت بيماري زايي عامل بيماري زا در ميزبان و)2 
ويژگي هايي كه به ايجاد بيماري و ارتباط بين عامل بيماري زا و ميزبان مانند حساسيت فرد يا وضع ايمني او                      )  3 

 . ارتباط دارند
 باكتري ها

ديده )  كوكسي، باسيل، ويبريون، اسپيروكت    (به اشكال مختلف     .  ارند ميكرون د  5 تا   2/0 اندازه اي بين   
به صورت  هوازي، بي هوازي يا بي هوازي اختياري وجود دارند و مي توانند با تغييرات شيميايي در مواد                     .  مي شوند

ي مختلف مانند   عامل سببي بيماري ها  .  غذايي و تبديل آنها به  مواد ساده تر، نياز هاي غذايي خود را برآورده كنند               
 .سل، مخملك و تب مالت را باكتري ها تشكيل مي دهند

 ويروس ها

داراي اشكال مختلف هندسي بوده و        .  هستند)   ميلي ميكرون   400 تا    2بين  ( كوچكتر از باكتري ها     
زندگي ، الزم است در بافت زنده       قدرت نفوذ بسيار زيادي دارند، و براي رشد و تكثير         .    ساختمان كامل سلولي ندارند   

 . عامل سببي بيماري هاي مختلف مانند سرخك، سرخجه، آبله ويروس ها هستند.كنند
 ريكتزياها

اكثر .  از لحاظ تكاملي حد واسط بين باكتري ها و ويروس ها هستند         .   ميكرون دارند  1 تا   3/0 اندازه اي بين   
ن موجود زنده نسبت به عوامل محيطي       در خارج بد  .  آنها بوسيله بندپايان از مخزن به ميزبان جديد منتقل مي شوند          

 .، ريكتزياها مي باشندQعامل سببي بيماري هاي مختلفي مانند تيفوس، تب . بسيار حساس و آسيب پذيرند
 پروتوزوئرها

 عامل سببي بيماري هاي مختلفي مانند ماالريا، ليشمانيوز،         .ولي دارند ساختمان كامل سلّ   و   اند تك سلولي 
 .ها هستندشيستوذومياز، پروتوزوئر

 قارچ ها

  . مواد آلي بسازند   ،لذا نمي توانند  از مواد معدني     و  ،  دان فاقد كلروفيل   .موجودات پست گياهي هستند    قارچ ها  
عامل بيماري زاي بيماري هاي مختلف مانند انواع       .  معموالً داراي اسپور هستند      .به اشكال مختلف ديده مي شوند     

 .ري مي باشندكچلي ها، عفونت هاي قارچي سوند ادرا
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 )كرم ها(انگل ها 

ند چاندازه آنها از      .شامل دو گروه بزرگ كرم هاي پهن و دراز هستند         .  گستردگي زيادي در جهان دارند     
 .مي توانند جايگزين شوند) مثل روده، كبد، زير جلد(در اندامهاي مختلف بدن .  متغير استميليمتر تا چند متر

 بندپايان

مثالً كنه ناقل و مخزن تب        (عامل بيماري زا و هم ميزبان بيماري ها هستند          هم ناقل، هم      بندپايان،  
.  است بدن آنها از تكه هاي مجزا و چسبيده بهم تشكيل شده و سطح بدنشان كتيني                  ).، كك نافل طاعون   هراجع

 .مي باشندعامل بيماري زاي بيماري هاي مختلف مانند گال و ميازيس .  هستندري در كره زمينوبزرگترين گونه جان
 (Prions)پرايون ها 

مواد پروتئيني قابل تكثير و بسيار مقاومي هستند كه معموالً در بدن ميزبان، رشد بسيار آهسته أي داشته                    
 .   مي گردند(vCJD)باعث ايجاد بيماري هاي خطيري نظير جنون گاوي و واريانت بيماري كروتسفلد ـ جاكوب 

 طرز تاثير عوامل بيماري زا

ي هم جسم عامل بيماري زا و هم سمومي كه ترشح مي كنند ممكن است تاثير و اختالالتي بر                    بطور كلّ 
 :بنابراين. روي ميزبان ايجاد كنند

 )مانند عامل وبا(برخي باعث تحريك فرد بدون عارضه سلولي مي شوند  •
 )مانند جذام(بعضي باعث آزردگي و آسيب سلول مي شوند  •
 ) مانند برخي مسموميت ها( كنند برخي نيز حيات سلول را مختل مي •

 روش هاي ايجاد بيماري توسط عوامل بيماري زا

عوامل بيماري زا به روش هاي مختلفي مي توانند در ميزبان حساس، ايجاد بيماري كنند كه شامل موارد زير                    
 : است

ومي  اكثر عوامل بيماري زاي عفوني داراي سم       )  :بصورت آندوتوكسين يا اگزوتوكسين   (عوارض سمي    •
بوده و در نتيجه     )  اندو توكسين (هستند كه ممكن است به صورت سم داخل جسم عامل بيماري زا                 

گاهي نيز عامل بيماري زا در حال حيات خود سم را           .  مرگشان اين سموم را در بدن ميزبان آزاد مي كنند         
 عوامل  عالئم و عوارض بيماري بر حسب مقدار سم، و خاصيت سمي              ).  اگزوتوكسين(ترشح مي كند    

 . بيماري زا متغير است
 )مانند خراب شدن نسوج سطحي روده در برخي اسهال ها(ايجاد ضايعات نسجي  •
 )مانند آلودگي با تنيا ساژيناتا(رقابت در تغذيه  •
 )مانند تجمع كرم آسكاريس در روده يا پارگي مويرگ ها در اثر ماالرياي فالسيپاروم(عوارض مكانيكي  •
 )ي بيماري هاي قارچيمانند برخ(پارازيتيسم  •
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 )بيماري زايي عوامل بيماري زا(شرايط ايجاد بيماري بوسيله عوامل بيماري زا 

بيماري زايي عامل بيماري زا و شرايطي كه ميتواند در ايجاد بيماري يا شدت آن در ميزبان تاثير داشته                     
 :باشد شامل يك يا چند ويژگي زير است
 يويروالنس يا درجه قابليت بيماري زاي

اندازه اين  .  عبارت است از قدرت توليد بيماري شديد و كشنده توسط عامل بيماري زا در يك ميزبان خاص               
 . عامل را از نسبت تعداد موارد شديد و كشنده به تعداد كل افراد مبتال به عفونت و بيماري به دست مي آورند

 پاتوژنيسيته يا قدرت بيماري زايي

 كه درجه ايجاد موارد باليني يك بيماري آشكار را در بين افراد مبتال                 خاصيت يك ميكروارگانيسم است   
به عفونت، تعيين مي كند و عبارت است از نسبت تعداد افراد مبتال به بيماري باليني به تعداد افراد مواجهه يافته                        

 . مبتال به عفونت
 ) Toxigenicity(قدرت سمي 

 ميزان سميت عامل بيماري زا براي بدن 
 يا همكاري عوامل بيماري زا) هم افزايي(يسم سينرژ

 اين عامل حاصل موقعيتي است كه در آن اثر تجمعي دو يا چند عامل از مجموعه اثرات تك تك آنها                       
دو عامل بيماري زا در صورتي با يكديگد هم افزايي دارند كه اگر فردي با هردو عامل با هم مواجه                      .  زياد تر است  

نقطه مقابل  .  واجهه با هركدام از اين عوامل به تنهايي باعث ايجاد بيماري نخواهد شد               شود بيمار ميگردد، اما م     
 است كه در نتيجه آن اثر تجمعي دو يا چند عامل كمتر از جمع اثرات هريك از                    )Antagonism(هم افزايي تضاد   

 .آن عوامل به تنهايي يا به صورت جدا از هم باشد
 )اد بيماري در يك ميزبان خاصايج(اختصاصي بودن عامل بيماري زا 

 
 )مثل هوازي يا بيهوازي بودن آنها(محيط زيست 

برخي در درجه   .  عوامل بيماري زا برخي هوازي، گروهي بيهوازي و دسته ديگر بيهوازي اختياري هستند             
ي تواند بنابراين محيط زيست م   .  حرارت خاصي زندگي مي كنند و گروهي در حضور يا غياب نور بهتر رشد مي نمايند              

 . بر بيماري زايي عامل بيماري زا تاثير داشته باشد
 جايگزيني ابتدايي

بدين ترتيب كه با ورود يك عامل        .  اين خاصيت معموالً در مورد ويروس هاي روده اي مشاهده مي شود          
امل بيماري زا  حتي اگر چند نوع ع    .  بيماري زا به داخل سلول ميزبان، از ورود ساير عوامل بيماري زا جلوگيري مي شود           

 .با همديگر وارد سلول شوند آن كه قوي تر است پيروز و باعث ايجاد بيماري خواهد شد
 سرعت تكثير و تعداد عامل بيماري زا

سرعت تكثير  .   برخي عوامل بيماري زا بايد به تعداد معيني برسند تا بتوانند در ميزبان ايجاد بيماري كنند                
 .اري زايي عوامل بيماري زا محسوب مي شودآنها از عوامل موثر ديگر در بيم
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 سير تكاملي عامل بيماري زا

 برخي عوامل بيماري زا داراي سير تكاملي دوره اي نزد ميزبان يا ناقل يا هردو هستند و تا اين سير طي                      
 در بدن پشه    براي مثال انگل ماالريا در خون انسان و        .  .  .  نشود عامل بيماري زا قابليت بيماري زايي پيدا نمي كند         

 .آنوفل سير تكامل خود را طي مي كند
 راه ورود به بدن ميزبان

براي .   هر عامل بيماري زا راه ورود مشخصي به بدن ميزبان بايد داشته باشد تا بتواند بيماري زا واقع شود                 
 در درون بيني    مثال معموالً مننگوكوك بر روي پوست بدن انسان نمي تواند  ايجاد بيماري كند يا وجود اين عامل                  

 .اما وقتي وارد مغز و مننژ مي شود ايجاد بيماري مننژيت مي نمايد. ميزبان غير بيماري زا است

 )Host Factors( ميزبان/ عوامل مربوط به شخصب ـ 

عوامل مربوط به عامل ميزبان كه مي تواند در وضعيت اپيدميولوژي بيماري ها تاثير داشته باشند متنوع                   
ساير ، و   مصونيت،  شغل،  وضع تاهل ،  تنژاد و قومي  ،  جنس،  سن:   رين اين عوامل عبارتند از     عمومي ت .  هستند

 : پردازيم  كه در اينجا به شرح مختصري در باره برخي از آنها ميخصوصيات مانند تحصيالت، رتبه تولد، سن ازدواج
 )Age(سن 

عامل سن در توزيع ناهمگن     .  ست در مورد اغلب بيماري ها، وخامت بيماري در سنين مختلف، متفاوت ا            
عامل سن در بسياري از مطالعات      .  بيماري ها مؤثر است و فراواني يا رويداد بيماري در سنين مختلف، فرق مي كند             

يكي از  .  اپيدميولوژي به عنوان يك عامل مخدوش كننده محسوب مي شود و الزم است نقش آن را كنترل كرد                   
بطور معمول  .    مي باشد كه ميتواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم باشد          راههاي كنترل سن، استانده كردن آن        

كودكان و سالخوردگان بيشتر از ساير گروه هاي سني در معرض خطر بيماري ها، وخامت يا مرگ ناشي از آنها قرار                    
غزي در افراد   به طور مثال تيفوس بر عكس سياه سرفه معموالً در افراد زير يك سال رخ نمي دهد و سكته م                   .  دارند

به طور كلّي در بسياري از جوامع، ميزان شيوع بيماري هاي مزمن در بزرگساالن و                 .   سال بيشتر است   70باالي  
 . ميزان شيوع بيماري هاي حاد در خردساالن بيشتر از ساير گروه هاي سني است

 رفتارهاي  ممكن است .  علل توزيع متفاوت الگوهاي سالمت و بيماري در سنين مختلف، متنوع است               
براي مثال مصدوميت ناشي از سقوط از بلندي در           .  متفاوت مقتضي سن، شانس ابتالء به بيماري را تغيير دهد            

 15-40 سال اتفاق مي افتد و خودكشي در        20-40كودكان، بيشتر از بالغين  است، حوادث رانندگي بيشتر در سنين            
 .سالگي شايع تر است

به .  ان رشد و نمو، شانس ابتالء يا مرگ را در سنين مختلف تغيير دهد              ممكن است تفاوت در اندازه يا ميز      
 ماهگي بيشتر در معرض خطر كم خوني ناشي از فقر آهن هستند و يا شدت                       4طور مثال كودكان قبل از        

 مصدوميت و مرگ ناشي از حوادث عابرين پياده با خودروها در كودكان به خاطر كوتاه تر بودن قد آنها و در نتيجه                      
امكان بيشتر صدمه به سرشان بيشتر از بزرگساالني است كه در شرايط يكسان اغلب دچار آسيب اندام هاي تحتاني                  

 .مي شوند
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براي مثال كودكان در چند ماه اول زندگي به همين          .  سيستم ايمني افراد در سنين مختلف نيز متغير است        
 .ت مادرزادي مصونيت موقت دارند نمي گيرندعلّت سرخك و يا برخي بيماري هايي را كه عليه آنها بصور

اين تفاوت ميتواند ميزان مواجهه يافتگي آنها       .  شيوه زندگي و عادات افراد در سنين مختلف، متفاوت است         
رفتارهاي تغذيه اي  فرد هم كه مي تواند در شانس رخداد برخي بيماري ها            .  را با عوامل بيماري زا يا خطرزا تغيير دهد       

 . سنين مختلف هم متفاوت استموثر باشد در
به طور كلّي همان گونه كه گفته شد، بيماري هاي مزمن در سنين باال و بيماري هاي واگير در سنين                       

رخداد بيماري ها يا مرگ ناشي از بيماري ها نسبت به سن داراي منحني جي                .  پايين شانس رخداد باالتري دارند     
به طوري كه اين    .   بستگي به وضعيت سالمتي در جامعه دارد       Jل  است و باز و بسته بودن شك      )  J - Shape(شكل  

. احتمال در سنين پايين تر نسبتاً باال، با افزايش سن روند رو به كاهش و در سالمندي مجدداً رو به افزايش مي گذارد                    
 . يت استبايد توجه داشت اين الگو در جوامع مختلف متفاوت و تابع الگوي اپيدميولوژي بيماري ها در آن جمع

 
 

 )Age - Sex Pyramids(هاي سني ـ جنسي   هرم

هرم هاي سني ـ جنسي يا جمعيتي سال هاست كه توسط متخصصين جمعيت شناسي، همين طور                      
خص با استفاده از اين هرم ها، ساختار و تغييرات جمعيت ها مش             .  اپيدميولوژيست ها مورد استفاده قرار مي گيرد      

مي شوند و با توجه به تاثيري كه سن و جنسيت بر الگوي اپيدميولوژي بيماري ها دارند مي توان با استناد به اين                        
در اين هرم جمعيتي دو منحني سني       .  هرم ها تفسير منطقي تري از وضعيت سالمت و بيماري در جامعه ارائه نمود            

هرم داراي دو محور    .   مونّث است در كنار هم وجود دارد        كه يكي مربوط به افراد مذكّر و ديگري مربوط به افراد            
 :است

 محور افقي ـ نمايشگر تعداد جمعيت و فراواني گروههاي سنّي مختلف
 محور عمودي ـ بيانگر اندازه گروههاي سني

در اين هرم اگر با افزايش سن از تعداد افراد كاسته شود، شكل آن بيشتر حالت هرمي يا مثلثي خواهد                        
 روي چنين هرمي تا حدودي ميتوان به وقايعي مانند جنگ، مرگ و مير و غيره كه روي مرگ ها در                          از.  داشت

والدت، مرگ و مير،    .  ميتوان تغييرات جمعيت را از روي هرمهاي سنّي تشخيص داد           .  گذشته تاثير داشته پي برد     

سن

 رخداد بيماري

  ـ توزيع سني بيماري ها1نمودار
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 .اين هرمها مؤثرندمهاجرت، عوامل افتصادي سياسي، جنگها، امراض همه گير و بحرانهاي اقتصادي بر 
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 :انواع هرمهاي سني
 هرمهاي ساكن) الف

هر پله  .  در اين هرمها هيچ نوع تغيير داخلي رخ نميدهد و معموالً تعداد تولّد با مرگ باال و مساوي است                    
لذا شكل هرم از حالت     .  وت زيادي دارد  اين هرم با پله قبلي خود با وجود تفاوت سنّي از لحاظ فراواني جمعيتي تفا               

هرم سني ـ جنسي كشورهاي كامالً عقب نگهداشته شده         .  طبيعي خارج شده، كوتاه و به صورت مثلث درآمده است         
 .نمونه هاي آشكاري از اين گونه هرم ها هستند

 هرم جمعيت رو به توسعه) ب

 پهن و شكل آن مثلثي و نوك آن باريك          تعداد زادوولد در سال بيشتر از مرگ و مير است لذا قاعده هرم             
در اين  .  و كوتاه است، هرم هاي سني ـ جنسي كشور هاي در حال توسعه نمونه هاي واضح اين گونه هرم ها هستند                 

كشورها زادوولد نسبتاً زياد و نسبت مرگ در كودكان هم باال است، بنابراين بيشترين بودجه خدمات بهداشتي براي                   
 .قشر آسيب پذيرند، مصرف ميگرددكودكان و مادران كه 

 هرم جمعيت هاي رو به نقصان) ج

قاعده هرم باريك و نوك آن پهن، و         .   در اين جوامع تعداد زادوولد در سال كمتر از مرگ و مير است               
هر پله اين هرم با پله قبلي خود با          ).  مانند كشورهايي كه رشد جمعيت در آنها كم است         (نزديك به استوانه است     

فاوت سنّي از لحاظ فراواني جمعيتي چندان تفاوتي ندارد لذا شكل هرم از حالت طبيعي خارج شده و به                        وجود ت 
هرم .  در اين هرم ها معموالً جمعيت افراد مسن نسبت به ساير جوامع بيشتر است              .  صورت مستطيل در آمده است    

 .ستندسني ـ جنسي كشورهاي توسعه يافته نمونه هاي مشخصي از اين گونه هرم ها ه

سن

مذكرمونث

تعداد جمعيت
  ـ هرم سنّي2نمودار
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 مواليد زياد ـ مرگ و مير زياد              رشد جمعيت كم) الف 

 مواليد زياد ـ مرگ و مير كم                رشد جمعيت زياد) ب 

 مواليد كم ـ مرگ و مير كم                 رشد جمعيت كم )             ج
 
 
  
             
 
 

 
 

براي مثال تركيب سني جمعيت ها كه در        .  استفاده هاي مختلفي برد  از هرم هاي سني ـ جنسي مي توان        
 .اين هرم ها متفاوت است و نسبت سرباري را از روي اين هرم ها ميتوان محاسبه كرد

 
 وضعيت هرم سني ـ جنسي در هر جامعه به ميزان رشد جمعيت، وضعيت ارائه خدمات بهداشتي درماني، تولدها،                     

 سال كشوري   15اگر جمعيت زير    )  Wertheim(براساس معيار وردهايم    .  ستگي دارد مرگ و ميرها و مهاجرتها ب      
 2005براي مثال در سال      (كلّ جمعيت آن كشور باشد، كشور در حال توسعه محسوب مي شود                %  40بيش از   

از ).   سال تشكيل مي داده اند     15 درصد جمعيت را افراد كمتر از          14 درصد و در لهستان       45ميالدي در تانزانيا     
نسبت .  در جامعه است  )  Dependency ratio(نمود هاي ديگر هرم هاي جمعيتي، استنباط وضعيت نسبت سرباري         

 سال بعالوه جمعيت باالتر     18معموالً جمعيت كمتر از     (سرباري به تعبيري عبارت است از تقسيم جمعيت غير فعال           
 ).  مثالً در يك سال است سال در يك جامعه معين و64 تا 15 سال، تقسيم بر جمعيت 65از 

  (Sex or Gender)جنس 

به طور كلّي تعداد    .  جنسيت بعد از سن، مهمترين عامل موثر در توزيع يا وقوع بيماري ها محسوب مي شود             
پسرهاي متولّد شده در همه جوامع بيشتر از دخترهاي متولد شده است ولي عليرغم اين كه در برخي جوامع                          

يشتر از دختر هاست، اما مرگ و مير پسرها در يك سال اول زندگي بيشتر از دخترها                      مراقبت از پسر بچه ها ب     
 . مي باشد

پسرها بيشتر از دخترها دچار حادثه مي شوند اما به طور كلّي دفعات ابتالء به بيماري ها در مونث ها بيشتر                   
اميد به  .  مربوطه مراجعه مي كنند  از مذكرها است و آنها بيشتر جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني  به مراكز                  

 سال در مونث ها بيشتر از مذكرها است و بسياري مطالعات نشان داده اند كه مونث ها بيشتر از                    2-3زندگي حدود   
 .مذكرها مراقب سالمتي خود هستند

 علل تفاوت رخداد بيماري ها در دو جنس

 :ه شامل موارد زير استعلل مختلفي در تفاوت رخداد بيماري ها در دو جنس وجود دارد ك

الف ب ج

  ـ هرم هاي مختلف رشد جمعيت3نمودار
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 )تشريحي(ـ اختالفات آناتوميك 

به علّت اختالف ساختمان و دستگاه تشريحي افراد مذكّر و مونث، بعضي بيماري ها خاص يكي از دو                      
براي مثال  .  بنابراين اختالفات تشريحي دو جنس باعث ميشود تا تنوع بيماري ها در آنها متفاوت باشد              .  جنس است 

 . تنها در زنان و سرطان پروستات تنها در مردان شايع استسرطان دهانه رحم 
 ـ وضعيت شغلي

 معموالً مردها شغل هاي مخاطره آميزتري دارند و بيشتر در معرض خطرات ناشي از بيماري هاي شغلي                 
ر براي مثال شكستكي اندام، آزبستوزيس، سرطان مثانه كه به دليل مواجهه شغلي ايجاد مي شود د                .  قرار مي گيرند 

 . مردان شايع تر از زنان است
 (Lifestyle)ـ شيوه زندگي 

با اين حال اين تفاوت      .   تفاوت شيوه زندگي زنان و مردان بيشتر تابع الگوهاي اجتماعي جوامع است               
براي مثال مصرف سيگار يا اعتياد      .  وجود دارد و باعث اختالف در اندازه هاي سالمتي و بيماري در دو جنس مي شود             

به لحاظ رفتاري پسرها معموالً رفتار هاي       .  مخدر و عوارض ناشي از آنها در مردان شايع تر از زنان است              به مواد   
خانم ها به خاطر   .  پرخاشگرانه بيشتر از دخترها دارند و اين تفاوت، شانس رخداد حوادث را براي آنها باالتر مي برد                 

ي مي كنند ولي ميزان مرگ ناشي از خودكشي در           تفاوت هاي روحي و رفتاري بيشتر از آقايان اقدام به خودكش            
 . مردها بيشتر است

 ـ عل ژنتيكي

براي مثال بيماري هاي وابسته به جنسيت مثل        .  علل ارثي يا ژنتيكي هم در اين تفاوت ها دخيل هستند           
 .، و فاويسم كه در مردان بيشتر است)پلي داكتيلي(هموفيلي، شش انگشتي 

 
 ـ علل نا معلوم ديگر

م انجام تحقيقات فراوان در خصوص تعيين علل تفاوت اندازه هاي مربوط به سالمت و بيماري در                  عليرغ
 . دو جنس هنوز علل ناشناخته ديگري وجود دارند كه نياز به بررسي دارند

  (Race & Ethnicity)نژاد و قوميت 

نقش اين  .  حسوب مي شوند نژاد و قوميت جزء چهار متغير اصلي موثر در الگوي اپيدميولوژي بيماري ها م             
 به بعد در تحقيقات مختلف       19عوامل به لحاظ تفاوت هاي اكولوژيك، رفتاري، فيزيولوژيك و آناتوميك از قرن               

. بيماري ها در نژادها و قوميتهاي مختلف اندازه ها و نسبت هاي گوناگوني دارند              .  مورد بررسي قرار گرفته است     
ها و ازجمله در سياه پوستها كمتر از سفيد پوستان و شانس ابتالء به بيماري                معموالً اميد به زندگي در رنگين پوست      

براي مثال كم   .  برخي بيماري ها نيز در سياه پوستان و برخي در سفيد پوستان شايع تر است               .  در آنها بيشتر است   
تفاوت .  استخوني داسي شكل در سياهان، آندميك بوده ولي بيماري تصلّب شرايين در سفيد پوستها شايع تر                     

براي مثال در اقوامي كه در       .  اندازه هاي سالمت و بيماري در قوميت هاي مختلف نيز ممكن است متفاوت باشد              
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علل تفاوت اين اندازه ها در نژاد ها و        .  رژيم غذايي آنها گوشت به مقدار زياد استفاده مي شود نقرس شايع تر است              
، شرايط اقليمي، مسائل اقتصادي ـ فرهنگي و اجتماعي مثل سطح           قوميت هاي مختلف، متفاوت و به داليل رفتاري      

 .سواد، درآمد، دسترسي به امكانات بهداشتي ـ درماني، و شيوه هاي زندگي متفاوت آنها باشد

  (Marital Status)  وضعيت تاهل 

.  مي كنند از نظر تاهل افراد را به چهار گروه مجرّد، متاهل، همسر مرده، و همسر جدا شده، طبقه بندي                    
در متاهلين در   .  اندازه بيماري ها، وخامت و مرگ ناشي از آنها نيز ممكن است در بين اين گروه ها متفاوت باشد                    

غير .  شرايطي كه ساير عوامل موثر بر بيماري يكسان باشد شانس ابتالء به بيماري كمتر از ساير گروه ها است                      
، قبول مشاغل    )ست باعث عدم ازدواج آنها شده است         كه ممكن ا   (متاهلين به دليل شرايط خاص بدني خود           

پرمخاطره تر، يا انجام كار هاي پرخطر، شيوه زندگي و رفتارهاي متفاوت بيشتر در معرض خطر بيماري ها و عوارض                  
 . به طور مثال شيوه زندگي مجردها به گونه اي است كه مواجهه با مخاطرات بيشتري دارند. ناشي از آنها هستند

  (Occupation)شغل 

 سياه زخم براي مثال   .  افراد به واسطه شغل هاي خود در معرض عوامل خطرزاي متفاوت قرار مي گيرند             
 Black(بيماري ريه سياه     در كارگران صنايع نساجي،      )Brown Lung(بيماري ريه قهوه اي    بيماري دباغان است،    

Lung(            در دامداران و كساني كه با محصوالت         بيماري تب مالت   در كارگران صنايع پتروشيمي و زغال سنگ و 
عالوه بر مواجهه يافتگي با علل و عوامل خطرزا در محيط هاي شغلي وضعيت              .  خام لبني تماس دارند شايعتر است     

 .اقتصادي، ميزان آگاهي يا تحصيالت، درآمد و جايگاه اجتماعي نيز در اين تفاوت ها مؤثرند
 گروه  5افراد بر حسب شغل خود  به         .  ها با شغل رابطه دارد    شيب رخداد بيماري و مرگ ناشي از بيماري         

 :كلّي تقسيم ميشوند
 كه تحصيالت باالتري دارند و به همين نسبت ممكن           Professionalsگروه افراد متخصص يا حرفه اي     

 .و دسترسي بيشتري به امكانات بهداشتي درماني داشته باشند است درآمد بيشتري هم كسب كرده
 .مانند مديران مياني، كه تحصيالت ارشد دانشگاهي دارندIntermediates گروه مياني  
اين گروه خود ممكن است به دو گروه كاركنان ماهر          Skilled workers گروه كارگران يا كاركنان ماهر       

 مانند متخصصين نرم افزار رايانه، و كاركنان ماهر يدي           Non manual Skilled workers غير يدي   
Manual Skilled workersمانند مهندسين صنعت و معدن تقسيم شوند . 

 مانند تكنسين هاي رشته هاي مختلفSemiskilled Workers گروه كارگران يا كاركنان نيمه ماهر  
 مانند كارگران سادهUnskilled workers گروه كارگران غيرماهر 

ي بيماري ها در ارتباط با شغل محسوب          البته گروه بيكاران نيز ازجمله مهمترين گروه ها در تفسير اپيدميولوژ             
 . به طور كلّي در هر جامعه اي كه بيكاري بيشتر باشد شانس بيماري و مرگ و مير  نيز بيشتر است. مي شوند

 مانند كار   منشا رواني تب مالت،     ,  مانند سياه زخم  منشا بيولوژيك   بيماري هاي شغلي ممكن است داراي      
 مانند كار در محيط پرسروصدا، بسيار سرد        منشا فيزيكي   استرس شغلي زياد،      در محيط هاي پر سروصدا، يا داراي     
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 مانند مشاغلي كه در تماس      منشاء شيميايي  مانند كار در ارتفاعات يا اعماق زمين، و            منشا مكانيكي يا بسيار گرم،    
 .با مواد شيميايي هستند، باشند

 مكانيسم هاي دفاعي بدن

عوامل اين مكانيسم ها شامل    .  وامل مهم ميزبان در برابر بيماري هاست     مكانيسم هاي دفاعي بدن ازجمله ع    
پوست، مخاط ها، جهاز تنفسي، جهاز تناسلي ـ ادراري، رفلكس هاي بدن، مانند سرفه كردن               :   نظير غيراختصاصي

و دفاع  )  مثل ريزه خواري گلبول هاي سفيد       (دفاع سلولي :  ، نظير عوامل اختصاصي يا عكس العمل هاي چشم و      
 . است) ترشح پادتن در برابر پادگن ها (وموراله

از نظر اپيدميولوژي، آگاهي داشتن از سطح مصونيت گروه هاي جمعيتي در مقابل بيماري ها به منظور                    
به خصوص در اپيدميولوژي بيماري هاي واگير، مفهوم ايمني و سنجش ايمني ناشي از             .  مهار كردن آنها اهميت دارد    
يكي از جنبه ها اين است كه مقاومت مردم در مقابل مواجهه هايي كه با آن روبرو                   .  ندواكسن، نقش محوري دار   

اختالفات ژنتيكي در حساسيت به تماس ها نياز به بررسي دارند و ديگر اين كه افزايش                   .  مي شوند متفاوت است  
اري تا حد زيادي    موجب مي شود كه ميزان بروز بيم     )  = Herd immunityايمني گروهي   (ميزان ايمني در جامعه     

 .كاهش يافته و باعث خاموشي يا عدم بروز همه گيري شود
ميزان .  مدل بيماري هايي كه از شخصي به شخص ديگر سرايت مي كند بر پايه ميزان مولد استوار است                 

اني اين ميزان به ميزان حمله بيماري، فراو       .   معادل متوسط تعداد افرادي است كه از يك مورد آلوده شده اند             مولد،
اگر سهم افراد مصون در يك گروه باال باشد،              .  تماس ها، و طول دوره آلودگي يا عفونت زايي بستگي دارد             

اين حالت را مصونيت    .  تماس هاي كمي منجر به انتقال بيماري خواهد شد و وقوع همه گيري غير ممكن خواهد بود              
 .گروهي مي گوييم

، برخي مصونيت هاي چند ماهه      )ند سرخك، سرخجه، آبله   مان(ابتالء به برخي بيماري ها مصونيت دائمي        
مصونيت .  در فرد ايجاد مي كند    )  مانند طاعون (، و بعضي ديگر مصونيت چند ماهه يا چند ساله               )مانند آنفلوآنزا (

، يـــا غير فعال    )Active(مصونيت مصنوعي نيز ميتواند به صورت فعال        .  مـــي توانــد طبيعي و يا مصنوعي باشد     
)Passive( ايجاد شود . 

در )  يا مواجهه با عامل بيماري زا    ( يا به صورت مادرزادي و يا در نتيجه ابتالء به بيماري              مصونيت طبيعي 
مثل واكسن  ( از طريق واكسيناسيون به وسيله عامل بيماري زاي كشته شده            ايمني مصنوعي فرد حاصل مي شود و     

مثل واكسن  (، عامل بيماري زاي زنده ضعيف شده       )ريقي يا سالك  حصبه،  هاري، سياه سرفه، وبا و فلج اطفال نوع تز         
، و يا فراورده هاي عامل بيماري زا كه به         )BCGسرخك، فلج اطفال نوع خوراكي يا سابين، تب زرد، اوريون، آبله،             

 سم بيماري خاصيت بيماري زايي نداشته ولي خاصيت آنتي ژني دارد و مي تواند              (صورت آناتوكسين يا توكسوئيد      
 ).مانند واكسن ديفتري، كزاز(درآمده اند ) سيستم ايمني فرد را عليه بيماري فعال كند

 واكسيناسون غير فعال نيز كه معموالً كم دوام است و اثر كوتاه مدت دارد، در مواقع اضطراري مانند                       
يا در موقع همه گيري ها و     زماني كه امكان ايمنسازي فعال مقدور نباشد، در درمان و يا كوتاه كردن دوره بيماري و                  
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 .جلوگيري از اشاعه بيماري، كاربرد دارد
 واكسن هاي مورد استفاده در برنامه ايمنسازي عمومي جامعه و حتي برنامه زمان بندي آن ها در كشورها،                 

آن متفاوت و تابع عوامل مختلف ازجمله اهميت اجتماعي و اقتصادي مسئله، و الگوي اپيدميولوژي بيماري ها در                    
در اغلب كشورهاي در حال توسعه واكسيناسيون بر عليه ديفتري، سياه سرفه، كزاز، سرخك، فلج                   .  جوامع است 

در برخي ديگر كشور ها بر حسب تنوع بيماري ها واكسيناسيون بر عليه تب زرد،                  .  اطفال و سل عموميت دارد     
 .  نيز متداول استBتيفوئيد، وبا، مننژيت، و هپاتيت 

 :كه مي توانند بر مواجهه يافتگي، عفونت يا بيماري تاثير بگذارندعوامل ميزبان 
 :عوامل موثر بر مواجهه يافتگي: الف

 مواجهه با حيوانات مختلف بخصوص حيوانات خانگي •
 عوامل رفتاري مرتبط با سن، استفاده از دارو، مصرف الكل •
 دريافت خون يا فرآورده هاي خوني •
سربازخانه ها، خوابگاههاي شبانه روزي، زندان ها، و اقامتگاههاي           تراكم زندگي افراد در پناهگاهها،          •

 .خانمان و آوارگان سالمندان، افراد بي
 مصرف آب و غذا •
 مواجهه يافتگي هاي خانوادگي •
 جنسيت •
 شغل •
 بستري در بيمارستان يا بخش خدمات سرپايي پزشكي •
 فعاليت هاي  تفريحي شامل ورزش، اوقات فراغت •
 ديرفتار هاي بهداشت فر •
 فعاليت هاي جنسي •
 حضور در مدرسه •
 وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي •
 مسافرت ها •
 مواجهه با ناقلين •

 :عوامل موثر بر عفونت، رخداد  و شدت بيماري: ب

 سن فرد در زمان ابتال •
 الكليسم •
 نقص آناتومي •
 )بعنوان عامل بيماري زا(مقاومت آنتي بيوتيكي  •
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 )بعنوان ميزبان(استفاده از آنتي بيوتيك  •
 يستي با بيماري هاي غير واگير بخصوص مزمنهمز •
 هم زيستي با عفونت ها •
 عامل بيماري زا كه ميزبان با آن مواجهه دارد) حدت(ميزان، دوز، و ويروالنس  •
 طول دوره زماني مواجهه با ارگانيسم •
 جنسيت •
 وضع ايمني بخصوص در ارتباط با پاسخ ايمني  •
 نقص ايمني •
 )اد التهاب، عوارض سمي يا اختالل در سيستم ايمنيمانند ايج(مكانيسم ايجاد بيماري  •
 وضعيت تغذيه •
 وضع دريافت كننده هاي سلول براي اتصال ارگانيسم •

 )Environmental Factors (عوامل مربوط به محيط ج ـ 

  اجتماعي ـمحيط اقتصادي، محيط شيميايي، محيط فيزيكي، عوامل غير زنده محيط، عوامل زنده محيط
 ط عوامل زنده محي

يكي به صورت   :  كنند  صورت در ايجاد بيماري در انسانها عمل مي         2جانوران از لحاظ اپيدميولوژيكي به       
دارد و پس از تكثير، باعث انتشار آن مي گردد و ديگر            كه عامل بيماري زا  را  در خود نگه مي         )  Reservoir(مخزن  

 :مثالً . ددكه فقط باعث انتقال عامل بيماري، مي گر) Vector(بصورت ناقل 
 .هستند) ترماتودها( كه ميزبان واسطه كرمهاي پهن Mollusksنرم تنان  •
اند و بعضي ديگر، هم ناقل و هم مخزن، مثالً كنه هم ناقل و هم                  كه برخي ناقل   Arthropodsبندپايان   •

 مخزن بيماري تب راجعه است 
  هاري، گوشتخواران وحشي ناقل و       مثالً در .  مهره داران كه ميزبان يا مخزن بعضي از بيماري ها هستند           •

، ناقل وجود ندارد    Orfدر بيماري ناشي از ويروس       .  گوشتخواران وحشي و خفّاش مخزن بيماري است       
 .اند در طاعون، كك ناقل و جوندگان مخزن بيماري. ولي گوسفند و بز، مخزن بيماري هستند

 )فيزيكي و شيميايي(محيط غير زنده 

 در يك منطقه بستگي به عوامل مساعد محيط آن منطقه و شرايط                   وجود يا برقراري يك بيماري      
اكولوژيك و ارتباط بين ميزبانهاي مختلف دارد به همين دليل يك بيماري در يك منطقه موجود است و در منطقه                     

ا مثالً بيماري خواب در افريقاي استوايي بدليل وجود ناقل بيماري يعني مگس تسه تسه است و ي                .  ديگر وجود ندارد  
 .مثالً گواتر در مناطقي كه ميزان يد موجود در محيط كم است فراوان تر است
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يا در  .  يا وفور آن به حرارت، ميزان بارندگي و قابليت نفوذ خاك بستگي دارد              )  ناقل ماالريا (وجود آنوفل   
 .شود  آنان كم ميمناطقي كه فصل يخبندان دارند در زمستان فعاليت بندپايان متوقف و بيماري هاي منتقله بوسيله

 
 :عوامل محيطي غير زنده محيط بقرار زير است

شامل طول و عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ميزان بارندگي، حرارت، رطوبت،               (وضع جغرافيايي    •
 )انواع بخصوص گياهان  يا جانواران

  هواPHجريان هوا و جهت باد،  •
 ...)امالح ديگر رسي، شني، سنگي، وجود نمك و (ساختمان و نوع خاك  •
 ...)، سختي آب و PHمقدار نمك آب، (نوع آب  •
 ... )كنار دريا، كنار درياچه و نزديك رودخانه، (وضع دسترسي به آب  •
 نور و سروصدا •
تغييرات ناگهاني جوي مثل سقوط يكباره فشار هوا، باال رفتن ميزان خودكشي در اوضاع جوي نامناسب                   •

Gloomy  
گذارند مثالً كمبود     بطور غيرمستقيم يا مستقيم بر سالمت انسان تاثير مي            عوامل شيميايي محيط نيز     •

فلوئور آب باعث پوسيدگي دندانها، كمبود يد موجب گواتر و ازدياد فلوئور سبب عوارضي چون                          
 .فلوئوروزيس ميشود

 ها عوامل مختلف ديگر فيزيكي مانند پرتوها، پرتوزاها، اشعه •

 متي انسانمحيط اجتماعي و تاثير آن بر سال

 الف ـ محيط اجتماعي و اقتصادي جامعه، ب ـ محيط خانواده: شامل 
فراواني، توزيع عادالنه سيستم بهداشتي، سرمايه گذاري جامعه و          (وضع خدمات بهداشتي درماني جامعه        )1

 ...)نيروي انساني و 
 تراكم جمعيت و ساختار جمعيت )2
 وضع تغذيه جامعه و خانواده )3
 سواد )4
 نوع وضع مسكن )5
 ...)آل، فعاليت زن و شوهر، سن ازدواج و  مفهوم زندگي ايده-ازدواج فاميلي( زناشويي خانواده وضع )6
  ميزان سرانه ناخالص ملي-درآمد خانواده )7
 ....) سيروز كبدي و-گوشت خوك(مذهب  )8
 ... حج، عيد پاك، سرمه كشيدن و-عقايد و سنن هندوان )9

 ...)مواد مخدر ورويه دارو،  مصرف سيگار، مصرف بي(خرافات، عادتها  )10
 )شهر نشيني، روستا نشيني و كوچ نشيني(وضع زندگي  )11
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 كاهش اليه ازن، آلودگي هوا، آلودگي آبها و فاضالبهاي صنعتي و شهري )12
 )پيشرفت صنعت و عدم حفاظت محيط و منابع طبيعي مثال حوادث )13

 ارتباط بين ميزبان با عامل بيماري زا
 نسبت به بيماري هاي واگير تا حد قابل توجهي كاهش داده           گرچه پيشرفت هاي علمي، آسيب پذيري ما را      

و از بروز همه گيري ها و جهانگيري ها كاسته است، اما اين بيماري ها همچنان با ما زندگي مي كنند و گاه باعث                        
بق و  تطا:   عامل در تاثير حتمي عامل بيماري زا در انسان شناخته شده اند كه شامل             13بطور كلّي   .  مرگمان مي شوند 

هوا، تغيير اكوسيستم، عوامل رفتاري و دموگرافيك انسان،         تغييرات ميكروبي، مستعد بودن انسان به عفونت، آب و        
رشد اقتصادي و محل زندگي، معاشرت ها و سفر هاي بين المللي، صنعت و تكنولوژي، برهم خوردن مقياس هاي                   

 .ن خواست سياسي دولت ها، و قصد آزار و صدمهبهداشت عمومي، فقر و نابرابري اجتماعي، جنگ و قحطي، فقدا

  (Time)زمان 
ناتواني يا  ,  اپيدميولوژيست ها عالقمند هستند كه عوامل زمان، مكان و شخص را در ارتباط با بيماري                 

در اكثر  .  تجزيه و تحليل اين سه عامل در اپيدميولوژي بيماري ها بسيار مهم است               .  رخداد مرگ، بررسي كنند    
 در مورد علّت    (when) و چه زماني      (where),چه مكاني   .  (who)چه كسي   :  ميولوژي سه سؤال  مطالعات اپيد 

در ارتباط با عامل زمان در اپيدميولوژي بيماري ها هميشه          .  بيماري، بروز اپيدمي، انتشار و توزيع بيماري مهم است         
 :دو سوال مهم مطرح است

 گسترده شروع شده است؟ ـ چه زماني بيماري در جامعه به صورت محدود و يا 1
  ـ آيا فراواني بيماري در حال حاضر با زمانهاي مشابه گذشته تفاوت كرده است؟2

 بر اپيدميولوژي بيماري هاي طيف گسترده اي دارد كه ميتواند از ساعت ها، هفته ها، ماهها،                 تاثير زمان 
 بيماري، چرخة بيماري و تغييرات فصلي        عامل زمان را مي توان در زمينه طول دوره        .  سالها و دهه ها متفاوت باشد    

حتي گذشت چند دقيقه ممكن است در پيش آگهي         .  آن، و فراواني رخداد آن در طول زمان، مورد توجه قرار داد              
 كه دوره   آنفلوآنزا و   وبا كه دوره كمون يكساعته دارد موثر باشد و در بيماري هاي            مسموميت غذايي استافيلوكوكي  

كن است تغييرات چند ساعته نيز در وضعيت اپيدميولوژيكي آنها مهم باشد در حاليكه براي                نهفته كوتاهي دارند مم   
. بيماري هايي نظير جذام كه دوره نهفته بلند مدت دارند تغييرات چندروزه و چندماهه نيز تاثير چنداني نداشته باشد                   

 : دو عامل  زماني مورد استفاده قرار ميگيرد دروقايع اپيدميولوژيكي

 (Secular Trends)تغييرات دراز مدت ـ 1

براي .  تغيير در وضعيت بيماري، ناتواني يا مرگ كه به آرامي در طول زمان رخ ميدهد را شامل ميشود                     
هاي طوالني سيگار مي كشند ميتواند در          مثال تغييرات درازمدت در ايجاد سرطان ريه در كسانيكه در مدت                

مسئله ديگر سيكل تغييرات بيماري در زمان هاي طوالني         .  ه مؤثر باشد  برنامه هاي كنترل و پيشگيري سرطان ري      
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 سال يكبار يك افزايش ميزان بروز و سرخك تا قبل از گسترش پوشش                  7است براي مثال، زماني يرقان هر         
طول زمان هاي    سرطان ها در .   سال يكبار يك افزايش ميزان بروز را نشان مي داد            2واكسيناسيون مربوطه هر     

 سرطان خون افزايش     1990 تا   1930 تغييرات چشمگيري داشته اند مثالً در امريكا در فاصله سال هاي            طوالني
 . برابر شده است5كه سرطان ريه تقريباً  زيادي نداشته است در صورتي

  (Short-term Trendy)ـ تغييرات كوتاه مدت 2

لي در مواجهه يافتگي با عوامل خطرزا       اين تغييرات بيشتر در مورد بيماري هاي عفوني حاد بكار مي رود و           
و بررسي علل اين     )  مثل برخي بيماري هاي اسهالي    (تغييرات فصلي بيماري ها     ).  مثل حوادث (هم كاربرد دارد     

تغييرات كوتاه مدت شامل تغييرات اندازه بيماري ها ميتواند در طول ساعت ها، روزها،             .  تغييرات بسيار مفيد مي باشد   
براي مثال حوادث عابرين پياده در صبح ها نسبت به ساير ساعات روز، در روزهاي آغازين                .  (ها باشد هفته ها و يا ماه    

 ).هفته و در فصل بهار و پاييز شايع تر از ساير زمان ها است
برخي .   نيز در مورد تغييرات كوتاه مدت رخداد ها مهم است            (cycle trends)بررسي سيكل تغييرات     

هاي موقت، طول دوره بيماري،      اين تغييرات ممكن است بخاطر مهاجرت     .  فصلي دارند )  اي دوره(بيماري ها سيكل   
و )  مثالً بروز بيشتر سرماخوردگي در زمستان به خاطر افزايش احتمال مواجهه           (عوامل مؤثر زماني در مورد بيماري       

 مثالً احتمال بروز همه گيري      .احتمال رخداد همه گيري ها نيز در زمان هاي مختلف متفاوت است          .  مانند اينها باشد  
 .براي ديفتري بيشتر در فصل زمستان و براي بعضي از مننژيت هاي ويروسي، بيشتر در فصل تابستان است

 (Place)مكان 
ميزان هاي بروز يا شيوع    :  مهمترين سوال مطرح در ارتباط با متغير مكان و اپيدميولوژي عبارت است از               

 ر چه مكان هايي بيشترين مقدار را دارد؟بيماري در چه جاهايي كمترين و د
تعيين دقيق محل وقوع بيماري ها در گروههاي جمعيتي با استفاده از نقشه ها بخصوص در زمان بروز                    

. مورد بيماري هايي كه شيوع زيادي دارند از اقدامات مهم در بررسي هاي اپيدميولوژيكي است                 همه گيري ها و در  
تعقيب افراد ميزبان در     .  ري همينطور مخازن بيماري بايد دقيقاً مشخص شود          محل دقيق جغرافيايي منبع بيما     

گاه .   بيماري با اهميت است     (Source)هايي كه حضور داشته يا دارند و آلوده شده اند براي يافتن منبع                   مكان
مكان در  اهميت  .  رودخانه، درياچه، يك فروشگاه مواد غذايي، يا يك رستوران ممكن است منبع آلودگي باشد                  

 بيان شد او نشان داد كه رخداد وبا در اسكله            1843بررسي هاي اپيدميولوژيك، اولين بار توسط جان اسنو در سال           
مرزهاي سياسي بين   .  بيشتر از مناطق ديگر است در نتيجه پي برد كه عامل و با با آب مصرفي مردم ارتباط دارد                     

يكي ديگر از طبقه بندي ها براساس وضعيت اقليمي        .  ري ها باشد كشورها مي تواند يكي از طبقه بندي هاي بين بيما       
 ). گانه توزيع بيماري ها در كره زمين7مثل منطقه تروپيكال يا زون هاي (مناطق است 

  در اپيدميولوژي”مكان“اثرات 

 :پنج معيار اصلي براي اثر مكان در اپيدميولوژي در نظر گرفته مي شود كه شامل موارد زير است



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي / 8كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                   فصل /  833

 

 
 

 زان باالي فراواني بيماري در يك منطقه نسبت به منطقه ديگر ـ مي1
  منطقهآندر اشخاص متعلق به  ـ ميزان باالي شيوع بيماري 2
  ـ افراد سالمي كه وارد آن منطقه ميشوند بيمار شوند يا احتمال بيماريشان زياد شود3
 .تمال وقوع بيماري در ميان آنها كمتر شودميروند اح) مناطق سالم( ـ افرادي كه از منطقه آلوده به جاهاي ديگر 4
 . ـ در بين افرادي كه در مكان ها يا محيط هاي مشابه زندگي ميكنند نيز ميزان شيوع يابروز بيماري نسبتاً باال باشد5

 اندازه ها و اندازه گيري ها در اپيدميولوژي
يري هاي مرتبط با سالمت و بيماري در       اپيدميولوژي به تعبيري علم كميت ها است و با اندازه ها و اندازه گ           

داده ها در واقع به مثابه آجرهايي هستند كه بناي مطالعات اپيدميولوژي           .  جمعيت ها و گروه هاي انساني، سروكار دارد     
پيوسته يا  (، يا كمي     )اي اسمي يا رتبه  (اطالعات مورد نياز در اپيدميولوژي، ممكن است كيفي            .  را باال مي برند  

اندازه گيري با دقت و تبديل اندازه ها به شاخص ها و معيار هاي مناسب موجب افزايش درك ما از                   .  ندباش)  گسسته
دقت در سنجش ها، استاندارد كردن اندازه گيري ها و روش هاي سنجش و به حداقل رسانيدن              .  اين داد ها خواهد بود   

اي داده ها ممكن است به صورت نمايش فراواني،        سيم.  خطاهاي اندازه گيري، قابليت مقايسه داده ها را بيشتر مي كند       
بنابراين در زمان روش    .  شدت يا وخامت بيماري ها، طول دوره بيماري ها، دوره پنهان بيماري و مانند اينها باشد                

براي مثال با استفاده از يك مطالعه مقطعي نمي توان           .  جمع آوري يا ارائه داده ها مي بايد به اين نكات توجه شود           
 . هاي مربوط به بيماري هايي كه طول دوره كوتاهي دارند را به خوبي جمع آوري و تفسير كردداده

بنابراين ثبت داده هاي مربوط به اندازه ها در اپيدميولوژي، مي بايد ساده و در عين حال درست، قابل                      
دارد و عملياتي، همراه با     استفاده براي منظورهايي كه جمع آوري آنها را ايجاب كرده است، براساس تعاريف استان              

آموزش مناسب و كافي افرادي كه داده ها را جمع آوري مي كنند، قابل انتشار و ارائه به صورت مستمر به همراه پس                    
 .     ، و قابل پايش براي تكميل تر شدن و دقيق تر بودن باشد)در صورت نياز(خوراند 

 مهم ترين اندازه گيري ها در اپيدميولوژي

 يري مرگاندازه گ •
 اندازه گيري ابتال •
 اندازه گيري ناتواني •
 اندازه گيري مواليد •
 اندازه گيري حضور، عدم حضور، يا توزيع عوامل مرتبط يا قابل انتساب به بيماري •
اندازه گيري نيازهاي درماني، مراقبت هاي بهداشتي، مصارف خدمات بهداشتي و ساير عوامل مرتبط با  •

 سالمتي
 م حضور، يا توزيع عوامل محيطي و ساير عواملي كه در عليت بيماري، موثرنداندازه گيري حضور، عد •
 اندازه گيري متغيرهاي جمعيت شناختي •
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براي ارزش دادن به اندازه هاي خام اپيدميولوژيك بايد آنها را به صورت نسبت ها يا ميزان هايي درآورد تا                   
 مورد از يك     100ر به ما بگويند كه در شهر الف،           براي مثال اگ  .  بتوان درك صحيح تري از آنها به دست آورد         

 مورد از همان بيماري رخ داده است، نمي توان چنين نتيجه گرفت كه بيماري در شهر                  200.  بيماري و در شهر ب    
ب دو برابر شايع تر از شهر الف است، زيرا براي مثال ممكن است جمعيت شهر ب چهار برابر جمعيت شهر الف                         

 .نتيجه گيري كامالً برعكس خواهد شدبوده در آن صورت 

 (Ratio)نسبت ها 

 مقداري است كه از تقسيم يك         نسبت.  ي نسبت ها هستند   از مهمترين اندازه هاي مهم در اپيدميولوژ      
نسبت، يك واژه كلّي است كه ميزان، تناسب، درصد نيز از اجزاء             .  اندازه يا كميت بر كميت ديگر به دست مي آيد          

هم بين نسبت و تناسب اين است كه تناسب صورت كسر در مخرج كسر ادغام شده است، در                    تفاوت م .  آن هستند 
و )  مثل نسبت ميرايي  (نسبت ها گاهي به صورت درصد بيان مي شوند        .  صورتي كه در نسبت اين حالت الزامي نيست       

در مواجهه  مانند نسبت ميزان يك رخداد       (گاهي به صورت نسبت ميزان، كه عبارت از نسبت دو ميزان است                 
 ). يافته ها به نسبت ميزان همان رخداد در مواجهه نيافته ها

نسبت هاي مهمي چون نسبت     .  همان گونه كه گفته شد نسبت تقسيم يك اندازه است به اندازه ديگر                
جنسي، نسبت سرباري، نسبت شانس، خطر نسبي و مانند اينها در اپيدميولوژي وجود دارند كه به شرح مختصري                    

 .هر كدام پرداخته مي شوددر باره 
 :(Odds & Odds Ratio) ـ شانس و نسبت شانس

 نسبت شانس در مواجهه يافته ها به شانس در مواجهه نيافته ها             ، در واقع،  )Odds ratio(نسبت شانس   
شانس نسبت افرادي را گويند كه      .  شانس يا بخت نيز احتمال رويداد يك واقعه به عدم رويداد آن واقعه است             .  است

ا يك عامل بيماري زا يا عامل خطرزا مواجه گرديده و بيمار شده اند به تعداد افرادي كه با همان عامل مواجه شده                       ب
. نسبت شانس در واقع معادل نسبت شانس در مواجهه يافته ها به شانس در مواجهه نيافته ها است                .  ولي بيمار نشده اند  

 تعداد جمعيت   ”الف“:  براي مثال در جدول زير    .  به دست آورد  نسبت شانس را مي توان در مطالعات مورد ـ شاهدي          
 تعداد جمعيت مواجهه نيافته و       ”ج“ تعداد جمعيت مواجهه يافته و بيمار نشده،           ”ب“مواجهه يافته و بيمار شده،       

 .  تعداد جمعيت مواجهه نيافته و بيمار نشده اند ”د“بيمار شده، و  
 

  بيماري  

  + -  

 ب+الف ب لفا + مواجهه يافتگي

 د+ج د ج - 

  د+ب ج+الف  
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ج /و شانس در مواجهه نيافته ها برابر د       .  الف/  در مواجهه يافته ها برابر ب    )  Odds(بر اين اساس، شانس     
 ج  ضربدر      ب  تقسيم بر       د ضربدر     الفدر اين صورت نسبت شانس، معادل نسبت اين دو و برابر با                .  مي باشد

 برابر يك شود معناي آن اين است كه شانس رخداد بيماري در گروه مواجهه يافته                  اگر نسبت شانس،  .  خواهد شد 
برابر گروه مواجهه نيافته است و يا به تعبيري ديگر افراد چه با اين عامل خاص مواجه شوند و چه مواجه نشوند                          

 . شانس يكساني براي بيمار شدن دارند
ك بزرگتر باشد نشان دهنده افزايش بيشتر شانس        هرچه مقدار به دست آمده براي نسبت شانس از عدد ي          

بديهي است كه اگر مقدار نسبت شانس كمتر        .  رخداد بيماري در مواجهه با آن عامل در مقاسيه با عدم مواجهه است            
زماني كه در مطالعات اپيدميولوژي و با        .  از يك باشد نشان دهنده اثر محافظتي مواجهه با آن عامل خواهد بود               

 درصد حدود اطمينان براي نسبت شانس       95مونه برداري، نسبت شانس را محاسبه مي كنيم الزم است          استفاده از ن  
 .توضيحات بيشتر در قسمت كاربرد آمار در اپيدميولوژي ارائه خواهد شد. نيز محاسبه و گزارش شود

 )Relative risk(ـ خطر نسبي 

 همان خطر در مواجهه نيافته ها است، به         ، نسبت خطر ابتالء يا مرگ در مواجهه يافته ها به           خطر نسبي 
) تجمعي(در گروه مواجهه يافته به نسبت بروز          )  تجمعي(عبارتي ديگر، خطر نسبي عبارت از نسبت ميزان بروز            

خطر نسبي عالوه بر اين كه به ما مي گويد چقدر خطر بروز بيماري در مواجهه با                  .  بيماري در گروه مواجهه نيافته    
با فردي كه با آن عامل مواجهه نيافته وجود دارد، استحكام يك رابطه علّيتي را نيز نشان                    يك عامل در مقايسه     

 :با استفاده از جدول قسمت قبل خطر نسبي معادل. مي دهد

جد
ج
الفب

الف

خطرنسبي

+

+= 

اگر مقدار خطر نسبي    .  همانند ميزان بروز، خطر نسبي را نمي توان در يك مطالعه مقطعي اندازه گيري كرد             
شود معناي آن اين است كه احتمال بروز بيماري در گروه مواجهه يافته برابر گروه مواجهه نيافته است و                    رابر يك   ب

يا به تعبيري ديگر افراد چه با اين عامل خاص مواجه شوند و چه مواجه نگردند احتمال يكساني براي بيمار شدن                       
 باشد نشان دهنده افزايش بيشتر احتمال بروز        زرگتراز يك ب  هرچه مقدار به دست آمده خطر نسبي        .  خواهند داشت 

اگر مقدار  .  بيماري در مواجهه با آن عامل در مقايسه با عدم مواجهه، همين طور استحكام بيشتر رابطه آنها است                    
زماني كه  .   باشد نشان دهنده اثر محافظتي مواجهه با آن عامل در بروز بيماري خواهد بود               كمتر از يك  خطر نسبي   

 درصد  95بي را در مطالعات اپيدميولوژي و با استفاده از نمونه برداري، محاسبه مي كنيم الزم است كه                     خطر نس 
همانند قسمت قبل توضيحات بيشتر در قسمت كاربرد آمار         .  حدود اطمينان را نيز براي آن محاسبه و گزارش كنيم          

 . در اپيدميولوژي، ارائه خواهد شد
اما در صورتي كه شروط ذيل تامين        .  ان خطر نسبي را اندازه گيري كرد     در مطالعات مورد ـ شاهدي نمي تو     

 :شود نسبت شانس مي تواند برآورد تقريبي مناسبي از خطر نسبي در جامعه باشد
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 .زماني كه بيماري مورد نظر در مطالعه شيوع زيادي در جامعه نداشته باشد 
ماينده واقعي كل افراد مبتال به بيماري در          هنگامي كه مورد هاي مطالعه شده از نظر سابقه مواجهه، ن             

 .جمعيت انتخاب شده باشند
زماني كه شاهد هاي مطالعه شده از نظر سابقه مواجهه، نماينده واقعي كل افراد غير بيمار در جمعيت                       

 .انتخاب شده براي مطالعه باشند
 (Attributable risk)ـ  خطر منتسب 

 تفاضل ميزان بروز بيماري در گروه مواجهه يافته ها از              نيز يك نسبت است و عبارت از         خطر منتسب 
ميزان بروز پيامد در گروه مواجهه نيافته ها است، مشروط بر اين كه علل ديگري به جز علّت تحت بررسي، اثرات                      

 . مشابهي در دو گروه داشته باشند
 جمعيت، نسبتي    يا جزء منتسب    )Attributable fraction risk in population(  خطر منتسب جمعيت  

براي برآورد اين اندازه از     .  است كه اگر مواجهه از بين برود، ميزان بروز پيامد در كلّ جمعيت، كاهش پيدا مي كند                 
 :روش زير استفاده مي شود

 
 AFp  ،معادل جزء منتسب جمعيت Ip،ميزان بروز بيماري مورد نظر در كل جمعيت  

 .واجهه نيافته ها است نيز اندازه بروز بيماري در گروه مIu و 

 ميزان ها

مانند ميزان تولّد     ((birth rates)ميزان هاي تولّد    گروه   3ميزان هاي مهم در اپيدميولوژي عمدتاً شامل        
، )مانند ميزان بروز، ميزان شيوع يا ميزان حمله بيماري        ((Morbidity rates) ميزان هاي ابتالء   ،  )خام، يا ميزان مواليد   

ميزان مرگ مادران،   .  مانند ميزان مرگ خام، ميزان مرگ اختصاصي علّيتي         ((Mortality rates)ميزان هاي مرگ   و  
اطالعات مبسوط در خصوص هر كدام      .  مي باشد)  ميزان كشندگي، سال هاي از دست رفته عمد، ميزان سهمي مرگ         

در اينجا به   .  كاربرد دارند از اين ميزان ها و ساير ميزان هايي كه در بهداشت عمومي و يا خدمات بهداشتي درماني                  
 :شرح مختصري در باره ميزان هاي مهم در اپيدميولوژي مي پردازيم

 
 (Crude birth rate)ـ  ميزان تولّد خام 

) مثالً يك سال  (اين اندازه برابر تعداد تولد هاي زنده در يك جمعيت معين و يك دوره زماني مشخص                   
اندازه اين شاخص در كشور هاي مختلف متفاوت است اما،         .   است 1000تقسيم بر متوسط تعداد كل جمعيت ضربدر        

 2005براي مثال در سال     .  بخاطر خام بودن آن نمي تواند تصوير جامعي از وضع مواليد در جوامع مختلف ارائه دهد               
  در هزار در   1/39 در هزار در كشورهاي توسعه يافته و           4/10( در هزار    2/21ميالدي ميزان تولّد خام در جهان        

روند ميزان تولّد خام نيز در جهان طي دو دهه گذشته رو به كاهش بوده                   .  بوده است )  كشورهاي درحال توسعه  
 بوده  3/28 درصد و در كشورهاي توسعه يافته        9/12است، به طوري كه اين كاهش در كشورهاي در حال توسعه             

 .است

Ip
IuIpAFp −

=
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 (Fertility rate)ـ  ميزان باروري 

 ميزان باروري عمومي  .  باروري عمومي و ميزان كل باروري ارائه مي شود       ميزان باروري به صورت ميزان      
(General fertility rate)                   ن به ازاي هر يك هزار زن در سنبرابر تعداد ساالنه تولد هاي زنده در يك جمعيت معي 

ه در نظر    سال 44 تا   15 ساله و گاهي      49 تا   15زنان سن باروري را معموالً زنان         .  باروري در آن جامعه است     
 عبارت از متوسط تعداد نوزادان زنده به دنيا آمده از زنان يك             (Total Fertility Rates)ميزان كل باروري    .  مي گيرند

 )Age-specific fertility rate(اين ميزان شامل مجموع ميزان هاي مواليد اختصاصي زنان         .  جامعه دردوره باروري است   
 ميالدي كشورهاي در حال توسعه حدود       2005ميزان كل باروري در سال      .  تدر سنين مختلف دوره باروري آنها اس      

 محاسبه گرديده   5/2اين ميزان در سطح جهان حدود        .   برابر اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته بوده است           2
در  باشد نشان دهنده روند كاهش رشد جمعيت و           1/2در صورتي كه ميزان مورد اشاره در جامعه اي كمتر از            .  است

براي مثال اين   .  صورتي كه بيشتر از اين مقدار باشد نشان دهنده روند رو به افزايش جمعيت در آن جامعه است                     
 .   بوده است33/2 و در ايران برابر 25/7سومالي    و در23/1 ميالدي، در ايتاليا 2005ميزان در سال 

 
 )Disease Incidence Rate(ـ  ميزان بروز بيماري 

اين ميزان برابر موارد جديد رخداد يك بيماري به ازاي جمعيت در معرض خطر بيماري است كه در يك                     
كاربرد هاي اين ميزان در تعيين احتمال گسترش يك بيماري خاص در يك دوره                .  دوره زماني معين رخ مي دهد     

ميزان بروز را مي توان در مطالعات       .  ي عوامل سبب ساز بيماري است     زماني مشخص مثالً يك سال، و جستجو        
اين ميزان اندازه اي است كه در مقايسه بين دو جامعه، كاربرد دارد و براي مطالعات مربوط به                   .  تحليلي به كار برد   

 . ربرد داردميزان بروز براي بيماري هايي كه دوره كوتاهي دارند بيشتر كا. كنترل و پيشگيري، با اهميت است
 تقسيم  I.   Density  و تراكم بروز     I.    Cumulativeميزان بروز به دو نوع مشخص ميزان بروز تجمعي        

 :مي شود
 تعداد يا نسبتي از يك گروه افراد است كه در يك فاصله زماني معين، آغاز يك                      ميزان بروز تجمعي  

ميزان بروز شخص  ـ زمان       .  شخص ـ زمان است    اما تراكم بروز معادل ميزان بروز         .  بيماري را تجربه مي كنند    
مترادف تراكم بروز فاصله اي بوده، در واقع نوعي اندازه گيري ميزان بروز يك بيماري يا مرگ در يك جمعيت در                      

اين اندازه معادل نسبت تعداد موارد بيماري يا مرگ است كه طي آن فاصله زماني رخ داده                     .  معرض خطر است  
براي مثال اگر شخصي تنها     .  اي شخص زمان در خطر در ابتداي همان فاصله زماني است           تقسيم بر تعداد واحد ه   

 سال بيماري از مطالعه     10پس از يك سال بيماري از مطالعه خارج شود معادل يك شخص ـ سال و اگر پس از                     
ين بروز  از شاخص ميزان بروز شخص ـ زمان بيشتر براي تعي         .   شخص ـ سال محاسبه مي شود     10خارج شود معادل    

) بروز تجمعي (جدول زير مقايسه ميزان بروز بر مبناي شخص         .بيماري در دوره هاي طوالني و متغير استفاده مي شود       
 .را نشان مي دهد) تراكم بروز(و بروز بر مبناي شخص ـ زمان 

 
ود  نيز كه گاه با ميزان بروز تجمعي معادل يكديگر گرفته مي ش            (Risk)بايد توجه داشت كه ميزان خطر       
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اوالً خطر احتمال رويداد ابتالء يا مرگ در يك فرد در يك محدوده زماني يا سنّي از                  .  تفاوت هايي با اين اندازه دارد    
سوم .  دوم آن كه خطر، برخالف ميزان بروز كه واحد آن شخص ـ زمان است، واحد ندارد                 .  پيش تعيين شده است   

ري مي شود، ولي ميزان بروز، سرعت رويداد بيماري را            آن كه در سنجش خطر، احتمال بروز بيماري اندازه گي           
 .مي سنجد

و بروز بر مبناي شخص ـ زمان       )  بروز تجمعي (  ـ مقايسه ميزان بروز بر مبناي شخص       1جدول  
 )تراكم بروز(
 

 )بروز تجمعي(بروز بر مبناي شخص  )تراكم بروز(بروز بر مبناي شخص ـ زمان 
صفر تا بي نهايت     اندازه به دست آمده مي تواند بين         -

 .باشد

 . اندازه به دست آمده بين صفر تا يك است-

براي مثال   ( مقدار خطر مطلق را ارائه نمي دهد                -
 ) شخص ـ سال بيماري1000 مورد در 50مي گويد 

 50براي مثال   .  ( خطر مطلق را اندازه گيري مي كند       -
 ) درصد5 نفر مساوي 1000مورد در 

خطر نسبي مستقيماً      مي توان از آن در محاسبه             -
 .استفاده كرد

 مي توان از آن در محاسبه خطر نسبي مستقيماً                 -
 .استفاده كرد

) مانند آمار سرشماري   ( براساس برآورد جمعيت        - .  براساس برآورد جمعيت قابل محاسبه نيست-
 .قابل محاسبه است

 هم از طريق مطالعه همگروهي و هم زمان هاي                -
در واقع افراد در چند       .  (پراكنده قابل محاسبه است     

 )دوره زماني پراكنده در مطالعه وارد مي شوند

 مستقيماً از طريق مطالعات همگروهي كه تمام افراد          -
مورد مطالعه در همان زمان درگير مطالعه هستند قابل         

 .محاسبه است

 (Disease Prevalence Rate)ـ  ميزان شيوع بيماري 

 موجود بيماري در يك جمعيت در معرض خطر است، كه مي تواند به               ميزان شيوع عبارت از تعداد موارد      
 Period)شيوع دوره اي  ،  ) يا لحظه زماني معين     شيوع در يك نقطه     ( (Point prevalence)شيوع لحظه اي   صورت  

prevalence) )       نشيوع در يك دوره زماني معي  (   شيوع  تمامي عمر       و يا(Lifetime prevalence))    نسبت كساني
. باشد)  ه بيماري را در كل طول عمر خود داشته اند به جمعيت در معرض خطر در شروع آن دوره زماني                            ك

كاربرد هاي ميزان شيوع در اندازه گيري حجم بيماري در جامعه، و تعيين نياز هاي مربوط به مراقبت هاي بهداشتي                   
 . در جامعه است

 :ي از ميزان هاي شيوع قابل اندازه گيري استبراي مثال در پاسخ به سواالت زير اندازه هاي مختلف
 )شيوع لحظه اي: (آيا در حال حاضر مبتال به كمر درد هستيد 
 )شيوع دوره اي(آيا در سال گذشته هرگز كمردرد داشته ايد؟  
 )شيوع تمامي عمر(آيا در طول زندگي خود هميشه كمر درد داشته ايد؟  



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي / 8كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                   فصل /  839

 

 
 

 :روز و شيوعاطالعات مورد نياز براي محاسبه ميزان هاي ب

o اطالعات مربوط به وضعيت سالمت افراد 
o تعريف دقيق مورد بيماري 
o  تعداد دقيق افرادي كه به بيماري مبتال شده اند)Numerator .( 
o  تعداد افراد در معرض خطر بيماري)Denominator( 

o دوره زماني مشاهده بيماري يا زمان انجام اندازه گيري 
 

 :ان بروز بيماريبرخي نكات مهم ميزان شيوع و ميز

 .ميزان هاي بروز و شيوع از اندازه هاي بسيار مهم در اپيدميولوژي محسوب مي شوند •
در ميزان بروز  افرادي كه قبال بيمار نبوده اند ولي در يك دوره زماني خاص به بيماري مبتال شده اند                         •

به .  ر هستند اندازه گيري مي شود   اندازه گيري مي شود، ولي در ميزان شيوع نسبت تعدادي كه در يك جمعيت بيما            
 .بيماري است) همه موارد(تعبيري بروز معادل موارد جديد و شيوع معادل موارد قديم و جديد  

 .   منظور از يك دوره زماني ممكن است يك سال، يك دوره زماني معين، يا يك لحظه زماني باشد •
 .ست كه هنوز به بيماري مبتال هستندشيوع محصول مجموع موارد بروز در دوره هاي زماني گذشته ا •
 .تر و ارزان تر از ميزان بروز است اندازه گيري ميزان شيوع آسان •
در اندازه گيري ميزان بروز ابتدا بايد جمعيتي را مشخص كرد، آنها را در يك دوره زماني معين تعقيب                        •

 .نمود تا موارد بروز آشكار شوند) پيگيري(
در واقع متوسط   .  ز و شيوع مي توان متوسط مدت بيماري را نيز تعيين كرد             با استفاده از ميزان هاي برو      •

به عبارت ديگر ميزان شيوع     .  مدت بيماري  معادل نسبت ميزان شيوع تقسيم بر ميزان بروز همان بيماري است             
 .بيماري معادل حاصل ضرب ميزان بروز بيماري در متوسط مدت بيماري است

 
 )Disease Attack Rate( ميزان حمله بيماري 

ميزان حمله بيماري شامل تعداد موارد جديد يك بيماري مشخص در يك جمعيت در معرض خطر است                   
در واقع اين ميزان برابر بروز تجمعي عفونت در گروهي است كه در يك دوره                 .  كه به صورت درصد بيان مي شود     

اين ميزان را مي توان با شناسايي موارد باليني يا سرواپيدميولوژي           .  ل در خالل همه گيري مشاهده مي شود     براي مثا 
اندازه گيري اين ميزان در تاييد وجود همه گيري ها        .  در اين ميزان معموالً بعد زماني مشخص نيست         .  تعيين نمود 

 .بسيار با اهميت است
 

 (Survival rate)ميزان بقا 

 5براي مثال، يك دوره     (ان، عبارت از تعداد بازماندگان از يك بيماري در طي يك دوره زماني                 اين ميز  
از اين ميزان، عمداً براي ارزيابي استانداردهاي مربوط به             .  به كل مبتاليان در همان دوره زماني است          )  ساله
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يا شروع درمان محاسبه مي شود و      اين زمان معموالً از تاريخ تشخيص بيماري        .  روش هاي درماني، استفاده مي شود   
 عبارت است از تعداد بيماران      ميزان بقا بنابراين  .  به خصوص در درمان هاي مربوط به سرطان ها از آن استفاده گردد          

 .100 سال، تقسيم بر تعداد كل بيماران تشخيص داده شده يا تحت درمان ضربدر 5زنده از يك بيماري پس از 
 
 گياندازه گيري مواجهه يافت 

در بسياري از فعاليت هاي اپيدميولوژي نياز به تعيين مواجهه يافتگي افراد يا گروههاي جمعيتي با عامل يا                 
براي مثال گاه الزم است بدانيم كه آيا آنها كه با سرب سروكار دارند بيشتر                 .  عوامل بيماري زا يا خطرزا وجود دارد     

مواجهه يافتگي ها به   .  ت مواجهه يافتگي با سرب بررسي شود      دچار كم خوني مي شوند؟ براي يافتن پاسخ بايد وضعي        
اغلب .  طبقه بندي مي شوند  ،  )Ranked(، و رتبه اي    )Continious(، پيوسته   )Dicotamous(سه صورت دوتايي    

در ).  سيگار مي كشد يا نمي كشد، با سرب سرو كار دارد يا ندارد           مانند فرد (مواجهه يافتگي ها به صورت دوتايي است       
واجهه يافتگي رتبه ايكه بيشتر براي فعاليت هاي افراد، يا مواجهه يافتگي هاي شغلي به كار مي رود، مواجهه يافتگي                م

براي مثال فرد خود سيگار مي كشد، در معرض دود سيگار ديگران است، و               .  به صورت دقيق تري بررسي مي شود    
قادير متوسط سرب، مقادير كم سرب، و عدم مواجهه با           سيگار نمي كشد، و يا مواجهه با مقادير بسيار زياد سرب، م           

مواجهه يافتگي پيوسته باز    ).  كه البته براي هركدام از اين گروه ها تعريف عملياتي معيني وجود خواهد داشت            (سرب  
 سيگار در روز،      nبراي مثال مصرف روزانه صفر تا      .  جزئيات بيشتري در باره مواجهه يافتگي را بررسي مي كند           

مواجهه با عوامل مختلف را همچنين ممكن است          .   ميكروگرم سرب در روز و مانند اينها          nه با صفر تا    مواجه
براي مثال مواجهه با سرب را  براساس        .  براساس الگوهاي آماري  يا استفاده از معيار هاي استاندارد دسته بندي كرد           

ه گروه طبقه بندي نمود، و يا براساس معيار هاي        يك سوم تحتاني داده ها، يك سوم مياني، و يك سوم بااليي به س             
زماني كه اطالعات مربوط به مواجهه يافتگي را جمع آوري         .  طبقه بندي را انجام داد   )  مقادير مجاز مواجهه  (استاندارد  

 . مي كنيم نيز مي بايد براساس استاندارد هاي مدون استناد كرد
 

 :موارد زير استاطالعات مربوط به مواجهه يافتگي معموالً شامل 

 سطح يا حجم مواجهه با عامل بيماري زا يا عامل خطرزا): Intensity(شدت يا قدرت  •
 مدت زماني كه مواجهه رخ داده است):  Duration(طول دوره مواجهه يافتگي  •
اين كه آيا مواجهه به صورت مستمر و يكنواخت، و يا با نوسان با دوره مواجهه                ):  Profile(نمودار مواجهه    •

 .و عدم مواجهه رخ داده است
 دوره بيولوژيك مرتبط با مواجهه ): Time period(دوره زماني  •
 .تاثير عوامل محيطي كه مي تواند بر نقش عامل مواجهه تاثير مضاعفي بگذارند •

ابزارهاي مورد استفاده براي جمع آوري اطالعات مربوط به مواجهه يافتگي نيز متنوع و شامل مواردي چون                    
 استفاده از پرسشنامه، مدارك و اسناد بهداشتي ـ درماني، اندازه گيري مستقيم عوامل محيطي، اندازه گيري                مصاحبه،

 .  شاخص هاي بيولوژيك كه تحت تاثير مواجهه بوده اند، مي باشد
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 منابع اطالعاتي در اپيدميولوژي
ساس تاريخچه بيماري،   تصميم گيري در مورد وضعيت بيماري فرد، مبتني بر تشخيص باليني است كه برا             

ضمناً تشخيص بيماري نياز به داده هاي اپيدميولوژيكي براساس          .  آزمايش ها و معاينات پزشكي صورت مي گيرد       
اطالعات مربوط به مرگ و مير، بخاطر قابل دسترس تر بودن در              .  ها و اندازه ها در جامعه دارد       اطالعات، ميزان 

 ضرورت  (Morbidity) و هر چند گاه نياز به اطالعات مربوط به ابتالء             اپيدميولوژي بيماري ها بسيار متداول است    
آمار مراكز بهداشتي درماني، آمار پليس، بيمه ها و مانند           .  هاي بين المللي  سرشماري، آمارهاي حياتي سازمان   .  دارد

 .اين ها مي توانند از منابع اطالعاتي مهم در اپيدميولوژي به حساب بيايند
ت اپيدميولوژيك، متنوع و شامل تعيين وضعيت سالمتي مردم، تعيين نيازهاي                   كاربردهاي اطالعا 

بهداشتي ـ درماني جامعه، مقايسه محلي ـ كشوري يا بين المللي شاخص هاي مربوط به سالمتي و بيماري،  تعيين                   
ان و  وضعيت موجود سالمت و بيماري، ارزيابي مداخالت و كارهاي انجام شده، تهيه پس خوراند براي مدير                      

 .برنامه ريزان، تعيين تقاضاهاي مردم و ميزان رضايت مردم از خدمات مي باشد

 Population statistics (Census)آمار جمعيتي 

 5در بسياري از كشورها سرشمارهاي عمومي يكي از منابع مهم اطالعاتي به شمار مي آيد كه معموالً هر                   
باره اوضاع جغرافيايي اقتصادي، ويژگي هاي افراد و           ري در  سال يك بار انجام مي گيرد اطالعات سرشما        10يا  

نام، سن، تاريخ تولد، محل تولد،      :  اطالعات عمومي كه در سرشماري ها جمع آوري ميشوند شامل       .  خانواده ها مي باشد 
مليت، وضع تاهل، ارتباط با سرپرست خانواده، آدرس محل سكونت، وضع آموزش و تحصيالت، وضعيت شغلي و                   

واحد اصلي سرشماري، خانواده است و خانواده شامل يك يا تعداد بيشتري             .  مي و تعداد افراد خانوار هستند     استخدا
 .افراد است كه در يك آدرس زندگي و از يك سفره ارتزاق مي كنند

اولين سرشماري ها را به چين و ايران باستان نسبت مي دهند ولي اولين سرشماري علمي و جديد در اواخر                  
 ميالدي در سوئد و سپس در نروژ و دانمارك در سال            1750 در اروپا متداول شد و براي اولين بار، در سال            18قرن  

 شمسي اداره كل    1304در ايران در سال     .   در انگلستان صورت گرفت    1801 در فرانسه و     1797 در امريكا و     1769
ها  مرگ را ابتدا در تهران و سپس در شهرستان         آمار و ثبت احوال تاسيس و وقايع چهارگانه تولد، ازدواج، طالق و              

 اداره  1331در سال   .   سرشماري عمومي  براي جيره بندي قند و شكر و پارچه انجام شد             1320در سال   .  ثبت نمود 
 اولين سرشماري عمومي در سطح كشور صورت گرفت و از آن پس از ده               1335كل آمار عمومي تاسيس و در سال        

 .دها انجام ش سال سرشماري
 عبارتست از جمع آوري و انتشار اطالعات جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي در يك مقطع زمان                 سرشماري

در كشورهاي پيشرفته كه اكثريت جامعه باسوادند، سرشماري از          .  از كليه افراد ساكن در يك كشور يا يك منطقه          
يني كه آموزش ديده اند اطالعات را به         در ايران از طريق خانوار، مامور      .  طريق كتبي توسط خانواده ها پر ميشود      

 .صورت مصاحبه كسب و در پرسشنامه ها درج ميكنند
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 :نكاتي كه بايد در سرشماري به آنها توجه كرد

 .شمارش افراد بايد در مورد تمامي اعضاي جامعه انجام گيرد و قلم افتادگي و نمونه گيري نباشد •
 . سال صورت گيرد10ال يا  س5سرشماري بايد در فواصل زماني معين مثالً  •
حدود جغرافيايي مكاني كه سرشماري انجام مي شود بايد كامالً مشخص باشد و خانه به خانه صورت                      •

 .پذيرد
 .سعي شود يك سرشماري از لحاظ تعريف با سرشماريهاي قبل و بعد از آن يكسان و قابل مقايسه باشد •
نواحي جغرافيايي منطقه جداگانه تهيه و منتشر           انتشار اطالعات جمع آوري شده بايد براي هر ناحيه از           •

 .شود
 

 :مهمترين اطالعاتي كه بايد در سرشماري جمع آوري شود

 )روستا، شهر يا كشور(تعداد كل جمعيت منطقه  •
 ).اختالف فاحش بين مردها و زنها ازدياد جمعيت تاثير زيادي دارد(توزيع جنسي بر حسب زن و مرد  •
 .ال و غير فعال جمعيتتوزيع سني و نسبت جمعيت فع •
 .وضع ازدواج، مجردها، متاهل ها، بيوه ها و مطلقه ها •
خواندن و نوشتن اسم خود نشانه      )  با سواد كسي است كه يك جمله ساده را بتواند بخواند و بنويسد             (سواد   •

 .با سوادي نيست و مدرك تحصيلي ميزان سواد را مشخص مي كند
 .هاي موجود در جامعه و جمعيت آنها  كارفرما و يا نوع شغلوضع اقتصادي شامل بيكار، شاغل، كارگر، •
 ).برون كوچي يا درون كوچي. (محل تولد، با تعيين محل تولّد و محل سكونت، تعيين مهاجرت ها •
 مذهب، نسبت پيروان مذاهب مختلف •
 تابعيت  •
 ).عشايري(شهرنشيني، روستا نشيني، كوچ نشيني  •
فر كه با هم غذا بخورند و خرج و تغذيه مشترك داشته باشند و در               يك يا چند ن   (تعيين خانوارهاي معمولي     •

 ).معموالً پدر، مادر و فرزندان. يك محل مسكوني زندگي كنند، خانواده معمولي گفته مي شود
تعيين خانوار دسته جمعي، كه شامل افرادي است كه به علّت وجود برخي مشتركات در يك مكان بطور                     •

ها، زندان ها و    مانند آسايشگاه .  و غالباً هيچ رابطه خويشاوندي بين آنها وجود ندارد         دسته جمعي زندگي مي كنند     
 ...)ها و  پرورشگاه

 وقايع چهارگانه

تحول و دگرگوني جامعه را نشان ميدهد و به           .   توسط ثبت احوال انجام مي شود      :ثبت وقايع چهارگانه  
دت، ازدواج، طالق و مرگ است و معموالً در شناسنامه            وال:  منظور از وقايع چهارگانه   .  طور مستمر انجام مي شود   

 .مندرج است
همينطور زايمان هاي منجر به تولّد      .  قانون، پدر ـ قيم و مادر نوزاد را مسئول اعالم تولّد ميداند               :والدت
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در .  ايندنوزادان زنده كه توسط پزشك، ماما يا در بيمارستان انجام ميشود بايد مورد تولّد را اين افراد گزارش نم                       
به .  افراد از عوامل موثر ديگر است     )  طبقه اجتماعي (شناسنامه مشخصات ميزان درآمد خانواده و سطح سواد و شغل           

 درصد و در طبقه     6/1 مرگ و مير كودكان كمتر از يك سال در طبقه مرفه فرانسه               1960طوري كه مثالً در سال      
 .وس در بين طبقات مختلف اجتماعي نشان ميدهد درصد بوده است، برعكس رشد جمعيت، نسبتي معك4پايين 

 2005در سال   .  رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته، تفاوتهاي محسوسي را نشان ميدهد             
 نفر در دنيا به     44 ثانيه   10 ميليون نفر افزايش جمعيت در دنيا وجود داشته است، يعني در هر               80ميالدي بيش از    

رشد جمعيت در كشورهاي توسعه     .  .  .   نفر آنها مربوط به كشورهاي توسعه يافته بوده است            4دنيا آمده اند كه تنها     
براي مثال اميد به زندگي در بدو تولّد در         ( سال است    80 در هزار و اميد به زندگي در زمان تولّد حدود            10 تا   1يافته  
رخي كشورهاي اروپايي مثل آلمان،      ب).   سال بوده است   82 سال و در لهستان       44 ميالدي در تانزانيا      2005سال  

 .  در هزار كاهش رشد در جمعيت دارند2اكراين، روسيه، حتي 
 در هزار به جمعيت اضافه مي شود مثالً هندوستان با            30در كشورهاي در حال توسعه، ساالنه بيش از           

آن اضافه مي شود، ميزان     ميليون نفر به جمعيت      12وجود تمام فعاليتهايي كه در كنترل جمعيت مي كند باز ساالنه            
 . درصد است5/3 درصد و در يمن 7/3رشد جمعيت در ليبي 

اين رقم در   .   برابر شدن جمعيت است    2شاخص مهمي كه در جمعيت شناسي بكار ميرود زمان الزم براي            
هرم جمعيتي در   .   سال است  100 سال و در كشورهاي پيشرفته بيشتر از           25كشورهاي در حال توسعه كمتر از        

 .ان پيشرفته و در حال توسعه مبين تركيب جمعيتي متناسب و نامتناسب اين كشورهاستجه
 

 :(Validity)اعتبار 

 مسئله مهم و اشكال اصلي در سرشماري ممكن است ناقص بودن اطالعات يا عدم جمع آوري اطالعات                 
 افراد دوبار شمارش شوند       مثالً افراد بي خانمان شمارش نشوند و يا مسئله برخي            (از همه افراد جامعه باشد         

 ).سربازها(
 

 (Population Estimates)برآورد جمعيت 

برآورد جمعيت براساس اطالعات سرشماري ها انجام مي شود اين برآورد براساس در نظر گرفتن توزيع                  
 سني جمعيت و تعداد تولدها، تعداد مرگها، مهاجرتهاي داخلي و مهاجرتهاي خارجي صورت مي گيرد مثالً رشد                     

 ميليون بوده در سال     60 جمعيت ايران    1375مثالً اگر در سال     .   درصد بوده است   2جمعيت ايران در سال هاي اخير،      
شايان ذكر است كه رشد جمعيت كشور ايران در حال حاضر در             .   نفر، افزايش يافته است    200000/61 به رقم    76

 . درصد مي باشد3/1حدود 
 

  (Mortality statistics)آمار مرگ و مير 

 اولين سيستم ثبت مرگ ها بصورت        0 در انگلستان و ولز انجام شد         1086اولين سرشماري در سال       
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شامل اطالعات مبسوطي ازجمله    .   در انگلستان شروع شده است     1836استاندارد در سطح كشور اولين بار در سال          
مهمترين مسئله وجود   .  غيره است نام و نام خانوادگي متوفي، تاريخ فوت، سن، محل فوت، علّت مرگ و جنس و                  

 .اعتبار در مورد گواهي پزشكي مرگ و مير، علّت مرگ است كه متاسفانه در بسياري موارد قابل اعتبار نيست
 (Morbidity Statistics)آمار مربوط به ابتالء 

 :منابع اصلي اينگونه اطالعات عبارتند از
هاي خصوصي، مراكز علمي بيماري هاي خاص          آمار بيمارستانها، مراكز بهداشتي درماني، كلينيك          

مهمترين مسئله اينگونه اطالعات مربوط به علّت بيماري و ثبت كامل موارد                 ...)  سرطان، ديابت، دياليزي ها     (
مثالً در مورد مصدوميت هاي ناشي از       .  يكي ديگر از مسائل مهم تعريف شدت ابتالء است          .  مشاهده شده است  

 . بستري در بيمارستان يا موارد نسبتاً شديد، ثبت مي شودحوادث، تنها موارد منجر به
 

  و نمونه برداري(Social Statistics)آمار اجتماعي 

مثالً اندازه گيري سالمت و    .  ها انجام تحقيق در مورد درصدي از جمعيت مورد مطالعه است             يكي از راه  
ماعي مي تواند اطالعات موجود در        منابع ديگر آمار اجت      1370بيماري در يك درصد جمعيت ايران در سال             

 . باشد...) مبارزه با مواد مخدر و اداره كار (شركت هاي بيمه و سازمانهاي ديگر اجتماعي 
 

 (International health information)اطالعات بهداشتي بين المللي 

جهان دارد  سازمان جهاني بهداشت نقش اساسي در استاندارد كردن و جمع آوري اينگونه اطالعات در                  
 .اطالعات به تفكيك در مورد نواحي ششگانه اين سازمان وجود دارد

 
 :منابع اطالعاتي اپيدميولوژي ممكن  براي سنجش مواجهه يافتگي عبارتند از

 اطالعات روتين •
 مصاحبه با پرسشنامه از اشخاص يا نزديكان آنها •
 ...)فشار خون ـ تب (اندازه گيري مستقيم  •
 ل عنوان شغليشاخص هاي جانشيني مث •

 .تائيد شود) مواجه يافتگي ها(بهتر است كه همواره از چند منبع استفاده گردد و براي بعضي مطالعات 
 

 (Sources of outcome data) بيماري يا حادثه -منابع اطالعات مرگ

 .هدف اين است كه اطالعات بايد تا جاي ممكن از نظر مواجهه يافته ها و كنترل ها كامل باشد
 :ها شامل روش

 گواهي فوت •
 هاي دوره اي آزمايش •
 مصاحبه يا استفاده از پرسشنامه •
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 موارد ثبت شده بيماري مراكز بهداشتي •
 .اسناد پزشكي در مطب ها يا بيمارستان باشد تركيبي از چند روش مناسب تر خواهد بود •

 .بايست شناسايي و كنترل شوند منابع خطا در سنجش ها يا اندازه ها مي
م براي نظام اطالعات بهداشتي مطلوب آن است كه اين اطالعات بايد بر پايه جمعيت باشد، از                      شرايط الز 

گردآوري اطالعات غيرضروري پرهيز شود، مشكل نگر باشد، اصطالحات و متغيرهاي مورد نظر، دقيق و قابل                     
 دار باشد، ضمن آن كه       و معني )  جداول، نمودارها و نسبت ها   (اندازه گيري تعريف شوند و شامل خالصه اطالعات         

 .از آن وجود داشته باشد بايد امكان تهيه پس خوراند
 

 منابع جمع آوري اطالعات جمعيتي

 ـ اطالعات موجود كه عبارتست از اندازه هاي مشخصه هاي مختلف در يك زمان معين مانند سن،                     1
 .تكه منبع متداول اخذ آن معموالً سرشماري اس... جنس، فاكتورهاي اقتصادي و 

 ـ اطالعات جاري كه عبارتست از تغييرات در اندازه هاي جمعيت در طول زمان كه با توجه به                  2
مثالً با احتساب رشد جمعيت، جمعيت را در فاصله هاي بين           (اطالعات موجود به دست مي آيد      

 .منبع متداول، ادارات ثبت احوال و آمارهاي وقايع حياتي است). سرشماري حساب كنيم

 
 طالعاتيمنابع ا

اطالعات بايد بطور واضح ارائه شود و تعريف          .  به دست آوردن اطالعات بسيار پر هزينه و گران است           
 درستي و مربوط بودن به هدف جمع آوري          -زمانبندي شده :   ويژگي 3و داراي   .  مربوطه آن ساده و دقيق باشد      

 . باشد(Relevance)اطالعات 
چارچوب جمعيت مورد مطالعه بخوبي مشخص و       +  دهايي قابل تطبيق باشد   عالوه بر اينها اطالعات بايد با استاندار      

 .تعريف شده باشد، فاقد تورش باشد و با اطالعات مشابه قابل مقايسه باشد
 

 :محل هاي اصلي اطالعاتي كه در بهداشت عمومي و اپيدميولوژي كاربرد دارد عبارتند از

 )سر شماري ها(آمار عمومي جمعيت  •
 گ و ميرآمار مربوط به مر •
 ) مراكز بهداشتي درماني-ها مثالً آمار بيمارستان(آمار مربوط به ابتالء  •
 ...)پليس، بيمه (آمار اجتماعي  •

 )غربالگري(روش بيماريابي در جامعه 
كه هنوز متوجه    )يا عوامل خطرزا در افراد     ( غربالگري عبارت است از پيدا كردن و يا تجسس افرادي            
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اين افراد در جامعه نسبت به كساني كه واقعاً سالم          .  مان بيماري خود اقدامي نكرده اند    بيماري خود نشده و جهت در     
به طوري كه اين مسئله را در جامعه به كوه يخ تشبيه كرده اند             .  هستند و يا متوجه بيماري خود شده اند بسيار زيادند        

رد آشكار بيماري در روي آب و تنها        و موا )  شامل قسمت اعظم كوه يخ    (كه در آن موارد پنهان بيماري در زير آب           
غربالگري شامل انجام آزمايش هايي براي شناسايي اين        .  بخش كوچكي از كوه را نوك كوه يخ تشكيل مي دهد           

شده و تحت درمان قرار     )  Follow up(در غربالگري افرادي كه بيمار تشخيص داده مي شوند پيگيري          .  افراد است 
 .مي گيرند

 : زير استاهداف غربالگري به شرح

 تشخيص زودرس بيماري در جامعه 
 درمان به موقع موارد ابتال 
 جلوگيري از پيشرفت وخامت و شدت بيماري 
 جلوگيري از انتشار بيماري 

 .تشخيص گروهايي كه بيشتر از ديگران در معرض خطر بيماري هستند يا بيماري در آنها وقوع بيشتري دارد

 مثال هايي از آزمايش هاي غربالگري

وگرافي، نوع خاصي از راديوگرافي از پستان ها، كه مي تواند در تشخيص زودرس سرطان پستان و در                  مام •
 .آن كمك كند تر نتيجه درمان آسان

 .آزمايش پاپ اسمير كه مي تواند در عالئم اوليه سرطان دهانه رحم را مشخص نمايد •
 ر بدو ورود به مدرسه د) Snelen’s Chart(آزمايش سنجش بينايي كودكان توسط چارت اسنلن  •

 غربالگري انواع

 Population-based.  مي شود  شامل  را  جامعه  افراد  همه  كه)  همگاني)(Mass( مردم  توده  از  غربالگري •
screening  

 رحم دهانه يغربالگر/ زنان يماموگراف مانند  .Single Disease Sغربالگري يك بيماري منفرد •
 سالمندان نيروت آپ چك مانند  .Multiphasic Sغربالگري چندمرحله اي •
 بيماري هاي  كردن  پيدا  براي  مختلفي هاي  تست  كه)  Opportunistic)(چندوجهي  (چندمنظوره  غربالگري •

 كارگران  در  چندگانه  يغربالگر  مانند  .مي شود  شامل  را  معين  زمان  يك  در    جمعيت  يك  از  مختلف  پنهان
  معدن

. دارند  مواجهه  خاصي  عامل  با  كه  گروههايي  از)  زيتجوي  غربالگري)  (Selective  (دار  هدف  غربالگري •
 معدن كارگران در نهيس قفسه عكس قيطر از يپنومون يغربالگر مانند

 جمعيت يك در بيماري يك سالم حاملين جستجوي بخصوص Case Finding مورديابي •
 



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي / 8كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                   فصل /  847

 

 
 

 

 و اهميت غربالگري ـ نسبت توزيع سالمتي و بيماري در جامعه 4نمودار 

 غربالگري انجام هاي معيار

انجام برنامه غربالگري در هر جامعه در صورتي كه به درستي و در صورت لزوم انجام شود بسيار سودمند                    
اين .  اما هزينه اين گونه برنامه ها معموالً بسيار زياد است و معموالً از بودجه هاي عمومي تامين مي شود                .  خواهد بود 
ه تنها براي انجام آزمون غربالگري بلكه براي هزينه هاي پيگيري، تست هاي تشخيص قطعي و حتي                   هزينه ها ن 

بنابراين بايد شواهد و داليل كافي مبني بر اين كه انجام برنامه غربالگري در اين جامعه                .  درمان موارد بيماري است   
معيارهاي مختلفي براي تصميم گيري     .  اشدبا توجه به سرمايه گذاري مورد نياز، مفيد و الزم است وجود داشته ب                

 :انجام يك برنامه غربالگري در يك جامعه وجود دارد كه ممكن است شامل يك يا چند معيار زير باشد

  .مي شود انجام مزمن بيماري هاي براي غربالگري معموالً •
 .باشد مسئله اي جدي نظر مورد بيماري •
در جامعه به اجرا در آوريم حتماً بايد به بار بيماري مورد              زماني كه مي خواهيم يك برنامه غربالگري را          •

هنگامي كه شيوع بيماري در جامعه باال نيست، بايد تعادل بين شدت بيماري و                .  نظر توجه داشته باشيم   
بنابراين براي مثال در مورد بيماري نادري مانند فنيل كتونوريا           .  ساير مالحظات نيز مورد توجه قرار گيرند      

)Phenylketonuria  (                  به دليل نتايج وخيمي كه بيماري به بار مي آورد انجام غربالگري و تشخيص

جامعه

بيماران  افراد سالم

 بيماراني كه سالم
 تشخيص داده ميشوند

 سالم هايي كه بيمار
 تشخيص داده ميشوند

 بيماراني كه بيمار
تشخيص داده ميشوند
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 .زودرس بيماري كه نتيجه آن درمان سريع و به موقع بيماري است بسيار سودمند خواهد بود
 )باليني عالئم بروز از قبل مرحله در بخصوص (باشد داشته نسبتاً زيادي شيوعبيماري مورد نظر  •
 .)  . . واگيري دوره ،كمون دوره طول (باشد شده شناسايي بخوبي اريبيم خچهيتار •
 .باشد داشته وجود نسبتاً طوالني زماني بيماري آشكار عالئم بروز و افراد تماس زمان بين •
 .باشد مناسبي ويژگي و حساسيت داراي غربالگري تست •
 اعتماد  قابل  و)  يغربالگر  هب  نسبت  مردم  نگرش  (قبول  قابل  و  بي خطر  ارزان،  و  ساده  غربالگري  تست •

 .باشد مردم براي
 .باشد نداشته وجود يغربالگر انجام يبرا يمشكل ياخالق نظر از •
 .باشد بي خطر و دسترس در ،قبول قابل ،موثر ،كافي و راحت نيز آن درمان و اريمبي تشخيص •
 غربالگري مقرون به    يعني اين كه آيا عليرغم رعايت ساير مالحظات انجام        (مالحظات مربوط به هزينه ها      •

  .)صرفه مي باشد

 مالحظات اخالقي در غربالگري

 .از هر فردي كه بر روي او آزمايش غربالگري انجام مي شود بايد كسب اجازه آگاهانه اخذ شود 
خطرات و سودمندي آزمايش ها، همين طور عواقب و نتايج تست ها بايد به دقت بررسي و مورد مالحظه                    

 .قرار گيرند
شده است ممكن است دچار      )  false positive(ه نتيجه آزمايش غربالگري آنها مثبت كاذب          افرادي ك  

اضطراب شده و بي جهت مارك بيمار بودن روي آنها بخورد، بنابراين الزم است تمهيدات الزم در اين                         
 .خصوص اتخاذ شود

ممكن است دچار   شده است   )  false negative(افرادي كه نتيجه آزمايش غربالگري آنها منفي كاذب            
در نتيجه به موقع بيماري خود را پيگيري نكنند و يا در صورتي كه               .  يك اطمينان كاذب از سالمتي خود شوند      

 .بيماري قابل سرايت به ديگران باشد رعايت هاي الزم را براي عدم انتقال بيماري به ديگران ننمايند
هستند بايد به صورت رايگان در        )  Population-based(برنامه هاي غربالگري كه مبتني بر جمعيت          

ها محروم نشود و يا مجبور به پرداخت          اختيار تمامي افراد جمعيت هدف قرار بگيرد و كسي از انجام آزمايش             
 .هزينه نشود

 چيست؟) Prevalence & Incidence Screen(غربالگري شيوع و بروز 

 غربال شيوع  يك جامعه انجام انجام مي شود را        اولين بار يا اولين دور غربالگري كه براي يك بيماري در          
در واقع در موارد كشف شده بيماري در غربال دور          .   ناميده مي شود  غربال بروز و دومين دور يا دومين بار غربالگري        

اول نشان دهنده شيوع و موارد كشف شده بيماري در فاصله دور اول و دور دوم نشان دهنده موارد بروز آن بيماري                      
 .ستنده
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 )معيارهاي يك تست غربالگري خوب(ارزشيابي غربالگري 

براي تشخيص موارد غير آشكار يك بيماري در افراد يك جامعه ممكن است روش هاي مختلفي وجود                   
داشته باشد كه انتخاب مناسب ترين روش تشخيص تابع عوامل مختلف ازجمله هزينه آزمايش، انجام پذيري آن،                   

درستي آزمايش غربالگري و از اين كه تا چه          .  ظات اخالقي و ساير عوامل پيش گفته است      مقبوليت آزمايش، مالح  
بدين منظور از معيار هاي مختلف به شرح       .  حد به نتايج حاصل اطمينان داشته باشيم از نكات با اهميت ديگر است             

 :زير استفاده مي شود
      (Positive Predictive Value) مثبت  اخباري  ارزش ـ   3(Specificity) ويژگي ـ   2 (Sensitivity) حساسيت ـ 1
 (Negative Predictive Value) ـ ارزش اخباري منفي 4

 نتيجه تشخيص قطعي

  + -  
+ a b a+b نتيجه آزمايش غربالگري 
- c d c+d 

  a+c B+d  
a =  True Positive    مثبت واقعي  b = False Positive   مثبت كاذب 
c = False Negative  منفي كاذب   d = True Negative   منفي واقعي  
اگر نتايج حاصل از نمونه هايي از يك آزمايش غربالگري را با روشي دقيق و كامالً قابل اطمينان مقايسه                   

 نشان  b+dنشان دهنده موارد واقعاً بيمار و         a+b اگر.  كنيم، حاصل مقايسه را مي توان در جدول زير ارائه كرد           
 c+d كساني هستند كه نتيجه آزمايش غربالگري آنها مثبت و             a+bارد واقعاً سالم در اين نمونه ها باشند،      دهنده مو 

بديهي است همه اين افراد الزاماً بيمار يا         (افرادي خواهند بود كه نتيجه آزمايش غربالگري آنها منفي بوده است              
به اين  .  آساني معيار هاي مورد نظر را مورد سنجش قرار داد        با استفاده از جدول فوق مي توان به        ).  الزاماً سالم نيستند  

 :ترتيب
  Sensitivity حساسيت

 يا نسبت افرادي كه واقعاً بيمارند و نتيجه         شود  طبقه بندي  بيماران  گروه  جزء  بيمار  فرد  كه  احتمالي  حساسيت         
 ).a/a+c =حساسيت ( ت واقعي استاين معيار معادل ميزان مثب.  آزمايش غربالگري آنها نيز مثبت شده است

 
  Specificity ويژگي

 يا نسبت افرادي كه واقعاً سالمند و نتيجه         شود  طبقه بندي ها  سالم  گروه  جزء  سالم  فرد  كه  احتمالي  ويژگي
 ).d/b+d =ويژگي(آزمايش غربالگري آنها نيز منفي شده است 

 
  Positive Predictive Value مثبت اخباري ارزش

. باشد  مثبت  هم   او آزمايش  نتيجه  و  باشد  بيمار  واقعاً  شخص  كه   است احتمالي  ،مثبت  رياخبا  ارزش 



 850/ و اصول اپيدميولوژي مباني / 3گفتار 
 

 

ارزش اخباري مثبت مساوي ميزان شيوع بيماري در جامعه منهاي تفاضل ويژگي            ).  a/a+b   =ارزش اخباري مثبت  (
 داشت كه    از عدد يك تقسيم بر حساسيت بعالوه تفاضل ويژگي از عدد يك مي باشد، بنابراين بايد توجه                         

براي مثال اگر شيوع يك بيماري در       .  بيماري هايي كه ميزان شيوع پاييني دارند ارزش اخباري پاييني نيز خواهند داشت           
 درصد  7/94 درصد باشد اين اندازه برابر       50 و اگر شيوع برابر      4/15 درصد باشد ارزش اخباري مثبت برابر        1جامعه  

 .خواهد بود
 

  Negative Predictive Value منفي اخباري ارزش

ارزش .  (باشد  منفي  هم   او آزمايش  نتيجه  و  باشد  سالم  واقعاً  شخص  كه  احتمالي  منفي  اخباري  ارزش
 ) d/b+d  =اخباري منفي
 

. باره توانايي والدين در به خاطر آوردن تزريق واكسن            نحوه محاسبه اين شاخص ها را در يك مطالعه در          2جدول  
 .ي بهداشتي نشان داده استب ث ژ و مقايسه با پرونده ها

  ـ مقايسه حافظه والدين با پرونده هاي بهداشتي در تزريق واكسن ب ث ژ2جدول 

 
 اطالعات تزريق واكسن ب ث ژ به دست آمده از پرونده بهداشتي

 )مرجع استاندارد آزمون(
 

مجموع    بله خير
 حساسيت

79110060
55 /%* =

} XE 

 } "حساسيت"

 بله 55 5 60

 ويژگي
56210040

25 /%* =

} XE "ويژگي" 
{ 

 خير 15 25 40

مجموع 70 30 100

 
 

ارزش اخباري مثبت 
 آزمون

67810070
55 /%* =

ارزش اخباري منفي 
 آزمون

38310030
25 /%* = 

 

گزارش والدين از 
تزريق واكسن ب
ث ژ بر مبناي 

 حافظه
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 و  } "شيوع" XE { ـ رابطه شيوع   6نمودار  
 XE {ارزش اخباري منفي براي حساسيت     

 XE {و ويژگي   %  90  } "حساسيت"
در يك جامعه فرضي      %  80  } "ويژگي"

  نفري100،000

 و ارزش   } "شيوع" XE { ـ رابطه شيوع    5نمودار  
 } "حساسيت" XE {اخباري مثبت براي حساسيت   

در يك  %  80  } "ويژگي" XE {و ويژگي %    90
  نفري 100،000جامعه فرضي 

 يك آزمون نشان دهنده درستي آن آزمون       } "ويژگي" XE { و ويژگي  } "حساسيت" XE {حساسيت
. هستند اما در مورد تصميم گيري براساس نتيجه مثبت و منفي يك آزمون، حساسيت و ويژگي چندان مفيد نيستند                  

تمال وجود بيماري به شرط مثبت بودن نتيجه آزمون و ارزش اخباري منفي احتمال عدم                  ارزش اخباري مثبت اح   
 و  } "اعتبار" XE {اين دو احتمال اعتبار    .  وجود بيماري به شرط منفي بودن نتيجه آزمون را نشان مي دهند              

 XE {وعنكته ديگر در مورد اين شاخص ها توجه به شي         .  سودمندي هر آزمون تشخيصي را در عمل مي سنجند        

حساسيت و ويژگي شاخص هايي هستند     .   بيماري مورد نظر در جامعه و رابطه آن با اين شاخص ها است            } "شيوع"
اما ارزش اخباري آزمون ها به شدت شيوع بيماري در جامعه مورد              .  كه شيوع بيماري تأثيري بر مقدار آنها ندارد         

 . بررسي وابسته است

 را با   } "ارزش اخباري مثبت و منفي     " XE { مثبت و منفي     رابطه ارزش اخباري    6 و   5نمودارهاي  
 . بيماري در اين مثال فرضي نشان مي دهد} "شيوع" XE {شيوع

 } "منحني هاي راك" XE {منحني هاي راك

در ,  با اين وجود  .  روش هاي قبلي هنگامي كاربرد دارند كه نتيجه روش تشخيصي مثبت يا منفي باشد               
در مواقعي كه مقادير    .  شوند گيري مي  } "اندازه" XE {ايي با مقياس پيوسته اندازه    بسياري از آزمايش ها كميت ه   
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 XE { و ويژگي  } "حساسيت" XE {ميزان هاي حساسيت ,  شود گيري مي  نتيجه آزمايش به طور پيوسته اندازه      

تفاده از  با اس .   به محلي كه نقطه تمايز بين مثبت و منفي شدن تشخيص تنظيم شده است بستگي دارد                } "ويژگي"
يك منحني توزيع براي افراد      ( مربوط به مقادير نتيجه آزمايش        } "توزيع نرمال " XE {دو منحني توزيع نرمال   

توان اين موقعيت را نمايش      مي)  مبتال به بيماري و منحني توزيع ديگر براي افراد غير مبتال به بيماري مورد نظر                
 . مراجعه نماييد40به منبع شماره توانيد  براي اطالعات بيشتر در اين مورد مي. داد

 :سوگرايي هاي مهم در غربالگري ها

 Detection Bias تشخيص وگراييس

 مطالعه  يك  در  موارد  تاييد  يا  تشخيص،  اثبات،  روش هاي  در  منظم  خطاهاي  از  ناشي  سوگرايياين  
 جاي  به  را  مرگ  ،تورش  ناي  از  پرهيز  براي.   است )مختلف هاي  مورد  در  متفاوت  روشهاي  از  استفاده  (اپيدميولوژي

 .بگيريد نظر در  بقا ميزان
 

 Lead time Bias  (Zero time shift) زماني فرصت سوگرايي

 طبيعي  سير  در  مقايسه  قابل  مرحله  يك  در  ها گروه  پيگيري  كه  مي دهد  روي  وقتي  زماني  فرصت  سوگرايي
 در  مي تواند  نيبنابرا  ، مي دهد  شيافزا  را  بقا  طول  معموالً  يماريب  عيسر  درمان  و  صيتشخ.  باشد  نشده  شروع  آن

 مقايسه  طريق  از  كنترل  قابلاين سوگرايي   .  كند  جاديا  ييسوگرا  يغربالگر  برنامه  تيموفق  يابيارز  و  سنجش
 .كارآزمايي باليني تصادفي است يك در شده غربالگري گروه با شاهد گروه در پيامدها

 
  Length Bias مدت سوگرايي

مثالً   (نامتناسب  طوالني هاي  دوره  با  مواردي  انتخاب  نتيجه  در  منظم  ايخط  نوعي  ،مدت  سوگرايي
 موارد  معموالً  يغربالگر  برنامه.  ديگر  گروه  در  انتخاب  عدم  و  گروه  يك  در)  مانند مي  زنده  بقيه  از  بيشتر  كه  مواردي

 گروه  در  پيامدها  مقايسه  طريق  از  كنترل  قابلاين نوع سو گرايي نيز      .  ممكن است از دست بدهد      را  يماريب  ميوخ
 .كارآزمايي باليني تصادفي است يك در شده غربالگري گروه با شاهد

 تفاوت هاي آزمايشات غربالگري با آزمايشات تشخيصي

 يصيتشخ  تست  در كه   يحال  در  ،ندگردمي   شيآزما  سالم  بظاهر  اي  سالم  افراد  يغربالگر  شيآزما  در •
 .شودمي  انجام يماريب عالئم يدارا افراد يرو شيآزما

آزمايش   هدف  يول  است  سالم  واقعاً  افراد  از  سالم  ظاهره  ب  افراد  ييشناسا  ي،غربالگر  شيآزما  از  هدف •
 .است عالئم علّت كردن مشخص تشخيصي،

 يگروهها  اي  افراد  از  يادينسبتاً ز   عده  يرو  معموالً  آزمايش تشخيصي   برعكس  يغربالگر  شيآزما •
 .مي شود انجام تيجمع

 جاديا  افراد  يبرا  را  يناراحت  حداقل  و  باشد  عيسر  و  ساده،  ارزان  غربالگري،  شياآزم كه   است  آن  آل  دهيا •
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 .ستين مهم اديز آزمايش تشخيصي مورد در مالحظات نيا يول كند
 افراد  رايز.  ستين  مهم  اديز  غربالگري  شيدر آزما   كاذب  مثبت  مقدار  ،آزمايش تشخيصي   با  سهيمقا  در •

 است  شتريب  يليخ  آزمايش تشخيصي   در ها  مثبت  سهم(  .مي شوند  شيآزما  تر قيدق  ي هاتست  توسط  مجدداً
 .)باشند كاذب مثبت است ممكن ها مثبت از يليخ غربالگري شيآزما در لذا

 :شوند داده پاسخ ديبا يغربالگر تست كي انجام در كه يديكل سواالت

 آيا جمعيتي كه بايد غربالگري روي آنان انجام شود در دسترس هستند؟ •
 غربالگري مورد قبول مردم قرار مي گيرد؟آيا آزمايش  •
 پيگيري جمعيتي كه بيمار تشخيص داده مي شوند وجود دارد؟ /براي تعقيب آيا سيستمي  •
  اضافي جهت گروهي كه بيمار تشخيص داده مي شوند امكانات وجود دارد؟هاي آيا براي آزمايش •
  همكاري مي كنند؟ (Follow up) پيگيريآيا بيماران جهت •
 امه غربالگري هزينه مناسبي دارد و اين هزينه از كجا تامين خواهد شد؟آيا برن •
 آيا برنامه غربالگري از نظر اخالقي مشكلي ندارد؟ •
آيا برنامه غربالگري  ممكن است خطراتي براي شركت كنندگان داشته باشد؟ اگر جواب مثبت است چه                    •

 تمهيداتي براي كنترل آنها انديشيده شده است؟
  غربالگري تا چه حد مفيد خواهد بود؟نتايج برنامه •
 چه مداركي وجود دارد كه برنامه غربالگري  براي اين جامعه مفيد خواهد بود؟  •

 تمرين

بعنوان   كه )DST )  Dexamethasone Suppression Testاي بر روي آزمايش     جدول زير مطالعه   
    . كاربرد دارد نشان مي دهد،آزمايش غربالگري براي افسردگي ماژور

 
  نتيجه تشخيص قطعي 

  + -  

  5 84 + نتيجه آزمايش غربالگري

 - 131 148  
     

  ميزان شيوع افسردگي ماژور چقدر است؟ ـ1
ارزش اخباري منفي و ارزش       ، ميزان منفي كاذب   ، ميزان مثبت كاذب   ،ويژگي،   حساسيت DSTبراي آزمايش    ـ   2

 . را محاسبه كنيداخباري مثبت
  چه چيزي را نشان ميدهد و چگونه تفسير ميشود؟ (Likelihood Ratio)“ درستنمايي”آزمون ها  ـ در اينگونه 3
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 روش هاي مطالعه در اپيدميولوژي
براي مثال برخي از آنها را به دو        .  مطالعات اپيدميولوژي را به صورت هاي مختلف مي توان طبقه بندي كرد        

،  برخي ديگر    تحليلي در برابر    توصيفي يا   بنيادي در مقابل    يكاربرد، گروهي   كِيفي در مقابل    كميگروه مطالعات   
گاهي نيز براساس طراحي مطالعه،     .   طبقه بندي مي كنند  تجربي يا   مداخله اي در برابر    مشاهده ايآن را به دو دسته      

 .  طبقه بندي مي كنندهمگروهي، و تجربي، مورد ـ شاهدي، مقطعي، بومشناختيآنها را به پنج گروه اصلي 
 انتخاب روش براي مطالعه بيماري ها كه به مثابه انتخاب محمل مناسب براي رسيدن به مقصد يا                      در

 . هدف است بايد به سه نكته اساسي هدف مطالعه، قابليت انجام مطالعه، و اعتبار مطالعه، توجه داشت
ي يا پيامد مورد نظر،     اندازه گيري رخدادها، تعيين ارتباط بين عوامل خطرزا و بيمار          مي تواند   هدف مطالعه 

 . تعيين وضعيت بيماري در يك جمعيت، يا مطالعه در باره علل ايجاد بيماري باشد
 شامل مواردي چون قابليت دسترسي به افراد مورد مطالعه، ابزار يا مواد مورد نياز                 قابليت انجام مطالعه  

 .ي انجام مطالعه باشدبراي انجام مطالعه، و يا نيروي انساني، زمان، و بودجه مورد نياز برا
 نيز شامل اين نكته مي شود كه اعتبار يافته هاي مطالعه با توجه به مقدورات و امكانات                     اعتبار مطالعه 

 .مطالعه تا چه حد براي ما با اهميت است
توضيحات مبسوط در باره روش هاي مطالعات اپيدميولوژي در بخش هاي ديگر اين كتاب آمده است كه                 

در اينجا به بخشي از مطالعات كه در متون          .  مراجعه به آنها مي توانند اطالعات بيشتر را كسب نمايند         خوانندگان با   
 :متداول كمتر به آنها پرداخته شده است مي پردازيم

 مطالعات توصيفي
 :مطالعات توصيفي شامل موارد زير است

  Existing Data (Secondary data analysis)  ) تجزيه و تحليل مجدد داده ها(استفاده از داده هاي موجود  •
 Case studies (Case reports)  مطالعه موردي يا گزارش مورد  •
 Case series studies  مطالعات مربوط به مرور موارد  •
 Ecological studies  مطالعات بومشناختي  •
 Historical studies  مطالعات تاريخي  •
 Summaries  تلخيصات  •
 Metaanalyses  متا آناليز  •
 Longitudinal studies  مطالعات طولي  •
 KAP studies  مطالعات مرتبط با سنجش دانش، نگرش و عمل يا رفتار  •

o  مطالعات هنجاري Normative Studies 
o  مطالعات مقطعي Cross sectional studies 

 :در اينجا به شرح مختصري در باره برخي از اين روش ها مي پردازيم
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   طرح هاي مطالعات در پزشكي ـ دسته بندي3جدول 
Observational studies مطالعات مشاهده اي 

Descriptive studies   مطالعات توصيفي: الف
Case study    مطالعه مورد-
Case-series study    مرور موارد-
Normative study    مطالعه هنجاريابي-
Ecologic study    مطالعه اكولوژيك -
Longitudinal study    مطالعه طولي-
Historical study    مطالعه تاريخي-
KAP Study     KAP مطالعات -
Research based on existing data    مطالعات مبتني بر داده هاي موجود-
Secondary data analysis   تحليل مجدد داده ها-
Ancillary study    مطالعه فرعي-
Systematic review    منظم مرور-
Cross-sectional studies   مطالعات مقطعي: ب
Case- control studies    شاهدي-مطالعات مورد: ج
Cohort study   مطالعه هم گروهي: د
Prospective cohort study -مطالعه هم گروهي آينده نگر   
Retrospective cohort study -مطالعه هم گروهي تاريخي   

Interventional studies مطالعات مداخله اي 
Experimental studies مطالعات تجربي: الف  
Parallel or concurrent controls experiment -مطالعه تجربي با شاهدهاي هم زمان يا موازي   
Sequential controls experiment -مطالعه تجربي با شاهدهاي متوالي   
Cross-over study -تقاطع مطالعه م  
Field study -مطالعات مبتني بر روش هاي ميداني   
Quasi- Experimental study مطالعات نيمه تجربي) ب  

      Studies with no controls                          مطالعات مداخله اي بدون گروه شاهد) ج

   ) زيه و تحليل مجدد داده هاتج(استفاده از داده هاي موجود 

آوري و خالصه كردن اطالعات ثبت شده در         جمع.  هاي موجود است   اين روش شامل آزمايش مجدد داده     
اين روش گاه به اشتباه      .  هاي پزشكي كه در گذشته انجام شده از متداولترين نوع اين شيوه مطالعه است                 پرونده

  بـــه دليل.هاست ع و ارزان بودن آن و عدم نياز به جمع آوري داده مزيت اين روش، سري.گذشته نگر ناميده ميشود
 .ها ممكن است پايين باشد  اعتبار داده (Unplanned)ريزي تحقيق عدم برنامه
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   مطالعه موردي يا گزارش مورد 

گزارش يا مطالعه مورد، توجه و بررسي دقيق يك مورد غيرمعمول يا كمياب است، كه چگونگي و                        
گيري قطعي از علّيت رخداد مسئله را        توانند نتيجه  اين مطالعات نمي  .  كند تمالي رخداد مورد را بررسي مي     مكانيسم اح 

  .پردازند اي باشند به توصيف آن مي ارائه نمايد و بيش از آنكه در صدد تأييد يا رد مسئله

   مطالعات مربوط به مرور موارد  

 در اين نوع مطالعه     .ش چند مورد بجاي يك مورد است      مرور موارد، گسترش يك گزارش مورد و يا گزار         
شود و توزيع چگونگي رخدادها در        معموالً خصوصيات تعدادي از بيماران در يك مقطع يا دوره زماني مطالعه مي              

 .گردد مشخص مي) مانند سن، جنس، شغل(زير گروههاي جمعيتي 

   مطالعات تاريخي 

اين بررسي كمك   .  اي است كه در گذشته رخ داده است        لهتحقيقات تاريخي، براي توصيف و تشريح مسئ      
داده هاي مربوط به اين مطالعات     .  ميكند تا وضعيت مسئله مورد پژوهش در حال حاضر مشخص تر و آشكارتر گردد             

 .از طريق بررسي اسناد و مدارك و يا مصاحبه با افراد مطلع حاصل مي شود

  تلخيصات

 (Summaries) ي انجام شده است كه يك جمع بندي و تلخيصگاه پيرامون موضوعي، تحقيقات مختلف
از تلخيص بيشتر   .  از مجموع اين مطالعات مي تواند در تعميم گسترده تر مسئله و درك عميق تر آن كمك نمايد                  

ها و پيشنهادها و       گيري شود و حاصل مقايسه نتيجه         استفاده مي    (Guidelines)ها براي تهيه دستورالعمل   
 .يقاتي استهاي تحق توصيه

 

   متا آناليز  

هاي  بندي، خالصه، و ارائه يك دستورالعمل پزشكي براساس داده           جمع  (Metaanalysis)انجام متاآناليز 
كه روش يكسان و      (Multi Central) تحقيقات چند مركزي   .كمي اسناد و تحقيقات قبلي انجام شده مي باشد         

 . قابليت انجام متاآناليز دارنداند طراحي مشابهي را با هدف مشترك بكار گرفته
 

   مطالعات طولي 

معموالً جزء مطالعات   .  اين مطالعات براي تعيين تغيير الگوي يك رخداد در طول زمان استفاده مي شوند              
كه هدف مطالعه تعيين ارتباط بين يك علّت با يك معلول است بعنوان يك                  تحليلي طبقه بندي مي شوند و زماني    

 .مداد مي شودمطالعه همگروهي قل
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  (KAP studies)  مطالعات مرتبط با سنجش دانش، نگرش و عمل يا رفتار 

 , رفتار يا عملكرد    Attitude ، نگرش Knowledge معلومات يا دانش    مطالعات مربوط به بررسي    
Practice/ Performance اين مطالعات بيشتر در آموزش پزشكي و بهداشت كاربرد دارند. هستند . 

 

  نجاري مطالعات ه

در اين مطالعات خصوصيات يا صفات كمي در يك جمعيت تعيين مي گردد و معلوم مي شود كه اين                       
 انجام مطالعات هنجاري در مورد خصوصيات يا اندازه هايي         .خصوصيات يا اندازه ها تا چه حد با يكديگر تفاوت دارند         

 .ت باشد در هر جامعه ضروري استكه به داليل مختلف ممكن است از جامعه اي به جامعه ديگر متفاو
 

  برخي طراحي هاي مربوط به كارآزمايي هاي باليني
ها كه به منظور كشف يا تاييد اثرات باليني،          كارآزمايي باليني عبارتست از هرگونه پژوهش بر روي انسان         

رگونه واكنش نامطلوب   دارويي و يا ساير اثرات فارماكوديناميكي يك فرآورده تحقيقاتي و يا به منظور شناسايي ه                
يك فرآورده تحقيقاتي و يا مطالعه جذب، توزيع سوخت و ساز و دفع يك فراورده تحقيقاتي با هدف اثبات                            

 :برخي طراحي هاي مربوط به اين كارآزمايي ها به شرح زير است. گيرد بي خطري و يا تأثير آن صورت مي
 : Parallel Design  طراحي موازي

در اين مطالعات هر گروه از شركت كنندگان در         .    باليني تصادفي طراحي موازي دارند    اكثر كارآزمايي هاي   
  .معرض يكي از مداخالت مطالعه قرار مي گيرند

 
 :Cross-over Design طراحي متقاطع

كارآزمايي  باليني تصادفي زماني طراحي متقاطع دارد كه هريك از شركت كنندگان كليه مداخالت                 يك
كه كدام شركت كننده، كدام يك از مداخالت را دريافت كند بطور              اين.  ره هاي متوالي دريافت كنند   مطالعه را در دو   

شاهد و مورد يكي    (در طراحي متقاطع هريك از شركت كنندگان خود شاهد خود مي باشند            .  تصادفي معين مي شود  
  .)است

 
 :ويژگي هاي طراحي متقاطع

 .استفاده شود) سريع(ابل درمان مداخالت بايد در بيماري هاي مزمن و غيرق •
 .اثرات يك مداخله بايد شروع سريع و دوره كوتاه داشته باشد •
 .وضعيت بيماري بايد ثابت باشد •

 



 858/ و اصول اپيدميولوژي مباني / 3گفتار 
 

 

  Factorial Design :طراحي فاكتوريل

كارآزمايي باليني تصادفي با طراحي فاكتوريل به ارزشيابي مجزا و همچنين تركيبي از دو يا چند                      يك
اين طراحي امكان مقايسه مداخالت تجربي با شاهد، با يكديگر و              .  در مقابل شاهد مي پردازد    مداخله تجربي و     

  .تداخل احتمالي آنها را ارايه مي دهد
 : Mega Design كارآزمايي مگا

اين .    در اين كارآزمايي، مطالعه با شركت هزاران بيمار و جمع آوري اطالعات محدود شده انجام مي شود                
 .از چندين مركز يا چند كشور مختلف دارد) گاه صدها نفر(نياز به شركت كنندگان زياد نوع كارآزمايي 

 
  Sequential Design :كارآزمايي متوالي

مطالعه اي است با طراحي موازي كه در آن شركت كنندگان از قبل توسط بررسي كنندگان مشخص                     
 ادامه مي دهند تا سودمندي يكي از مداخالت         در عوض بررسي كنندگان به نمونه گيري شركت كنندگان       .  نمي شوند

 .مشاهده گردد يا متقاعد شوند كه اختالف مهمي در مداخالت وجود ندارد
 

 : Fixed size Design كارآزمايي با اندازه ثابت

اين تعداد  .    در اين كارآزمايي، بررسي كنندگان بطور استنباطي تعداد شركت كنندگان را مشخص مي كنند            
 . نمونه در هر گروه مي باشد30گاه اين اندازه معادل . ي يا با استفاده از روشهاي آماري تعيين مي شودبطور اختيار

 
 : Open Trial كارآزمايي باز

كارآزمايي تصادفي شده اي است كه در آن كليه افراد درگير در كارآزمايي از مداخله اي كه هريك از                       
 . كارآزمايي هاي مربوط به مداخالت جراحي از اين نوع هستنداكثر.  شركت كنندگان دريافت مي كنند آگاهند

 
 : Zelen’s Design طراحي زلن

در اين كارآزمايي افراد واجد شرايط قبل از اعالم رضايت شركت در مطالعه براي دريافت درمان استاندارد                  
د انتخاب مي شوند، به    گروهي كه جهت درمان استاندار     .  يا مداخله تجربي، بطور تصادفي تخصيص داده مي شوند        

 . شركت دارند) كارآزمايي(آنها گفته نمي شود كه در مطالعه 
اگر شركت در مطالعه    .  حال آنكه به گروه منتخب جهت مداخله گفته مي شود كه در مطالعه شركت دارند              

عه در كارآزمايي   در اين طرح همه بيماران واجد شرايط در مطال         (را رد كردند مداخله استاندارد را دريافت مي كنند          
شركت داده مي شوند اما ممكن است نسبت بااليي از شركت كنندگان درمان استاندارد و گروه كوچكي درمان                      

 ).مداخله را دريافت كنند
 

 : Venberg’s Design طرحي ونبرگ

كارآزمايي  و (Preference) در اين كارآزمايي افراد واجد شرايط به طور تصادفي به دو گروه تمايل                 
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حال .  به افراد گروه تمايل، فرصت انتخاب مداخله اي كه دريافت مي كنند داده مي شود              .  خصيص داده مي شوند  ت
كارآزمايي بطور تصادفي جهت دريافت هريك از مداخالت مطالعه بدون در نظر گرفتن عالئق                   آنكه افراد گروه  

ها مقايسه   ك از مداخالت در هريك از گروه      در پايان مطالعه پيامدهاي مربوط به هري      .  ها تخصيص داده مي شوند    آن
 .شده و جهت تخمين تاثير تمايل شركت كنندگان در پيامدها مورد استفاده قرار مي گيرند

 طبقه بندي بيماري ها
هدف اصلي در   .  بيماري ها را براساس هدف مورد نظر مي توان به شكل هاي مختلف طبقه بندي كرد                

بر اين اساس،   .  ربرد مناسب تر آن براي رسيدن به اهداف مورد نظر است           طبقه بندي تسهيل درك مشاهدات و كا      
 گروه  3در اين صورت بيماري ها به      .   آنها است  بندي بيماري ها براساس تاثير، وخامت، و اثرات      يكي از راه هاي طبقه    

 .  طبقه بندي مي شود Chronic مزمن، و Sub acute حاد ، تحتAcuteحاد 
 هايي وخيم، با طول دوره معموالً كوتاه و اغلب قابل درمان ولي با امكان مرگ                 بيماري  بيماري هاي حاد 

بيوتيك ها و دارو هاي شيميايي     عامل بيماري زا در آنها بيشتر ميكروارگانيسم ها، درمان عمدتاً با آنتي           .  زياد هستند 
درمان كوتاه معموالً تا درمان     بيماري حاد معموالً قابل برگشت است و  هدف از معالجه درمان قطعي و دوره                .  است

 . قطعي مي باشد
اين بيماري ها در طي    .  با وخامت كمتر اما داراي طول دوره بيماري زيادتري هستند             بيماري هاي مزمن 

.  درمان سريعي براي آنها وجود ندارد ولي در درازمدت، امكان مداواي آنها هست             .  زمان ممكن است وخيم تر شوند    
 مدت، و عامل بيماري زاي آنها بيشتر عوامل شيميايي، رفتاري، مرتبط با شيوه زندگي و مانند                 طول دوره درمان بلند   

بيماري معموالً قابل برگشت نيست     .    براي درمان اين بيماري ها عمدتاً تظاهرات بيماري درمان مي شود        .  اينها است 
ره درمان بيماري هاي مزمن معموالً     دو.  و هدف از معالجه كنترل، توانبخشي  و محدود كردن عوارض بيماري است            

 .دراز مدت است

 طبقه بندي بيماري ها را بر حسب قابليت انتقال

. گاهي بيماري ها را بر حسب قابليت انتقال به دو گروه بيماري هاي واگير و غيرواگير طبقه بندي مي كنند                 
 بنابراين مي توانند از جنبه     .تقال هستند از شخصي به شخص ديگر قابل ان      ، قابل انتقال، يا عفوني      بيماري هاي واگير 

اي چون واكسيناسيون، بهسازي      بيشتر آنها با اقدامات ساده        . به جنبه عمومي تبديل شوند         يا فردي   شخصي
 در مناطقي   ، و   معموالً با آنتي بيوتيك ها قابل درمانند        .بيولوژيك محيط و كنترل بندپايان قابل پيشگيري هستند        

 به لحاظ بهداشتي بهسازي نشده است مهمترين مشكل سالمتي            ،ت نمي شود يا محيط   كه بهداشت بخوبي رعاي   
 .مردم آن منطقه محسوب مي شوند

در بيماري هاي غير واگير يك عامل بيماري زاي شناخته شده وجود ندارد، و چندگونگي عوامل سببي،                   
دوره پنهان  .  جهه با عوامل محيطي است    ، شيوه زندگي و موا      عامل موثر بر وقوع آنها عمدتاً رفتاري       .  مشهود است 

نقش شهرنشيني، صنعتي   .  اين بيماري ها معموالً طوالني، شروع بيماري نامعين، و بروز بيشتر در سنين باالتر است              
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تاثير افتراقي عوامل موثر بر     .  شدن و موتوريزه شدن جوامع در افزايش ميزان بروز اين بيماري ها كامالً واضح است              
نيز قابل توجه   )  مثال نقش محروميت و تمول در بروز و طول عمر سرطان پستان در زنان                (بيماري  بروز و دوره    

 .مي باشد
اغلب بيماري هاي حاد از نوع      .  بيماري ها عليرغم حاد يا مزمن بودن مي توانند واگير يا غير واگير باشند              

 .واگير و بيشتر بيماري هاي مزمن از نوع غير واگير هستند

 بيماري ها براساس راه انتقالطبقه بندي 

گزش بيماري هاي قابل انتقال از طريق       .  طبقه بندي بيماري ها براساس راه انتقال نيز راه ديگري است           
 و ضايعات پوستي مانند  هاري، كزاز، گال،          تماس مانند ماالريا، سالك، بيماري هاي قابل انتقال از راه             بندپايان

 مانند سرخك، آنفلوآنزا، سل،  بيماري هاي قابل انتقال از طريق           هواقال از طريق    شيستوزومياز، بيماري هاي قابل انت   
 مانند ايدز، سوزاك، سيفيليس      مقاربت مانند مسموميت هاي غذايي، و بيماري هاي قابل انتقال از طريق              گوارش

 . ازجمله اين گونه طبقه بندي هستند

 ه  با آنهاطبقه بندي بيماري ها براساس اهميت پيشگيري و مبارز

بر اين اساس بيماري ها را     .  راه ديگر طبقه بندي بيماري ها براساس اهميت پيشگيري و مبارزه  با آنهاست            
 .  رده اصلي طبقه بندي مي كنند5به 

شامل بيماري هاي بسيار خطرناكند    )  تابع مقررات بهداشت بين المللي هستند    (  1رده الف يا     بيماري هاي  
اين بيماري ها  .  دي از آنها بايد بالفاصله مورد را به مقامات بهداشتي درماني گزارش كرد             كه به محض مشاهده مور    

در زمان كوتاهي ايجاد اپيدمي هاي بزرگ كرده تلفات زيادي ببار مي آورند و جان مردم دنيا را به مرگ تهديد                         
 . ين گروه قرار دارندوبا در ا. آبله، تب زرد، تب راجعه، تيفوس، طاعون: مي كنند بيماري هايي مانند

 از دسته اول اهميت كمتري دارند ولي امكان سرايت آنها بخصوص به نزديكان               2بيماري هاي رده ب يا     
به مسئولين بهداشتي منطقه    )  هفتگي(موارد مثبت بيماري هاي اين گروه را بايد بطور مرتب           .  فرد مبتال زياد است   

بيماري هايي مانند حصبه، سل، سرخك، جذام، مننژيت،       .  ص نمود گزارش كرد و سير بيماري را در طي زمان، مشخ         
 . مخملك، سياه زخم و فلج اطفال در اين گروه قرار مي گيرند

و بطور مساوي   )  در بسياري كشورها قابل گزارش نيست     (بيشتر جنبه محلي دارند       3بيماري هاي رده ج يا     
.   هاي شايع و بومي بوده و اقدامات منطقه اي را مي طلبد         اين بيماري ها جزء بيماري   .  در نقاط مختلف گسترش ندارند    

بيماري هايي چون جذام در خراسان، يا شيستوزوميازيس در جنوب غربي ايران را مي توان جزء بيماري هاي اين رده                  
 .  به حساب آورد

 . است شامل گزارش اجباري همه گيري هايي كه گزارش مورد هاي آنها خواسته نشده 4بيماري هاي رده 
مانند بيماري هاي تك گير  غير رايج كه        .   شامل موارد گزارش هاي  اداري كه به طور عادي مورد نياز نيستند            5رده  

 .معموالً از شخصي به شخص ديگر قابل انتقال نيستند
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 )International Classification of Diseases(طبقه بندي بين المللي بيماري ها 

 است كه در حال حاضر از         ي ها استفاده از طبقه بندي بين المللي بيماري ها      روش ديگر طبقه بندي بيمار    
 ميالدي توسط   1893اولين نسخه آن كه شامل فهرست علل مرگ بود در سال              .  نسخه دهم آن استفاده مي شود    

 عهده   سازمان جهاني بهداشت مسئوليت تهيه و انتشار آن را به           1948در سال   .  موسسه بين المللي آمار منتشر شد    
 در چهل و سومين      ICD10.  گرفت و نسخه ششم آن كه شامل علل ابتالء به بيماري ها نيز بود را منتشر كرد                   

اين نسخه از طبقه    .     منتشر شد  1994 ميالدي تصويب و در سال        1990مجمع سازمان جهاني بهداشت در سال        
ي، روسي، و اسپانيايي توسط سازمان        بندي بين المللي بيماري ها به شش زبان انگليسي، عربي، چيني، فرانسو             

طبقه بندي بين المللي بيماري ها    .   زبان زنده ديگر دنيا ترجمه شده است       36جهاني بهداشت چاپ و عالوه بر اين به         
.  فصل است و در آن تالش شده است تمامي بيماري هاي شناخته شده در آن درج و طبقه بندي شوند                      22شامل  

 T98 تا   S00كد هاي    مربوط به بيماري هاي رواني و ناهنجاري هاي رفتاري، و           F99 تا   F00براي مثال كد هاي    
 را در سايت هاي مختلف و از جمله سايت         ICDتغييرات جديد راهنماي    .  مربوط به مصدوميت ها، مسموميت ها است    

CDC در آدرس :update#10htm.cm10icd/icd/nchs/gov.cdc.www://http)  مي توان يافت) 2011سال. 

 طبقه بندي بيماري ها براساس شكل، چگونگي انتشار، و فراواني

روش ديگر طبقه بندي بيماري ها كه كاربرد بيشتري در اپيدميولوژي دارد تقسيم بندي بيماري ها براساس               
 بومي/آندميكبر اين اساس بيماري ها را به گروه هايي ازجمله             .  شكل، چگونگي انتشار، و فراواني آنهاست        

Endemic.   فرابومي/  هايپرآندميك Hyper endemic        هولوآندميكتمام بومي يا  Holoendemic  ، 
 همه گيري  .  بيگانه  /  Exotic  اگزوتيك ،  Pandemic   جهان گير /  پاندميك،  Sporadic  تك گير /  اسپوراديك
 Epidemic همه گير، و   Epizootic  اپي زوتيك همه گيري در حيوانات يا      ،  Epornithic  اپورنيتيك  /  در پرندگان 

     . طبقه بندي مي كنند
 است كه حضور دائمي در يك محدوده مشخص جغرافيايي يا گروه             وميب يا   آندميكيك بيماري زماني    

ماري به طور دائم با ميزان بروز يا          يا ابر بومي زماني اطالق مي شود كه بي         فرابوميبيماري  .  جمعيتي داشته باشد  
در بيماري تمام بومي، شيوع باالي       .  شيوع باال در جامعه وجود داشته باشد و تمام گروه هاي سني را مبتال نمايد                

عفونت در ابتداي زندگي شروع مي شود و در نتيجه بيشتر كودكان را مبتال مي كند و در بزرگساالن به نوعي به                        
 . در نتيجه، شيوع آن در بزرگساالن كمتر از كودكان استحالت تعادل مي رسد و

يك همه گيري كه   .   رويداد نامنظم و اتفاقي بيماري در زمان هاي متفاوت و كم يا خيلي كم است              تك گير 
در سطح بسيار وسيع روي مي دهد و از مرزهاي بين المللي گذشته تعداد زيادي افراد در كشورهاي مختلف را مبتال                    

 .يك، عالمگير يا جهانگير ناميده مي شودكند پاندم
زماني كه بيماري سابقه حضور در آن جامعه نداشته يا آن               .   به بيماري بيگانه گفته مي شود       اگزوتيك

جمعيت سالهاي زيادي است كه در تماس يا مواجهه با آن بيماري نبوده اند، اگر بيماري در جامعه بروز كند آن را                        
اري هاي اگزوتيك و احتمال مرگ آنها بيشتر از زماني است كه بيماري به صورت                 شدت بيم .  اگزوتيك مي گوييم 
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 . آندميك در آن جامعه وجود داشته باشد
 يا همه گيري حيواني را همه گيري يا طغيان بيماري در بين           اپيزوتيك يا همه گيري پرندگان و        اپورنيتيك

 بيماري، يك رفتار خاص بهداشتي، يا رويدادهاي ديگر در يك           همه گيري يا اپيدمي رويداد موارد يك     .  حيوانات مي گوييم 
جمعيت يا منطقه است به نحوي كه موارد مشاهده شده بيماري در يك دوره زماني خاص به طور واضح بيشتر از شرايط                       

بسوط به خاطر اهميت بيشتر اين مفهوم، همه گيري در جاي ديگر اين كتاب به طور م              .  عادي يا حد مورد انتظار باشد     
 . توضيح داده شده است

 اصول اپيدميولوژي بيماري هاي واگير
 : هدف به شرح زير، منظور شده است10در اپيدميولوژي بيماري هاي واگير الاقل 

 توصيف الگوي رخداد عفونت و بيماري در جامعه )1
 مشخص كردن طغيان ها  يا ميزان هاي رخداد غير متعارف بيماري ها )2
 بتني بر آزمايشگاه براي مشخص كردن عوامل بيماري زاي عفونيتسهيل تالش هاي نتايج م )3
 توصيف رخداد موارد بيماري بدون عالمت و طيف بيماري در ارتباط با عوامل بيماري زاي خاص )4
 توصيف الگوي باليني بيماري بر مبناي جامعه براي افزايش ويژگي تشخيص بيماري در افراد )5
 بيماري )  بيماري زاييقابليت(كمك به درك بيشتر پاتوژنيسيته  )6
تعيين عوامل مربوط به زنجيره عفونت كه مي تواند در انتقال عامل بيماري زا و پيشرفت بيماري دخالت                    )7

 داشته  باشد
 توسعه و ارزشيابي پروتوكل هاي درماني از طريق انجام كارآزمايي هاي باليني )8
 طور مقياس هاي كنترل بيماري در افرادتوسعه و ارزشيابي پيشگيري هاي سطح اول، دوم، و سوم، همين  )9

 .توصيف و ارزيابي استفاده از روش هاي پيشگيري در حيطه جامعه )10
 

پس از كشف   .    مصاديق اهداف فوق را مي توان در مرور تاريخي بررسي اپيدمي ناشي از ايدز جستجو كرد              
 مراقبت اپيدميولوژيك بيماري     در سيستم ملّي   تعريف مورد بيماري    1981عامل بيماري زاي اين بيماري در سال        

بيماري به لحاظ عوامل مربوط به زمان، مكان و شخص توصيف شد و گروه هاي جمعيتي در معرض                     .  ارائه شد 
براساس اين تالش ها عوامل سبب ساز عفونت قبل از ارائه مستندات و نتايج آزمايشگاهي در               .  خطر شناسايي شدند  

نتايج تركيبي باليني، اپيدميولوژيك و آزمايشگاهي منجر به         .  دوين شدند خصوص عامل بيماري زا، بنابر فرضياتي ت      
كه   ( HIVمطالعات اپيدميولوژيك انجام شده بر روي مبتاليان به        .   به عنوان علّت ايدز شد      HIVمشخص شدن   

 هاي موجب تعيين مسير و راه انتقال ويروس به افراد حساس شد و توانست برنامه               )  دچار ايدز شده يا نشده بودند      
 .  پيشگيري و كنترل مبتني بر جامعه را ارزشيابي كند

 يكي از   .محيط حاصل ميشود  ، و   عامل بيماري زا ،  ميزبان  در نتيجه تعامل سه عامل    عمدتاً  بيماري واگير   
موضوعات اساسي در هر مطالعه اپيدميولوژي بخصوص در مورد بيماري هاي واگير، ارائه يك تعريف دقيق از                      

در يك مطالعه   .   وضعيت بيماري، يا عواملي مرتبط با بيماري است كه مي بايست بررسي شود                عفونت، بيماري، 
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ايد مفهوم حساسيت و ويژگي روش هاي تشخيصي براي مورد بيماري يا عفونت بخوبي درك شده                باپيدميولوژيك،  
ز سه عامل ميزبان،    هريك ا .  و مورد توجه قرار گيرند و نقش سه عامل بيماري زا، ميزبان و محيط توصيف شوند                 

ي دارند كه در رخداد بيماري ها و الگوي اپيدميولوژيك آنها موثر استعامل بيماري زا، محيط ويژگي هاي خاص . 

 ويژگي هاي اپيدميولوژي بيماري هاي واگير

 بنابراين از جنبه شخصي به جنبه عمومي تبديل          و از شخصي به شخص ديگر قابل انتقال هستند       معموالً   •
 شوند

 ...)مثل واكسيناسيون، بهسازي محيط، كنترل بندپايان،(شتر آنها به راحتي قابل پيشگيري هستند بي •
 معموالً با آنتي بيوتيك ها قابل درمان هستند •
لحاظ بهداشتي بهسازي نشده است      ه  در مناطقي كه هنوز بهداشت بخوبي رعايت نميشود يا محيط ب              •

 . آيند  ميمهمترين مشكل سالمتي مردم آن مناطق به حساب

   شرايط ايجاد بيماري واگير

 وجود يك عامل بيماري زا يا فرآورده هاي آن •
 )انساني يا غير انساني(وجود مخزن يا منبع  •
 راه خروج عامل بيماري زا از منبع يا مخزن •
 )مستقيم يا غير مستقيم(راه انتقال عامل بيماري زا از مخزن به ميزبان جديد  •
 ..)پوست، دستگاه تنفسي، گوارش،(به بدن ميزبان جديد راه ورود عامل بيماري زا  •
 آمادگي پذيرش بيماري از جانب ميزبان جديد •

براي كنترل و يا    ،  اين عوامل هدايت گرما   .  بدون هر يك از موارد فوق بيماري واگير در فرد بوجود نمي آيد               
 . بيماري هاي واگير هستندزپيشگيري ا

 بيولوژيك، نوپديدي و بازپديدي و جهاني         اپيدميولوژي بيماري هاي واگير، دفاع    
  مواد غذايي شدن تجارت

مسئله مهم ديگري كه در رابطه با اپيدميولوژي بيماري هاي واگير بايد به آن پرداخته شود موضوع                        
جهاني شدن تجارت مواد     اين بيماري ها و      بازپديدي و   نوپديدي،  بيوتروريسممخاطرات بيولوژيك عمدي يا      

خوشبختانه در ساير گفتارهاي كتاب حاضر به آن پرداخته شده است و در اين گفتار صرفا به                       است كه     غذايي
 .منظور تاكيد بر اهميت موضوع، به اشاره اي اكتفا مي شود

 در سطح جهان به طور جدي مطرح گرديده و             (Passive defense)“  پدافند غيرعامل ”اخيرا بحث    
و مخاطرات  .  .  .   در مقابل تهاجم فرهنگي، اقتصادي، سياسي           هدف اصلي آن دفاع غيرنظامي و همه جانبه         
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بيولوژيك عمدي و نوپديد و بازپديد بيماري ها است و لذا در خصوص آمادگي مبارزه با مخاطرات بيولوژيك، الزم                    
 است به اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي بالقوه پرداخته شود و از آنجا كه تجربه نشان داده است براي توليد                        

نظير عامل سببي    )  زئونوزها(سالح هاي بيولوژيك معموال از عوامل عفونتزاي مشترك بين حيوانات و انسان                  
طاعون، سياه زخم، توالرمي، بروسلوز، بوتوليسم و امثال اينها استفاده مي شود و از طرفي اغلب بيماري هاي نوپديد                  

 انسان نيز جزو عوامل مشترك بين حيوانات و انسان             نظير آنفلوآنزاي پرندگان يا آنفلوآنزاي با منشاء خوكي در          
هستند مصلحت چنين ايجاب مي كند كه به اپيدميولوژي باليني و كنترل اين بيماري ها بيش از پيش و با جديت                      
بيشتري پرداخته شود و از آنجا كه تجارت جهاني مواد غذاييِ آماده و نيمه آماده نيز تا بحال منجر به چندين                           

سموميت غذايي در بسياري از كشورها شده است بايد آمادگي اپيدميولوژيك الزم به منظور پيشگيري                همه گيري م 
و تشخيص به موقع طغيان ها و همه گيري هاي احتمالي ناشي از آنها وجود داشته باشد و شكي نيست كه همه اينها                    

 .استجزو رسالت ها و وظايف اصلي دست اندر كاران بهداشت عمومي تمامي كشورها 

 ي واگير مورد تاكيد در اپيدميولوژي بيماري هاعناوين ـ 4جدول 

 
11))  DDeeffiinniittiioonn  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  
iimmppoorrttaannccee  
  
22))  EEttiioollooggiicc    aaggeennttss   
 

  ـ تعريف و اهميت بهداشتي بيماري1
  ـ عامل يا عوامل سببي 2
 
 

مقدمه
 و

كليات

11))  IInnccuubbaattiioonn  ppeerriioodd  
22))  NNaattuurraall  ccoouurrssee    
33))  GGeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  
44))  TTiimmeelliinnee  ttrreenndd  
55))  AAggee,,  GGeennddeerr,,  OOccccuuppaattiioonn,,  SSoocciiaall  
ssiittuuaattiioonn  
66))  PPrreeddiissppoossiinngg  ffaaccttoorrss  
77))  SSuusscceeppttiibbiilliittyy  &&  RReessiissttaannccee  
88))  SSeeccoonnddaarryy  aattttaacckk  rraattee  
99))  MMooddeess  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn,,  ppeerriioodd  ooff  
ccoommmmuunniiccaabbiilliittyy 

  ـ دوره نهفتگي1
  ـ سير طبيعي2
در سطح جهان و (جغرافيايي  ـ انتشار 3

 )ايران
  ـ روند زماني4
 ـ تاثير سن، جنس، شغل، موقعيت 5

 اجتماعي
  ـ عوامل مساعدكننده6
  ـ حساسيت و مقاومت7
  ـ ميزان حمالت ثانويه8
  ـ  راه هاي انتقال و دوره قابليت سرايت9
 

ي 
مار

ع بي
وقو

(O
cc

ur
re

nc
e)

 

PPrriimmoorrddiiaall  pprreevveennttiioonn پيشگيري نخستين 
PPrriimmaarryy  pprreevveennttiioonn  پيشگيري سطح اول 
SSeeccoonnddaarryy  pprreevveennttiioonn  پيشگيري سطح دوم 
TTeerrttiiaarryy  pprreevveennttiioonn  پيشگيري سطح سوم 

ترلكن
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 اصول اپيدميولوژي بيماري هاي غيرواگير
 تعريف

تاً سبب تغيير در زندگي عادي فرد گردد و در يك             ر هر گونه كاهش در ساختار يا اعمال بدن كه ضرو           
 :بنابراين. بيشتر بيماري هاي غير واگير مزمن هستند.  زماني طوالني ادامه يابددوره 

 طول دوره بيماري بلندتري دارند •
 عامل بيماري زاي آنها به عوامل محيطي، رفتار، شيوه زندگي يا عوامل شناخته نشده مربوط ميشود •
 امكان درمان قطعي آنها كمتر است يا طول درمان دراز مدتي دارند •
  درمان در آنها بيشتر كنترل، توانبخشي و محدود كردن عوارض بيماري استهدف •
 اند طي چند دهه اخير، در اكثر مناطق جهان روند رو به افزايشي داشته •
 

  ويژگي ها

 نبودن يك عامل بيماري زاي شناخته شده •
 چندگونگي عوامل اتيولوژيك •
 دوره پنهان نسبتاً طوالني  •
 شروع نا معين بيماري •
  عوامل افتراقيتأثير •
 

يادآور ميشود كه هيچيك از ويژگي هاي فوق، ثابت نيستند و حتي ممكن است عكس آنها مطرح باشد، به                      
طوري كه امروزه بسياري از عوامل سببي بيماري هاي غيرواگير را شناسايي كرده، دوره پنهان برخي از آنها                    

 .يار كوتاه و شروع آنها سريع و ناگهاني ميباشدنظير مسموميت با حشره كش ها و بعضي از مواد شيميايي، بس

 عوامل خطرزاي معمول 

 ...)مصرف دخانيات، الكل، تغذيه نامناسب، عدم فعاليت بدني، استرس،(عوامل مرتبط رفتاري  •
 ...)مخاطرات شغلي، مخاطرات محيطي، عدم طراحي مناسب محيط،(عوامل مرتبط محيطي  •
 ...)، آنورمالي هاي مادرزادي،نقايص ژنتيكي(عوامل مرتبط بيولوژيك  •
 ...)فقر، بيسوادي، عدم مهارت هاي شغلي، از هم پاشيدگي خانواده،(عوامل مرتبط اجتماعي  •

 كاربرد آمار در اپيدميولوژي
تعداد بسيار  .  آمار، علم خالصه كردن و تجزيه و تحليل اطالعات، و ابزار مهمي در اپيدميولوژي است                  

دارد كه به طور مبسوط، مفاهيم آماري را شرح داده اند و مي تواند مورد استفاده                  زيادي كتاب هاي آماري وجود      
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. بنابراين در اينجا تنها به شرح مختصر برخي كاربرد هاي آمار در اپيدميولوژي پرداخته مي شود             .  خوانندگان قرار گيرد  
 درصد  95و ديگر برآورد      براي يك نسبت      برآورد حدود اطمينان  دو روش متداول آماري در اپيدميولوژي يكي          

 . حدود اطمينان براي برخي اندازه هاي مهم اپيدميولوژي مانند نسبتهاي شانس و خطر هاي نسبي، است

 حدود اطمينان براي نسبت ها

گاهي يك نفر ميخواهد سهم افرادي كه بعضي از صفات اختصاصي را دارند برآورد كند، مانند سهمي از                    
 آزمايش شده اند، اين كار با        ب را دارند يا سهمي از افرادي كه براي بيماري               لفاافراد كه پادتن هاي بيماري      

 .جمع آوري يك نمونه تصادفي و به ندرت با امتحان كردن و يا پرسيدن از هريك از افراد انجام ميشود
د كه  زماني يك نفر ميتواند سهم اندازه هاي نمونه گزارش شده را با شيوع حقيقي آن در جامعه مقايسه كن                  

اگر يك نفر بخواهد تنها راجع به نمونه         .  اين نمونه واقعاً تصادفي باشد و هيچ نوع سوگرايي انتخابي نداشته باشد             
 A آزمايش، پادتن هپاتيت     100 مورد از    31اگر  .  مورد مطالعه اش شرحي بدهد، ديگر نيازي به حدود اطمينان ندارد         

ست و طور ديگري نخواهد بود، ولي اين وضع خيلي نادر است و              درصد ا  31داشته باشند، شيوع سرمي در اين گروه        
در اين صورت افراد احساس ميكنند كه        .  معموالً افراد ميخواهند يافته هايشان را به جامعه بزرگتري تعميم دهند           

ت كه   داشته باشند، مي توان گف    A نفري پادتن هپاتيت     10اگر سه نفر از يك نمونه       .  اندازه نمونه، بسيار مهم است    
 درصد باشد و    40 يا   20 در اين جامعه ميتواند نزديك به        "واقعي"شيوع سرمي   .  شانس، نقش بزرگي را ايفاء مي كند     

 نفري از يك جامعه      100ولي اگر يك نمونه      .   درصد است  30كسي با ترديد اظهار خواهد داشت كه اين شيوع            
 درصد را براي اين نمونه بطور جدي تري        30 برآورد    مورد از آنها سرم مثبت داشته باشند،       31بزرگ داشته باشيم و     

 نفر از آنها اين پادتن را       308 نفري كه    1000عنوان مي كنيم و حتي اگر بيشتر از اين باشد يعني اگر از يك نمونه                
 تا اينكه يكي دو تا       نمونه بزرگتر، كمتر تحت تاثير شانس قرار خواهد گرفت         .  دارند، باز همين برآورد، صادق است      

حدود اطمينان براي سهم به شرح زير محاسبه         .   در نظر گرفته شود     "خيلي پايين " و يا    "خيلي باال "سرم مثبت   
 :مي شود

 
 محاسبه حدود اطمينان

 1000 مورد از    308( خواهد بود    308/0براي مثال باال، سهم     .   ـ اندازه ها را بجاي درصد، به صورت سهم بنويسيد         1
 ).آزمون

 . نشان دهيدN و تعداد موارد تحت مطالعه را با P ـ اين سهم را با 2

N ـ فرمول 3
PP )1( −

1000برآورد ما بصورت   در مثال باال.  را محاسبه كنيد
692/0308/0 ×

 . خواهد بود
 . ـ بالفاصله از عدد به دست آمده جذر بگيريد4

015/0 = 1000
692/0308/0 ×

Nيا در مثال 
PP )1( −×

 
 . ـ عدد به دست آمده، خطاي معيار سهم ناميده ميشود5
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 ضرب كنيم   2حال ميتوانيم خطاي معيار به دست آمده را در           .   ـ تا اين مرحله فقط عامل خطا را اندازه گرفته ايم           6
  2×015/0=030/0.  خواهد بود95%كه اندازه به دست آمده مبناي حدود اطمينان 

 ـ ولي ديگر روي عدد به دست آمده تقسيم يا ضرب انجام نمي دهيم بلكه عدد حاصل يا سهم اصلي را يك بار                         7
 ). مورد در مثال قبلي308/0(تفريق و يكبار جمع مي كنيم 

 حد پاييني 308/0 – 030/0=278/0
 حد بااليي 030/0+308/0=338/0

 308 نفري از يك جمعيت خيلي بزرگ كه         1000)  بدون سوگرايي ( ـ به اين ترتيب فرض ميكنيم كه اين نمونه            8
و ما با مشاهده اين اندازه ميگوييم        )  نه انتخابي ( داشته اند واقعاً تصادفي بوده       Aنفر از آنها پادتن مثبت هپاتيت        

 .است% 8/33و % 8/27بين % 95شيوع سرمي واقعي در اين جامعه با احتمال 

 آزمون معني داري

م پزشكي و متخصصين آمار، روز به روز بيشتر درك ميكنند كه آگاهي بخش ترين راه                  پژوهشگران علو 
 .نشان دادن معني داري يك مقدار معلوم، ارائه آن همراه با دامنه اطمينان است

در مثالهايي كه براي نسبتهاي شانس و خطرهاي نسبي عنوان كرديم، دو چيز از حدود اطمينان آشكار                    
 :ميشود

، بين  )يعني اين حدود كامالً باالتر و يا پايين تر از يك باشد            (شامل عدد يك نباشد     %  95اطمينان   ـ اگر حدود      1
 .عامل خطر مورد مطالعه با بيماري، يك رابطه حقيقي وجود دارد و ديگر شانس حكم نميكند

مطالعه خود به    ـ گستره و پهناي حدود اطمينان بايد طوري باشد كه بتوانيم نسبت شانس يا خطر نسبي را در                       2
 باشد، ديگر قادر به فهم اين نكته          15 تا   3/1براي خطر نسبي از      %  95اگر حدود اطمينان    .  دقت محاسبه كنيم  

يا اهميت كمي دارد؟ ولي براي اين منظور        )  يعني خطر نسبي باال   (نيستيم كه آيا اين عامل خطر مهم بيماري است          
آزمون معني داري استفاده ميشود، اما در مواردي پيش آمده است           هنوز هم در مطالعات پزشكي به ميزان زيادي از           

كه حدود اطمينان را به سختي ميتوان محاسبه كرد، ولي در همان حال ميتوان اندازه هاي معني داري را به راحتي                      
 .به دست اورد

ن دو  در مشاهده اختالف بي   :  هاي معني داري اين است كه     معمول ترين پرسش مطرح شده بدنبال آزمون      
ها داراي ميزان هموگلوبين باالتر، تعداد بيشتري از اين موارد در اين              يكي از گروه  (گروه از بيماران توسط يك فرد       

 ها وجود دارد؟ گروه بطور اتفاقي و شانسي بوده است و يا اينكه اختالفي واقعي بين گروه
مالً پيچيده است و اغلب       ها پاسخ بدهد، در مواردي كا         نظريه آماري كه سعي دارد به اين پرسش           

هايي دارد، همچنين تعداد زيادي سوال وجود        هاي واقعي كه بتواند معتبر باشد نياز به فرض          معني داري در موقعيت  
كنيم، ولي فقط    ما از وارد شدن در اين بحثها خودداري مي        .  دارد كه در اين شرايط احتماالت واقعاً چه معني ميدهند         

 كه براي هر متغير اندازه گيري شده در گروهي از مردم، مقداري اختالف شانسي بين                  به اين نكته اشاره ميكنيم     
ها  آيا اختالف مشاهده شده در گروه      :  پس پرسش باال به اين صورت مطرح ميشود        .  افراد مورد مطالعه وجود دارد    
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ت در يك گروه و افرادي      اس فقط ناشي از اين بي ثباتي است، به صورتي كه افرادي كه ميزان اتفاق برايشان بيشتر               
است در يك گروه ديگر قرار ميگيرند؟ اين خيلي بعيد خواهد بود كه شانس،                      كه ميزان اتفاق برايشان كمتر     

 هاي مشابهي از مردم را در دو گروه به ظاهر مختلف قرار بدهد؟ گروه
 

 :اساسا دو حالت متفاوت ممكن است وجود داشته باشد

اين متغيرها ميتواند قد،    .  وسته را براي همه افراد دو گروه اندازه گرفته ايم         ـ مقدار بعضي از متغيرهاي پي     1
اصوال وجه مشتركي كه همه اين متغيرها الاقل از نظر            .  مقدار هموگلوبين، سن، درجه حرارت بدن و غيره باشد          

رست نيست، زيرا   اين دقيقاً د  .  اصول ميتوانند داشته باشند، قرار گرفتن هر اندازه بر روي يك خط پيوسته است                 
 ثبت نماييم، اما    c1/0˚ممكن است همه اندازه  قدها را به سانتي متر ثبت كنيم، يا درجه حرارت را در فاصله هاي                    

گروه ميتوانيم ميانگين  اندازه ها را حساب كرده و سپس آنها را              براي هريك از دو   .  سطور نظري آنها پيوسته هستند    
 .باهم مقايسه كنيم

/ زنان، پير   /  سالم، مردان   /  مواجهه نيافته، بيمار  /  ه هايي گروه بندي ميشوند، مثل مواجهه يافته       ـ مردم در طبق   2
مواجهه /  بنابراين ميتوانيم به دو گروه از بيماران نگاه كنيم و اگر اختالفي در سهم هاي مواجهه يافته                 .  .  .  جوان و   

 .نها را بررسي كنيموجود داشته باشد، آ. . . مرد و / سالم، زن/ نيافلته، بيمار

 نكات كلّي در باره آزمون هاي معني دار

هاي  همانند همه مفاهيمي كه از نظريه هاي آماري گرفته ميشود و در اپيدميولوژي بكار ميرود، در آزمون                 
 فقط به ما ميگويد كه احتماالً         pيك مقدار   .  معني دار فرض بر اين است كه نمونه گيري بدون سوگرايي است            

ها يا   اگر در انتخاب افراد مورد مطالعه يا نوع مواجهه بين گروه             .  اهده شده بر اثر تصادف بوده است       اختالف مش 
 .باره دقت يا اعتبار يافته ها به ما نخواهد گفت  چيزي درpاندازه گيري پيامدها، سوگرايي وجود داشته باشد، مقدار 

 كوچك يا خيلي كوچك،      p يك مقدار      وجود دارد، اول اينكه     pدو تصور غلط در مورد تفسير مقدار          
آزمون فرضيه آماري بوسيله     .  اختالفي را كه براساس درمان يا مواجهه و امثال اينها پيدا كرده ايم ثابت ميكند                  

تجزيه و تحليل معني داري، هرگز چيزي را ثابت نميكند، و فقط به ما مي گويد احتمال در نتيجه مشاهده شده ناشي                    
آزمون :  اگر كسي بخواهد خيلي دقيق باشد، بايد يافته ها را به اين صورت بيان كند              .  م باشد از تصادف بايد خيلي ك    

 .آماري معني دار نشان ميدهد كه يافته هاي مشاهده شده فقط ناشي از تصادف نبوده است
 را  %5 كمتر از    pدر ادامه اين استدالل، بايد بخاطر داشت كه بسياري از مقاله ها در متون پزشكي، مقدار                 

 اين نتيجه ناشي از تصادف بوده است يا          20/1اين كار معادل اين است كه بگوييم تنها          .  بعنوان معني داري ميدانند  
هاي معني داري گزارش ميكنند كه فقط ناشي از            چنين مطالعاتي ارتباط    20/1بطور كلي، بدين معني است كه         

شكي كه هر ماه منتشر ميشوند، تعدادي از يافته ها از           شانس است، بنابراين در شمار زيادي از مقاله هاي علمي پز          
دومين تصور غلط در طرف مقابل قرار دارد، يعني اگر پيامد يك            .  حقيقت دور بوده و به سختي قابل اغماض هستند        

مطالعه نشان داد كه اختالف معني داري از نظر آماري وجود ندارد و گاهي به اين صورت گزارش شود كه هيچ                         
 وجود ندارد، اين نتيجه گيري ممكن است كامالً اشتباه باشد و عليرغم              "ب" پيامد   "الف"ين مواجهه با    ارتباطي ب 
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اغلب اين تصور غلط    .  چنين نيست، يك ارتباط كامالً قوي ممكن است وجود داشته باشد           اينكه نتيجه مطالعه اين     
نه زياد، ممكن است اختالف معني دار       بخاطر اندازه كوچك نمونه حاصل ميشود و در مطالعه مشابهي با حجم نمو             

 .فقدان يك رابطه معني دار در يك آزمون، هرگز ثابت نميكند كه خالف آن درست است. خوبي هم پيدا كنيم
اين واژه، همراه با اشاره هاي مثبت است، اما بايد         .   ميگوييم "معني داري "سرانجام چند جمله درباره واژه      

يك يافته از نظر آماري بسيار معني دار ممكن           .   داري آماري را نشان مي دهد     متوجه بود كه اين واژه فقط معني       
مطالعاتي ممكن است افزايش خطر ايجاد بيماري هوچكين بعد از             .  است مفهوم باليني خيلي كمي داشته باشد        

زه خود را قبل از     برداشتن لوزه ها در بلوغ را به طور معني داري نشان دهند، اما چون تعداد بي شماري از مردم كه لو                  
بلوغ برداشته اند، هرگز مبتال به بيماري نشده اند، در نتيجه احتمال خطر در افراد خيلي كم است و حتي ممكن است                     
اختالف گاهي معني دار هم نباشد، حتي براي تشخيص افتراقي در بيماران با تب طوالني، اين حقيقت كه بيمار                       

 .نابراين اختالف باليني چنين يافته اي ممكن است خيلي كم باشدلوزه برداري شده كمك چنداني نميكند، ب
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 نظام مراقبت و گزارش دهي
 

 رضا مجدزادهدكتر سيد 
دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت، دانشگاه علوم پزشكي                 

 تهران
 

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 مراقبت را تعريف كند 

 استفاده هاي نظام مراقبت را فهرست نمايد 

  مثال بزندچند مورد از اهداف يك نظام مراقبت را 

 ارتباط بين اهداف نظام مراقبت و توانايي آن در تشخيص موارد را شرح دهد 

 هاي ارزيابي توانايي نظام مراقبت در تشخيص موارد را نام ببرد شاخص 

  حساسيت نظام مراقبت را برشمردرعوامل موثر ب 

 مراحل ارزيابي يك نظام مراقبت را مشخص كند 

 تعريف مراقبت
مستمر و منظم داده هاي    و انتشار به هنگام،      تفسير   ،گردآوري، تجزيه و تحليل   رت از   عبا»  مراقبت    « 

مهم اين است كه از اين اطالعات براي مداخله هاي الزم در نظام سالمت يك جامعه                .   مي باشد مربوط به سالمتي  
 . ابي برنامه هاي سالمتي باشداين مداخله مي تواند در زمينه نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و يا ارزشي. استفاده شود

 انتخاب  Surveillance و   Care معادل دو لغت انگليسي      ،واژه مراقبت فارسي،    درالزم به ذكر است كه      
باشد و توجه خواننده به اين نكته جلب مي شود كه             مي Surveillanceمنظور از مراقبت همان معادل      .  شده است 

هايي را   مجموعه فعاليت :  برنامه سالمتي  ضمنا   .تفاوت دارد )  Careبا  مترادف    (مراقبت بيمار اين مفهوم از مبحث     
 .مي گويند كه براي حل يك مشكل مربوط به سالمتي و يا ارتقاي وضعيت موجود طراحي و اجرا مي شوند
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  آيا شما مي توانيد مثالي از مراقبت در زندگي روزمره خود بزنيد؟ ـ1سئوال 

 هاي دست اندر   سازمان.  ت ترافيك شهر را يك نظام مراقبت دانست       به عنوان مثال مي توان كنترل وضعي     
ي مستقر در سطح شهر و يا گزارش واحدهاي راهنمايي و                هادوربين(كار كنترل ترافيك با ابزارهاي گوناگون         

 .به طور مستمر و منظم اطالعاتي را ارائه مي كنند كه حاكي از وضعيت ترافيك مي باشد) رانندگي

 يت اصلي اين نظام مراقبت چيست ؟      خصوص ـ2سئوال 

پايه اطالعات حاصل از اين نظام مراقبت، مداخله هاي الزم براي كنترل وضعيت                مهم اين است كه بر      
به عنوان مثال با اعالم مسيرهاي شلوغ از طريق راديو، افراد در انتخاب مسيرهاي مناسب                   .  ترافيك انجام گيرد  

 .راهنمايي شوند

 هاي ديگري از مراقبت در زندگي روزمره خود ارائه دهيد ؟ توانيد مثال ي آيا م ـ3سئوال 

 امتحانات كالسي در طول      ،هاي درس   حضور و غياب كالس     ،هاي منظم وزن توسط افراد      گيري اندازه  
 .  نمونه هايي از مراقبت در زندگي روزمره افراد مي باشند…نيمسال تحصيلي و 

  هاي نظام مراقبتكاربرد

 يابي وضعيت ارز ـ 1
 تعيين اولويت ها ـ 2
 پايش و ارزشيابي برنامه ها ـ 3
 شناسايي مشكالت  ـ 4
 ايجاد زمينه براي انجام تحقيق  ـ 5

 و يا عوامل خطر مهم       …مراقبت مي تواند معطوف به يك بيماري مثل سل، ماالريا، سرطان مري و                
همچون (ها   وفور حشرات ناقل بيماري    ازجمله  .   باشد …  همچون مصرف سيگار، رفتارهاي پرخطر جنسي و         

 .بخشي از مراقبت بيماري ماالريا را شامل مي شود) گونه هاي مختلف پشه آنوفل

 اهداف نظام مراقبت
 : مورد زير مي باشديك يا چند نظام مراقبت دنبال مي كند شامل يك معمول به طور اهدافي كه  

 تعيين اهداف برنامه   ـ   4  معرض خطر  هاي در   گروه شناسايي ـ   3  شناسايي اپيدمي ها  ـ   2  پايش روند  ـ   1
 . هاارزيابي پيشرفت مداخله ـ 5
 

همان طور كه مشخص است ميزان بروز       .  بروز ماالريا در سال هاي اخير را نشان مي دهد          1شكل شماره   
وده و اين    در هزار ب   76/1، بروز بيماري در كشور      70بيماري سير نزولي قابل توجهي داشته، به طوري كه در سال             

 . در هر هزار نفر جمعيت رسيده است2/0 به 1388 برابري در سال 8ميزان با كاهش 
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 به نظر شما صحيح مي باشند ؟ماالريا  آيا اعداد ارائه شده براي بروز بيماري  ـ4سئوال 

(Under reporting)   كمتر از حد واقع   معموالً بسياري از نظام هاي مراقبت، تعداد موارد بيماري را             
 : به سه دليل زير باشدعلت اين موضوع مي تواند . مي كنند گزارش

 ،  مراجعه نكردن كليه بيماران به واحدهاي ارائه خدمات ـالف
 ،  تشخيص داده نشدن همه آنها ـب
 . به نظام مراقبت گزارش نكردن همه موارد بيماري) صورت تشخيص در (ـ ج

نيز وجود  (Over-reporting)   گزارش بيش از حد واقع     انتظار   از نظام هاي مراقبت    البته در مورد برخي     
به نظر مي رسد در اين شرايط      .  زايي بيش از حد واقع گزارش مي شود        به عنوان مثال در برخي كشورها مرده       .  دارد

 مرده  به عنوان مرده زايي وجود دارد و  به همين دليل          )  پس از تولد  (به گزارش موارد مرگ نوزادان      در افراد   تمايلي  
در واقع در صورت گزارش مرگ نوزادي بايستي به دنبال علل آن باشند              .   بيش از حد انتظار گزارش مي گردد      ،زايي

 كم شماري ولي در صورت گزارش مرده زايي، چنين پيگردي را به دنبال ندارد به همين دليل در برخي اوقات،                       
 .زايي، بيش از حد واقع مي باشدموارد مرگ نوزادي وجود دارد و در عوض، گزارش موارد مرده 

 مفيد نميباشند ؟ماالريا خصوص بروز بيماري   در1 آيا اطالعات ارائه شده در شكل  ـ5سئوال 

 ـ  بيماري(يك مقوله مربوط به سالمتي      »  بررسي روند تغييرات  «به نظر مي رسد اگر هدف نظام مراقبت        
در واقع    . استفاده مناسبي كرد    ، شده از اطالعات    باشد، بتوان عليرغم صحيح نبودن موارد گزارش        )  عامل خطر 

دست ه  با اطالعات ب   صحيح نمي باشند ولي       1عليرغم اين كه مي دانيم خود اعداد بروز به دست آمده در شكل                
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براي مفيد بودن نظام مراقبت     :  در نتيجه .  شت بيماري دا  بروزخصوص كاهش     درقضاوت درستي   آمده مي توان   
باشد   ثابتصورتي كه نسبت موارد تشخيص داده شده در حد قابل قبولي              در  . نيست نيازي به كشف همه موارد    

 .  استفاده كردپايش روندمي توان از اطالعات نظام مراقبت به خوبي براي 

 هايي هستند؟  معموالً محل گردآوري داده ها براي مراقبت چه مكان ـ6سئوال 

 عمده آنها از مراكز ارائه خدمات دولتي و خصوصي            متنوع هستند ولي   ،منابع گردآوري داده هاي مراقبت   
توجه به اين نكته الزامي است كه بيشتر اين داده ها            .   مي باشند …ها و  ها، مطب ها، آزمايشگاه   همچون بيمارستان 

به عالوه تعداد اين واحدها     .  هنگام ارائه خدمات و توسط همان كساني كه خدمات را ارائه مي دهند توليد مي شوند               
 : در نتيجه وطح كشور بسيار زياد هستنددر س
 .اند اجرا شود اي نديده توسط كاركناني كه آموزش هاي ويژه بوده و سادهنظام مراقبت بايد  •
 .مقدار الزم گردآوري شوند حداقلروش ممكن و در  ساده ترينداده ها به  •
 .از اصول ايجاد نظام مراقبت مي باشند قابليت اجرا و كم هزينه بودن •

 
اين  در   يبيماروقوع  مقايسه  در شناسايي همه گيري ها    .  دوم نظام مراقبت شناسايي اپيدمي ها معرفي شد      هدف  

حال .  استوقوع اپيدمي   نشان دهنده     ،بروز بيش از حد انتظار     و مواجه شدن با      هاي قبل  سالماه مشابه از     با   زمان
صحيح و دقيق   نسبتاّ  يي موارد را به صورت       بايستي شناسا  ،نظام مراقبتي به هدف شناسايي اپيدمي عمل كند        اگر  

به عنوان مثال اگر مواردي از بيماري ماالريا وجود داشته باشند بايستي براي اعالم اپيدمي به درستي                   .  انجام دهد 
 ،پس در اين حالت برخالف شرايطي كه هدف مراقبت           .   مشخص شود  همه گيريشناسايي و گزارش شوند تا        

نيز اهميت زيادي     معرض خطر   توانايي نظام مراقبت در شناسايي بيماران و يا افراد در          شناسايي روند بيماري بود،     
نظام مراقبت چه باشد، خصوصيات مورد انتظار از آن متفاوت            براساس اينكه هدف هر       :در نتيجه .  پيدا مي كند 
 . خواهد بود

در جمهوري  .  اري متفاوت است   نظام مراقبت بر حسب مرحله مبارزه با بيم        هدف گذارينكته مهم اين است كه      
كه به  ( برنامه مبارزه با ماالريا در مرحله كاهش بار بيماري ماالريا               80اسالمي ايران كه تا قبل از انتهاي دهه           

بوده است، پايش روند بيماري اهميت زيادي داشته كه نظام مراقبت بر آن اساس عمل                 )   مي نامند كنترلاصطالح  
 ماالريا كه پيش بيني، شناسايي و اقدام به          (Elimination)حذف  وع برنامه براي    ولي از زمان شر   .  مي كرده است 

موقع عليه اپيدمي ها اهميت پيدا مي كند، هدف گذاري نظام مراقبت براي شناسايي ايپدمي ها تغيير مي كند و بايد                    
پايش روند كه ثبات      (در اين حالت ديگر مانند هدف نخست      .  متناسب با آن تغييراتي در نظام مراقبت صورت گيرد         

 . اهميت بيشتري پيدا مي كندصحت تشخيص تعداد مواردنمي باشد و ) در آن اهميت زياد داشت

 توانايي نظام مراقبت در تشخيص موارد
ويژگي  ،(Sensitivity)  حساسيت،  توانايي نظام مراقبت در تشخيص موارد را با شاخصهاي                   

(Specificity)  ،   ارزش اخباري مثبت  (Positive Predictive Value)    ارزش اخباري منفي   و(Negative 
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Predictive Value))   حساسيت و ،  شاخص  بين اين چهار    در  .برآورد مي كنند )  هاي تشخيصي  همچون آزمون 
  :اگر جدول زير را در نظر بگيريد.   از اهميت بيشتري برخوردارندارزش اخباري مثبت

 
  در واقعيت)و يا عامل خطر(بيماري       

 عدم حضور         حضور                         
              شدهنظام گزارش در
    مراقبت 

 
   نشده                                 

 
 

 :  عبارت خواهد بود از حساسيت
 موارد درست شناسايي شده توسط نظام مراقبت    مثبت واقعي  

 يا                   

                كليه موارد در جمعيت     منفي كاذب + عي مثبت واق

 
اهميت حساسيت نظام مراقبت در اين است كه توانايي آن را در شناسايي موارد در جمعيت نشان مي دهد                    

يا به عبارتي ديگر نسبت      .توجه كنيد كه بحث قبلي در خصوص كم شماري مراقبت به اين قسمت مربوط مي باشد              
به عنوان مثال اگر حساسيت نظام مراقبت مرگ مادري در جايي            .  نظام مراقبت را نشان مي دهد    كم شماري يك    

 درصد باشد به اين معني است كه تعداد موارد مرگ مادران واقعي را بايد با ضرب كردن تعداد گزارش شده                          50
 . به دست آورد) است% 50=2/1كه عكس  (2توسط نظام مراقبت مرگ مادر در عدد 

 ميالدي حاكي از اين بود كه         2008ن مثال ماالريا، گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال             در هما 
). شيوه برآورد حساسيت در همين گفتار خواهد آمد         ( درصد مي باشد     88حساسيت نظام مراقبت ماالريا در ايران         

 15909شت در آن سال     نتيجه اين كه اگر تعداد موارد گزارش شده مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهدا                
 نفر محاسبه شده     18078 اين سازمان    2008مورد بيماري ماالريا بوده است، تعداد برآورد شده در گزارش سال              

 World Malaria) ضرب مي شود تا اين عدد برآورد شود           88/0 در يك تقسيم بر       15909در واقع عدد    .  است
Report, 2008). 

 يك از نظام هاي مراقبت برآوردي از حساسيت وجود دارد كه بر              به همين ترتيب مي بينيم كه براي هر       
اين .  اساس آن مشخص مي شود كه تعداد واقعي موارد بر اساس تعداد گزارش شده را چگونه مي توان برآورد كرد                   

 براي حاالت مختلف قابل محاسبه است، كه البته با توجه به شناخت از                (Correction factor)ضريب تصحيح   
قوله مرتبط با سالمت و نيز عملكرد نظام سالمت اين عدد براي تصحيح عدد گزارش شده نظام مراقبت                    طبيعت م 

 مثبت كاذب   مثبت واقعي                                             
 
 

    منفي واقعي   منفي كاذب                                 
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.  ضرب مي كنند  15به عنوان مثال تعداد مرگ گزارش شده ناشي از بيماري ايدز را معموالً در عدد                .  استفاده مي شود 
 2005 براي ايران در سال      6/1حدود  يا اين كه در خصوص ميزان مرگ مادران باردار كه اين ضريب تصحيح در                 

 مورد بوده است،    278يعني اگر تعداد مرگ گزارش شده براي مادران باردار در آن سال              .  ميالدي برآورد شده است   
يكي از نكات فني مورد توجه شيوه محاسبه          .   (.Yazdizadeh et al) مورد باشد  445بايد تعداد واقعي حدود      

 و  روش صيد ـ باز صيد    شيوه متدوال براي آن وجود دارد، يكي استفاده از            حساسيت نظام مراقبت است كه دو        
 آورده  875 در صفحه    4كه در پاسخ سوال     (ديگري برآورد سه عاملي موثر بر كم شماري نظام هاي مراقبت است             

ر مشابه با روش دوم گفته شده د      .  1و ضرب كردن اين سه برآورد براي محاسبه حساسيت نظام مراقبت است            )  شده
برآورد حساسيت نظام مراقبت ماالريا كه منبع سوم انتهاي فصل است در گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال                   

 . استفاده شده است2008
نظام مراقبت  )  كه اهميت آن وابستگي به شيوع در جامعه مورد نظر مي باشد               (  ارزش اخباري مثبت  

 : عبارتست از 
  
 د درست شناسايي شده توسط نظام مراقبتموار      مثبت واقعي              
 يا                  

  جمعيت گزارش شده به نظام مراقبت كليه موارد    كاذب مثبت + مثبت واقعي        
اي صورت   هاي مداخله  ارزش اخباري مثبت از آنجا مهم است كه برحسب گزارش يك مورد بايستي اقدام              

 گزارش يك مورد سرخك، بيماريابي وسيع در خانه هاي اطراف فرد بيمار                صورت  گيرد، مثالً اگر قرار است در      
 . باال باشد،صورت گيرد آنگاه الزم است ارزش اخباري مثبت نظام مراقبت سرخك

ـ 7سئوال    H1N1آنفلوانزاي  نظام مراقبت براي بيماري     يك  بگيريد كه شما مي خواهيد       نظر   در  
 ظام مراقبت شما بايستي چگونه باشد؟در اين حالت ارزش اخباري ن. طراحي كنيد

هرچه اقدامات بعدي گزارش موارد پرهزينه تر و يا پرزحمت تر باشند، بايستي ارزش اخباري مثبت نظام                   
 .  از طرفي بايد به مخاطره بيماري و نيز هدف برنامه نيز توجه كرد. باالتر طراحي گردد،مراقبت

در اين  .   است نظام مراقبت سندرميك  طرح شده است،    يكي از مفاهيم مهم كه در اين نظام مراقبت م           
. نظام پيش از اين كه مبناي گزارش دهي بيماري تشخيص داده شده باشد، از عاليم موجود استفاده مي شود                        

 اهميت پيدا كرده    بيوتروريسمنمونه هاي اين نوع نظام مراقبت را مي توان در دهه هاي اخير در سطح جهاني كه                 
مانند حمله با عامل سياه زخم در       (ع در اين نظام مراقبت مشخص نيست كه حمله بيوتروريستي           در واق .  است، يافت 

در نتيجه نظام سالمت بايد حساس به هر گونه تجمع زماني           .  در مورد كدام عامل بيماري زا روي داده است        )  آمريكا
يي نيز از همين نوع نظام مراقبت        در مورد عوارض ناخواسته دارو    .  و يا مكاني معني دار عاليم هشدار دهنده باشد         

                                                 
) منابع براي مطالعه بيشتر(عالقمندان به شيوه برآورد حساسيت نظام مراقبت مي توانند به نمونه هاي ارايه شده در منابع دوم و سوم  1

 .همين گفتار مراجعه نمانيد
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 نيز شرايط مشابهي رخ     2009 با منشاء خوكي در سال        H1N1در زمان وقوع اپيدمي آنفلوانزاي       .  استفاده مي شود 
در واقع ابتدا كه هدف شناسايي ورود بيماري به ايران بود، فردي كه واجد تاييد تشخيص آزمايشگاهي بود به                     .  داد

اما با پيشرفت بيماري و براي جلوگيري از سرايت بيشتر در سطح جامعه قرار بر                .   مي شد عنوان بيمار در نظر گرفته    
اشتهايي،  بي و حالي، بي عضالني، دردهاي سرفه، تب،نشانه هاي   اين شد كساني كه عاليم شبيه به آنفلوانزا مانند          

فلج اطفال نيز به همين      در خصوص   .  داشته باشد مظنون تلقي شده و از حضور در اماكن عمومي اجتناب كنند               
صورت است كه براي اين كه موردي از نظر نظام مراقبت خارج نشود، نظام مراقبت بر اساس عالمت فلج شل حاد                      

نتيجه اين است كه در دانستن هدف برنامه          .  شكل گرفته است كه حساسيت نظام مراقبت را افزايش مي دهد            
ل مي گيرد براي تعيين اين كه نظام مراقبت چگونه شكل           سالمت و متعاقب آن نظام اطالعاتي كه براي آن شك           

 . آورده شده است2بگيرد مهم است كه اين فرايند در شكل 
 

يكي از موارد بسيار      
تعريف مهم در نظام مراقبت       

) ها بخصوص بيماري    (موارد
اين تعريف بايستي      .  است

معموالً .  عملي و واضح باشد     
ارهاي تعريف موارد در         معي

به .  شرايط گوناگون متفاوتند    
 عنوان مثال موارد ارجاع غير      
فوري براي بهورزان در برنامه      

ست از   ا كشوري ديابت عبارت  
 سابقه ديابت در    و يا چاقي  ”  :

وشي و يا   پرخوري، پرن (دارا بودن دو عالمت يا بيشتر از عاليم ديابت            و يا فشار خون باال      و يا يكي از افراد خانواده     
بار يا بيشتر سقط       سابقه دو  و يا  سابقه مرده زايي     و يا  كيلوگرم يا بيشتر     4سابقه زايمان نوزاد با وزن        و يا )  پرادراري  
 .”خودبخود
 :درحالي كه موارد ارجاع فوري براي بهورزان بشرح زير است  

 خوردن و وجود ترشحات اطراف       مشاهده هرگونه زخم، تغيير رنگ، ترك      و يا   عوارض كاهش يا افزايش قند خون       
 ”ناخن پاها

 ميلي گرم در    126دو نوبت قند خون وريدي ناشتا مساوي و يا بيشتر از              :  و معيارهاي تشخيص ديابت    
  ميلي گرم در دسي ليتر 200 گرم گلوگز مساوي يا بيشتر از 75 ساعت بعد از مصرف دو قند پالسما و يادسي ليتر 
 :ترل ديابت از سه روش اندازه گيري استفاده مي شود باالخره اينكه براي پايش كن 
  (HbAlC) هموگلوبين گليكوزيله ، قند خون،قند ادرار

ارزيابي نظام مراقبت

اجراي نظام مراقبت
تعريف شده

تعريف موارد، انتخاب 
كاركنان وابزار الزم

تعيين اهداف

 ـ مراحل تكوين نظام مراقبت2شكل
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ـ 8سئوال    كدام داراي بيشترين و كمترين حساسيت و        كنيدگزينه زير مشخص      بين چهار    از  
 ؟ارزش اخباري مثبت هستند

ـ  ارجاع غيرفوري ب   ـ الف    پايش كنترل ديابت توسط هموگلوبين      ـ  دديابت   تشخيص   ـ  ج    ارجاع فوري بهورزان    
 گليكوزيله
  

خانه بهداشت و يا پايگاه                        
)                 بيشترين حساسيت(

مركزبهداشتي درماني روستايي و يا شهري                            
)                  كاهش حساسيت(

بيمارستان شهرستان                        
)                    ارزش اخباري مثبت بيشتر (

بيمارستان دانشگاهي                                   
)                                      ارزش اخباري مثبتبيشترين(

حساسيت

ارزش اخباري مثبت

يعني .  خدمات سالمتي در بسياري از كشورها از جمله ايران به صورت سطح بندي شده ارائه مي گردند                  
 و خانه هاي بهداشت    ها اينكه در محيطي ترين سطح در شهرها و روستاها، خدمات در بخش دولتي بوسيله پايگاه                

ها و بهورزها و سپس مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري عمدتاً توسط پزشك                    به ترتيب توسط كاردان    
استاني   هاي شهرستان و   بيمارستانيعني  سطوح بعدي خدمات     فرد به   درصورت لزوم   .  عمومي صورت مي گيرد  

درمان   در واقع تعريف موارد در نظام بهداشت و       .  اشندتر مي ب  امكانات تخصصي    كه داراي تجهيزات و    دمي شوارجاع  
 نشان داده شده در سطوح محيطي تعريف موارد از          3همانطور كه در شكل     .  كشور با اين ساختار انطباق يافته است      

 ثبت و گزارش شوند و      ،مل بيماري حتاين مسئله باعث مي گردد كليه موارد م      .  بيشترين حساسيت برخوردار مي باشد   
 در سطوح باالتر    اما.   ـ   8مانند تعريف موارد ارجاع غيرفوري براي بهورزان در سئوال            (گردند مراقبت خارج ن   از نظام 

ارائه خدمات در حالي كه از حساسيت تعريف كاسته مي شود بر ارزش اخباري مثبت آن افزوده شده و بيشترين                        
استوار است و احتمال     )  ي و تجهيزاتي ويژه    با امكانات انسان  (  هاي دانشگاهي  ارزش اخباري مثبت در بيمارستان     

 . آنها به حداقل مي رسد در) مثبت كاذب(تشخيص نادرست موارد بيماري 
ابتدا از  .  اي مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد       كه در تشخيص يك مورد بيماري نيز شيوه        شايان ذكر است  

ت منفي بودن سئواالت با اطمينان قابل قبول          صور  در اين موارد در   .  شود سئواالت با حساسيت باال استفاده مي      
هاي با ويژگي باال      از آزمون  افتراقينهايت براي تشخيص      در.  توان احتمال بيماري مورد سئوال را منتفي دانست        مي

 ت و درمان ـ تغييرات حساسيت و ارزش اخباري مثبت،تعريف موارد در نطام بهداش3شكل 
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 .شود كه ارزش اخباري مثبت بااليي دارند براي تاييد تشخيص استفاده مي
 

 :ل توجه وجود دارددر تعريف موارد نظام مراقبت دو نكته مهم و قاب
  . متفاوت باشد، تعريف موارد، براساس اهداف نظام مراقبت مي تواند در سطوح مختلف ارائه خدماتـ 1
به   . نمي توان انتظار داشت كه تعريف هاي مورد استفاده در نظام هاي مراقبت كشورهاي متفاوت يكسان باشند                ـ  2

طب منابع   در سطح ارائه خدمات كشور با تعريف هاي          ها و يا شرايط خاص     همين دليل گاهي تعريف بيماري    
 .ساير كشورها انطباق كامل ندارد كه اجتناب ناپذير است

 واقعه سالمتي

 تشخيص

منابع گزارش
تسهيالت بهداشتي

ثبت مرگ
آزمايشگاهها

جامعه 

توسط چه كسي و چگونه

:فرايند گزارش دهي
 وجود فرم هاي مناسب گزارش•
تكميل فرم ها و تصحيح آنها•
اطمينان از محفوظ ماندن •

اطالعات مهم
:مديريت داده ها

 گرداوري، ورود دادها و تصحيح•
 ذخيره سازي داده ها•
ورود داده ها و تصحيح آنها•
تجزيه و تحليل و تهيه گزارش•
انتشار گزارش•
اطمينان از رعايت امانت در اطالعات•

گيرندگان داده

...را بطين، بهورزان و

مراكز بهداشتي درماني

مركز شهرستان

 جريان � 6شكل شماره 
اطالعات درنظام مراقبت

ذينفع هاي سالمتي

ت
س خوراند مراقب

پ

 
  ـ جريان اطالعات در نظام مراقبت4شكل 

 است گام نخست     شده همانطور كه مشخص  .  مراحل تكوين نظام مراقبت را نشان مي دهد        4شكل شماره   
 . تعيين گردند…خص كردن اهداف نظام مراقبت مي باشد تا براساس آن تعريف موارد، كاركنان الزم و مش

هاي واگير در وهله نخست بر روي شناخت افراد و             ي توجه اهداف نظام مراقبت در بيماري        به طور كلّ  
.  اهميت زيادي دارد   ،خطر بيماري و توزيع عوامل       ر محاسبه با  ،هاي غيرواگير   ولي در بيماري   ،گزارش موارد است  

هاي غيرواگير همچون استعمال دخانيات، مصرف الكل،         براي همين امروزه برنامه مراقبت از عوامل خطر بيماري         
خصوص   در.  تغذيه، فعاليت بدني، چاقي، فشار خون، قند و چربي خون در كشورهاي مختلف در حال انجام است                   
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نظام اند كه به عنوان مثال       ز بيماري، عوامل خطر مورد توجه قرار گرفته        نيز عالوه بر مراقبت ا     دارهاي واگير  بيماري
  . را مي توان نام بردHIV/AIDS در برنامه مراقبت رفتاري

انواع .   واقعه سالمت تحت مراقبت تعريف مي شود        ،همانطور كه ذكر شد براساس اهداف نظام مراقبت         
 : د عبارتند از اطالعاتي كه به طور معمول تحت مراقبت قرار مي گيرن

 ...  و  جنس، به تفكيك سن:مرگالء و موارد ابت ـ 1
 اين  …ازجمله نتايج سرولوژي، باكتريولوژي، پاتولوژي، مقاومت به داروها و             :  نتايج آزمايشگاهي  ـ   2

مراقبت با توجه به اين كه عمده آزمايشگاه ها مجهز به فناوري اطالعات هستند و داده هاي بيماران را به                   
 Laboratory-basedي ذخيره سازي مي كنند، فصل نويني از توسعه نظام هاي مراقبت تحت عنوان             خوب

surveillance                 تلقي مي شود كه عالوه بر بيماري ها و عوامل خطر مي تواند كيفيت ارايه خدمات باليني را 
 .نيز پايش كند

 )كه قبالً اشاره شد(عوامل خطر  ـ 3
 ها ها و يا حساسيت به حشره كش ناقلين منطقه، وفور آنمانند نوع : وضعيت ناقلين ـ 4
 …دسترسي به آب آشاميدني، سطح آلودگي هوا، بهسازي محيط و : شرايط محيطي ـ 5
  انساني  و حيواني : بيماريهامخازن ـ 6
 … مانند سن، جنس، مهاجرت و :خصوصيات جمعيت ـ 7
ه، تعداد افراد درمان شده و يا اماكن          هاي مصرف شد    همچون واكسن  :مداخله هاي صورت گرفته   ـ   8

 .سمپاشي شده 
در سال هاي اخير كه اهميت تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت، در حفظ، تامين و ارتقاي سالمت بيشتر                 
شناخته شده است، گسترش نظام مراقبت به غير از سازمان هايي كه وظيفه نخست آن ها تامين سالمت                  

 .رار گرفته استمردم است مطرح و مورد تاكيد ق
 گزارش خود را منتشر كرد،       2008 كه در سال      كميسيون تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت    

راهبرد مهمي را براي ارتقاي وضعيت تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت معرفي كرد كه مسئول بودن                  
 اهداف نيز   براي تحقق .  به عنوان مسئول سالمت و عدالت در سالمت است        )  فراي وزارت بهداشت  (دولت  

. 2 بود "اندازه گيري و درك مشكل و ارزيابي اقدامات       "سه اصل مهم را مد نظر داشت كه يكي از اين سه             
 و مسئول در نظر گرفتن دولت و اصل اندازه گيري             "سالمت در همه سياست ها    "تلفيق اين رويكرد    

 مراقبت جامعيتي بيش از     ي وضعيت تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت بايد      3نشان مي دهد كه براي ارتقا    
همگام با اين اقدام شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كه به نيابت از                  .  وزارت بهداشت داشته باشد    

كه در زمان   (هيئت دولت به مسايل سالمت مي پردازد، شاخص هاي عدالت در سالمت را مصوب كرده                
عالوه بر  (و سازمان هاي اجرايي    )  اند مورد بوده    52،  1/2/1389تصويب در هفتمين جلسه شورا در تاريخ        

                                                 
 ."مقابله با توزيع ناعادالنه قدرت، پول و منابع" و "بهبود شرايط زندگي"دو اصل ديگر عبارتند از  2
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 در سطح ملي و استاني نسبت به گردآوري داده هاي            1391را موظف نمود تا از سال        )  وزارت بهداشت 
از جمله اين شاخص ها كه گردآوري داده هاي       .  مربوط، تجزيه و تحليل و اقدام بر اساس آن ها اقدام نمايند          

د مي توان از درصد بيكاري، خط فقر مطلق، خط فقر شديد، نرخ             آن ها به عهده ساير سازمان ها خواهد بو      
 .خالص ثبت نام كودكان در آموزش ابتدايي و نرخ ماندگاري تا پايان دبستان را نام برد

 داراي اجزاي متعددي هستند كه در سمت چپ تصوير به            4كليه مراحل مطرح شده در شكل        
 كل جريان اطالعاتي نظام مراقبت پس خوراند         ليكن يكي از نكات مهم در          .  آنها اشاره شده است    

(Feedback)  صورت ارائه پس خوراند مناسب به كليه ذينفع هاي            اين است كه در     اعتقاد بر .  مي باشد
، مديران و باالخره    )اعم از بخش خصوصي و دولتي     (سالمتي از جمله كاركنان درگير تشخيص و درمان          

 .تقويت مي گرددها با نظام مراقبت   همراهي آن،مردم عادي

 ارزيابي نظام مراقبت 

بخشي از دوره كاري خود به عنوان         در  عمل بسياري از دانش آموختگان دوره هاي علوم پزشكي              در
دانش مورد نياز اين افراد ارزيابي نظام         .  ند درگير نظام مراقبت مي باش     ،كارشناس و يا مدير ارائه خدمات دولتي        

 اختصاص  ،شد، به همين دليل بخشي از اين متن به ارزيابي نظام مراقبت              مراقبت و شيوه هاي تصحيح آن مي با      
 .  براي مرور و تحكيم يافته ها در انتهاي متن يك تمرين، پيش بيني شده كه انجام آن مورد تاكيد است.يافته است

 
 :ارزيابي نظام مراقبت شامل دو قسمت كلي مي باشد كه در قالب دو سئوال مطرح مي گردند 

 يا وجود نظام مراقبت مورد بررسي ضروري است؟آ) الف
 درصورت ضرورت آيا نظام مراقبت از عملكرد مناسبي برخوردار مي باشد؟) ب

  :گرفتن موارد زير قابل انجام است نظر در با) الف(پاسخ به سئوال 
 قابليت سرايت   ـه ها  جهاني به داد     نياز كشوري و   ـ مرگ و مير آن      ،بروز بيماري، شدت  بار ناشي از موضوع از جمله       

 .  امكان مداخله بر روي واقعه تحت مراقبتـ اثرات اقتصادي اجتماعي ـو يا وقوع اپيدمي 
 :نظام مراقبت مورد بررسي، عملكرد آن طي چهار مرحله ارزيابي مي شودوجود در صورت ضرورت داشتن 

  .ارزيابي منابع ـ 4، بررسي خصوصيات ـ 3، تعيين سودمندي ـ 2، توصيف نظام مراقبت ـ 1

 توصيف نظام مراقبت ـ  1

 :اين مرحله براي شناسايي كامل نظام مراقبت صورت مي گيرد و خود شامل موارد زير است 
  )… اعم از بيماري، علت و يا (انواع وقايع تحت مراقبت  -
 جمعيت تحت پوشش ، عامل تشخيص دهنده  تعريف عملي موارد، -
 ) …شخيص اپيدمي، تعيين روند تغييرات  و از جمله ت(هاي نظام مراقبت ها  هدف -
يا  آ دركجا تجزيه و تحليل داده ها صورت مي پذيرد؟        مي كند ؟   چه كسي فرم را پر    اينكه  جريان اطالعات، شامل     -
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فواصل گردآوري داده ها چگونه      هاي حاصل از مراقبت توزيع مي گردند؟       گزارش  پس خوراند تهيه مي شود ؟     
 است ؟

 تعيين سودمندي  ـ 2

 .  سئوال مهم مطرح مي باشدسهدر نتيجه . اهميت نظام مراقبت در استفاده از نتايج آن است
 چه اقداماتي متعاقب مراقبت صورت مي گيرد ؟ -
 استفاده كنندگان از نتايج چه كساني هستند ؟ -
 آيا اطالعاتي كه به تصميم گيرندگان مي رسد كافي و مناسب مي باشند ؟ -

 بررسي خصوصيات  ـ 3

باتوجه به اهميت مراقبت در تصميم سازي مهم است كه اطالعات           :    (Timeliness)نتظار در هر مرحله   زمان ا  -
هر مرحله از نظام مراقبت اهميت        نتيجه بررسي زمان سپري شده در       در.  دسترس قرار گيرند    الزم به موقع در   

 .دارد
ر تشخيص موارد قبالً توضيح     هاي توانايي نظام مراقبت د     ارزش اخباري مثبت كه بعنوان شاخص       حساسيت و  -

 . داده شدند
اند و   اي به اين منظور نديده      به طور معمول افراد درگير كار مراقبت آموزش ويژه           :    (Simplicity)سادگي -

 بايستي از سادگي الزمه      ،نتيجه نظام مراقبت    در.  هاي مربوطه را هنگام ارائه خدمات انجام مي دهند          فعاليت
 .ل قابليت رسيدن به اهداف خود را نيز دارا باشدعين حا برخوردار بوده و در

تمايل افراد به گزارش دهي و نيز شركت در مراقبت كه ضامن موفقيت               :    (Acceptability)قابليت پذيرش  -
 . آن خواهد بود

 درصورت ايجاد تغيير در نظام مراقبت بتوان با هزينه و زحمت كم آن را                     :(Flexibility)ي  انعطاف پذير  -
به عنوان مثال اضافه كردن بيماري و يا مشخصات فردي جديد به نظام مراقبت قبلي در زمان                    .  اعمال نمود 

 . قابل انجام باشداندك مالي ـكم و با صرف منابع انساني 
هايي از جمعيت را     اينكه گزارشات حاصل از نظام مراقبت چه گروه        :    (Representativeness)  معرف بودن  -

جغرافيايي و يا الگوهاي خاص در دريافت خدمات مثل مراجعين به بخش دولتي،             شامل مي شود از جمله توزيع      
 …بستري و 

 نشان داده شده كه در نظام مراقبت حفظ         6در شكل شماره    :    (Ethical considerations)مالحظات اخالقي  -
 .برخوردار است كه بايستي مورد توجه قرار گيردوااليي اسرار افراد از اهميت 

 ابع  ارزيابي من-4

اين .  مرحله آخر بايستي مشخص نمود به ازاي عمليات انجام شده چه هزينه هايي صورت گرفته است                 در
 . هستند تجهيزات ومواد) و بنيروي انساني ) الفهزينه در دو قالب 
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 تقويت نظام مراقبت 
از جمله آن ها   .  تحليل مشكالت نظام مراقبت حاكي از تعدد عواملي است كه بايد به ارتقاي آن ها پرداخت              

توسعه نظام مراقبت با جامعيت باال است كه بتواند طيف گسترده اي از وضعيت هاي مرتبط با سالمت را از جمله                       
و كشوري مورد هدف    )  .Alikhani et al(عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير و يا وضعيت تغذيه را در سطح استاني              

 سالمت با فناوري هاي نوين است كه بتواند از ظرفيت فناوري            موضوع دوم به روز رساني نظام مراقبت       .  قرار دهد 
يكي از تجربيات كشور در اين زمينه استفاده از تلفن همراه بوده كه                .  بخصوص فناوري اطالعات استفاده نمايد     

ت كه البته با توجه به گستره فناوري اطالعا        )  .Safaei et al(نشان داده چقدر در اين زمينه توانسته موثر باشد            
به اين منظور بايد تغييرات متعددي در نظام موجود حتي           .  مي تواند ظرفيت خيلي زيادتري در اين زمينه وجود دارد         

 ). .Azar et al( در بيماريهاي واگير ايجاد شود 
مطالعه اي در ايران نشان داده است       .  موضوع شناخته شده ديگري كمي مشاركت در گزارش دهي است          

 درصد از آنان به شماره تماس آن          16م ارگان گزارش گيري را نمي دانستند و تنها              درصد پزشكان نا    83كه  
به نظر مي رسد مداخله هاي مشخصي براي ارتقاي مشاركت با             ).  Nader and Askarian(دسترسي داشتند    

يه اين مداخله ها بايد در جهت تقويت آگاهي آن ها، مسئوليت پذيري نظام ارا                .  گزارش دهي بايد صورت گيرد     
يكي از جنبه هاي مهم ايجاد تغيير       ).  احمدي و همكاران  (خدمات، ارايه پس خوراند از دانش توليد شده مي باشد            

در اين زمينه قوانين مشخصي كه به مشاركت بخش          .  رفتار در ذينفعان نظام مراقبت وجود و اجراي قوانين است          
گذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش        شوراي سياست    (خصوصي ارايه خدمات و مردم پرداخته وجود دارد             

 . ولي بايد از نظر نوع وقايع تحت مراقبت و هم در شيوه كار بايد به روز رساني در آن ها صورت پذيرد) پزشكي
 به تصويب مجلس شوراي     11/3/1320در ايران قانون اجباري بودن گزارش بيماريهاي قابل گزارش در            

 :ن قانون بشرح زير استبخش هايي از اي. رسيده است) وقت(ملي 
 در فصل نخست مربوط به بيماريهاي آميزشي 

 پزشكان آزاد و كليه بنگاه هاي بهداري كه معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي مي نمايند موظفند در                -ماده سيزدهم   
دون ذكر نام و     آميزشي را كه ديده اند و قبالً به پزشك ديگري مراجعه ننموده اند ب                آخر هر ماه عده بيماري هاي     

 طريقه فرستادن شماره بيماران به موجب آيين نامه اي است كه بهداري كل               .مشخصات بيمار به بهداري بفرستند     
 .تعيين خواهد كرد

 پزشكان آزاد و كليه بنگاه هاي بهداري كه معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي را مي نمايند بايد                   - ماده چهاردهم   
پرسش از بيمار كوشش نمايند كانون سرايت بيماري را معين نموده و در موقع مقتضي بدون                حتي المقدور به وسيله    

 كانون انتشار بيماري به بهداري مربوطه        ذكر نام و مشخصات بيمار اطالعات كافي براي تجسس و بر طرف نمودن            
 .بفرستند كه اقدام الزم به عمل آيد

 :ستدر فصل دوم كه در خصوص بيماريهاي واگيردار ا 
 هر پزشك معالج مكلف است در موقع مشاهده يكي از بيماريهاي واگير نامبرده در زير فوراً به                       -ماده نوزدهم   

 :بهداري محل اطالع دهد
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  ) تيفوس اگزانتماتيك (محرقه    -5    ) تيفوئيد(مطبقه    -4 تب زرد      -3 طاعون     -2     وبا و اسهالهاي وبايي شكل     -  1
 مننژيت ( سرسام واگير    -  11       اسهال خوني  -  10      ) ديفتري( خناق   -  9    جه سرخ –  8     مخملك –  7       آبله -6

 .) سوئت مي لي ير( تب عرق گز - 12  )سربرواسپينال
رييس خانواده نسبت   .   همين وظيفه براي ماماها در مورد تب نفاسي و ورم ملتحمه نوزادان بايد رعايت شود                        

 مسافرين همين وظيفه را عهده دارند به عالوه كدخداها موظفند               ربارهبه اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم د         
 بهداري را مطلع نمايند كه        چنانچه در دهي در عرض يك هفته تلفات متعددي غير عادي مشاهده نمودند فوراً                

 .اقدام مقتضي بنمايد
 -رجمعيت مانند مدارس      عالوه بر بيماريهاي نامبرده بيماريهاي زير هم در صورتي كه در اماكن پ                   - تبصره  

كارخانجات و پرورشگاه كودكان و زندان و غيره ديده شود بايد متصديان آن مراكز و پزشك مسئول آنجا بهداري                     
 :محل را مطلع نمايد

 . تب راجعه، سياه زخم، تراخم،) پتوموني( ذات الريه ، گريپ، سل سينه، ورم غده بناگوش،باد سرخ،  جذام، سياه سرفه
 كليه پزشكان و ماماها و داروسازان مكلفند كه دستورهاي بهداري كل را براي مبارزه با                     -و سوم   ماده بيست   

 . متخلفين به كيفرهاي خالفي طبق آيين نامه بهداري محكوم مي شوند بيماريهاي واگير به موقع اجرا گذارند
ريهاي ماالريا، فلج اطفال، تب مالت،        اين قانون مورد بازنگري قرار گرفته و بيما          30/8/1347در تاريخ              

در خصوص ثبت و گزارش      .   به آن اضافه شد      مسموميت غذايي  و هپاتيت هاي ويروسي     ،بيماريهاي آبله مرغان 
به منظور بررسي و      :اساس اين    بر .  مجلس شوراي اسالمي وجود دارد       18/3/1360اجباري سرطان نيز مصوبه      

 اي و تنظيم آمار بيماري سرطان، كليه آزمايشگاههاي آسيب شناسي            تحقيقات اپيدميولوژيك و پيشگيري منطقه     
و تشخيص طبي و مؤسسات درماني اعم از دولتي و غير دولتي مكلفند هر بافت و نمونه اي را كه به هر عنوان                           

  از بدن انسان زنده نمونه برداري مي شود مورد آزمايش قرار دهند و چنانچه به موارد               " تجسس - تشخيص درمان   "
سرطاني و يا مشكوك به سرطان برخورد نمودند نتيجه آزمايش و اطالعات مورد لزوم را طبق ضوابطي كه در                        
 .آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد محرمانه به مراكزي كه وزارت بهداري معين خواهد كرد ارسال دارند                  

 )مجلس شوراي اسالمي(

 خالصه

و منظم داده هاي مربوط    ، انتشار به هنگام      تفسير مستمر  ،ه و تحليل  مراقبت عبارتست از گردآوري، تجزي    
طراحي هر نظام مراقبت    .   مورد استفاده قرار مي گيرد    ،اين اطالعات براي مداخله الزم در نظام سالمتي       .  به سالمتي 

مهمترين   يكي از .  همين اساس بايستي آن را مورد ارزيابي قرار داد            وابستگي شديدي به اهداف آن داشته و بر         
 نحوه تعريف موارد است كه بسته به خصوصيات ارائه خدمات در هر كشور و نيز اهداف                       ،اركان نظام مراقبت  

 . ها مي تواند متفاوت باشد برنامه هاي مبارزه و كنترل بيماري
 
 

***** 
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 مراقبت بيماري ها
(Diseases surveillance) 

 دكتر شاكر ساالري لك
 دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 هداف درس ا

 :بتواند انتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس 
 مراقبت را تعريف نموده مثال هاي مناسبي ارائه دهد 

 اهداف مراقبت را نام ببرد 

 اجزاء سيستم مراقبت را توضيح دهد 

 نحوه تجزيه و تحليل، تفسير و گزارش داده هاي سيستم مراقبت را شرح دهد 

 نحوه ارزيابي سيستم مراقبت را بيان كند 

 مثال، توضيح دهدتعريف مورد در سيستم مراقبت را با ذكر  

 بيماري هاي مشمول گزارش تلفني را نام ببرد 

 نحوه مراقبت بيماري هاي مشمول گزارش كتبي را توضيح دهد 

 نحوه مراقبت بيماري هاي مشمول گزارش تلفني را توضيح دهد  
 

 

 
 

 (Surveillance)مراقبت تعريف 
ل، تفسير و انتشار اطالعات توصيفي       عبارت از فرايند مستمر و منظم جمع آوري، تجزيه و تحلي            مراقبت

اي از افراد و فعاليت ها مي باشند كه فرايند           شبكه ،سيستم هاي مراقبت .   مشكالت سالمتي است   پايشبه منظور   
فعاليت هاي چنين سيستمي مي تواند در محدوده جغرافيايي يك ناحيه،             .  مي نمايد  فوق را حمايت و پشتيباني      

در اغلب موارد سيستم هاي مراقبت بوسيله واحدهاي بهداشت عمومي            .  ر گيرد منطقه اي از كشور يا جهان قرا       
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اين سيستم ها به منظور هدايت فعاليت هاي پيشگيري از بيماري ها و اقدامات             .  طراحي و به اجرا گذاشته مي شوند      
 . ناميده مي شوند”مراقبت بهداشت عمومي“ تحت نام يكنترل

       حدود براي گروهي از افراد نيازمند خدمات درماني، درمان           ليه و م  مراقبت ممكن است به صورت او، 
 سياست هاي بهداشت عمومي را پايه ريزي        ،يليكن فعاليت هاي مراقبت در حالت كلّ     .   استفاده گردد  …پيشگيري  
 .مي نمايد

  تفسير و انتشار   ،جمع آوري، تجزيه و تحليل    امروزه كارشناسان سازمان جهاني بهداشت مراقبت را عبارت از          
كه مديران بخش هاي سالمت اين اطالعات را به منظور            .   تعريف مي كنند  اطالعات در مورد يك رخداد سالمتي      

 . طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي سالمت و فعاليت ها به كار مي برند
 :به شرح زير تعريف مي نمايدرا  مراقبت (CDC)مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها در آتالنتاي امريكا 

از اطالعات حاصل از    .  جمع آوري مداوم و منظم، تجزيه و تحليل و تفسير داده ها در فرايند توصيف و پايش سالمتي                   
. سيستم مراقبت براي برنامه ريزي، اجرا، ارزشيابي مداخالت و برنامه هاي بهداشت عمومي استفاده مي شود                     

بهداشتي و هم براي ارزيابي اثربخشي برنامه به كار         اطالعات حاصل از فرايند مراقبت براي تعيين نيازهاي خدمات          
در حال حاضر سيستم مراقبت معموالً به عنوان بخش جدايي ناپذير سيستم سالمتي به منظور پايش                 .  برده مي شود 

 .اولويت هاي وقايع سالمتي به شمار مي رود
ي و  د اينكه چه كسي، كِ     عبارتست از ارائه اطالعات توصيفي در مور       نقش اپيدميولوژيك سيستم مراقبت   

 در يك   … پايش وقوع بيماري ها و       ،ليه و مهم سيستم مراقبت    هدف او . كجـا دچـار يـك رخـداد سـالمتي مي شود           
 .به همين دليل ضرورت دارد كه جمعيت تحت مراقبت كامالً و به روشني تعريف گردد. جمعيت مشخص مي باشد

  داد 1600-1700لـين بـار در فاصله سال هاي         بـراي او         لين ه هاي مربوط به گزارش هاي مرگ به عنوان او
و طي سال هاي    . معيارهاي ارزيابي مستمر اثرات نهايي بيماري ها و صدمات در فرايند سالمت جامعه استفاده گرديد              

هـاي گوناگون گزارش بيماري ها ارتقاء پيدا نموده و جهت پايش مستمر فرايند وقوع بيماري ها و صدمات      بعـد روش  
و به همراه موفقيت هاي پيش آمده بررسي هاي سالمت، ثبت و گزارش بيماري ها، شبكه     . تفاده قرار گرفتند  مـورد اس  

. پايگـاه هـاي ديـده ور از پزشـكان و كاركنان بهداشتي به عنوان بخشي از سيستم مراقبت مورد استفاده قرار گرفتند                
مراقبت ايجاد نموده و امكان تجزيه و تحليل هاي          انقالبي در سيستم هاي      ،وتـرهاي پيشرفته  پياسـتفاده از ميكروكام   

 .غير متمركز داده ها و برقراري ارتباط سريع بين افراد و سيستم هاي مراقبت را فراهم كرده است

 اهداف مراقبت
 ارزيابي روند بيماري ها •
 پيش بيني طغيان بيماري ها •
 تعيين جمعيت ها و گروه هاي در معرض خطر بيماري و يا مرگ  •
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 ي اثر نهايي اقدامات پيشگيري، كنترل و درماني و بروز و شيوع بيماري هاي اولويت دار جامعهارزياب •
 تاييد اولويت هاي جاري اقدامات پيشگيري، كنترل در مورد بيماري ها •

 اجزاء سيستم مراقبت

 تعريف مورد
ن حال از حساسيت و  يـك قدم اساسي در هر سيستم مراقبت مي باشد و الزم است ساده و در عي         ،تعريف مورد 

 در  است و در هر بيماري انجام آزمون هاي تشخيص دقيق از اهميت زيادي برخوردار             . ويژگي مناسب برخوردار باشد   
ضمناً . اغلـب مـوارد جهـت شناسـايي موارد از نشانه هاي باليني و معيارهاي آزمايشگاهي همزمان استفاده مي گردد                   

 .يا سير مزمن بسيار سخت مي باشد  طوالني،ءماري هاي با دوره هاي ابتالبيان تعاريف روشن به عنوان موارد در بي

 چرخه مراقبت
در اين چرخه اطالعات با جمع آوري، سازماندهي توليد با          . سيستم مراقبت مشابه يك چرخه اطالعات مي باشد       

طالعات در فرايند تصميم    اين چرخه زماني تكميل مي شود كه ا       . ها و افراد نيازمند شكل مي گيرند       ارجـاع به سازمان   
 . گيري، تغيير و بهبود خدمات بهداشتي به كار گرفته شوند

 )قابليت اطمينان(محرمانه بودن 
اقدامات متعددي  .  جمع آوري مي گردند    ، داده هاي الزم براساس مشخصات افراد      ،در اغلـب سيستم هاي مراقبت     

يت موازين اخالقي و جلب رضايت افراد جامعه به جهـت اطمينان بخشي هم از جهت دوباره كاري و هم از نظر رعا           
م هاي مراقبت و مخازن داده ها و اطالعات و محرمانه نگهداشتن     ستازجمله حفاظت فيزيكي از سي    . كـار گـرفته شود    

 . به نام افراد ها آنها و عدم انتشار گزارش

 جايزه براي مشاركت كنندگان
فراد چه در جهت توليد صحيح و كامل اطالعات و چه            موقعيت يك سيستم مراقبت منوط به مشاركت فعال ا         

 در جهت توزيع و ايجاد دسترسي مناسب آن مي باشد و توليد، عرضه و استفاده مناسب از اطالعات نيز در گرو                         
 .مي باشد تشويق مشاركت كنندگان

 نگرش به مراقبت 
و واژه نشان از دو نوع نگرش به        در واقع اين د   . ددمـراقبت بـه دو شـكل فعال و غيرفعال طراحي و اجرا مي گر              

 به مفهوم پيش بيني انواع امكانات به منظور جمع آوري، ارسال و تجزيه و               مراقبت فعال . انجـام مـراقبت مـي باشد      
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اين امكانات مي تواند شامل تلفن، فاكس، مراجعات ، ارتباطات          . خوراند مي باشد   تحلـيل و توليد اطالعات و ارائه پس       
دنبال پيش بيني و به كارگيري      ه   سيستم مراقبت ب   ،مراقبت غير فعال  در  . ان و واحدها باشد   الكتـرونيك بـين كاركن    

حسب شرايط موجود قرار     امكانـات جهـت جمع آوري و انتشار داده ها و توليد اطالعات نبوده و گرايش انجام كار بر                  
 . مي گيرد

 بيماري هاي قابل گزارش

 اعالم  ، تعدادي از انواع بيماري ها را به عنوان گزارش اجباري          ،نيهـر سازمان ارائه كننده خدمات بهداشتي درما       
 در كشور وجود دارد كه گزارش موارد مربوط به آن بيماري را تاكيد              يمفهوم اين واژه اين است كه قوانين      . مـي نمايد  

 بيماري هاي  اكثـرا بيماري هاي عفوني را در برگرفته اما مي تواند شامل    ،هـاي گـزارش اجـباري      بـيماري . مـي نمايـد   
ليست بيماري هاي گزارش اجباري مي تواند از هر كشوري به كشور ديگر و يا از هر                 . غيرعفونـي و حـوادث نيز باشد      

 .منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت باشد

 مراقبت براساس نتايج آزمايشگاهي

 هاي مورد استفاده در     اسـتفاده از نـتايج تـشخيص آزمايـشگاهي براي بعضي از بيماري ها به عنوان مبناي داده                 
هايي به اين برمي گردد كه تعداد زيادي از بيماران           مزاياي استفاده از چنين روش    .  بسيار مفيد است   ،سيـستم مراقبت  
 مـورد معاينه قرار مي گيرند و استفاده از روش هاي آزمايشگاهي تخصصي و نتايج آنها مي تواند در         ،توسـط پزشـكان   

 .ر گيردنظام مراقبت مورد استفاده قرا

 نظام ثبت

براي يك منطقه جغرافيايي . معمـوالً نظـام ثـبت شـامل همـه يـا تعـدادي از وقايـع و بيماري ها مي باشد              
 اطالعات مشروحي را از موارد بيماري با پيگيري هاي مستمر و يا استفاده از نتايج                ،مـشخص مراكـز ثـبت بـه دقت        

 .ي نمايندآزمايشگاهي يا داده هاي مطالعات اپيدميولوژي فراهم م

 )بررسي ها(مطالعات 

هـاي ادواري يـا مـوردي بـه عـنوان روشـي جهت پايش رفتارهاي مرتبط با بيماري ها،                     معمـوالً بررسـي   
هـاي اشـخاص كـه در ايجـاد بـيماري هـا موثرند، دانش، نگرش و اثر رفتارهاي بهداشتي، نحوه استفاده از                        ويژگـي 

 .موارد وقوع بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيردخدمات بهداشتي و درماني و نيز گزارش هاي فردي 

 نظام اطالعات

اين اطالعات اغلب مجزا از     .  جمع آوري مي شود    ي به صورت وسيع    ها در هـر كـشوري بـه عنوان مبنا داده         
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اين امكان وجود دارد كه از . نيازهاي ديگري جمع آوري مي گردندمنظور رفع  داده هـاي مربوط به بيماري ها بوده به          
 .اين نظام اطالعات در جهت سيستم مراقبت بيماري ها با ايجاد شرايط استفاده گردد

 مرتبط نمودن داده ها
اند جهت افزايش كارايي    مـنابع مخـتلف داده هـا كه به طرق مختلف و از مناطق گوناگون جمع آوري شده                 

 .سيستم مراقبت الزم است با هم مرتبط شده و استفاده گردند

 تفسير و گزارش داده هاي سيستم مراقبتتجزيه و تحليل، 

 تجزيه و تحليل
تجـزيه و تحلـيل داده هـا عموما به صورت توصيفي و با استفاده از استانداردها و روش هاي اپيدميولوژيك                     

ها باالخص در موارد ارزيابي گروه هاي كنترل براي مخدوش كننده ها در  جهـت مقايسه بين گروه   . انجـام مـي گيـرد     
يكي از  . تحليل مقايسه اي پيشرفته استفاده نمود     و  هـا الزم اسـت از روش هـاي تجـزيه             ي بررسـي  طراحـي و اجـرا    

مقادير . نقـش هـاي مـراقبت جهـت تعيـين تغييرات غيرعادي در وقوع بيماري ها تعيين مقادير مورد انتظار مي باشد                     
ي به عنوان معيار جهت سنجش  تعيـين شـده بـه عـنوان مـورد انتظار و يا عدد مبنا در روندهاي گذشته وقوع بيمار                   

 . تغييرات مربوط به بروزهاي مشاهده شده در مطالعات جديد استفاده مي شود

 تفسير
لين سوال اين مي تواند باشد كه آيا اين تغييرات واقعي           او. در ارزيابـي تغييـرات حاصـل از انجـام مـراقبت           

          مچنين تغييرات در مراحل انجام مراقبت      ه جامعـه نـسبت به بيماري و ه        اسـت؟ تعـويض كاركـنان، تغييـر در تـوج
مثال به كار گيري يك فرم جديد، روش كدبندي، تعاريف و يا تغييرات در مسير               . مي تواند در نتيجه تغيير بوجود آورد      

 .حركت داده ها مي تواند به تغيير نتيجه منجر شود

 انجام اقدامات
ـ            ،هـدف از انجـام مـراقبت       قبال . يماري و مـرگ غيرعادي مي باشد       يافـتن راه هايـي بـراي پيـشگيري از ب

. تي را انجام داد كه آن موانع حذف شوند        احال، بايد اقدام  . اند مـشكالت، موانـع و علل بوجود آورنده آنها تعيين شده          
 .براي رفع هر كدام از عوامل موثر اقدام عملي الزم است

عه و مسئولين و ساير افراد در        با همكاران، نمايندگان جام    ،ضـروري است جهت طراحي يك برنامه اجرايي       
 :طرح اقدام الزم است شامل موارد زير باشد ضمناً .صورت نياز گفتگو كرد
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 چه فعاليتي انجام مي شود؟ •

 چه كساني براي انجام اقدامات مسئول هستند؟ •

 تاريخ شروع و تكميل اقدامات كي مي باشد؟ •

 كجا و در چه مكانهايي اقدامات انجام خواهد شد؟ •

 گرفته اقدامات كدامند؟  كارروش هاي به •

 براي اجراي اقدامات چه منابعي استفاده خواهد شد؟ •

 تهيه و ارائه گزارش
براي تجزيه و تحليل و تفسير       .  اند در اغلب كشورها سيستم هاي مراقبت در سطوح مركزي طراحي شده          

قبل .  سالي موثر مي باشند  مطمئن باشيد گزارش هاي ار   .  كلي احتياج به گزارش دهي منظم به همان سطح را دارند           
گزارش تهيه شده الزم است به اهداف، سئواالت موضوعات         .  از تهيه گزارش اهداف سيستم مراقبت را مرور نماييد        

موثر بودن آنها در    از   نمودارها و نقشه ها را مجددا مرور نموده و          ،جداول.  و شاخص هاي سيستم مراقبت توجه نمايد     
الزم است اطالعات مفيد انتخاب شده و در تهيه گزارش به كار گرفته                .  ديياهمراهي گزارش اطمينان حاصل نم     

 تعداد موارد مرگ و علت       ،تعداد موارد بيماري  .  در هر گزارشي ذكر موارد زير از اهميت برخوردار مي باشد            .  شود
 اعالم  رخدادها در وقوع و توزيع بيماري، اهم اقدامات انجام شده، و                  مشخص آنها، چگونگي روند بيماري،      

كليه مستندات الزم ازجمله فرم هاي بررسي مي بايد ضميمه گزارش باشد، هميشه يك              .   براي آينده  هاييپيشنهاد
 . به افراد مسئول در سيستم مراقبت ارسال مي گردد هانسخه از گزارش در نزد گروه مراقب مانده و اصل گزارش

 ارزيابي سيستم مراقبت
در مسير ارزيابي به موارد زير      . سيستم مراقبت الزم است ارزيابي گردد      ،بـه خاطـر ارتقـاء و پويايي مستمر        

 : شودتوجه مي 
 

 هدف ارزيابي

لذا به خاطر موضوع .  كمك به بهبود خدمات بهداشتي درماني ارائه شده مي باشد،هـدف از ارزشيابي سيستم مراقبت    
 .فوق به موارد زير مي پردازيم

 
  هدف هاي سيستم مراقبترابطه وقايع بهداشتي انتخاب شده با •

 نحوه كشف و گزارش دهي اين وقايع •

 چگونگي واكنش سيستم مراقبت به وقايع  •
انجـام ارزيابـي ممكـن اسـت به درخواست سازمان هاي مختلف صورت گيرد ازجمله وزارت بهداشت و داليل                    
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 :انجام ارزيابي ممكن است شامل موارد زير باشد
 مشاهده ضعف در اطالعات جمع آوري شده •
 ها گيري بروز مشكالت ناشي از اثر بخشي سيستم مراقبت مانند وقوع همه •
   هااعالم شكايات مبني بر وجود اشتباهات، تاخيرها در تكميل و ارسال گزارش •
 

 چگونگي يك سيستم مراقبت ارزيابي مي شود

 سيستم مراقبت را بر حسب موارد زير مي توان ارزيابي نمود
 نامه تشكيالتي و آيين شامل اهداف، منابع ،ساختار -1
 .گيري يمصمطرز عمل شامل مشاهده ارتباطات و تاييد رخداد بهداشتي و تفسير و ارائه و ارسال يافته ها براي ت -2

حساسيت، ويژگي، به هنگام بودن، قابليت تعميم،       . هـر سيـستم مراقبت به ازاي موارد زير الزم است ارزشيابي شود            
 .شسادگي، قابليت انعطاف، قابليت پذير

 تعريف مورد در سيستم مراقبت
 :اهداف اپيدميولوژيك به اشكال زير صورت مي گيرد  به منظور برآورد(case)تعاريف مورد 

 (Lay case)) فرضي(تعريف عاميانه  ـ 1

 .      يك تعريف غير باليني عمدتا براي تعيين عاليم استفاده مي گردد
 (suspected case)) باليني(تعريف مورد مشكوك  ـ 2

 . باليني صورت مي گيرد هايبراساس تشخيص باليني توسط كارشناسان و بدون انجام آزمايش
 (probable case)تعريف مورد محتمل  ـ 3

 .مي شودولي تاييد نانجام غير اختصاصي، براساس تشخيص باليني و آزمون هاي آزمايشگاهي 
 (confirmed case)تعريف قطعي  ـ 4

 . تاييد آزمايشگاهي صورت مي گيردبر اساس تشخيص باليني و

 طبقه بندي مراقبت بيماري براساس اهداف مراقبت
 
 )پيوك= كرم مدينه (يازيس  دراكونكولـ2 فلج اطفال ـ1:  به منظور ريشه كني بيماري ها -1
 يازيسفيالر ـ 5ـ شاگاس 4ـ جذام 3 اننوزاد  كزازـ2 سرخك ـ1:  به منظور حذف بيماري ها -2
 Bـ هپاتيت 3ل ـ س2ِـ ماالريا 1:  و شيوع بيماري هابه منظور كاهش بروز -3
 HIV/AIDS:  با هدف كاهش انتقال -4
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 بيماري هاي تابع مقررات گزارش اجباري
  وبا، طاعون، تب زرد

 بيماري هاي منظور شده در ليست مراقبت هاي بين المللي
، آنفلوآنزا،  C هپاتيت   ،Bيپ  ا ت يسياه زخم، تب دانگ، بروسلوز، ديسانتري بومي، هموفيلوس آنفلوآنزا           

 .ي و شيستوزوميازن هاري، سالمونلوز حيوا نكوسركياز، سياه سرفه،وروز، مننژيت مننگوكوكي، ايليشمانيوز، لپتوسپ

 سطوح نظام مراقبت بيماري ها در ايران
 ـ ملي3ـ استان 2ـ شهرستان 1

  بندي زماني مراقبت بيماري ها در ايرانطبقه
 هاري، وبا، كزاز نوزادان، سرخك، مننژيت، تبهاي خونريزي دهنده،               لج اطفال، ف:     شامل :زارش تلفني  ـ گ   1

 .ديفتري، تيفوس، تب زرد، تب راجعه و طاعون
 
ليس، تب مالت، هپاتيت، سياه زخم، كزاز بالغين،        يماالريـا، سالك، كاالآزار، سل، سيف     :   شـامل  :ــ گـزارش كتبـي      2

 . و سياه سرفهباكترياييزاك، جذام، اسهال خوني ز، سويبياايدز، توكسوپالسموز، هيداتيدوز، آم
 
 

 اساس زمان گزارش دهي تعريف مورد و روش مراقبت بر

 ـ بيماري هاي مشمول گزارش كتبي1

 مراقبت بيماري تيفوئيد
  ، سردرد ،تب بيشتر از يك هفته    ( كلـيه افرادي كه عاليم باليني منطبق با تيفوئيد داشته باشند             :مـورد مـشكوك     

 ).، خشكي پوست بزرگي طحال، اسهال، يبوست،)رزاسپات(بثورات قرمز سطح بدن  ، سرگيجه،عف ض،دل درد
 . زير وجو داشته باشداز موارد  يك يا دو مورد ، عالوه بر عاليم باليني تيفوئيد مشكوك: تيفوئيد محتمل

  ظرف دو هفتهO آنتي بادي برابر تيتر 4آزمايش ويدال با افزايش :  الف
 160/1مساوي يا بيش از  Oبادي دال آنتي وي تيتر:  ب
 .وجود موارد بيماري در اطرافيان يا منطقه:  ج

  بعالوه يك يا هر دو مورد زيرمحتملتيفوئيد :  تيفوئيد قطعي
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 .اثني عشر، مغز استخوان ، ادرار، مدفوع ، ترشحات خون مثبتكشت :  الف
 .يافتن آنتي ژن اختصاصي در ادرار يا سرم:  ب

 يماري جذاممراقبت ب
 : قرار گرفتن در يكي از گروه هاي زير:مورد مشكوك 

 يك يا چند لكه كم رنگ يا پررنگ پوستي با حس طبيعي -1
 بي حسي موضعي مخصوصا در انگشت كوچك دست يا بي حسي وسيع در دست ها و پاها -2
 يبزرگ شدن قابل توجه يك يا چند تنه عصب محيطي با ضايعه پوست -3
 ناكعصب يا اعصاب دردوجود  -4
 ها يا پاها زخم هاي مزمن بدون درد در دست -5
 هايي در پوست بدون نشانه هاي ديگر ندول -6
 سفيد نقره اي بدون حس) اسكار(جوشگاه وجود  -7
 . خصوصا در ناحيه خارجيها ريزش ابرو -8

 محتملمورد 
 ضايعه يا ضايعات پوستي كمرنگ يا قرمز رنگ همراه با بي حسي -1
 دان حس و ضعف ماهيچه هاي دست ها و پاها و صورت با فقهمراهآسيب به اعصاب محيطي  -2
 . گرانولوم در بيوپسياضافهب) مورد مشكوك(عاليم باليني  -3

 مورد قطعي
 عاليم باليني به همراه نتيجه مثبت گسترش پوستي -1
 عاليم باليني به همراه نتيجه مثبت بيوپسي از نظر مشاهده باسيل جذام -2
 .ي و تخريب عصبيعاليم باليني به همراه نتيجه مثبت بيوپس -3

 مراقبت سياه سرفه
 : هر فرد داراي سرفه در طي دو هفته گذشته به همراه يكي از موارد زير: مورد مشكوك

 حمالت سرفه ناگهاني -1
2- م صدادار دwhoop)( 
 . استفراغ بعد از سرفه بدون وجود يك علت مشخص ديگر -3
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مورد با ا مورد تاييد شده آزمايشگاهي كه ي.  كـه از نظر آزمايشگاهي تاييد گردد     مـشكوكي مـورد   :  مـورد قطعـي   
 .قطعي ارتباط داشته باشد

  سياه سرفهروش هاي مراقبت
 كليه موارد بيماري الزم است گزارش گردد و انجام گزارش حداكثر در عرض يك هفته انجام گيرد •
 تمامي طغيان هاي بيماري الزم است بررسي و از نظر آزمايشگاهي تاييد گردند •
 .د مشكوك و قطعي در سيستم گزارش دهي جاري اعالم شوندداده هاي موار •

  مراقبت بيماري سل

  مورد مشكوك
  به مدت سه هفته يا بيشتر )معموالً همراه با خلط(ـ فردي با عالمت سرفه 1
ساير نشانه ها همراه تب، كاهش وزن، احساس خستگي، تعريق شبانه، درد سينه، تنفس كوتاه و سرفه               ــ 2

 .ونهمراه با دفع خ
سل ريوي اسمير مثبت باشد     مبتال به   تماس با بيمار    داراي سابقه   در صـورتيكه فرد داراي نشانه هاي فوق         

 .شك به ابتالء به سل تقويت مي شود

 مورد سل ريوي اسمير مثبت 
 
 (AFB) فَستبيمار با دو نمونه خلط مثبت از نظر باسيل اسيد  ـ 1
  و ضايعات راديوگرافي دال بر سل فعال ريويفستاسيل اسيد بيمار با يك نمونه خلط مثبت از نظر ب ـ 2
 و يك نمونه كشت خلط مثبت از نظر فستبـيمار بـا يـك نمـونه خلـط مثـبت از نظـر باسـيل اسيد          ـ  3

 .زيسركولومايكوباكتريوم توب

  مورد سل ريوي اسمير منفي
 بيمار با دو نمونه خلط منفي از نظر باسيل اسيد فَست ـ 1 
ا ضايعات راديوگرافي منطبق با سل ريوي و عدم پاسخ باليني به درمان هاي آنتي بيوتيك يك بـيمار ب  ـ  2

 هفته اي
بـيمار شـديدا بـدحال بـا دو نمـونه خلـط منفي از نظر باسيل اسيد فَست و وجود ضايعات راديوگرافي        ـ  3

 .ل ريوي و تصميم پزشك براي درمان ضد سلمنطبق با سِ
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  مورد سل خارج ريوي
 م و بعضي مواقع ترشح چركي در صورت ابتالء غدد لنفاويرتو ـ 1
  در صورت ابتالء مفاصل، تورم ووجود درد ـ 2
  در صورت وجود مننژيت سلي)كنفوزيون(اغتشاش فكري وجود سردرد ، تب، سفتي گردن و  ـ 3
 .نازايي در صورت ابتال دستگاه تناسلي ـ 4

  روش هاي مراقبت

 .وح مراقبت توأم با بررسي اپيدميولوژيكگزارش ماهيانه موارد در سط •

 مراقبت بيماري بروسلوز
 فـردي كـه با حمالت حاد تب، تعريق شبانه، خستگي بيش از حد، بي اشتهايي، كاهش وزن،                 : مـورد مـشكوك   

 تماس با موارد مشكوك يا قطعي حيواني و         ،مواجه بوده و از نظر اپيدميولوژيك     . . . و   درد مفاصل، كمردرد  سـردرد،   
 . آلوده دامي داشته باشداورده هايفر

   2ME يا رزبنگال+ رايت  مورد مشكوك با نتيجه مثبت آزمايش : مورد محتمل

 : محتمل كه يكي از موارد زير را شامل شودا مورد مشكوك ي: مورد قطعي

 بروسال از نمونه باليني ـ جدا كردن 1
 يمونوفلوئورسانسمشاهده بروسال در نمونه باليني با استفاده از روش ا ـ 2
بين مراحل حاد و نقاهت با دو هفته (افـزايش چهـار برابـر عيار آگلوتيناسيون بروسال در نمونه هاي سرمي     ـ  3
 .ليهدر نمونه سرمي بعد از حمله او 160/1 بيش تا) در ايران (80/1يا عيار مساوي ) فاصله

 روش هاي مراقبت

كشاورزان و دامداران، چوپانان، كارگران     (رض خطر مانند    انجـام مـراقبت هـاي ديده ور در گروه هاي در مع             •
  ).…ها، قصابان و كاركنان آزمايشگاه ها  كشتارگاه

 .گزارش موارد بيماري به صورت ماهيانه به سطوح كامل مراقبت •

 .بررسي اپيدميولوژيك كليه موارد •

 مراقبت بيماري سياه زخم
ـ  اليـم نـوع پوستي، گوارشي يا ريوي بوده و ارتباط   مـوردي كـه سـازگار بـا مجمـوعه اي از ع        :  ورد مـشكوك  م
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  دامي آلوده تاييد گرددفراورده هاياپيدميولوژيك آن با حيوانات آلوده و يا 
 .لرژيك پوستي باشدآ پاسخ مثبت در آزمون همراه با يك مورد مشكوك كه : مورد محتمل

 . يك مورد مشكوك يا محتمل كه به تاييد آزمايشگاه برسد: مورد قطعي

 روش هاي مراقبت

گـزارش ماهـيانه مشخـصات موارد به همراه اطالعات حاصل از بررسي هاي محيطي به تمام سطوح                   •
 .مراقبت

 مراقبت بيماري ليشمانيوز جلدي
با تاييد آزمايشگاهي   ) در پوست و مخاط   (فـردي بـا نـشانه هـاي بالينـي ليشمانيوز            :  تعـريف كاربـردي مـورد     

  نتيجه مثبت سرولوژي،و در ابتالء مخاطي) در گسترش يا كشت(ولوژي يتپاراز

هاي محيطي به تمام     گزارش ماهيانه مشخصات موارد به همراه اطالعات حاصل از بررسي         :  روشـهاي مراقبت  
 سطوح مراقبت

 مراقبت بيماري ماالريا
 فت مي كندفردي با نشانه ها و عالمت هاي ماالرياي خفيف يا شديد كه داروهاي ضد ماالريا دريا:  مورد محتمل

 مورد محتمل با تاييد آزمايشگاهي نمونه خون محيطي:  مورد قطعي

هاي محيطي به تمام     گزارش ماهيانه مشخصات موارد به همراه اطالعات حاصل از بررسي         :  روش هاي مراقبت  
 .سطوح مراقبت

 ـ بيماري هاي مشمول گزارش تلفني2

 مراقبت بيماري سرخك
 . پوستيبثورات وجود تب همراه با : مورد مشكوك

 اساس نظر پزشك به همراه موارد سه گانه زير   فرد مشكوك به سرخك بر:مورد محتمل 
  درجه سانتي گراد كه سه روز يا بيشتر ادامه داشته باشد38تب  ـ 1
 دانه هاي پوستي ماكولوپاپولر ـ 2
 . ملتحمه چشمقرمزي و تورم آبريزش بيني و ،سرفه ـ 3

شخصات مورد محتمل به همراه تاييد آزمايشگاهي يا مورد تاييد شده آزمايشگاهي كه              موردي با م   : مـورد قطعي  
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 .ارتباط او با مورد قطعي بيماري سرخك با بررسي هاي اپيدميولوژيك نشان داده شود

 روش هاي مراقبت

 گزارش موارد مشكوك به صورت فوري •
  آزمايشبررسي اپيدميولوژيك موارد مشكوك و تهيه و ارسال نمونه سرم جهت •
 اند  تماس داشتهي،واكسيناسيون همه كودكان كمتر از پنج سال كه با مورد بيمار •
 .گزارش صفر به صورت هفتگي •

 مراقبت بيماري كزاز نوزادان

 :مورد مشكوك
  روز بعد از تولد به علت نامشخص3-28مرگ هر نوزاد در فاصله  ـ 1
 . قرار نگرفته استمرگ هر نوزاد به علت كزاز نوزادان كه مورد بررسي ـ 2

 مورد قطعي
 ر باليني كامالً تاييد شده ولي تاييد آزمايشگاهي نشده استظموردي كه از ن ـ 1
 روز 3-28د قادر به مكيدن و گريه كردن بوده ولي در فاصله ل بعـد از تـولّ  نـوزادي كـه در دو روز او   ـ  2

 .ت، تشنج يا هر دو باشدو دچار سفتي عضال. نتواند به طور طبيعي عمل مكيدن را انجام دهد
 .كزاز نوزادان كه توسط بيمارستان گزارش گردد مورد قطعي محسوب مي گردد ـ 3

 مراقبت بيماري فلج اطفال

 تعريف مورد محتمل
 … هر كودك كمتر از پانزده سال كه مبتال به فلج شل حاد باشد ازجمله سندرم گيلن باره و - 1
 .ي فلجي كه مشكوك به فلج اطفال باشدهر فرد در هر گروه سني با بيمار - 2

 مورد قطعي
 :تعريف مورد فلج اطفال از هر كشوري به كشور ديگر متفاوت بوده و بستگي به معرفي معيارهاي زير دارد

 ميزان فلج شل حاد غير پوليوميليت حداقل يك مورد به ازاي يكصد هزار كودك زير پانزده سال  •
  ساعت در طي مدت چهارده روز از شروع حمله فلج24-48 جمع آوري دو نمونه مناسب در فاصله •
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ـ   انجـام آزمـايش بـر      • يه نمـونه هـاي تهيه شده در يك آزمايشگاه معتبر مورد تاييد سازمان جهاني               روي كلّ
 بهداشت

  از نمونه جدا شود(W.P.V)ويروس وحشي فلج اطفال  •
 شد بعد از شروع حمله فلجي هنوز عارضه فلجي باقيمانده بامروز شصتتا  •
 مورد بيماري فوت كرده و با امكان پيگيري وجود نداشته باشد •

 :در كشورهايي كه معيارهاي فوق را رعايت مي نمايند يك مورد فلج اطفال قطعي عبارت است از
  كه از آن ويروس وحشي فلج اطفال جدا شده باشد(AFP)مورد فلج شل حاد  
بعد از روز كه رت از بيماري است عبا  :(Compatible Case)ورد سـازگار با فلج اطفال  مـ  

 :شرايط زير را داشته باشد  يكي ازم،شصت
 .داراي فلج باقيمانده باشد ـ 1
 .امكان پيگيري وجود نداشته باشد ـ 2

 روش هاي مراقبت
 
 .  اول بررسي گرددعت سا48هر مورد فلج شل حاد الزم است بالفاصله گزارش شود و طي  •
ه روز بعد از شروع حمله به شكل مناسب اخذ و به آزمايشگاه ارسال        دو نمـونه مدفوع در فاصله چهارد       •

 .گردد
ها، مراكز توانبخشي و مراكز  ارائه خدمات بهداشتي و درماني            مـراقبت هاي ديده ور از كليه بيمارستان        •

 .منتخب اجرا گردد
 . سطوح مراقبت انجام گيردمگزارش صفر مورد در تما •
 . الزم است به سرعت بررسي شوند(outbreaks)موارد طغيان هاي بيماري  •
 . مراقبت هاي جاري وارد شود هايكليه داده هاي موارد فلج شل حاد مي بايست در گزارش •

 مراقبت بيماري ديفتري
  تعريف نشده: مورد مشكوك

شاي چسبيده به   غبيماري با وجود    (يا  .  معاينه پزشك مشاهده گردد    در مـورد كـه عاليم باليني        : مـورد محـتمل   
 )ه ها، حلق و يا بيني كه با الرنژيت، فارنژيت يا تونسيليت توأم باشدلوز

 كه با مورد محتمليا يك مورد .  مـورد محـتمل بـيماري كه از نظر آزمايشگاهي تاييد شده باشد      : مـورد قطعـي   
 .قطعي ارتباط داشته باشد
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 :  روش هاي مراقبت

 گزارش فوري موارد محتمل يا قطعي در تمام سطوح مراقبت •
 ارش جاري هفتگي و ماهيانهگز •
 .يه طغيان هاي بيماريبررسي فوري و جمع آوري داده ها در كلّ •

 مراقبت بيماري مننژيت
 درجه سانتي گراد از     38مقعد يا   راه   درجه سانتيگراد از     5/38دماي بيش از    (حمله تب ناگهاني    :   مورد مشكوك 

 .)رجستگي مالجدر كودكان كمتر از يكسال ب(به همراه سفتي گردن ) زير بغل

 مورد محتمل
 .مشاهده ديپلوكوك هاي گرم منفي داخل يا خارج سلولي در مايع مغزي نخاعي ـ 1
 .مورد مشكوك در منطقه اي كه اپيدمي بيماري وجود دارد ـ 2
 .وجود عاليم باليني به همراه بثورات پتشي و پورپورا در فرد مشكوك ـ 3

 مورد قطعي
 مثبت باشداو كه نمونه كشت مايع مغزي نخاعي يك مورد مشكوك يا محتمل  ـ 1
 . از نمونه خون جدا شودديسيمننژيت نايسريايك مورد مشكوك يا محتمل كه  ـ 2

 روش هاي مراقبت

 بررسي تمام موارد مشكوك •
 گزارش فوري كليه موارد در سطوح مراقبت •
 گزارش هفتگي موارد جديد و مرگ در سيستم گزارش دهي جاري •
 .ازي با استفاده از آزمايشگاه مرجعانجام مراقبت مو •

 مراقبت بيماري طاعون
 بـيماري با حمله سريع تب، لرز، سردرد، ناراحتي شديد، ضعف و بي حالي شديد به همراه يكي از              : مورد مشكوك 

 )خياركي يا ريوي(نشانه هاي زير برحسب مورد طاعون 
  تورم شديد و دردناك غدد لنفاوي: فرم خياركي •
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 فه همراه خلط خوني، درد سينه و تنفس مشكل سر: فرم ريوي •

  عبارت است از مورد مشكوك به همراه يكي از موارد زير: مورد محتمل

 PHA با آزمايش پستيس نياييرس (AFT)نتيجه مثبت آزمايش فلوئورسانس آنتي باد  •

 .وجود ارتباط اپيدميولوژيك با مورد قطعي بيماري •

 :ا محتمل با يكي از موارد زير عبارتست از مورد مشكوك ي: مورد قطعي

 .پستيس در نمونه هاي حاصل از غدد لنفاوي، مايع مغزي نخاعي يا خلط نيايتاييد يرس ـ 1

پستيس به مقدار چهار برابر با روش آزمايش  نياي يرسF1آنتـي بـادي بر عليه آنتي ژن   عـيار  افـزايش   ـ  2
(PHA) 

 روش هاي مراقبت

 گزارش فوري موارد و افراد در تماس •

 گزارش هفتگي براساس سيستم جاري گزارش دهي در تمام سطوح مراقبت •

 بيماريابي فعال و بررسي و پيگيري كامل تمام موارد و موارد تماس و افراد تحت درمان •

 . ساعت از كليه موارد بيماري به سازمان جهاني بهداشت24گزارش اجباري طي  •

 )وبا(مراقبت بيماري اسهال حاد آبكي 

 مورد مشكوك

 سالگي و باالتر در مناطقي كه 5 ـ فـرد مبـتال به كم آبي شديد يا مرگ ناشي از اسهال آبكي در سنين    1
 وبا در آنجا بومي نمي باشد يا 

  ساله و باالتر در مناطق بومي وبا 5 ـ فرد مبتال به اسهال آبكي حاد همراه يا بدون استفراغ در سنين 2

 . تاييد گرددO139 و يا O1كلرا  ريويب در نمونه آزمايشگاهي و عبارتست از مورد مشكوكي كه: مورد قطعي

 روش هاي مراقبت

 گزارش فوري موارد به سطوح كامل مراقبت •

 بررسي كامل كليه موارد ابتالء و موارد تماس •

 گزارش هفتگي موارد بيماري با مشخصات كامل •

 ).اجباري(اعالم موارد به سازمان جهاني بهداشت  •
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 HIV/AIDSمراقبت 
 تعاريف متعددي در كشورهاي مختلف استفاده مي شود كه در ارتباط با عوامل جمعيتي از قبيل                 : يف مورد تعر

 .هاي فرصت طلب و نيز ساختار و آمادگي آزمايشگاهي تغير مي كند كودكان، بزرگساالن و وقوع نسبي عفونت

 روش هاي مراقبت

 گزارش فوري موارد به سطوح كامل مراقبتي ضروري است •

  كامل موارد و اطرافيان توصيه مي گرددبررسي •

 .گزارش كامل مشخصات موارد در سيستم جاري گزارش دهي •

 مراقبت بيماري هاري
 هاري فردي با عاليم باليني مرتبط با  : مورد مشكوك

 هاري  فرد مشكوك با سابقه تماس با حيوان حساس به : مورد محتمل

 .هاري مايشگاهي مواجهه فرد مشكوك يا محتمل با تاييد آز:  مورد قطعي

 روش مراقبت

 گزارش ماهيانه كليه موارد گزش حيواني و اقدامات انجام شده به تمام سطوح مراقبت •

 .گزارش فوري موارد مشكوك، محتمل و قطعي هاري به تمام سطوح مراقبت •

 (CCHF)مراقبت بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 
راش :  ( ماري، تب، درد عضالت، تظاهرات خونريزي دهنده شامل        شروع ناگهاني بي   :  تعريف مورد مشكوك  

بعالوه يكي از موارد اپيدميولوژيك     )  پتشي، خونريزي از بيني و مخاط دهان، استفراغ خوني يا ملنا و هماتوري             
هاي دامها و حيوانات     سابقه گزش با كنه يا له كردن كنه با دست، تماس مستقيم با خون تازه يا ساير بافت                    (

، اقامت يا مسافرت در يك محيط       CCHFده، تماس مستقيم با ترشحات دفعي مورد قطعي يا مشكوك به             آلو
 ها وجود داشته اما يك تماس خاص تصادفي را نمي توان مشخص نمود روستايي كه احتمال تماس با دام

ميلي  در   150000كاهش پالكت كمتر از     ( مورد مشكوك بعالوه ترومبوسيتوپني      : تعريف مورد محتمل   •
گلبول سفيد  (يا لكوسيتوز   )   در ميليمتر مكعب   3000گلبول سفيد كمتر از     (كه مي تواند با لكوپني     )  متر مكعب 

 همراه باشد)  در ميلي متر مكعب9000بيش از 

 كردن ويروس از     مورد محتمل بعالوه نتيجه مثبت آزمون سرولوژيك يا جدا           : تعريف مورد قطعي   •
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 .نمونه

 روش مراقبت

  مورد به سطوح مراقبت بيماري در كشورگزارش تلفني •

 تكميل و ارسال فرم خالصه اطالعات اپيدميولوژيك بيماري •

 گزارش مورد مشكوك به اداره دامپزشكي شهرستان •
  :تهيه و ارسال نمونه سرم خون •

 پس از تشخيص بيماري بر اساس عاليم :   نمونه اول ـ 1
 پنج روز پس از تهيه نمونه اول:   نمونه دوم ـ2
 ده روز پس از تهيه نمونه اول:  نمونه سوم ـ 3

 .الزم است تهيه و ارسال نمونه با نظارت آزمايشگاه مركزي و معاونت بهداشتي استان انجام گيرد •

  (Syndromic surveillance)مراقبت بر اساس نشانگان باليني
رصت كافي براي اثبات عوامل     از آنجا كه طي طغيان ها و همه گيري هاي مرتبط با بيوتروريسم، معموالً ف             

 با  (Approach)  وجود ندارد، لــذا با بهره گيري از پايش و رويارويي             (Confirmed)سببي و تشخيص قطعي      
 و استفاده از اقدامات پاراكلينيكيِ با پاسخ دهي سريع نظير انواع رنگ آميزي،                  (Syndromes)نشانگان باليني   

و تصويربرداري هاي مختلف، به تشخيص هاي محتمل         .  .  .  ,PCR  ELISAآزمون هاي سرولوژيك آنتي ژني،     
(Probable)             به عبارت ديگر در      . مي پردازيم و بر آن اساس، اقدامات درماني و اپيدميولوژيك الزم را آغاز مي كنيم 

، كسيستم مراقبت سندرومي  ، معموالً به پيگيري بيماري ها پرداخته مي شود در حاليكه در               سيستم مراقبت سنّتي  
اطالعات مربوط به عاليم و نشانه هاي موجود در بيماران، جمع آوري و پس از قرار دادن مجموعه اي از آن ها در                      

بديهي است  .  به تشخيص هاي محتمل و زودرس، دست مي يابيم      )  سندروم=  نشانگان  (قالب هاي تعريف شده قبلي     
وميك، به جاي روش هاي اِستاندِه تشخيصي و        هدف از مطرح كردن اين موضوع، جايگزين كردن مراقبت سندر           :  كه

بلكه !   نيست   مراقبت بيماري ها درماني بيماري ها و كنترل همه گيري هاي ناشي از آنها و نيز جايگزيني آن به جاي                   
انتخاب موقت بهترين و سريعترين راه حلّ بحران و كوتاه كردن راهي است كه فرصتي براي پيمودن معمولي و رايج آن                      

بديهي است كه هرچه ضوابط      .  ارد و چه بسا پيمودن معمولي آن نتيجه اي جز تشديد بحران به بار نياورد                 وجود ند 
كلّي تر و غيراختصاصي تري را مد نظر قرار دهيم با تعداد بيشتري از تشخيص هاي افتراقي كه اكثرا دست و پا گير                      

كس استنشاقي، صرفا عاليم و نشانه هايي نظير        مثال اگر در غربالگري موارد آنترا      .  هم هستند مواجه خواهيم شد     
تب، درد قفسه سينه، خستگي، سرفه خفيف و غيرطبيعي بودن كليشه راديوگرافي را لحاظ نماييم بسياري از                        

و حال آنكه اگر معيار غربالگري و      )  حساسيت باال (را شامل مي شود    .  .  .  بيماري هاي عفوني ويروسي و باكتريال و        
 بر اساس وجود تغييرات واضح تري نظير ديسترس تنفسي حاد همراه با تب ناگهاني و درد قفسه                     تعاريف اوليه را  

سينه، استوار نموده عدم وجود تغييرات منطبق بر پنوموني در كليشه راديوگرافي قفسه سينه و بـروز شوك و نهايتا                    
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 كه هرچند به شدت از ميزان         خواهيم ديد )  ويژگي باال ( ساعت را به اين مجموعه بيفزاييم          24مرگ در عرض     
حساسيت تشخيصي، كاسته مي شود ولي شايد به همان نسبت بر ميزان ويژگي، افزوده  گردد و تحت ضوابط                        

مطرح مي گردد و اقدامات    .  .  .  مذكور، صرفا بيماري هايي نظير آنتراكس،  آنوريسم ديسِكانت آئورت، آمبولي ريه و              
 و  PCRو تست هاي آنتي ژنيك    .  .  .   ، كشت خون     MRI سيتي اسكن،    تشخيصي اختصاصي تري نظير استفاده از    

ELISA     به عبارت ديگر با سخت كردن ضوابط غربالگري، غربالي را انتخاب مي كنيم            .   ، تكليف را روشن مي نمايد
را به آساني از خود عبور مي دهد و صرفا دانه هاي              )  منفي هاي حقيقي و تا حدودي كاذب       (كه دانه هاي ريزتر     

 .را در خود نگه مي دارد) مثبت هاي حقيقي و تا حدودي كاذب(رشت تر د
شايان ذكر است كه اين نوع مراقبت، صرفا به وقايع بيوتروريستي، اختصاص نداشته و در تشخيص و                     

 نيز به وسيله     بيماري هاي مقاربتي درمان زودرس بعضي از سندروم هاي ديگر و مخصوصا نشانگان مرتبط با                 
ي، مورد استفاده قرار مي گيرد و موفقيت كاربرد آن در گرو آگاهي از ميزان بروز و شيوع بيماري ها و                     پزشكان بالين 

بهره گيري از اطالعات به دست آمده از مراقبت        روند زماني و ساير داده هايي است كه در هر كشور يا منطقه اي با              
 . حاصل مي گرددبيماري ها
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 نظام مراقبت بيماري هاي واگير كشوروضعيت موجود 
 

 دكتر سيد محسن زهرائي
 وزارت بهداشت، معاونت بهداشتي، مركز مديريت بيماري واگير

 هداف درس ا

 : نده قادر خواهد بود پس از يادگيري اين مبحث، فراگير
 موارد استفاده از داده هاي نظام مراقبت بيماري ها را بيان كند 
 بيماري هاي مشمول گزارش دهي فوري را نام ببرد 
 بيماري هاي مشمول گزارش دهي غيرفوري را نام ببرد 
 نقاط ضعف نظام مراقبت بيماري ها را ذكر كند 
  بيان كندراهكارهاي ارتقاء نظام مراقبت بيماري ها را 

 
 

 
 

 مقدمه
بيماري هاي عفوني از دشمنان قديمي سالمت بشر هستند و بروز اپيدمي ها و پاندمي هاي وحشتناك كه                 

گرچه پيدايش  .  آور بودن اين بيماري ها شده است          ترس موجبها نفر در جهان شده اند          باعث مرگ ميليون   
را در جامعه پزشكي ايجاد نموده بود كه بيماري هاي          هاي متعدد اين اميد      واكسن هاي موثر و ساخت آنتي بيوتيك     

عفوني و واگيردار بزودي از بين رفته و اين دشمنان قديمي بشر ديگر مشكلي براي سالمت جوامع انساني ايجاد                      
ها و ظهوربيماري هاي عفوني جديد كه تا به حال          ها به آنتي بيوتيك    نخواهند كرد، اما با مقاوم شدن ميكروارگانيسم      

 و آنفلوآنزاي پرندگان نشان داد كه اميد به نابودي بيماري هاي عفوني            SARS، ايدز،   Cد نداشتند مانند هپاتيت     وجو
 . خواهد بودراهي بسيار دشوارگرچه ممكن است دست يافتني باشد اما به هر حال هدفي بسيار سخت و 

ه را نيز فراهم كرده و احتمال        در كنار همه اينها پيشرفت علم و تكنولوژي متاسفانه زمينه سوء استفاد              
كاري شده به منظور تشديد بيماريزايي نيز يكي ديگر از              هاي بيماريزا و دست     استفاده عمدي از ميكروارگانيسم    
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 قابليت زيادي براي    ،برخي بيماري هاي عفوني  .  مشكالت امروزي تهديد كننده سالمتي جوامع محسوب مي شود         
ت قابليت ايجاد همه گيري داشته و همين مسئله باعث وحشت           دارند و به همين علّ      سالم افرادانتقال از فرد بيمار به      

 .و نگراني مردم از اين بيماري ها مي شود
ها تامين امنيت و سالمت مردم مي باشد و در هر كشوري سازوكار مناسب              از مهمترين وظايف دولت          

تحليل آنها    ي گردآوري منظم و مستمر داده ها، تجزيه و        به معنا  (Surveillance)مراقبت  .  طراحي و حمايت مي شود   
. دارند)   و عموم مردم     بهداشتي  پرسنل ،يعني مديران (و انتشار اطالعات حاصله به آنهايي است كه نياز به آنها               

و مهمترين ابزار مديريت بيماري ها، نظام مراقبت بيماري ها است كه اطالعات مربوط به بيماري ها را توليد مي كند                  
 : دارد ي به شرح ذيلاستفاده هاي متعدد

 تعيين پراكندگي جغرافيايي •
 تعيين گروههاي سني و جنسي مبتال •
 تعيين روند بيماري •
 پيش بيني و تشخيص زودرس همه گيري ها •
 تحقيقاتايجاد فرضيات و هدايت  •
 كمك به طراحي مداخالت بهداشتي •
 ارزيابي مداخالت بهداشتي انجام شده  •
تمام فوايدي كه عملكرد صحيح نظام مراقبت بيماري ها براي سالمت مردم هر كشور دارد بايستي                  در كنار          

 و حتي در عرض چند      به آساني  تابع مرزهاي جغرافيايي نبوده و        ،به اين نكته نيز توجه كرد كه بيماري هاي واگير         
هاني بهداشت در آخرين بازنگري     به همين علت سازمان ج    .  ساعت مي توانند از كشوري به كشور ديگر منتقل شوند        

ي كشورهاي عضو   تقويت نظام مراقبت بيماري ها را در سطح ملّ       )  2005سال  (مجموعه مقررات بهداشتي بين المللي     
ي به  كشورهاي عضو اين سازمان بايستي ظرفيت نظام مراقبت بيماري هاي خود را در سطح ملّ             .  خواستار شده است  

براساس ضوابط و استانداردهاي يكسان بروز بيماري هاي واگير با اهميت               نحوي ارتقاء دهند كه قادر باشد          
 .بين المللي را در اسرع وقت شناسايي و گزارش نمايد

 و اصالحات   1320قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير مصوب سال              وجود  
م اين قانون به بيماري هاي واگيردار         دو فصل.  نشانه درك اهميت موضوع از سال هاي دور است            1347سال  
 آن در خصوص مجازات مربوط به       23 و   22دهي و مواد      آن به موضوع ضرورت و الزام گزارش       19 و ماده    ختهپردا

 :عدم رعايت اين قانون به شرح ذيل مي پردازد
 

 : فوراً به بهداري اطالع هد ،رده در زير هر پزشك معالج مكلف است در موقع مشاهده يكي از بيماري هاي واگيردار نامب:19ماده 

) 7آبله ـ   )  6ـ  )  تيفوس اگزانتماتيك (محرقه  )  5ـ  )  تيفوئيد(مطبقه  )  4تب زرد ـ    )  3  -طاعون  )  2  -وبا و اسهال وبايي شكل    )  1
ـ )  واسپينالمننژيت سربر (سرسام واگير   )  12اسهال خوني ـ    )  11ـ  )  ديفتري(خناق  )  10ـ  )  ديفتري(خناق  )  9سرخجه ـ   )  8مخملك ـ   

 .بيماري هاي ماالريا، فلج اطفال، تب مالت) 1347الحاقي به موجب قانون ) (14ـ ) وئت مي لوير(تب عرق گز ) 13

رئيس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب        .         همين وظيفه براي ماماها در مورد تب نفاسي و ورم ملتحمه نوزادان بايد رعايت شود               
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به عالوه كدخداها موظفند چنانچه در دهي در عرض يك هفته تلفات             .   همين وظيفه را برعهده دارند     ،مسافرينمهمانخانه هم در باره     
 .متعدد غيرعادي مشاهده نمودند، فوراً بهداري را مطلع نمايند كه اقدام مقتضي بنمايند

رجمعيت مانند مدارس، كارخانجات و پرورشگاه  بيماري هاي زير هم در صورتي كه در اماكن پ،  عالوه بر بيماري هاي نامبرده:1تبصره 
سياه سرفه، جذام،   :  كودكان و زندان و غيره ديده شود بايد متصديان آن مراكز و پزشك مسئول آنجا، بهداري محل را مطلع نمايد                         

 آبله مرغان، )  انتتيفوس و ركور  (، تراخم، سياه زخم، تب راجعه        )پنوموني(بادسرخ، ورم غده بناگوش، سل سينه، گريپ، ذات الريه           
 .هاي ويروسي، مسموميت غذايي  هپاتيت

 

 اشخاصي كه مانع اجراي مقررات بهداشتي مي شوند يا در اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماري هاي واگيردار مي شوند، به                    :22ماده  
 .ند ريال و يا به يكي از اين دو كيفر محكوم مي شو500 تا 51هشت روز تا دو ماه حبس تاديبي و 

 

 كليه پزشكان و ماماها و داروسازان مكلفند كه دستورات بهداري كل را براي مبارزه با بيماري هاي واگير به موقع اجرا                         :23ماده  
 .متخلفين به كيفرهاي خالفي طبق آيين نامه بهداري محكوم مي شوند. گذارند

در 24/12/1383 برداري بيمارستان ها مصوب     در آخرين اصالحيه قانوني در فصل چهارم آيين نامه نحوه تاسيس و بهره              
ماده شرح وظايف مسئول فني بيمارستان، نظارت بر گزارش دهي صحيح و به موقع مشخصات بيماران مبتال به بيماري هاي واگير                            

 .مشمول گزارش الزامي به مركز بهداشت شهرستان مربوطه، مورد تاكيد قرار گرفته است

واگير با استفاده از توانمندي بسيار باالي شبكه خدمات بهداشتي درماني           نظام مراقبت موجود بيماري هاي     
اوليه كشور، موفقيت بسيار خوبي در شناسايي اپيدمي ها و طغيان هاي بيماري هاي كشور داشته است وبا استفاده از                   

، دانشكده بهداشت   مانند مركز تحقيقات و آزمايشگاه هاي رفرانس، انستيتو پاستور ايران           (آزمايشگاه هاي موجود   
فهرست بيماري هاي مشمول گزارش    .  براي شناسايي عوامل ايجاد كننده آنها تالش كرده است        ...)  دانشگاه تهران،   

 : مجدداً مورد بازنگري قرار گرفته و به شرح ذيل است1383دهي الزامي و چگونگي گزارش دهي آنها در سال 

 1383ال بيماري هاي مشمول گزارش دهي براساس بازنگري س

 )تلفني(الف ـ بيماري هاي مشمول گزارش فوري 

وبا، فلج شل حاد، سرخك، سندروم سرخجه مادرزادي، ديفتري، كزاز نوزادي، مننژيت، طاعون، تيفوس،                
، عوارض  )CHF(تب زرد، ماالريا، بوتوليسم، سياه زخم تنفسي، حيوان گزيدگي، تب هاي خونريزي دهنده ويروسي               

و )  گ، بستري در بيمارستان، آبسه، لنفĤدنيت و هر عارضه اي كه منجر به نگراني عمومي شود             مر(متعاقب ايمنسازي   
 .، شيستوزوميازيس، سياه سرفه)طغيان يا همه گيري(افزايش ناگهاني هر بيماري 

 )كتبي(ب ـ بيماري هاي مشمول گزارش غير فوري 

ي، هپاتيت هاي ويروسي، تب تيفوئيد،      ، بيماري هاي مقاربت  HIVسل، جذام، كزاز بالغين، ايدز و عفونت          
 .شيگلوزيس، لپتوسپيروزيس، سياه زخم جلدي، كاالآزار، سالك، تب مالت، فاسيوليازيس،  تب راجعه كنه اي

در هر حال باتوجه به ضرورت ارتقاء مستمر كيفيت و همچنين وجود فناوري پيشرفته اطالعات كه                       



 912 / وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري هاي واگير كشور/ 6گفتار 
 

 

داده ها و آناليز و انتشار اطالعات ايجاد نمايد، ذيأل به اهم مشكالت             مي تواند تحول قابل توجهي در امر جمع آوري        
 :و راه هاي ارتقاء نظام مراقبت بيماري هاي واگير اشاره مي گردد 

 نقاط ضعف 

 جمع آوري داده ها) الف(

عدم آشنايي كافي پزشكان با نظام مراقبت بيماري هاي واگير كشور و اهميت و كاربرد آن در سالمت                      )1
 هجامع

 عدم آشنايي پزشكان در خصوص الزامي بودن و چگونگي گزارش دهي )2
 بي توجهي پزشكان در زمينه تكميل فرم هاي گزارشدهي و يا بي دقتي در تكميل فرم ها )3
 عدم جمع آوري فرم هاي گزارشدهي در موقع مقرر )4
 كمبود نيروي انساني و يا منابع مالي )5
 مكانيكال بودن اجراي فعاليت فوق )6

 و تحليل داده هاتجزيه ) ب(

 تفاوت در فرم هاي گزارشدهي در سطح كشور )1
 با نرم افزارهاي مربوطه) كاردان و كارشناس(عدم آشنايي كافي پرسنل بهداشتي  )2
 عدم دريافت فرم هاي تكميل شده از تمام منابع گزارشدهي در زمان مقرر )3
 كم توجهي به ضرورت آناليز و انتشار به موقع نتابج )4
 ب از اطالعات حاصله از آناليزعدم استفاده متناس )5
 عدم استفادة مناسب از تكنولوژي اطالعات )6
 ضعف ارتباط با بخش درمان و پيگيري نتايج حاصله در اين بخش )7
 ضعف توانمندي آزمايشگاه هاي مراكز بهداشت استان )8

 انتشار نتايج) ج(

 انتشار نامنظم اطالعات )1
 انتشار ديرهنگام اطالعات )2
 )ازجمله منابع گزارشدهي(مورد نظر به اطالعات منتشر شده عدم دسترسي تمام بخش هاي  )3
 عدم استفاده مناسب از تكنولوژي اطالعات )4
 استفاده ناكامل از اطالعات حاصله براي مديريت برنامه ها و مداخالت )5
 عدم استفاده از اطالعات حاصله براي پژوهش كاربردي توسط بخش دانشگاهي كشور )6
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 راهكارهاي ارتقاء
مراقبت بيماري هاي واگير كشور و اهميت و چگونگي اجراي آن در دانشگاه هاي علوم                تقويت آموزش    )1

 پزشكي كشور
 )بازآموزي و غيره(برگزاري دوره هاي آموزشي پس از فراغت از تحصيل  )2
 بازنگري در قوانين مربوط به نظام مراقبت بيماري هاي واگير )3
ظام مراقبت توسط بخش درمان به بخش         تأكيد بر ضروري بودن گزارشدهي بيماري هاي مورد نظر ن            )4

 خصوصي
 جلب مشاركت سازمان نظام پزشكي كشور با توجه به توانمندي باالي آن  )5
 فراهم نمودن تسهيالت الزم براي اينكه گزارشدهي توسط منابع گزارشدهي آسان تر انجام شود )6
 راقبت بيماري هاي واگيرپيگيري حقوقي تخلفات منابع گزارشدهي بنا به قوانين و مقررات موجود نظام م )7
 ارائه پس خوراند به موقع و منظم نتايج حاصله از نظام مراقبت )8
 استفاده از سياست هاي تشويق براي مشاركت بيشتر پزشكان و ساير منابع گزارشدهي )9

در )  كاردان و كارشناس  (برگزاري دوره هاي آموزشي براي ارتقاء توانمنديهاي پرسنل مبارزه با بيماري ها              )10
نرم افزارهاي مربوطه و همچنين دوره هاي آموزشي مراقبت بيماري ها و روش هاي تحقيقات               خصوص  

 اپيدميولوژيك
براي آناليز داده ها از سطح     )  اينترنت(استفاده از تكنولوژي اطالعات و نرم افزارهاي مبتني بر فضاي وب              )11

 شهرستان به باال
 و دسترسي تعريف شدة كاربران) رنتاينت(ارسال نتايج و پس خوراند حاصل از طريق فضاي وب  )12
ايجاد واحد مستقل براي مراقبت بيماري هاي واگير در سطح ستاد مركز مديريت بيماري ها و به تناسب در                  )13

 )نظام مراقبت ادغام يافته(سطح استانها 
تقويت همكاري و هماهنگي بين بخشي با بخش هاي نظامي و انتظامي در گزارش دهي بيماري ها و                     )14

 راي ارسال نتايج و پس خوراندهاهمچنين ب
تقويت ارتباط نظام مراقبت بيماري هاي انسان، دام و گياه در بحث بهداشت عمومي وزارت بهداشت و                     )15

 وزارت جهاد كشاورزي
توانمند نمودن آزمايشگاه ها در سطح مراكز بهداشت استان براي تائيد تشخيص بيماري هاي مورد نظر                   )16

 نظام مراقبت
براي مشاركت موثر آن ها در امر       )  قرنطينه ها( بهداشت مرزي هوايي، دريايي و زميني         تقويت پايگاه هاي  )17

 مراقبت بيماري ها با توجه به مقررات بهداشتي بين المللي
 تامين منابع مالي، انساني و تجهيزاتي الزم  )18
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 سطوح پيشگيري
 

 دكتر پروين ياوري
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، بخش بهداشت و پزشكي اجتماعي

 

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 مفهوم پيشگيري را شرح دهد 

 سابقه تاريخي پيشگيري را توضيح دهد 

 ضيح دهدراه هاي موفقيت در پيشگيري را تو 

 چهار سطح پيشگيري را نام ببرد 

 اهداف سطوح پيشگيري را بيان كند 

 مفهوم سطوح متفاوت پيشگيري را در رابطه با سير طبيعي بيماري مورد بحث قرار دهد 

 مهمترين اقدامات مداخله اي را در رابطه با نوع پيشگيري شرح دهد 

يماري، عوامل خطر شناخته شده، مراحل        يك بيماري را به طور نمونه انتخاب كرده و سير طبيعي ب                 
 بيماري و امكانات پيشگيري سطوح متفاوت را شرح دهد

 
 
 

 بيان مسئله  
 شامل  وپيشگيري، به مفهوم ساده، به معناي جلوگيري از به وجود آمدن بيماري قبل از وقوع آن است                     

 .استفاده مي شوده از آن ها براي قطع يا آهسته كردن سير بيماري، ك كلّيه اقداماتي است
سابقه پزشكي پيشگيري نوين در     .  در طول تاريخ از بيماري هاي زيادي به طور موثر پيشگيري شده است             

واقع به قرن هيجدهم ميالدي باز مي گردد كه در آن قرن به عنوان يك شاخه متمايز از بهداشت عمومي در آمد و                       
جيمزليند  .  دن عوامـل بيماريزاي زنده به وجــود آمد      شگفت تر آن كه پزشكي پيشگيري حتي پيش از شناخـته شـ          
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)James Lind(،           ترغيب نمود  اسكوربوت براي جلوگيري از بروز      1753 مصرف ميوه و سبزي هاي تازه را در سال  .
اين دو كشف   .   را كشف كرد   آبله مايه كوبي عليه     1796پزشك انگليسي، در سال       )Edward Jeuner(ادوارد جنر     

 .كه در آن از بيماري ها با تدابير اختصاصي جلوگيري مي شود دي را مشخص مي كنندآغاز عصر جدي
تنها پس از كشف عامل بيماري زاي زنده براي بيماري ها و اثبات فرضيه ميكروبي ايجاد بيماري بود كه                    

 پزشكي  ويژگي عمدة نيمه دوم قرن نوزدهم، كشفيات در        .  پزشكي پيشگيري، پايه هاي مستحكمي را كسب كرد       
، واكسن  )1894(، پادزهر ديفتري    )1892(، واكسن وبا    )1883( هاري   كشف درمان ضد  :  پيشگيري است، ازجمله    

 ).1827ـ1912(، مواد گندزدا و ضد عفوني )1898(حصبه  ضد
، 1896 در   ،)Bruce(بروس  .  پيشرفت بعدي در پزشكي پيشگيري روشن شدن راه هاي انتقال بيماري بود            

 نشان داد كه    1898 در   ،)Ross(راس  .   منتقل مي شود  مگس تسه تسه  يماري خواب آفريقايي توسط     نشان داد كه ب   
  و همكاران او نشان دادند كه بيماري تب زرد توسط              )Walter(والتر   انتقال مي يابد و      آنوفلماالريا توسط پشه    

 . منتقل مي شودپشه آيدس
 آب، حفظ    منتقله از طريق   ، مبارزه با بيماري هاي   با آگاهي هاي به دست آمده و به ياري ميكروب شناسي           

تحول در  .  مواد غذايي، دفع فضوالت به روش بهداشتي، از بين بردن پشه ها و گندزدايي امكان پذير گرديد                      
پزشكي پيشگيري در    .  روش هاي آزمايشگاهي در جهت تشخيص زودرس بيماري ها، پيشرفت مهم بعدي بود               

پيشگيري نخستين، پيشگيري سطح     تفكيك   در آن سال ها هنوز   .   هاي عفوني بود  گذشته معادل مبارزه با بيماري     
 .اول، پيشگيري سطح دوم و پيشگيري سطح سوم ممكن نبود

 )Screening(    "غربالگري"شناخـــت مفهوم   ،  پيشرفت در خـــور توجه ديگـــر در قـــرن بيستم            
، دو  1930در دهه   .   پيش از بروز نشانه هاي باليني است       غربالگري به معناي تشخيص بيماري ها در مرحله       .  است

آزمون كه بيش از همه به كار گرفته مي شدند آزمون سرم شناختي از نظر سيفيليس و پرتونگاري قفسه سينه براي                     
با افزايش تعداد آزمون هاي غربالگري، مفهوم غربالگري براي بيماري ها به صورت انفرادي در اوايل                 .  سل بودند 

 وارد عصر جديد غربالگري چند مرحله اي شد و عليرغم اين كه استفاده غربالگري در سال هاي اخير روز                  1950دهه  
به روز بيشتر مورد بحث قرار مي گيرد باز هم غربالگري براي افراد به ظاهر سالم همچنان بخش مهمي از پزشكي                     

 .پيشگيري را تشكيل مي دهد
از .  معرض خطر بيماري است      و اشخاص در    "عوامل خطر "ي  موضوع شاخه اي از غربالگري، شناساي      

آنجايي كه عليه بيماري هاي مزمن، اسلحه اي اختصاصي در دست نيست لذا غربالگري و مراقبت منظم در                        
بيماري هاي "مانند سرطان، ديابت، روماتيسم و بيماري هاي قلبي ـ عروقي يعني             تشخيص زودرس بيماري هايي    

هم اكنون پزشكي پيشگيري بــا       .   جايگاه مهمي را كسب كرده است         ،)Diseases of Civilization(  "تمدن
جمعيت  در اين كشورها افزايش رشد    .   در كشور هاي درحال توسعه  روبرو شده است         "انفجار جمعيت "مشكالت  

. اين هم نوعي ديگر از پيشگيري است       .  سبب مشكالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيست محيطي شده است          
در نتيجه  .  كه يك بسيج همگاني را مي طلبد تا بهره آن به نسل حاضر و نسل هاي آينده برسد                   ني پيشگيريي   يع

 هم جنبه   مشاوره ژنتيك .  پژوهش در باروري انسان و فن شناسي، پيشگيري از بارداري رشدي شتابان يافته است              
 .ديگري از مشكالت جمعيتي است كه مورد توجه قرار گرفته است
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پيشرفت هايي كه در زمينه درمان به      .   منشاء و محور رشد در پزشكي قرارگرفته است         يشگيريپزشكي پ  
دست آمده است به هيچ وجه نياز به مراقبت هاي پيشگيري و يا سودمندي آن ها را كم نكرده است و هنوز هم                          

الخوردگي هم كاربرد   تدابير پيشگيري نه تنها در بيماري هاي مزمن، حاد و ارثي بلكه در مشكالت مربوط به س                   
در واقع هرچه علم پزشكي بيشتر پيشرفت مي كند، اقدامات پزشكي نيز بيشتر ماهيت پيشگيري به خود                     .  دارند

پديد آمدن تخصص هايي همچون پيشگيري بيماري هاي كودكان، پيشگيري بيماري هاي سالخوردگان و            .  مي گيرد
. ازه تر در حيطه هاي پزشكي پيشگيري به شمار مي آيند          پيشگيري از بيماري هاي قلبي، خود مبين روند هاي ت          

پيشرفت هاي علمي، بهبود استاندارد هاي زندگي و آموزشي براي عامه مردم راه هاي تازه اي براي پيشگيري                      
 .گشوده اند
متخصصان گوناگون، نظير اپيدميولوژيست ها، مهندسان بهسازي و كنترل آلودگي، شيميدان هاي زيست              

تاران بهداشت عمومي، جامعه شناسان پزشكي، روان شناسان و اقتصاددانان بهداشتي، همه در برنامه               محيطي، پرس 
 به دليل اين كه محدوديت هاي پزشكي نوين براي درمان بيماري آشكار              .پيشگيري نقش موثري را ايفا مي كنند      

يد است، لذا نياز به پيشگيري در تمام        شده و هزينه هاي مراقبت پزشكي به طور روزافزوني افزايش يافته و رو به تزا             
 .كشورها احساس مي شود

 :           با توجه به مراحل گوناگون ايجاد بيماري، چهار سطح پيشگيري به شرح ذيل درنظر گرفته شده است
 )(primordialپيشگيري نخستين ) 1
 )(primaryپيشگيري  سطح اول ) 2
 )(secondaryپيشگيري سطح دوم ) 3
 ) tertiary(گيري سطح سوم پيش) 4
 ولي تمام   جامعه سهيم اند  اگر چه پيشگيري نخستين و پيشگيري سطح اول بيشتر در سالمت و رفاه كل                

 ).1جدول (سطوح پيشگيري، مهم و مكمل يكديگرند 

  ـ  ايجاد بيماري و مراحل پيشگيري 1جدول 

 ايجاد بيماري   سطوح پيشگيري هدف

 شرايط اصلي عليتي         نخستين انتخاب شده گروه هاي /   كل جامعه 

 عوامل عليتي خاص            سطح اول      افراد/گروه هاي انتخاب شدة/   كل جامعه 

 مراحل اوليه بيماري         سطح دوم       بيماران 

مراحل پيشرفته بيماري         سطح سوم       بيماران 
 )   درمان، نوتواني(

 پيشگيري مفهوم 
 آن به هنگام بيماري و       عبارتند از ارتقاء و حفظ سالمت افراد سالم و بازگرداندن            اهداف علم پزشكي      
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ميزان موفقيت در يك برنامه     .   نيز گنجانده شده اند   "پيشگيري"اين اهداف در واژه     .  ي و رنج مردم   كاهش  ناراحت  
نتقال، شناخت عوامل خطر و گروه هاي در معرض خطر،         پيشگيري به عواملي نظير آگاهي از علّت بيماري، راه هاي ا         

در دسترس بودن تدابير پيشگيري يا تشخيص زودرس و درمان بيماري و تشكيالت سازماني مناسب براي اجراي                   
 مورد اشخاص يا گروه هاي مربوطه و ارزشيابي مستمر روش هاي به كار گرفته شده و توسعه اين                     اين تدابير در  

 .روش ها بستگي دارد
طبيعي بيماري براي اتخاذ تدابير پيشگيري گرچه مطلوب است ولي هميشه ضروري            آگاهي كامل از سير      

. بيشتر اوقات، برداشتن و يا حذف يك عامل اصلي معيني مي تواند به اندازه كافي از بيماري پيشگيري نمايد                 .  نيست
مفهوم همه گير  .  ري بر فرايند بيماري است     يا جدا كردن آن و تاثير گذا        "عامل"هدف پزشكي پيشگيري مقابله با      

 اين امكان را فراهم مي كند كه درمان بيماري به عنوان يكي از روش هاي مداخله اي               ،)Epidemiology(شناختي    
 .در پيشگيري  از بيماري گنجانده شود

 سطوح پيشگيري 
كاهش سرعت سير بيماري    پيشگيري شامل كليه اقداماتي است كه به منظور جلوگيري از بروز، قطع يا                

برپايه اين مفهوم و با توجه به مراحل متفاوت سير بيماري مي توان براي پيشگيري سطوح                      .  استفاده مي شود 
 .چهارگانه ذيل را قائل شد

 
 كه موضوع آن جلوگيري از پيدايش و برقراري عوامل خطرزاي                ـ پيشگيري نخستين يا ابتدايي      1

 بيماري است
 
2بر پيشگيري از بروز بيماري در اشخاص سالم توجه داردل  ـ پيشگيري سطح او  
 
بر كساني كه بيماري در آن ها ظاهر شده است توجه دارد و به عبارت ديگر به                  ـ پيشگيري سطح دوم      3

مرحله قبل از بروز عاليم باليني مربوط است و موضوع آن كشف به موقع و درمان بيماري ها قبل از                        
 اي واضح باليني استايجاد عاليم و نشاني ه

 
مربوط به مراحل پيشرفته بيماري يا ايجاد ناتواني است و عبارت است از                 ـ پيشگيري سطح سوم       4

كاهش ناتواني حاصل از بيماري و كوشش هايي كه براي برگرداندن اعمال اعضاء و دستگاه ها به حالت                   
 . طبيعي بيماري نشان داده شده است در رابطه با سير1اين سطوح در شكل . موثر به كار گرفته مي شود

متخصصان پزشكي پيشگيري با تعيين مرز هاي دقيق بين اين سطوح موافق نيستند اما اين موضوع از                    
تامين مواد غذايي تكميلي براي خانواده در مورد بعضي اعضاي            :  به طور مثال    .  اهميت آن ها چيزي كم نمي كند     

اين تفاوت آرا بيشتر جنبه     .    است)  درماني(عضي ديگر پيشگيري سطح دوم      خانواده پيشگيري سطح اول و در مورد ب       
 .لغوي دارند تا اساسي و بحث كلي در باره مفاهيم مذكور ذيال بيان مي شود
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 دورة بيماريزايي دورة پيش از بيماريزايي

 روند بيماري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پيش از ابتالء انسان
 

 بيماريزاميزبان          عامل 
 
 
 
 
 
 

عوامل محيطي        
 )شناخته و ناشناخته(

كه عامل بيماريزا و ميزبان 
را باهم مواجه يا سبب يك 
 محرّك بيماري ميشوند

 
 
 
 

 

 مرگ                                          سير بيماري در انسان 
 

         حالت مزمن

                   نقص عضو

                        ناتواني        

         ناخوشـــــــــــــــــــــــي
                                  

                                                نشانه ها                 سطح باليني

      ايمني و مقاومت            تغييرات بافتي  و فيزيولوژيك
 

                                  استقرار عامل يا محرّك و تكثير آن        
 

           
 

           واكنش ميزبان          تداخل ميزبان و محرك   
      

 نقاهت        بيماري پيشرفته        ضايعات اوليه         بيماريزايي اوليه

 پيشگيري سطح سوم ي سطح دومپيشگير پيشگيري سطح اول سطوح پيشگيري

 روش هاي مداخله
 حفاظت اختصاصي

 سالمتو ارتقاء 

 
  به موقع تشخيص زودرس و درمان

محدود كردن 
 ناتواني

 بازتواني

  ـ سير طبيعي بيماري 1شكل 

 پيشگيري نخستين  

ن در اي .   دارد پيشگيري نخستين مفهومي جديد است كه بر پيشگيري از بيماري هاي مزمن توجه ويژه اي              
پيشگيري مانع از ايجاد و گسترش عوامل خطر در كشور يا گروه هاي              سطح ، پيشگيري مفهومي واقعي دارد، يعني         

بطور مثال،  بسياري از مشكالت بهداشتي بزرگساالن        .  جمعيتي خواهد شد كه عوامل خطر هنوز در آنها بروز نكرده اند          
زيرا در اين دوران است كه شيوة زندگي شخص شكل           .  اد ريشه دارد  در كودكي افر  )  نظير چاقي و پرفشاري خون    (

در پيشگيري نخستين يا پيش از       ).  مانند سيگار كشيدن، الگوي غذا خوردن، ورزش و فعاليت هاي بدني           (مي گيرد  
. دبروز عامل خطر، بيشتر كوشش ها معطوف به كودكان است تا آنان را از يادگيري شيوه بد و مضرّ زندگي باز دارن                      

 .مهمترين اقدام مداخله اي در اين سطح پيشگيري آموزش بهداشت فردي و همگاني  است
از نظر تاريخ پيشگيري، اين نوع پيشگيري تازه ترين مرحله شناخته شده است و علّت شناسايي آن                        

در انسان ميزبانبهبود
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عروق، تنها  معلوم شده است كه بيماري هاي قلب و        .  افزايش دانش اپيدميولوژي بيماري هاي قلب و عروق مي باشد       
در كشورهايي مانند ژاپن و چين      .  در جوامعي شايع است كه مصرف چربي هاي اشباع شده در رژيم غذايي باالست             

 كه مصرف چربي هاي غذايي  پايين است ميزان بروز بيماري هاي عروق كرونر قلب نيز در سطح پاييني قرار دارد  
راري آن دسته از الگوهاي اجتماعي، اقتصادي و          در پيشگيري نخستين، جلوگيري از پيدايش و برق         هدف 

در خيلي از كشور هاي در حال       .  فرهنگي زندگي است كه نقش آنها در افزايش خطر بيماري، شناخته شده است               
توسعه، ميرايي از بيماري هاي عفوني در حال كاهش و اميد زندگي در حال افزايش است، اما بيماري هاي                           

بي ـ عروقي و سرطان ها روند صعودي يافته اند كه داليل عمده آن افزايش طول                 غيرمسري نظير بيماري هاي قل   
 .عمر، افزايش و طوالني تر شدن مواجهه با عوامل خطرزا و تغيير الگوي زندگي است

در بعضي از كشور هاي در حال توسعه، بيماري هاي عروق كرونر قلب در جمعيت شهري با سطح درآمد                     
همراه با توسعه اقتصادي ـ اجتماعي،       .  اي پرخطر را فرا گرفته اند اهميت پيدا كرده است         باال و متوسط كه رفتاره     

اين عوامل خطر گسترش يافته و منجر به همه گيري هاي بزرگ بيماري هاي قلبي ـ عروقي و همچنين آسيب ها و                   
 .حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري گرديده است

نخستين مي توان از آلودگي هواي شهري و اثرات جهاني آن               همچنين در زمينه نياز به پيشگيري           
آسيب ها، آلودگي ها  (و پيامدهاي بهداشتي رفت و آمد وسايل نقليه موتوري          )  باران هاي اسيدي و نابودي اليه اوزن     (

 رفتهحد استاندارد فراتر    از  )  SO2(در بعضي از شهر هاي بزرگ ميزان دي اكسيد سولفور            .  نام برد )  و سر و صدا   
سالمت، الزم   در اين مناطق، سياستگذاري عمومي به منظور كاهش علل اصلي ايجاد عوامل خطر و حفظ                .  است
 .اين سياست ها شامل حفظ منابع انرژي و استفاده از منابع انرژي بدون آلودگي خواهد بود. است

در .  ير شده است  متاسفانه در غالب موارد اهميت پيشگيري نخستين وقتي درك مي شود كه ديگر خيلي د               
حال حاضر در بسياري از كشور ها عوامل زمينه ساز بيماري وجود دارند و همه گيري هاي ناشي از آن رو به افزايش                     

خيلي از كشورهاي پيشرفته رو به كاهش است، همزمان در كشور هاي در            مثال در حالي كه مصرف سيگار در        .  است
افزايش داشته  %  40ريقا مصرف سيگار در دو دهه گذشته بيش از            حال توسعه ، در حال افزايش مي باشد و در اف           

بروز همه گيري سرطان ريه در اين كشورها كه اخيرا در معرض تبليغات فروش سيگار قرار گرفته اند ممكن                   .  است
 چنانچه هيچ گونه تالش عمده اي براي كنترل        2010مثال برآورد شده است كه تا سال        .  است سي سال طول بكشد    

 صورت نگيرد فقط در چين ساالنه بالغ بر دو ميليون مرگ به خاطر بيماري هاي ناشي از استعمال دخانيات                     سيگار
براي پيشگيري اثر بخش نخستين، به اقدامات منظم مالياتي و دولتي مستحكم براي جلوگيري از                 .  رخ خواهد داد  

بايد از ترويج عادات غيربهداشتي و الگوهاي       تمام كشورها   .  از خواهد بود  رواج سيگار و ممانعت از كشيدن سيگار ني       
هرچه .  مصرفي نامطلوب در زندگي، قبل از اينكه از نظر فرهنگي در جامعه جا باز كنند و ريشه بدوانند پرهيز كنند                     

 .مداخله در اين موارد زودتر انجام شود هزينه هاي ناشي از اين عادات و الگوها كمتر خواهد بود
ي هاي قلبي ـ عروقي شامل سياستگذاري و برنامه هاي ملّي در زمينه تغذيه است             پيشگيري در مورد بيمار    

ترويج سياست جامع بايد    .  كه بخش هاي كشاورزي، صنايع غذايي و واردات و صادرات مواد غذايي را در بر مي گيرد              
ليت بدني منظم   متضمن عدم استعمال دخانيات، برنامه پيشگيري از پرفشاري خون، و برنامه ترويج ورزش و فعا                 

اشاره به عدم استعمال دخانيات، لزوم تعهد دولت ها در سطح باال در مورد پيشگيري نخستين موثر را نشان                     .  باشد
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 .مي دهد
در كشورهاي در حال توسعه كه هنوز مشكل بيماري هاي عفوني و سوء تغذيه بويژه در بين كودكان به                      

شگيري نخستين با وضع اقتصادي كشور و توزيع ثروت ارتباط نزديك           ميزان زياد وجود دارد، اقدامات الزم براي پي       
در مناطق روستايي نه تنها     )  شامل آب، بهسازي، تغذيه، مسكن و حمل و نقل         (بهبود شرايط اساسي زندگي     .  دارد

 عالوه براين در  .  رفاه عمومي را بهبود مي بخشد، بلكه مواجهه با عوامل مسبب بيماري را نيز كاهش خواهد داد                   
كشور هاي در حال توسعه بهبود اوضاع در مناطق روستايي احتماال باعث كاهش هجوم به شهرها مي گردد و از                      

 ـ عوامل خطر در چند بيماري و مرگ و           2جدول  .  مشكالت بهداشتي مناطق پرجمعيت و حاشيه شهري مي كاهد        
 مير مادران را نشان ميدهد

  مرگ و مير مادران  ـ  عوامل خطر در بيماري هاي مختلف و2جدول 
 الف ـ عوامل خطر در بيماري هاي غير واگير

  ـ زخم هاي پپتيك1

سن، جنس، طبقه اجتماعي، ژنتيك، تنوع جغرافيايي، استرس، شخصيت درونگرا، اعتياد به سيگار، مصرف              
 . فنيل بوتازونآسپيرين و مصرفكورتيكواستروئيدها، مصرف 

  ـ سنگ هاي صفراوي2

ن، كم خوني داسي شكل، وجود بيماري هايي در ايلئوم، جراحي در ايلئوم، مصرف زياد               وجود هموليز در بد   
  كلسترول و مصرف  چربي هاي گياهي براي پايين آوردن كلسترول، مصرف داروهايي براي پايين آوردن              

OCP در خانم هاي جوان. 

  ـ بيماري هاي عروق قلبي3

عدم تحمل گلوكز، سطح انسولين، چاقي، عدم         جنس، سن، فشار خون، كلسترول، استعمال دخانيات،           
فعاليت جسمي، عوامل رواني اجتماعي، طبقه اجتماعي، برتري طلبي، مشخصات قومي، تيپ شخصيتي،               

  سبك بودن آب  غذايي وعوامل انعقاد خوني و فيبرينوليز، رژيم  OCPعوامل خانوادگي، 

  ـ سكته قلبي4

زايش فشار خون، حمالت ايسكميك گذرا، سوفل هاي          ، اف )هيپرتروفي بطن چپ   (ناراحتي هاي قلبي    
 .شريان كاروتيد، سن، استعمال دخانيات، گلوكز خون، افزايش وزن بدن

  ـ بيماري ديابت5

 مصرف الكل در اثر     وسن، چاقي، عفونت هاي ويروسي مانند اوريون و سرخجه، كمبود فيبر در غذا، ارث               
 .آسيب به پانكراس
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 اي واگيرب ـ عوامل خطر در بيماريه

  ـ توبركولوز1

بيماري هاي شغلي  و  )  HIV(ژنتيك، عفونت هاي زمينه اي    ،  سن، جنس، وضعيت اقتصادي، مسكن، تغذيه       
 ).سيليكوز(

  ـ عفونت هاي تنفسي كودكان2

 .طبقه اجتماعي  و )Aكمبود ويتامين (سن، جنس، وضعيت واكسيناسيون، تغذيه 

  ـ اسهال3

 .اجتماعي، آلودگي آب و  محيطخوني، طبقه سن، جنس، تغذيه، عفونت، گروه 
 

 ج ـ مرگ و مير اختصاصي

  ـ مرگ و مير مادران1

سن مادر، سواد، فاصله بين زايمان ها، مرتبه زايمان، شرايط اختصاصي، رفتار و باورهاي فرهنگي، وضعيت               
 تغذيه و شرايط زيست محيطي 

 پيشگيري سطح اول   

پيشگيري سطح  .  يري از بيماري با كنترل علل و عوامل خطرزا است          پيشگ ،مقصود از پيشگيري سطح اول     
مانند كمبود وزن به هنگام     (مدتا شامل مداخله در مرحله پيش از بيماري زايي بيماري ها يا مسائل بهداشتي               اول ع 
 عمومي،  پيشگيري اوليه را مي توان با تدابير طرح شده براي ارتقاي بهداشت            .  يا اختالل هاي سالمتي است   )  تولد

بهزيستي و كيفيت زندگي افراد شامل ايجاد شرايط بهداشتي در منزل، محيط كار و مدرسه، تغذيه خوب، لباس                      
كافي، پناهگاه، استراحت و تفريح و آموزش بهداشت در مسائلي از قبيل آموزش جنسي، راهنمايي والدين در تربيت                   

 شامل مصونسازي، بهداشت محيط و حفاظت در برابر           و يا به وسيله اقدامات حفاظتي اختصاصي       .  .  .  كودكان و   
 .اين اقدامات در مبحث انواع مداخله شرح داده مي شود. خطرات ناشي از كار و تصادفات انجام داد

 از بروز بيماري و طوالني تر كردن طول عمر است و آن متضمن              معناي پيشگيري سطح اول، اقدام پيش      
 بدن و مغز است و      "عمل كردن كامل  "ت سالمتي مثبت دال بر توجه به         سالمتي مثبت است،  توضيح اينكه حال      

عبارت از اين است كه بدن از نظر زيست شناختي در حالتي قرار دارد كه هر ياخته يا اندام با بهينه توانايي و                              
لطه بر  سازگاري كامل خـود با بقيه قسمت هاي بدن در تعامل است و از نظر روان شناختي، احساس رفاه كامل و س                   

ص داراي سطحي از ادراك است كه مي تواند            محيط زيست در بدن مستولي است و از نظر اجتماعي، شخ                
پيشگيري سطح اول رسيدن و     .  توانايي هاي خود را براي مشاركت در امور اجتماعي به صورت بهينه به كار اندازد                

وانند به يك زندگي اجتماعي و اقتصادي        افراد بت نگهداري به يك سطح قابل قبول سالمتي را ترويج مي كند تا               
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قدامات تازه اي كه انجام مي دهد      سطح اول رفتار فرد و سالمت او و ا          هم چنين در پيشگيري      .  مثمر دست يابند  
 .براي معيارهاي مثبت و مسئوالنه براي خود، خانواده و جامعه مد نظر مي باشد

ت عمومي حاصل شده است نتيجه پيشگيري         پيشرفت هايي كه در كشور هاي پيشرفته در زمينه بهداش          
در اين كشور ها در    .  اوليه بيماري هاي عفوني به وسيله ايجاد و حفظ بهداشت محيط و مصونسازي افراد بوده است               

حال حاضر مهمترين مشكل بهداشتي وجود بيماري هاي مزمن است كه پيشگيري آنها مستلزم تغييرات عمده در                   
 .ر زمينه تغذيه، فعاليت بدني، استعمال الكل و دخانيات و مواد مخدر استنحوه زندگي مردم، باالخص د

شكل ديگري كه اهميت آن از بيماري هاي مزمن كمتر نيست مسئله مرگ ها و ناتواني هاي ناشي از                      
كه در جهت پيشگيري اوليه اين       به احتمال زياد فعاليت هايي      .  تصادفات بخصوص تصادفات وسايل نقليه است      

 در آينده انجام خواهد گرفت شامل كوشش هايي به منظور تغيير شيوه زندگي افراد و استفاده از كيسه هاي                  مشكالت
از  سالمتي   از تصميم گيري در مورد مسائل      هوايي در اتومبيل و كنترل عوامل محيطي خواهد بود و نيز قسمتي               

 .فرد به اجتماع منتقل خواهد گرديد
ري هاي مزمن از قبيل بيماري هاي قلبي ـ عروقي، پرفشاري خون و                امروزه پيشگيري اوليه در بيما       

 .سرطان كاربرد دارد و براساس حذف يا تغييرات عوامل خطرزاي بيماري ها است
پيشگيري از بيماري هاي مزمن بر پايه آگاهي از چند عاملي بودن علّت آن ها و بنابراين مستلزم                           

ه نظر مي رسيد كه پيشگيري سطح سوم تنها راه احتمالي جلوگيري از             پيش از اين ب   .  مجموعه اي از مداخالت است   
  سالمت ولي اكنون با شناخت عوامل خطر، فعاليت هاي ارتقاي       ،  بروز نقص عضو بعدي يا بروز مرگ زودرس است          

وامل مانند حذف يا كاهش ع    (با هدف پيشگيري اوليه، بيش از پيش در مبارزه با بيماري هاي مزمن به كار مي روند                 
 ).خطر و تغيير در الگوي سبك زندگي

مانند بيماريابي از   .  دانش كنوني نشان مي دهد كه بيماران مزمن، به طيف گسترده اي از خدمات نياز دارند               
طريق غربالگري و معاينات بهداشتي، كاربرد روش هاي دقيق تشخيص، درمان و بازتواني، مبارزه با آلودگي آب،                   

وا و مواد خوراكي، كاستن از آسيب ها، اثر گذاشتن بر الگو هاي رفتاري و سبك زندگي                  دفع بهداشتي فاضالب، ه   
انسان از طريق آموزش فشرده و باال بردن استاندارد موسسات مراقبت پزشكي و ايجاد و به كارگيري روش هاي                     

 مصرف دخانيات و     در مواردي مانند مبارزه با      .  بهتر مراقبت هاي جامع پزشكي ازجمله خدمات بهداشتي اوليه          
به حمايت هاي سياسي هم نياز هست و براي اين كار بايد مجموعه نيازهاي                 مشروبات الكلي و اعتياد دارويي        

 .پزشكي و اجتماعي بيماران مزمن به عنوان يك كليت و همواره در رابطه با خانواده و جامعه در نظر گرفته شوند
را براي بيماري هاي غير      ري از بيماريهاي عروق قلبي    اكنون احساس مي شود كه مي توان اصول پيشگي        

 ترتيب مفهوم گسترده تري به      و به اين  .  واگير عمده هم به كار گرفت زيرا عوامل خطر مشترك در آن ها وجود دارد             
وجود مي آيد و آن اين كه براي ايجاد يك برنامه كلّي به منظور پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غيرواگير، به                         

وان بخشي از خدمات بهداشتي اوليه، مبارزه همزمان با چند عامل خطر شناخته شده در ايجاد بيماري هاي                       عن
نه تنها بيماري هاي قلبي ـ عروقي را كاهش خواهد داد،             اين نوع اقدام پيشگيرانه   .  غيرواگير را بايد به كار گرفت      

بهبود كلّي در سالمت و طول عمر انسان را به            بلكه بيماري هاي غيرواگير عمده ديگر را هم كم خواهد كرد و               
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 .دنبال خواهد داشت
 براي پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير        ،)World Health Organization(سازمان جهاني بهداشت     

اين دو غالبا مكمل يكديگرند و دو ديدگاه          .  واگير با عوامل خطرزاي مشخصي دو خط مشي را توصيه مي كند             
 .ماري را نشان مي دهندشناسايي علت بي

 )   Population (Mass) Strategy) همگاني(راهبرد جمعيتي ) الف
 ) High - risk Strategy(راهبرد گروه هاي پرمخاطره ) ب
 

 ) همگاني(راهبرد جمعيتي 

 است كه براي تمام جمعيت و به منظور كاهش           "راهبرد جمعيتي "يك روش ديگر پيشگيري سطح اول        
مثال بررسي ها نشان داده اند كه حتي       .  ي جمعيت و بدون توجه به سطوح خطرات فردي است            متوسط خطر برا  

مختصر كاهش در ميزان فشار خون و يا سطح كلسترول سرم در جمعيت باعث كاهش ميزان بروز بيماري هاي                      
ات اقتصادي ـ    راهبرد جمعيتي در سطح جامع و اقدام هاي مداخله اي با هدف تغيير            .  قلبي ـ عروقي خواهد گرديد     

 .اجتماعي، رفتاري و شيوه زندگي انجام مي گيرد

 مزايا و معايب راهبرد :  ـ  پيشگيري سطح اول3جدول 

 
 راهبرد جمعيتي راهبرد گروه هاي پرمخاطره

 خط مشي جمعيتي خط مشي افراد در خطر باال

 : مزايا 

 كاري اساسي و ريشه اي  • براي افراد مناسب است  •

 تاثير زياد براي كل جامعه  • انگيزه فردي  •

 از نظر رفتاري مناسب  • انگيزه پزشك •

 فايده اش از نظر نسبت خطر مطلوب است  • 

 : معايب 

 فايده كم براي افراد  • مشكالت شناسايي گروه هاي پرمخاطره  •

 عدم انگيزه فردي  • تاثير محدود  •

 عدم انگيزه پزشك  • تاثير موقتي  •

 ز نظر نسبت خطر ممكن است كم فايده باشد ا • .از نظر رفتاري نامناسب است •

 ) نظر نويسنده(زمان طوالني اثر بخشي  • 

مثال ديگري از پيشگيري سطح اول كه واقعا كل جمعيت را هدف قرار ميدهد كاهش آلودگي هواي شهر                   
اشت سازمان جهاني بهد   .  از اتومبيل ها، صنايع و وسايل گرم كننده خانگي است            ن دود    از طريق محدود كرد    
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مجموعه دستورالعمل هايي در مورد كيفيت هوا وضع كرده است كه اگر به كار روند پيشگيري خوبي در نوع اول                      
 .خواهند بود

 راهبرد گروه هاي پرمخاطره  

هدف از راهبرد گروه هاي پرمخاطره انجام مراقبت هاي پيشگيري براي اشخاص در معرض خطر باالتر                  
ين كار مستلزم شناسايي افراد در معرض خطر باال با استفاده از روش هاي باليني               براي بيماري هاي خاص است و ا     

 .مناسب و محافظت آنان است
الزم به يادآوري است كه كشورهاي صنعتي موفق به از            .   هدف آرماني است   پيشگيري سطح اول يك    

ارزه با چند بيماري ديگر مانند        بين بردن تعدادي از بيماري هاي واگير دار مانند وبا، حصبه، اسهال خوني و مب                  
طاعون، جذام و سل شده اند و اين كار نه با مداخالت پزشكي بلكه به طور عمده در نتيجه باال بردن استاندارد هاي                      

 . زندگي پيشگيري سطح اول انجام گرديده است
يشگيري اوليه  كاربرد پ .  بسياري از اين موفقيت ها پيش از رايج شدن ايمنسازي همگاني بدست آمده است            

براي آنكه اين تدابير تاثير نهايي بر جامعه داشته باشند          .  در پيشگيري از بيماري هاي مزمن يك پيشرفت تازه است        
بايد به عنوان مكمل     )  پيشگيري نخستين، راهبرد جمعيتي و راهبرد گروه هاي پرمخاطره         (هر سه روش نامبرده      

 3 خط مشي جمعيتي و افراد در معرض خطر باال در جدول شماره                مزايا و معايب دو   .  يكديگر به كار گرفته شوند    
 .خالصه شده است

عيب اصلي خط   .  مزيت اصلي خط مشي جمعيتي اين است كه نيازي به شناسايي گروه پرمخاطره نيست               
زيرا خطرات فردي بيماري كامال پايين است، مانند          .  مشي جمعيتي اين است كه براي هر فرد فايده كمي دارد             

ه اكثر مردم در تمام عمر رانندگي خود از كمربند ايمني استفاده مي كنند بدون اينكه برايشان تصادفي روي                      اينك
كمربند ايمني براي جوامع زيادي سودآور بوده است ولي به غير از افرادي كه مستقيما گرفتار                استفاده وسيع از    .  دهد

پيشگيري "اين پديده   .  فعت آشكار كمي داشته است     حادثه رانندگي شده اند، براي غالب افراد ديگر جامعه من           
 ممكن است براي جامعه منفعت زياد داشته باشد اما منفعت ظاهري آن              به عبارتي پيشگيري  .   ناميده مي شود  "مغاير

 .براي فرد اندك باشد
مزيت راهبرد گروه هاي پرمخاطره براي اين است كه اقدامات بر روي گروه هاي پرمخاطره انجام                       

برنامه هاي ترك سيگار براي سيگاري ها بسيار مناسب است زيرا اغلب سيگاري ها مايل به ترك سيگار                  .  ردمي گي
از معايب راهبرد گروه هاي     .  هستند و اين برنامه ها سبب ترغيب افراد سيگاري مي گردد و فوايد آن زياد است                  

 . كه خود غالبا مشكل و پرهزينه استپرمخاطره اين است كه براي شناسايي اين افراد نياز به غربالگري است
به طور خالصه، پيشگيري سطح اول، روشي است جامع و متكي بر تدابير طرح ريزي شده براي ارتقاي                     

در پيشگيري اوليه آگاهي    .   محيط زيست   و خطر  "عامل بيماري زاي خاص  "سالمت يا محافظت اشخاص در برابر           
اقدامات مطمئن  .  جمله عامل بيماري زا، ميزبان و محيط زيست ضرورت دارد        از مرحله پيش از بروز عاليم باليني، از       

پيشگيري سطح اول روز به روز بيشتر به عنوان           .  و ارزان پيشگيري سطح اول كاربرد وسيع آن را توجيه مي كند            
 .آموزش بهداشت و مفهوم مسئوليت شخصي و اجتماعي در برابر سالمتي شناخته مي شود
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م  پيشگيري سطح دو 

پيشگيري سطح دوم مربوط به مرحله قبل از بروز عاليم باليني است كه عبارت است از كشف به موقع و                      
گاه مي توان با كشف به موقع و درمان سريع، يك          .  درمان بيماري ها قبل از ايجاد عاليم و نشاني هاي واضح باليني         
 كرد و از پيدايش عوارض جلوگيري و ناتواني را             بيماري را در مراحل اوليه درمان نمود و يا سير آن را آهسته                

پاپ اسمير و ساير آزمونها براي سرطان هاي پنهان و         .  محدود كرد و از اشاعه بيماري هاي واگير نيز جلوگيري نمود         
 از اين نوع پيشگيري به شمار         عفونت هاي خطرناك، مثال هايي  تشخيص به موقع و درمان زودرس بسياري از            

 .مي آيند
ري سطح دوم را مي توان به صورت راه هاي موجود براي تشخيص اوليه و به موقع بيماري و                       پيشگي 

در هر  .  مداخله موثر و قاطع براي بهبود وضع سالمت چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي تعريف كرد                       
 به بيماري محافظت    ديگران را از ابتالء   )  مثل بيماري مقاربتي  (درمان به موقع يك مورد بيماري عفوني         ،  جامعه  

مي كند و ضمن اينكه باعث انجام پيشگيري سطح دوم براي فرد مبتال مي شود، در واقع نوعي پيشگيري اوليه نيز                     
براي كنترل تعدادي از بيماري هاي مزمن نظير بيماري قند، پرفشاري خون، سرطان             .  براي موارد تماس خواهد بود    

 .شگيري سطح دوم اعمال مي شود، نيز پي)گلوكوم(گردن رحم و آب سياه 
پيشگيري سطح دوم عمدتا در حيطه وظايف پزشكاني است كه در درمانگاه هاي خصوصي و پزشكي                     

مراكز بهداشتي غالبا در غربالگري هايي كه به منظور كشف بيماري در           .   انجام وظيفه مي كنند   پيشگيري و اجتماعي  
به اين  .   عاليم واضح بيماري را پيدا كرده و تحت درمان قرار مي دهند            مراحل اوليه انجام مي دهند افراد بيمار فاقد      

مي گويند كه به صورت زير تعريف شده         (Population-Mass-Screening))  همگاني(شيوه غربالگري جمعيتي    
 : است 

 كه  تشخيص مقدماتي يك بيماري يا عارضه نامشهود با استفاده از آزمون ها، معاينه ها يا ساير روش هايي                
آزمون هاي غربالگري، اشخاص به ظاهر سالم را كه احتماال بيمار نيستند جدا               .  .  .  به سرعت قابل عمل باشند       

افرادي كه يافته هاي مثبت يا مشكوك دارند بايد براي            .  يك آزمون غربالگري الزاما تشخيصي نيست      .  مي كنند
 .تشخيص و درمان به نزد پزشكان خود اعزام شوند

زمون هاي غربالگري بر جمعيت هاي بزرگ غير انتخابي اعمال گردند اين فرايند را                    هنگامي كه آ    
. سنجش هاي فشار خون عابران در يك مركز تجاري، نوعي غربالگري همگاني است            .  غربالگري همگاني مي نامند  

 پزشكان به بيماري    اين.  از سوي ديگر، پزشكان باليني آزمون هاي غربالگري را از جنبه اي متفاوت به كار مي گيرند              
بيماريابي هنگامي به اجرا در مي آيد كه پزشكان        .  تشخيص داده نشده در بيماران خود توجه دارند و نه به كل جامعه            

با آزمون هاي غربالگري به دنبال بيماري در بين بيماران خود هستند كه به علت عاليم غير مرتبط با ايشان                          
 .مشاوره كرده اند

در مركز خريد ياد شده، كساني كه       .   همگاني و بيماريابي امري ظريف ولي مهم است        تميز بين غربالگري   
بيمار را مورد آزمايش قرار مي دهند براي پيگيري نتايج غير طبيعي از طريق تشخيص و درمان مناسب، مسئوليت                    

لعات نشان داده اند   بسياري از مطا  .  در عوض، بيمار براي درمان بيشتر به پزشك خود اعزام مي شود            .  فردي ندارند 
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از سوي ديگر در     .  مردمي كه در غربالگري همگاني حاالت غير طبيعي داشته اند، فاقد پيشگيري كافي بوده اند                
اگر پزشك بررسي بيشتري براي     .  بيماريابي براي پيگيري نتايج غير طبيعي پزشك مسئوليت آشكاري بر دوش دارد           

 .ز اقدام به درمان نكند، اصوال نبايد آزمون انجام شودنتايج غير طبيعي انجام ندهد، و در صورت نيا
در مبارزه با انتقال بيماري، ابزاري ناقص است و اجراي آن گرانتر و كم اثر تر از                     پيشگيري سطح دوم     

در درازمدت، سالمت انسان، شادماني و طول عمر مفيد را با بهاي كم تر و تلفات                   .  پيشگيري سطح اول مي باشد   
 . توان با پيشگيري سطح اول به دست آورد تا پيشگيري سطح دومناچيزتر مي
يكي وجود روش هاي   .  در اجراي مفيد و موثر هر برنامه پيشگيري سطح دوم، دو اصل اساسي وجود دارد                

صحيح و بي خطر براي كشف بيماري در مراحل اوليه و قبل از بروز عاليم باليني و ديگري در دسترس بودن                          
 .موثرروش درماني 

ارزش پيشگيري سطح دوم در زمينه كاهش مرگ و مير از بيماري قلبي ـ عروقي و سرطان گردن رحم                      
مثال ديگـــر، غربالگـــري بــــراي فنيل كتونوري       .  را مي تـوان از طريــق غربالگـــري به خوبي نشـــان داد         

)Phenylketonuria(،   كتونوري در موقع تولد شناخته شوند مي توان         اگر كودكان مبتال به فنيل    .   در نوزادان است 
اگر به آنان رژيم غذايي معيني داده       .  به آنان رژيم غذايي مخصوصي داد تا همچون كودكان سالم رشد و نمو نمايند             

عليرغم .  نشود از نظر ذهني عقب افتاده خواهند شد و براي تمام عمرشان به مراقبت هاي ويژه نياز خواهند داشت                   
، تاثير برنامه هاي غربالگري در پيشگيري سطح دوم          ) درصد هزار  2-4( پايين اين بيماري متابوليكي       ميزان بروز 

 .بسيار خوب بوده است

 پيشگيري سطح سوم 

هنگامي كه فرايند بيماري از      .  هدف پيشگيري سطح سوم كاهش پيشرفت يا عوارض بيماري هاست            
 ناميده مي شود، اقدامات     "پيشگيري سطح سوم  " وسيله آنچه     مراحل اوليه خود فراتر رود هنوز هم مي توان به           

پيشگيري سطح  .  اين كار شامل اقدامات مداخله اي در مراحل نهايي بيماري زايي بيماري است           .  پيشگيرانه انجام داد  
ي حاصل از بيماري و به       سوم شامل اقدامات در دسترس براي كاهش يا محدود كردن نقص عضو، ناتواني ها                

تمايز .  ساندن رنج و آسيب ناشي از بيماري و ارتقاي قدرت تطابق بيمار با حاالت غير قابل درمان است                    حداقل ر 
بين پيشگيري سطح سوم و درمان معموال مشكل است چون يكي از اهداف اصلي درمان بيماري هاي مزمن                        

ه و مستقر شده باشد،      هنگامي كه نقص عضو و ناتواني كامال جا افتاد           .  پيشگيري از بازگشت و عود آن است        
يك مثال از پيشگيري سطح سوم استفاده از دارو هاي بتا ـ             .  بازتواني مي تواند نقش پيشگيري كننده داشته باشد       

 .بلوكر براي كاهش خطر مرگ در بيماراني است كه از انفاركتوس ميوكارد نجات يافته اند
د نوتواني است و به بيماري هايي مربوط        پيشگيري سطح سوم شامل محدود كردن ميزان ناتواني و ايجا           

تالشي كه از طريق    .  مي شود كه قبال سير خود را طي كرده اند و در حال حاضر فقط ضايعات آنها باقي مانده است                  
فيزيوتراپي براي برگرداندن حركت به يك عضو عارضه ديده مي شود نمونه اي از اقدامات محدود كردن ناتواني                    

ه تالش هايي اطالق مي گردد كه به منظور باز گرداندن يك فرد ناتوان به فردي مفيد، راضي                مفهوم نوتواني ب  .  است
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و در صورت امكان خودكفا در جامعه انجام مي شود و بيشترين توجه آن معطوف به اين نكته است كه با تاكيد بر                         
 از قابليت هاي باقيمانده خود حداكثر      آنچه براي فرد باقي مانده است، نه آنچه از دست داده است، او را قادر سازد كه                

بيماران مبتال به بيماري هايي چون فلج كودكان، سكته هاي مغزي، آسيب هاي كوري،              نوتواني  .  استفاده را بكند  
بيماري هاي رماتيسم قلبي و غيره، براي پيشگيري از كاهش توانايي شركت آنان در زندگي اجتماعي روزمره ،                      

 از آنجا كه نوتواني شامل مسائل رواني و حرفه اي نيز مي شود ايجاد آن از قدرت اجرايي                    اما.  اهميت فراواني دارد  
عالوه بر اين،  فرد به وسايل       .  يك فرد خارج است و بايد يك گروه از افراد حرفه اي در اجراي آن همكاري كنند                 

 2شكل شماره   .  احتياج دارد فيزيكي نظير وسايل نقليه خاص و تغيير وسايل منزل و پشتيباني مالي زيادي نيز                   
 . مورد به دست مي دهداطالعات بيشتري در اين 

 رواني ـ اجتماعي،

ارزشيابي اجتماعي، خدمات  •
 اجتماعي،       

روان (خدمات روانشناختي  •
 )سنجي، ارزشيابي، مشاوره

مشاوره خانوادگي، خدمات  •
مشاوره معنوي ، (روانپزشكي 

 )روحاني 

  تفريحات •

 پزشكي

ي ـ تشخيص پزشك
درمان و نظارت بر 

 خدمات درماني

 :حرفه اي  

 ارزشيابي، سابقه حرفه اي، •

روانسنجي و (خدمات تشخيصي حرفه اي  •
ارزشيابي، بررسي عاليق قبل از حرفه و 

 ،)كاوش استعداد

 مشاوره، آموزش حرفه اي، كاريابي  •
دايمي ـ صنايع انتخابي، موقتي ـ (

 ،)كارگاه هاي حمايت شده

 خانه نشيني •

 

  ـ  آشنايي با سالمت و بيماري از ديدگاه اپيدميولوژي 2كل ش
تا زماني كه مرگ اتفاق نيفتاده است مي توان در هر مرحله از بيماري با استفاده از روش هاي                      

سطوح متفاوت پيشگيري را فقط مي توان در رابطه با         .  پيشگيري مناسب از توسعه و پيشرفت بيماري جلوگيري كرد        
هر چه شناسايي ما از سير طبيعي بيماري زيادتر باشد به            .  طبيعي بيماري به طور كامل درك كرد       سير و پيشرفت    

 .همان نسبت قابليت در ايجاد روش هاي مناسب و مفيد پيشگيري هم زيادتر خواهد بود
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 كاربرد پيشگيري در ارتباط با سير طبيعي بيماريهاي قلبي ـ عروقي 
 است كه از دوران كودكي آغاز مي شود و نمودهاي باليني خود را به                 آترواسكلروز، بيماري پيشرونده اي   

 .طور عمده در بزرگساالن از ميانسالي به بعد آشكار مي كند
 

بر .  آترواسكلروز، شايعترين علّت مرگ در بيشتر كشور هاي جهان و مهمترين عامل از كار افتادگي است                 
سكته قلبي، سكته مغزي، و مرگ       (ري هاي قلبي عروقي    بيما)  1991ـ93(اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت       

در كشورهاي پيشرفته و در كشورهاي      .  ساالنه سبب مرگ دوازده ميليون نفر در سراسر دنيا مي شوند         )  ناگهاني قلبي 
 5/2مرگ هاي زودرس مردان     .  در حال توسعه اين بيماري ها عامل حدود نيمي از مرگ هاي بزرگساالن هستند              

اما در زنان نيز بيماري هاي قلبي ـ عروقي شايعترين عامل مرگ و از كار افتادگي به شمار                 .   زنان است  زبرابر بيشتر ا  
 . مي روند

بررسي هاي موجود حاكي از اين هستند كه در كشور هاي شرق مديترانه و غرب آسيا و ازجمله كشور ما،                    
ماعي به شمار مي رود كه ابعاد آن به سرعت         نيز بيماري هاي قلبي ـ عروقي يكي از مشكالت عمده بهداشتي و اجت           

دگرگوني هاي سريع اقتصادي ـ اجتماعي دهه هاي اخير در بسياري از كشور هاي اين منطقه              .  در حال افزايش است   
سبب شده است كه شيوع عوامل خطر بيماري هاي قلبي ـ عروقي افزايش قابل مالحظه اي داشته باشد، زيرا ميزان                   

 ميلي متر جيوه    95/160شيوع فشار خون باالي     .   و چربي هاي اشباع شده افزايش يافته است       كالري مصرفي روزانه  
 . درصد گزارش شده است و اين رقم در حال افزايش است17حدود 

 
 درصد و فشارخون باال حدود      70در افرادي كه دچار سكته قلبي شده اند، اعتياد به كشيدن سيگار بيش از                

عالوه بر اين در اين كشورها شيوع بيماري هاي قلبي ـ عروقي در            .   درصد بوده است   30 درصد و ديابت بيش از       50
 .گروه هاي اقتصادي اجتماعي باالتر، بيشتر از گروه هاي پايين گزارش شده است

 
با وجود پيشرفت هاي وسيع و سريع تشخيصي و درماني هنوز يك سوم بيماراني كه دچار سكته قلبي                      

د و دوسوم آن ها كه زنده مي مانند هرگز بهبودي كامل نمي يابند و به زندگي عـادي باز                     مي شوند فوت مي كنن    
مرگ ناگهاني قلبي يكي ديگر از نشانه هاي شايع گرفتاري عروق كرونر است و بيش از نيمي از                        .  نمي گردند

 .بيماراني كه با مرگ ناگهاني قلبي مي ميرند، هيچ سابقه اي از عاليم قلبي نداشته اند
 

بيماري هاي قلبي ـ عروقي هزينه هنگفتي را بر نظام هاي بهداشتي درماني كشور ها تحميل مي كنند،                   
درحاليكه ، بيماري هاي قلبي ـ عروقي، قابل پيشگيري هستند و در واقع اين بيماري ها قابل پيشگيري ترين                        

 .بيماري هاي مزمن غيرقابل انتقال انسان به شمار مي روند

 ماري هاي قلبي ـ عروقي  عوامل خطر بي
 ـ عروقي را افزايش مي دهند عبارتند از كلسترول         بيماري هاي قلبي  مهمترين عوامل خطر كه احتمال بروز      
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پايين، سن، جنس و سابقه خانوادگي بيماري قلبي ـ عروقي              HDLباال، كشيدن سيگار، پرفشاري خون، ديابت،        
اثير مداخله هاي پزشكي در تعديل آن ها و كاهش خطر در             آخرين طبقه بندي عوامل خطر بر اساس ت         .  زودرس

 . ذكر شده است 4جدول شماره 

  ـ عوامل خطر بيماري هاي قلبي ـ عروقي 4جدول 
 

 ) تاثير تعديل آن ها در كاهش خطر اثبات شده است (1گروه 

 ـ  سيگار، 
 كلسترول باال،  LDLـ  

 ـ  رژيم پرچربي و مصرف زياد كلسترول، 
 ري خون، ـ  پر فشا

 ـ  هيپرتروفي بطن چپ، 
 ).فيبرينوژن باال(ـ  عوامل مساعد كننده ايجاد لخته 

 
 ) تعديل آن ها به احتمال زياد خطر را پايين مي آورد (2گروه 

 ـ  ديابت، 
 ـ  بي تحركي، 

 ، ) ميلي گرم درصد<  35(كلسترول پايين  HDLـ  
 متراكم و كوچك،  LDLـ  تري گليسريد باال، 

 قي، ـ  چا
 .ـ  يائسگي

 
 ) تعديل آن ها ممكن است خطر را پايين بياورد (3گروه 

 ـ  عوامل رواني و اجتماعي، 
 باال، ) a(ـ  سطح ليپوپروتئين  

 .ـ  سطح هموسيستين باال
 

 ) غير قابل تعديل (4گروه 

 
 ، ) سال در زنان55 سال در مردان، بيشتر از 45بيشتر از (ـ  سن 

 ، )مرد(ـ  جنس 
 ح اجتماعي ـ اقتصادي پايين، ـ  سط

 .ـ  سابقه خانوادگي بروز زودرس بيماري هاي قلبي ـ عروقي
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 پيشگيري از بيماري هاي قلبي ـ عروقي  
. آترواسكلروز، پديده اي است كه از كودكي آغاز مي شود و ممكن است تا چندين دهه بدون عالمت باشد                   

 بررسي هاي اپيدميولوژي با شناساندن عوامل خطر كمك          هنوز همه علل بروز آترواسكلروز مشخص نيستند ولي         
همان گونه كه گفته شد با وجود       .  كرد كه بتوان با اتخاذ راهبردهاي مناسب از خطر بيماري قلبي ـ عروقي كاست              

بار عظيم بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي بيماري هاي قلبي ـ عروقي، قابل پيشگيري ترين بيماري هاي مزمن                     
از اين رو، پيشگيري بايد يكي از اهداف مهم نظام هاي بهداشتي درماني              .  ال انسان به شمار مي روند     غيرقابل انتق 

 .همه كشور ها باشد
سيگار قابل پيشگيري ترين عامل خطر به شمار مي رود و در واقع بررسي هاي مربوط به صرفه جويي در                     

عالوه .  گيري از بيماري هاي قلبي ـ عروقي است      هزينه نشان مي دهند كه ترك سيگار كم خرج ترين راه براي پيش           
مطالعه ها نشان داده اند كه با ترك سيگار، خطر         .  بر اين فايده باليني ترك سيگار را در زمان كوتاهي مي توان ديد             

بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي به سرعت كاهش مي يابد، به طوري كه پس از سه سال به حدي نزديك به افراد                       
روش هاي مختلفي براي كمك به ترك سيگار وجود دارند، اما بررسي ها نشان داده اند كه                 .   مي رسد غير سيگاري 

 .مهمترين عامل در ترك سيگار، تاكيد جدي و مكرر پزشك بر ترك آن است
با توجه به نقش اصلي كلسترول در بروز آترواسكلروز، وجود اختالل در چربي هاي خون، عامل عمده                      

مطالعه هاي متعددي نقش موثر و قوي كاهش چربي هاي          .   بيماري هاي قلبي به شمار مي رود      براي پيشگيري از  
امروزه .  خون را در كاهش خطر قلبي و كل مرگ و مير، هم در پيشگيري سطح اول و هم سطح دوم نشان داده اند                      

 . رسيده استه اثباتحتي تاثير مفيد كاهش كلسترول در افراد سالمي كه كلسترول آنها در سطح طبيعي است ب
داليل كافي وجود دارد كه تنظيم فشارخون باال مي تواند خطر بروز بيماري كرونر، سكته مغزي و نارسايي                  

قلبي را كاهش دهد، گرچه در بيشتر مطالعه ها كاهش خطر بروز بيماري عروق كرونر كمتر از آن چيزي بوده كه با                      
 .ميزان كاهش فشارخون انتظار مي رفته است

فعاليت بدني آثار مفيد خود را به احتمال        .  عاليت بدني خطر بيماري هاي قلبي ـ عروقي را كاهش مي دهد         ف
و تري    LDLجريان خون عروق قلب بهبود مي يابد، كلسترول          .  زياد از طريق مستقيم و غيرمستقيم اعمال مي كند       

تجمع پالكت ها كم مي شود و ساير عوامل       باال مي رود، فشارخون كاهش مي يابد،        HDLگليسريد پايين مي آيند و     
 .انعقادي نيز تعديل مي شوند

داليل كافي وجود دارد كه كاهش وزن مي تواند در تنظيم فشار خون مفيد باشد، كلسترول خون را پايين                    
 .را افزايش دهد و به اصالح متابوليسم گلوكز كمك كند HDLبياورد، 

 روش هاي پيشگيري  
 : رد در اين زمينه به كار برده مي شوند به طور كلي دو راهب 
در راهبرد جمعيتي هدف عمده افزايش آگاهي هاي عمومي        .  راهبرد جمعيتي و راهبرد گروه هاي پرمخاطره      

 در عادت ها و شيوه زندگي افراد جامعه        براي شناخت عوامل خطر و چگونگي اصالح آنها و ايجاد تغييرهاي مناسب           
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در راهبرد گروه هاي پرمخاطره،    .  كه شيوع عوامل خطر را در كل جامعه كاهش دهد           اين راهبرد سعي دارد     .  است
هدف اصلي افرادي هستند كه به دليل وجود عوامل خطر در معرض خطر باالتري براي بروز گرفتاري قلبي ـ                        

امل خطر در   اين افراد را مي توان با روش هاي متفاوت غربالگري شناسايي كرد و با اصالح عو               .  عروقي قرار دارند  
 .آنها از خطر بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي كاست

از سوي مجامع صاحب نظر براي پيشگيري در سطح اوليه توصيه هايي عمومي به عمل آمده است كه                      
 : عبارتند از 

 دوري از دود سيگار،  •
 كاهش مصرف چربي و رعايت رژيم غذايي،  •
 8 تا حد    زانه، كاهش مصرف چربي هاي اشباع شده     كالري مصرفي رو  %  20كاهش كل چربي به كمتر از        •

  ميلي گرم در روز، 300 درصد كالري روزانه و كاهش مصرف كلسترول به كمتر از 10تا 
 كاهش مصرف نمك،  •
  وعده در روز، 5افزايش مصرف ميوه و سبزي هاي تازه تا حداقل  •
  بار در هفته، 3وسط، حداقل  دقيقه فعاليت بدني با شدت مت30افزايش فعاليت هاي بدني تا حداقل  •
  .25 تا 21بين  (BMI)حفظ وزن مناسب  •
  سال يك بار، 2اندازه گيري فشارخون حداقل هر  •
 . سال به باال20در افراد  HDLاندازه گيري كلسترول و  •

 
در كشور هاي غربي با اقدام هاي وسيع پيشگيري سطح اول و دوم بخصوص با آموزش همگاني براي                     

و )  كاهش مصرف چربي ها، افزايش تحرّك بدني و كاهش مصرف سيگار            (هاي نادرست اجتماعي     اصالح عادت  
بهبود روش هاي تشخيص و درمان، توانسته اند از شيوع عوامل خطر بكاهند و مرگ و مير بيماري هاي قلبي را تا                      

يزي همگاني در سطوح    كه برنامه ملّي آموزش كلسترول با برنامه ر        به نظر مي رسد  .   درصد كاهش دهند   50حدود  
 .متفاوت جامعه و ارائه راهبرد هاي عملي به پزشكان، نقش مهمي را ايفا كرده باشد

قبل از اينكه اطالعات فعلي در مورد عوامل خطر به دست آيد، تنها روش پيشگيري كه در مورد اين                         
كوششي براي انجام عمليات     بيماري اجرا مي شد از نوع سوم يعني نوتواني بعد از وقوع بيماري بود و هيچ                        

با استفاده از دانش فعلي، پيشگيري از بيماري هاي          .  پيشگيري در مراحل قبل از وقوع بيماري انجام نمي گرفت           
در پيشگيري سطح اول سعي بر آن       .  قلبي ـ عروقي اكنون شامل پيشگيري نخستين، سطح اول و دوم نيز مي شود             

در .  كنترل آن ها از بروز بيماري جلوگيري گردد         خطر شناخته شده و     است كه با تغيير چگونگي و شدت عوامل         
بيماري را   به موقع كشف كنند و تحت درمان قرار دهند و سير          پيشگيري سطح دوم كوشش مي شود كه بيماران را         

كاهش اين نوع پيشگيري در زمينه      .  آهسته كنند و از پيدايش عوارض، جلوگيري نمايند و ناتواني را محدود سازند             
 .مرگ و مير و ناتواني ناشي از بيماري هاي قلبي ـ عروقي كاربرد وسيع دارد

بدين ترتيب يك بيماري نيمه دوم عمر كه تا مدت ها به عنوان نتيجه گريز ناپذير پير شدن به حساب                        
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ر مي رود، به   مي آمد، اكنون، از طريق كوشش هايي كه در مورد افراد جوان تر در مراحل اوليه سير بيماري به كا                     
 .عنوان يك بيماري قابل پيشگيري تلقي مي شود

 پيشنهادها  
با توجه به اهميت بهداشتي پيشگيري و هزينه كمتر آن در مقايسه با درمان، الزم است اساتيد محترم                       

 غيرواگير در حين تدريس مباحث بيماري تاكيد بيشتري بر پيشگيري نيز            دروس بهداشت و بيماري هاي عفوني و     
ضمنا با عنايت به اين كه اقدام هاي مربوط به كنترل بيماري ها درسه سطح فرد، نظام و جامعه به اجرا در                      .  نمايندب

مي آيد و اين اقدام ها مي توانند منادي پيشگيري از بيماري، تشخيص زودهنگام، درمان و يا چاره سازي باشند، اكثر                   
. متمركز بر فرد است   .  .  .  ر ساز مانند مصرف دخانيات، الكل و         اقدام هاي مداخله اي در جهت تغيير رفتار هاي خط       

اقدام هاي متمركز بر افراد مي تواند در زمينه غربالگري، بيماريابي، درمان به موقع و نيز كاهش عوارض بيماري ها از                  
م مي گيرد،  اقدام هايي كه در سطح نظام ها براي تغيير از طريق نظام انجا            .  گروهي باشند  طريق آموزش فردي يا   

 .مي توانند به صورت سياستگذاري، تغيير عوامل اقتصادي، قوانين بيمه و غيره باشند
هدف پيشگيري و كنترل ريشه اي مشكل ها در سطح وسيع         اقدام هاي مداخله اي در سطح جامعه بيشتر با         

 و مستلزم مشاركت     عمل مي كنند  و به طور مثال كاهش فاصله طبقاتي و رفع فقر و بي سوادي، بهسازي محيط                
 .تمام جامعه به صورت هماهنگ است

از آنجايي كه كشف به موقع و درمان بيماران، سير بيماري را به نحو مطلوبي تغيير مي دهد لذا از اين                          
براي كشف به   .  وسيله مي توان براي مقابله با بيماري هايي كه به پيشگيري سطح اول پاسخ نمي دهند استفاده كرد               

 يكي از اين راه ها توجه فوري به اولين عاليم بيماري پس از ظهور و ديگري                    ،ي دو راه وجود دارد       موقع بيمار 
 .كشف بيماري در افرادي كه هنوز عاليم آن را نشان نداده اند

در بسياري از موارد واكنش در مقابل اولين عاليم بيماري با تاخير انجام مي شود و در مورد سرطان                         
اده است كه در قسمت عمده اي از بيماران اتخاذ تصميم مناسب، حتي پس از آگاهي بيمار از                      بررسي ها نشان د  

در اين موارد مسئول اصلي خود بيماران هستند ولي گاهي پزشكان هم تا              .  مسئله، با تاخير بسيار انجام شده است      
ال ظهور بيماري، عامه مردم     لذا الزم است براي جستجوي فوري عاليم در ح        .  حدودي در اين تاخير مشاركت دارند     

 .و پزشكان را به نحوي آموزش داد كه بتوانند در برخورد با اولين نشانه هاي بيماري فورا اقدام كنند
 

 خالصه  
. پيشگيري، شامل كليه اقداماتي است كه از آنها براي قطع يا آهسته كردن سير بيماري استفاده مي شود                   

پيشگيري نخستين، پيشگيري   :  ي، سطوح متفاوت قائل شده اند كه عبارتند از          بر مبناي سير بيماري، براي پيشگير     
صاحب نظران پزشكي پيشگيري در مورد مرزبندي دقيق        .  سطح اول، پيشگيري سطح دوم و پيشگيري سطح سوم        

ارند تا   توافق نظر ندارند ولي تفاوت عقيده ها بيشتر جنبه واژگاني د             در مورد انواع آن ها    بين اين سطوح و حتي       
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 .محتوايي
در اين فصل مفهوم سطوح متفاوت پيشگيري در رابطه با سير طبيعي بيماري مورد بحث قرار گرفت و                      

در حال حاضر فرصت هاي پيشگيري نخستين محدود است        .  بيماري هاي قلبي ـ عروقي به عنوان نمونه بيان شدند        
دو راهبرد   براي پيشگيري سطح       .  لقوه زياد است  ولي براي پيشگيري سطح اول در بيماري هاي مزمن امكانات با          

اول وجود دارد، راهبرد جمعيتي كه سعي در كاهش متوسط خطر در كل جامعه دارد و راهبرد گروه هاي پرمخاطره                     
هر راهبرد، مزايا و معايبي دارد ولي در نهايت راهبرد جمعيتي           .  كه روي افراد در معرض خطر باالتر متمركز مي شود        

 .براي پيشگيري سطح دوم به غربالگري جامعه نياز است. ين استسودمندتر
تفاوت بين سطوح پيشگيري در اين است كه هدف پيشگيري نخستين جلوگيري از پيدايش و برقراري                    

عوامل خطرزاي بيماري است اما هدف پيشگيري سطح اول كاهش بروز بيماري و انحراف از وضعيت سالمت                      
 سوم  م كاهش شيوع بيماري يا كوتاه كردن دوره بيماري و هدف پيشگيري سطح              هدف پيشگيري سطح دو   .است

 .كاهش عوارض بيماري هاست
پيشگيري نخستين عبارت است از امكانات موجود براي پيشگيري از ايجاد و گسترش عوامل خطر در                     

 .كشور و يا گروه هايي كه هنوز عوامل خطر در آن ها بروز ننموده است
ول را مي توان به صورت ارتقاي سالمت از راه هاي فردي و گروهي مثل بهبود وضعيت                پيشگيري سطح ا   

 .تغذيه جسمي، آسايش رواني، ايمنسازي در مقابل بيماري هاي عفوني و سالم سازي محيط تعريف كرد
موجود براي تشخيص زودرس بيماري و مداخله موثر        پيشگيري سطح دوم را مي توان به صورت راه هاي           

 .اطع براي تصحيح انحراف از سالمت چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي تعريف كردو ق
 و به حداقل     پيشگيري سطح سوم عبارتست از اقدامات موجود براي كاهش نقص عضوها و ناتواني ها                 

حله باعث  اين مر .  ارتقاي تطابق بيمار با حاالت غير قابل درمان           رسانيدن عوارض مربوط به انحراف از سالمت و        
 .كه مفهوم پيشگيري وارد قلمرو نوتواني شود مي شود
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 طراحي يك مطالعة مشاهده اي

  ـ مطالعه هاي همگروهي1

 
 دكتر محسن جانقرباني

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 هداف درس ا

 :پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 توانمندي تشخيص و طراحي يك مطالعة همگروهي را كسب كند 

 عف يك مطالعة همگروهي را كسب نمايدتوانمندي تشخيص نقاط قوت و ض 

 انواع مطالعه هاي همگروهي و نقاط ضعف و قوت هريك را شرح دهد 

 
 

 بيان مسئله 
: ، مستلزم پيگيري گروه هاي افراد در طول زمان مي باشند و دو هدف اصلي دارند               طالعه هاي همگروهي م
 يعني تحليل روابط بين عوامل خطر       تحليليو  ، يعني توصيف بروز پيامدهاي خاص در دوره زماني معين،            توصيفي

 كه در آن پژوهشگر نمونه اي را       ،آينده نگرمطالعه هاي  :  اين طرح به دو شكل اصلي ممكن است         .  و پيامدهاي آن ها  
 كه در   گذشته نگرمشخص مي كند و قبل از رويداد هر پيامدي متغيرهاي مستقل را اندازه مي گيرد و مطالعه هاي                  

ص مي كند و پس از رويداد پيامدها اقدام به جمع آوري اطالعات راجع به متغيرهاي               خونه اي را مش  آن پژوهشگر نم  
 .مستقل مي كند
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 طالعه هاي همگروهي آينده نگرم

 اختارس
در .   براي دسته اي از سربازان بود كه در يك گروه رژه مي رفتند             يك واژه رومي   )همگروه(كوهورت  اژه  و

به معني گروهي از افراد تحت مطالعه است كه با گذشت زمان پيگيري               )  كوهورت(پژوهش باليني، يك همگروه     
ي در هر   و.  انتخاب يا مشخص مي كند     در يك مطالعة همگروهي آينده نگر، پژوهشگر نمونه اي از افراد را         .  مي شوند

وي با  .  دنگويي كن فرد عواملي نظير عادت به ورزش كردن، را اندازه مي گيرد كه ممكن است پيامد متعاقب را پيش                  
 ).1شكل (مورد نظر پيگيري مي كند ) هاي(بررسي ها يا معاينه هاي دوره اي، اين افراد را براي يافتن پيامد 

 
 زمان حال  زمان آينده

 
 
 

بدون 
 بيماري

 بيماري

 بيماري بدون بيماري

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
) ب(نمونه اي از جمعيت انتخاب مي كند،          )  الف( ـ در يك طرح همگروهي آينده نگر، پژوهشگر               1كل  ش

را  پيامد را در طي پيگيري اندازه مي گيرد كه در افرادي كه عامل خطر             )  ج(متغيرهاي مستقل را اندازه مي گيرد،      
 .به نسبت بيشتري ايجاد مي شود دارند

 قاط قوت ن
يك .   بالقوه يك حالت است    رح همگروهي آينده نگر، يك راهكار قوي براي تعيين بروز و بررسي علل            ط

مطالعة همگروهي مي تواند تعيين كند كه عوامل علّتي بالقوه قبل از پيامد بوده اند، زيرا قبل از رويداد پيامد، اندازه                     
 .اني، اين استنتاج را كه عامل ممكن است علّت پيامد باشد تقويت مي كندماين ترتيب ز.  گيري شده اند
اين امر  .  هشگر فرصت اندازه گيري درست و كامل متغيرهاي مهم را مي دهد          ك مطالعه آينده نگر به پژو    ي

 كننده ها نظير عادت هاي تغذيه اي كه يادآوري         پيشگوييبويژه ممكن است براي مطالعه هاي انواع خاصي از             
 رويداد  ح جاري متغير مستقل قبل از     وعموما اندازه گيري سط  .  صحيح آنها براي افراد مشكل است، حائز اهميت باشد        

 عامل خطر وجود دارد
 
 

 عامل خطر وجود ندارد

 نمونه

 جمعيت
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اين .  پيامد، از تالش براي بازسازي مواجهه هاي گذشته پس از وقوع پيامد اطالعات دقيق تري تامين مي كند                    
 . نيز پيشگيري مي كنديموضوع از سوگرايي سنجش ها به علت دانستن پيامد يا اثرات بيولوژ

  ـ  مطالعة همگروهي آينده نگر1ثال م
 

روز و عوامل خطر بيماري هاي شايع      ب)  Nurses' Health Study(طالعه سالمت پرستاران    م 
 : مراحل اصلي انجام مطالعه عبارتند از). 1(را در زنان بررسي مي كند 

 ايالت  11 ساله را در     42 تا   25 پژوهشگران فهرست پرستاران     1967 در سال    :  گردآوري همگروه    ـ 1
 .ارسال كردندپرجمعيت بدست آوردند و براي آن ها دعوتنامه شركت در مطالعه 

 
 آن ها پرسش نامه اي درباره رژيم غذايي       : اندازه گيري متغيرهاي مستقل و مخدوش كنندگان بالقوه        ـ 2

، پرسشنامه تكميل شده را دريافت        ر پرستا 121700و ساير عوامل خطر بالقوه ارسال كردند و از              
 عوامل خطر اضافي و به هنگام        سال بعد هر دو سال پرسشنامه را فرستادند كه در باره           20براي  .  نمودند

 .نمودن وضع برخي از عوامل خطر كه در شروع مطالعه اندازه گيري شده بود پرسيده مي شد
 
پرسشنامه هاي دوره اي شامل پرسش هايي راجع به رويداد        :    پيگيري همگروه و اندازه گيري پيامد        ـ 3

 .شكي تاييد مي شدبيماري هاي گوناگون نيز بود كه بعد با بررسي پرونده هاي پز
 

وش آينده نگر به پژوهشگران، اين امكان را مي داد تا مجموعه اي از سنجش ها را در شروع                     ر          
د تا داده هاي راجع به      رمطالعه طراحي كنند و طرح همگروهي، اين امكان را براي آن ها فراهم مي ك                 

 پيگيري طوالني، يك فرصت بي نظير        ندازه بزرگ همگروه و دوره    ا.  پيامدهاي متعاقب گردآوري كنند   
. براي مطالعه عوامل خطر انواع گوناگون بيماري قلبي، سرطان و ساير بيماري هاي شايع فراهم مي كرد                

براي مثال، پژوهشگران اين فرضيه را آزمودند كه مصرف زياد رژيم غذايي پرالياف با كاهش خطر                     
 مورد سرطان كولون    787 بررسي شد و     1980صرف الياف در سال     م.   است هسرطان كولوركتال همرا  

ميزان سرطان كولون در بين زنان پايين ترين دهك             .   تاييد گرديد   1984 و    1980بين سال هاي    
خطر نسبي   (مصرف الياف برابر بود       مصرف الياف رژيم غذايي با ميزان آن در زنان در باالترين دهك،            

ان تحليل را براي متغيرهاي مخدوش كننده بالقوه        ژوهشگرپ).  4/1 تا   7/0،  %95، دامنه اطمينان    0/1=  
تعداد زياد موارد سرطان كولون و كيفيت روش هاي        .  نيز تطبيق كردند ولي اين كار نتايج را تغيير نداد          

مطالعه از اين نتيجه گيري حمايت كرد كه مصرف رژيم غذايي پرالياف از سرطان كولون پيشگيري                    
 .نمي كند
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وقتي .   با ارزش هستند   مطالعه سوابق بيماري هاي كشنده   ينده نگر بويژه براي    طالعه هاي همگروهي آ  م
كه بيماري هاي كشنده بطور گذشته نگر مطالعه مي شوند، الزم است متغيرهاي مستقل گذشته، از پرونده هاي                    

 است  دوستان و بستگان متوفي بازسازي شوند و مواردي كه توجه پژوهشگران را جلب مي كنند ممكن                  پزشكي يا 
 .معرّف تمام چنين مرگ هايي نباشند در حاليكه مطالعه هاي همگروهي، نظر آنان را تامين مي كند

 قاط ضعف ن
حتي .   است براي مطالعه پيامدهاي نادر، روشي گران و فاقد كارايي            رح همگروهي آينده نگر،      ط

 قدري به ندرت روي مي دهند كه       بيماري  هاي به نسبت رايج، نظير سرطان كولون، در واقع در يك سال معين به               
 .با اهميت مشاهده شود بايد افراد بسياري براي زماني طوالني پيگيري شوند تا پيامدهاي كافي براي ايجاد نتايج

بنابراين، يك مطالعة همگروهي    .  رچه پيامدها شايع تر باشند، طرح همگروهي آينده نگر، موثرتر است           ه
يماري پس از درمان مبتاليان به سرطان كولون از يك مطالعة همگروهي              وامل خطر براي پيشرفت ب     عآينده نگر  

 .آينده نگر عوامل خطر رويداد سرطان كولون در  افراد سالم، خيلي كوچك تر، ارزان تر و كمتر وقت گير است
قتي همگروهي، منحصرا براي مطالعه يك بيماري گردآوري شود، اغلب پژوهشگر افرادي را كه در حال                و

پژوهشگر با  ).  ويند مي گ ]Inception Cohort[همگروه آغازين     به اين   (ابقه بيماري را دارند حذف مي كند       حاضر س 
خارج كردن افرادي كه مي داند پيامد مورد نظر را دارند، فرض مي كند كه متغيرهاي مستقلي كه در شروع مطالعه                     

ن، بعضي حالت ها، قبل از تشخيص مي توانند وجود داشته         با وجود اي  .   اندهاندازه گيري شده اند تحت تاثير پيامدها نبود     
اين مسئله بالقوه را كه يك متغير مستقل، نظير عادت هاي غذا خوردن، بتواند               .  باشند و قبل از عالئم ايجاد شوند       

م نمودن تما   نخست، براي غربال كردن و خارج     :  به دو طريق مي توان به حداقل رساند        .  تحت تاثير پيامد قرار گيرد    
 بيماري مورد نظر هستند بايد از آزمون هاي خيلي حساس             "تحت باليني "افراد بالقوه اي كه مبتال به اشكال         

وم، پژوهشگر مي تواند چهارچوب زماني را توسعه دهد و در شروع مطالعه راجع به عادت هاي قبلي                  د.  استفاده نمود 
ره پيگيري از زمان سنجش متغير مستقل تا رويداد          طوري كه دو  بغذا خوردن بپرسد يا زمان پيگيري را زياد كند،           

 .پيامد، طوالني تر از مرحله تحت باليني شود

 طالعه هاي همگروهي گذشته نگرم

 اختارس
سنجش :   اصوال شبيه مطالعة همگروهي آينده نگر است          مطالعة همگروهي گذشته نگر،   رح يك    ط

عاقب در گروهي از افراد كه در دوره زماني معين           متغيرهاي مستقل بالقوه در شروع مطالعه و سپس پيامدهاي مت           
ن است كه در مطالعه هاي     يفرق بين مطالعه هاي همگروهي گذشته نگر و آينده نگر در ا        ).  2شكل  (پيگيري مي شوند   

انجام .  فتاده انداهمگروهي گذشته نگر گردآوري همگروه، سنجش هاي پايه، پيگيري و پيامدها همه در گذشته اتفاق              
 براي همگروهي   اطالعات كافي درباره عوامل خطر و پيامدها       مطالعه تنها در صورتي امكان پذير است كه          اين نوع 

 .از افراد كه به منظور ديگري گردآوري شده اند، در اختيار باشد
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ن اين  طبيعي آنوريسم هاي آئورت سينه اي و عوامل خطر پاره شد               راي توصيف سير   ب 

 بيمار مبتال به آنوريسم را      133 همكاران، داده هاي پرونده هاي پزشكي      و)  Clouse(آنوريسم ها، كلوز   
 : مراحل اصلي اجراي مطالعه عبارت بود از). 2(تحليل كردند 

 Minnesota)  پژوهشگران از ساكنان بخش المستد مينه سوتا        :  شناسايي يك همگروه مناسب     ـ 1

Olmstead County)  آن ها يك پايگاه اطالعات تشخيص هايي را كه بين سال هاي          .  ستفاده كردند  ا
 نفر از ساكناني را كه تشخيص آنوريسم           133 داده شده بود، جستجو كردند و            1985 و    1980

 .داشتند پيدا كردند
 
 پژوهشگران پرونده هاي بيماران را براي گردآوري       :باره متغيرهاي مستقل    گردآوري داده ها در    ـ 2
 .نس، سن، اندازه آنوريسم و عوامل خطر بيماري قلبي ـ عروقي در زمان تشخيص مرور كردندج
 
 بيمار  133از پرونده هاي     آن ها : گردآوري داده ها درباره پيامدهاي متعاقب كه بعداً روي دادند            ـ 3

 .رديده اندريسم ها پاره شده يا با جراحي ترميم گوآن آيا اطالعاتي گردآوري كردند، تا تعيين كنند
 

 مرتبه بيشتر از مردان      8/6بود و زنان     %  20ژوهشگران دريافتند كه خطر پنج ساله پارگي          پ          
همچنين آن ها دريافتند كه    ).  20 تا   3/2،  %95دامنه اطمينان   (احتمال داشت از پارگي آن رنج ببرند         

 سانتي  4ر كمتر طاز آن ها با ق    سانتي متر پاره شدند و هيچكدام         6آنوريسم هاي با قطر بيش از       %  31
 .متر پاره نشدند

 قاط قوت ن

قاط قوت مطالعه هاي همگروهي گذشته نگر، مانند مطالعه هاي همگروهي آينده نگر است، آن ها مي توانند            ن
، ش ها قبل از دانستن پيامدها گردآوري شده اند      جتعيين كنند كه متغيرهاي مستقل قبل از پيامدها بوده اند، زيرا سن           

همچنين سنجش متغيرهاي مستقل با دانستن اين كه كدام شركت كننده پيامد مورد نظر را داشته سوگرا نشده                      
در .   هستند خيلي ارزان تر و كمتر وقت گير        طالعه هاي همگروهي گذشته نگر از مطالعه هاي آينده نگر         م.  است

 سنجش هاي پايه از قبل انجام شده و دوره           مطالعه هاي گذشته نگر، افراد تحت مطالعه از قبل گردآوري شده اند،          
 .پيگيري قبال تمام شده است

 قاط ضعف ن

 روي  كنترل محدودي قاط ضعف اصلي يك مطالعة همگروهي گذشته نگر، عبارتند از اين كه پژوهشگر،              ن
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اي ممكن است داده ه  .   و كيفيت متغيرهاي مستقل دارد     تطراحي روش هاي نمونه گيري از جمعيت، و بر روي ماهي        
حتي اگر داده هاي   .  موجود فاقد افراد و اطالعاتي باشند كه براي پاسخ دادن به موضوع پژوهش اهميت دارند                   

موجود اطالعاتي در باره متغيرهاي كليدي داشته باشند، ممكن است ناقص و نادرست بوده، يا به طريقي                           
 .شدد كه براي پاسخ دادن به موضوع پژوهش مطلوب نباناندازه گيري شده باش

 
 زمان گذشته  زمان حال

 
 
 

بدون 
 بيماري

 بيماري

 بيماري بدون بيماري

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
همگروهي را كه در گذشته گردآوري شده است        )  الف( ـ  در يك طرح همگروهي گذشته نگر پژوهشگر          2كل  ش

را گردآوري  )  زه گيري شده است  كه در گذشته اندا   (اطالعات راجع به متغيرهاي مستقل       )  ب(شناسايي مي كند،   
 .را گردآوري مي كند) كه در گذشته يا حال اندازه گيري شده است(راجع به متغير وابسته  اطالعات) ج(مي كند، 

 طالعه هاي مورد ـ شاهدي النه گزيده و مطالعه هاي مورد ـ همگروهي م
براي .  ي كه در اينجا ارائه شده ساده ترين است        ز اين واژه ها بطور بي ثبات در متون استفاده شده است، تعريف هاي           ا(

 ) راجعه كنيد م)Szklo and Nieto ) 1بحث مفصل به

 اختارس
 يك مطالعة مورد ـ شاهدي است كه در داخل يك مطالعة                مورد ـ شاهدي النه گزيده     ـك طرح   ي

مستقلي كه گران هستند،    اين طرح براي متغيرهاي     .   است "النه گزيده "همگروهي آينده نگر يا همگروهي گذشته نگر      
 .و مي توان آن ها را در پايان مطالعه اندازه گرفت عالي است

 
ناسايي يك همگروه مناسب آغاز مي كند كه داراي موارد كافي براي فراهم               شژوهشگر كار خود را با       پ

 مورد  وي نخست ضوابطي كه پيامد    .  نمودن قدرت آماري مناسب به منظور پاسخ دادن به موضوع پژوهشي باشد             

 عامل خطر وجود دارد
 
 

 عامل خطر وجود ندارد

 نمونه

 جمعيت



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي / 8امع بهداشت عمومي                                                                                   فصل كتاب ج/  943

 

 
 

 ،سپس.  را مشخص مي كند  )  موارد(نظر را تعريف مي كند شرح مي دهد و بعد تمام افراد همگروه مبتال به پيامد                   
) شاهدها(نمونه اي از افراد تحت مطالعه را كه عضو همگروه نيز هستند، ولي مبتال به پيامد مورد نظر نشده اند                        

ر، يا سوابقي را كه قبل از رويداد پيامد گرفته است بازيابي               بعد از آن پژوهشگر نمونه ها، تصاوي      .  انتخاب مي كند 
 اندازه مي گيرد و سطوح عامل خطر در موارد را با سطوح               اهدمي نمايد و متغيرهاي مستقل را براي موارد و شاه          

 ).3شكل (عامل خطر نمونه شاهدها مقايسه مي كند 
نتخاب مي شوند بايد نمونه احتمالي از تمام       اهدهايي كه براي مطالعه هاي مورد ـ شاهدي النه گزيده، ا          ش

لي اگر افراد در زمان هاي مختلفي پيگيري شده اند، بهتر است           و.  اعضاي همگروه باشند كه به پيامد، مبتال نشده اند       
براي هر مورد، شاهدي انتخاب شود كه به تقريب همزمان وارد مطالعه شده باشد يا زمان پيگيري مشابهي داشته                     

رايط خاصي، قدرت آماري اين طرح ممكن است با همسان سازي شاهدها با ويژگي هاي منتخب موارد                 در ش .  باشد
نيز بهبود يابد، ولي تصميم در خصوص همسان سازي بايد با احتياط گرفته شود، و اغلب يك                  )  سن، جنس يا نژاد   (

 .طرح همسان سازي نشده با تطبيق آماري پس از مطالعه، ارجح است
ـ رح  ط  شبيه راهكار مورد ـ شاهدي است، بجز اينكه بجاي انتخاب                 گروهي النه گزيده   هم  مورد 

شاهدهايي كه به پيامد مورد نظر مبتال نشده اند، پژوهشگر يك نمونه تصادفي از تمام اعضاي همگروه بدون در                      
 پيامد مبتال   عداد معدودي از آنهايي كه جزو اين نمونه تصادفي هستند به             ت.  نظر گرفتن پيامدها انتخاب مي كند     

هنگام تحليل داده ها اين ها را مي توان به عنوان          )  :  پيامد شايع نباشد تعداد خيلي كم است          وقتي(خواهند شد   
يك مزيت طرح مورد ـ همگروهي اين است كه يك نمونه تصادفي از همگروه مي تواند               .   طبقه بندي كرد   "موارد"

، از نمونه تصادفي همگروه     هبه عالو .  اي مختلف فراهم كند   شاهدهايي براي چندين مطالعة مورد ـ شاهدي پيامده       
 .مي توان اطالعاتي راجع به شيوع عوامل خطر، بدست آورد

 قاط قوت ن
طالعه هاي مورد ـ شاهدي النه گزيده و مطالعه هاي مورد ـ همگروهي براي اندازه گيري نمونه هاي                   م

ل بعدي ذخيره شده اند، بويژه      ي شده و براي تجزيه و تحل        پرهزينه، و ساير نمونه هايي كه در آغاز مطالعه گرفته          
هزينه انجام سنجش هاي گران بر روي تمام موارد و تنها نمونه اي از شاهدها خيلي كمتر از                     .  سودمند مي باشند 

وقتي كه بدون هزينه اضافي براي تمام همگروه اطالعات         .  هزينه انجام اين سنجش ها بر روي تمام همگروه است        
العه فقط نمونه اي از شاهدها چيزي حاصل نمي شود، و تجزيه و تحليل بايد               طيار است، در آن صورت با م       در اخت 

ين طرح داراي تمام مزاياي مطالعه هاي همگروهي است كه از گردآوري متغيرهاي            ا.  روي تمام همگروه انجام شود    
ل موارد  م كامل موارد در آن همگروه و شا        به عالوه اگر موارد، نمونه     .  مستقل قبل از رويداد پيامد ناشي مي شود       

كشنده نيز باشد، اين طرح از سوگرايي هاي بالقوه ساير طرح هاي مورد ـ شاهدي كه نمي توانند موارد كشنده را در                     
از آنجا كه تمام شاهدها از همان همگروه استخراج شده اند، اين طرح مي تواند مسائلي               .  بر گيرند جلوگيري مي كند   

اير انواع مطالعه هاي مورد ـ شاهدي به جهت انتخاب موارد و شاهدها از جمعيت هاي متفاوت مطرح                   را كه در س   
 .مي گردند نيز به حداقل برساند
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 قاط ضعف ن
احتمال دارد روابط مشاهده شده ناشي از اثر         :  ين طرح معايب ساير طرح هاي همگروهي را دارا است            ا

سنجش هاي انجام شده در آغاز مطالعه متاثر از بيماري            د برخي از  متغيرهاي مخدوش كننده باشند و امكان دار       
 .تحت باليني خاموش باشند

  ـ  طرح مورد ـ شاهدي النه گزيده 3ثال م
 

سطوح باالي هورمون هاي جنسي، خطر سرطان پستان را افزايش           راي تعيين اينكه آيا   ب          
. رد ـ شاهدي النه گزيده انجام دادند        يك مطالعة مو  )  4( همكاران   و)  Cauley(مي دهد، كلي   

 : مراحل اصلي اجراي اين مطالعه عبارت بود از
 
سرم و داده هاي مطالعه        پژوهشگران از   : شناسايي يك همگروه باتعداد نمونه هاي كافي            ـ 1

 پس از  چون كه اين مطالعة مورد ـ شاهدي سال ها          .  شكستگي هاي استئوپروزي استفاده كردند    

روهي انجام مي شد، اين يك مطالعة مورد ـ شاهدي در نظر گرفته خواهد شد كه                شروع مطالعة همگ  
به هرحال، نمونه هاي سرم توسط همان        (در يك مطالعة همگروهي گذشته نگر، النه كرده است             

 درجه سانتي گراد منجمد و ذخيره گرديده          -190پژوهشگران در آغاز مطالعه گرفته شده و در           
آن يك طرح آينده نگر     نين مطالعه اي طراحي خواهد شد، به عبارت ديگر       اميد كه يك چ     بود به اين  

 )  بود
 
 پژوهشگران بر اساس پاسخ به پرسش نامه هاي پيگير و             :  شناسايي موارد در پايان پيگيري         ـ 2

 سال پيگيري براي نخستين بار به         2/3 شركت كننده را كه در طي           97مرور گواهي هاي مرگ،     
 .ه بودند شناسايي كردندسرطان پستان مبتال شد

 
 نفري از زنان در آن همگروه را انتخاب كردند           244 پژوهشگران يك نمونه     :  انتخاب شاهدها    ـ 3

 .كه در زمان پيگيري به سرطان پستان مبتال نشده بودند
 
 جنسي،  ي سطوح هورمون ها  :مطالعه آغاز   اندازه گيري متغيرهاي مستقل در موارد و شاهدها در          ـ 4

نمونه هاي سرم منجمد شده موارد و شاهدها كه در آغاز مطالعه             تراديول وتستوسترون، در  شامل اس 
زمايشگاه نسبت به مورد يا شاهد بودن نمونه ها كورسازي            آ.  بررسي شده بودند اندازه گيري شد     

 .شده بود

كه سطوح  ناني كه سطوح باالي استراديول يا تستوسترون داشتند سه مرتبه بيش از زناني                 ز          
 .خيلي پايين اين هورمون ها را داشتند در خطر تشخيص سرطان پستان متعاقب بودند
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 سنجش در زمان حال 

 نمونه ها از زمان گذشته

 زمان حال 

 
عامل خطر 
 وجود دارد

عامل خطر 
 وجود ندارد

 

عامل خطر 
وجود دارد

عامل خطر وجود 
 ندارد

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يك همگروه با بانك نمونه ها يا اطالعات را          )  الف( طرح مورد ـ شاهدي النه گزيده، پژوهشگر             ـ در  3كل  ش

نمونه اي )  ج(را مشخص مي كند،    )  درموا(افرادي كه در طي پيگيري به پيامد مبتال شده اند           )  ب(مشخص مي كند،   
 . شاهدها اندازه مي گيردمتغيرهاي مستقل را در موارد و) د(انتخاب مي كند، ) شاهدها(از بقيه همگروه 

 

جمعيت هاي با سطوح  نمونه اي از) الف( ـ  در يك طرح همگروهي ـ  مضاعف آينده نگر، پژوهشگر 4كل ش
مطالعه هاي (در طي پيگيري متغيرهاي وابسته را اندازه مي گيرد ) ب(لف متغير مستقل انتخاب مي كند، تمخ

  0) ر نيز اجرا كردهمگروهي ـ  مضاعف را مي توان بطور گذشته نگ

 اير مالحظات س
. از آنچه كه بايد استفاده شده است        ز مطالعه هاي مورد  شاهدي النه گزيده و مورد ـ همگروهي، كمتر             ا

مثل، ايجاد  (پژوهشگري كه مطالعه هاي آينده نگر بزرگي را طراحي مي كند بايد ذخيره سازي نمونه هاي بيولوژيك               
 يا سوابقي كه تحليل آنها پرهزينه است را براي تجزيه و              خيره سازي تصاوير  يا ذ )  بانك هاي سرم منجمد شده   

 
 همگروه 

  تحت

  مطالعه

 جمعيت

تمام موارد

نمونه اي از شاهدها

بيماري وجود دارد

بيماري وجود ندارد
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پژوهشگر بايد مطمئن باشد كه شرايط ذخيره سازي،         .  تحليل هاي مورد ـ شاهدي النه گزيدة بعدي در نظر گيرد           
ييد اينكه  نمونه هايي بايد به منظور سنجش هاي دوره اي براي تا          .  مواد مورد نظر را براي سال ها حفظ مي كند          

همچنين، گردآوري نمونه ها يا اطالعات جديد در طي          .   آن هنوز ثابت مانده است كنار گذاشته شوند          يغلظت ها
 .دورة پيگيري، كه مي تواند در مقايسه هاي مورد ـ شاهدي استفاده شود، مفيد است

 

 طالعه هاي همگروهي چندتايي و شاهدهاي بروني م

 اختارس
براي مثال، مطالعه هاي همگروهي مضاعف با دو         .  ن پيگيري و مقايسه كرد     ندين همگروه را مي توا    چ

يك گروه كه با عامل خطر بالقوه مواجهه يافته و گروه دوم شاهدها كه مواجهه               :  نمونه مجزا از افراد شروع مي شوند     
اسب كه داراي   پس از مشخص كردن همگروه هاي من     ).  4شكل  (مواجهه يافته اند     نيافته اند يا در سطح پايين تري     

تعداد كافي افراد يا پيامدها هستند و بنظر مي رسد سطوح مختلف مواجهه با متغير مستقل مورد نظر را دارند، مثل                      
 .دها مي كندمهر نوع مطالعة همگروهي ديگر، پژوهشگر اقدام به اندازه گيري متغيرهاي مستقل و ارزيابي پيا

يطي استفاده مي شود كه در آن براي مثال، دو گروه           ز طرح همگروهي چندتايي در طب حرفه اي و مح         ا
مجزا ممكن است سطوح مختلف مواجهه با عامل خاصي داشته باشند، و براي ارزيابي اثر مواجهه از تفاوت ها در                      

از دو نمونه متفاوت از افراد استفاده مي كند،            اگر چه طرح همگروهي مضاعف     .  پيامدهاي بعدي استفاده مي شود   
 در يك مطالعة همگروهي مضاعف نمونه ها براساس داشتن         0)  بخش بعد (ح مورد ـ شاهدي اشتباه شود       نبايد با طر  

در حالي كه در يك مطالعة مورد ـ شاهدي، موارد           .  مواجهه هاي مختلف با يك عامل خطر بالقوه انتخاب مي شوند         
 . را دارند ولي شاهدها ندارندرپيامد مورد نظ
دتايي مقايسه پيامدها در اعضاي يك مطالعة همگروهي با اطالعات          كل ديگري از طرح همگروهي چن     ش

براي مثال، براي تعيين اينكه آيا      .  سرشماري يا مركز ثبت آمار است، كه از آن بجاي همگروه دوم استفاده مي شود              
 بروز سرطان هاي )  6( همكارانش   و)  Wagoner(زياد است، واگونر       بروز سرطان ريه در معدنچي هاي اورانيوم       

 معدنچي اورانيوم با مردان سفيد پوستي كه در همان ايالت ها زندگي مي كردند مقايسه                3415دستگاه تنفس را در     
افزايش بروز سرطان ريه كه در معدنچي ها مشاهده شد به تاييد اين مطلب كمك كرد كه مواجهه شغلي                     .  نمودند

 . سرطان ريه استمبا پرتوهاي يونساز يك علت مه

 قاط قوت ن
ح همگروهي چندتايي ممكن است تنها روش قابل اجرا براي مطالعه مواجهه هاي نادر و مواجهه هاي                 رط

مزيت ديگر آن استفاده از اطالعات سرشماري يا يك مركز ثبت آمار             .  داراي خطرات شغلي و محيطي بالقوه باشد      
رنه، نقاط قوت اين طرح مشابه      وگ.  وه شاهد بروني مبتني بر جمعيت و مقرون به صرفه بودن آن است             ربه عنوان گ  

 .نقاط قوت ساير مطالعه هاي همگروهي است
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 قاط ضعف ن
عالوه بر  (اغلب همگروه ها   .  ر يك مطالعة همگروهي چندتايي مسئله مخدوش شدن تشديد مي شود            د

اگر چه  .  ر كند ، از جنبه هاي مهم ديگر نيز با هم تفاوت دارند كه مي تواند پيامدها را متاث                )مواجهه با متغير مستقل   
وان اندازه گيري كرد و يافته ها را از نظر         تممكن است برخي از اين اختالف ها، نظير سن و نژاد، معلوم باشند و ب                

 .آماري تطبيق نمود، ولي ممكن است ساير اطالعات مهم در باره جمعيت شاهد در اختيار نباشد
 

قايص متداول با ساير     ني گيرند، از نظر     طالعه هاي همگروهي چندتايي كه بطور گذشته نگر انجام م          م
داده هاي مهم ممكن است با بي دقتي ثبت شده باشند،             .  مطالعه هاي همگروهي گذشته نگر وجه اشتراك دارند       

 .ناقص باشند يا اصال وجود نداشته باشند

  ـ  طرح همگروهي چندتايي 4ثال م
 

هه يافته اند ميزان هاي ميرايي زيادتري      راي تعيين اينكه آيا پزشكاني كه با پرتو مواج          ب          
يك مطالعة همگروهي گذشته نگر سه گانه        )  5( همكاران   و)  Matanoski(دارند، ماتانوسكي   

 :مراحل اصلي اجراي مطالعه عبارت بود از. انجام دادند
  

 پژوهشگران فهرست هاي عضويت در انجمن         : شناسايي همگروه هاي بامواجهه هاي متفاوت        ـ 1
 انجمن پزشكان   ،)Radiological Society of  North  America(ژي آمريكاي شمالي ـ   راديولو

 آكادمي چشم پزشكان و متخصصان گوش و          و)  American College of Physicians(آمريكا  
ا ر)  American   Academy of Opthalmology and Otolaryngology(حلق و بيني آمريكا     

 . به انجمن پيوسته بودند1920مام كساني بود كه از سال به دست آورند، فهرست ها شامل ت
 
 پژوهشگران وضعيت حياتي تمام اعضاي اين انجمن ها را شامل سال مرگ و                 :  تعيين پيامدها     ـ 2

 .علت مرگ آنهايي كه فوت كرده بودند تعيين كردند
 

زيادتر بود، و    گريزان مرگ از سرطان براي متخصصان پرتوشناسي از اعضاي دو انجمن دي            م          
 .رتو ميزان هاي مرگ از سرطان را افزايش مي دهدپاز اين فرضيه حمايت مي كرد كه مواجهه با 

 رنامه ريزي يك مطالعة همگروهي ب
شخصة يك مطالعة همگروهي، تعريف گروهـــي از افراد تحت مطالعه در آغاز دوره پيگيري است                    م

آن ها بايد  .  اي موضوع پژوهش مناسب و براي پيگيري در اختيار باشند          افرادي بايد انتخاب شوند كه بر     ).  1شكل  (
افراد بايد به قدري باشد كه دقت و          تعداد.  به اندازه كافي شبيه جمعيتي باشند كه نتايج به آن تعميم داده خواهد شد             
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 .قدرت كافي فراهم نمايد
 
توانايي استنتاج ها  .  بستگي دارد تي سنجش هاي متغيرهاي مستقل و وابسته       سيفيت مطالعه به دقت و در     ك

راجع به علت و معلولي نيز به اين بستگي دارد كه تا چه حد پژوهشگر بطور كامل متغيرهاي مخدوش كننده را                         
تغيرهاي مستقل ممكن است در طي مطالعه تغيير كنند، اينكه آيا سنجش ها بايد تكرار شوند يا                م.  اندازه گرفته باشد  

تكرار شوند به مالحظه هاي عملي نظيرهزينه و اهميت مشاهده چنين تغييراتي براي               هر چند وقت يك بار بايد        
به شيوه كور بدون اطالع از مقادير         پيامدها را بايد با استفاده از ضوابط استاندارد شده        .  موضوع پژوهش بستگي دارد   
 .متغيرهاي مستقل ارزيابي كرد

 حين پيگيري شدگان   ـ راهكارهاي به حداقل رساندن مفقود1دول ج
 

 وقع عضوگيري م
  ـ  كساني را كه احتمال دارد گم شوند از مطالعه خارج كنيد1

      الف ـ مي خواهند جابجايي شوند

      ب ـ مايل به بازگشت نيستند

   اطالعاتي كسب كنيد كه رديابي را در آينده امكان پذير كند  ـ2

 تلفن فرد تحت مطالعه نشاني كامل، پست الكترونيكي و شماره  لف ـا     

 ـ نشاني كامل، پست الكترونيكي و شماره تلفن يك يا دو نفر از دوستان يا بستگان   ب     
 نزديك كه با او زندگي نمي كنند 

  ـ نام، نشاني، پست الكترونيكي و شماره تلفن پزشك اصلي ج

 
 وقع پيگيريم
  ـ تماس دوره اي با افراد تحت مطالعه 1 

 تالش هاي متعدد از قبيل تلفن كردن در تعطيالت آخر هفته و عصرها:     الف ـ بوسيله تلفن 

نامه هاي مكرر با تمبر، يا پست الكترونيكي يا كارت ها يا پاكت هاي با   :       ب ـ بوسيله پست    
 آدرس بازگشت  

 خبرنامه، هديه :      ج ـ روش هاي ديگر

 سترسي پيدا نمي شوددست به آن ها   افرادي كه با تلفن يا پ ـ2

      الف ـ تماس با دوستان، بستگان يا پزشك 

      ب ـ درخواست نشاني از خدمات پستي 
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مفقود شدن افراد مورد مطالعه را مي توان به طرق          .  يگيري تمام همگروه يك هدف مهم است       پوانايي  ت
 قصد ترك پژوهش را دارند يا به داليل ديگر پيگيري           افرادي كه در طي مطالعه    ).  1جدول  (متعدد به حداقل رساند     

 بايد اطالعاتي نظير نام،      رهنگام ورود به مطالعه پژوهشگ     .  آن ها مشكل خواهد بود، بايد از مطالعه خارج شوند           
نشاني، شماره تلفن پزشك شخصي و شماره تلفن يكي دو نفر از دوستان يا بستگان نزديك افراد را كه با آن ها                         

. ي كنند گردآوري كند تا در صورتي كه افراد تحت مطالعه جابجا شدند يا مردند بتوانند آن ها را پيدا نمايد                    زندگي نم 
طالعه، سالي يكي دو بار، به رديابي آن ها كمك مي كند و ممكن است به هنگام و                   م  تتماس دوره اي با افراد تح    

 افراد براي ارزيابي هاي پيگيري به سماجت و         گاهي يافتن .  صحيح بودن ثبت پيامدهاي مورد نظر را اصالح كند          
 .تالش هاي مكرر بوسيله پست، پست الكترونيكي، تلفن يا حتي مالقات شخصي نياز دارد

 الصه خ
تحليل پيشگويي   يا سير طبيعي يك حالت و براي         توصيف بروز ، به منظور    مطالعه هاي همگروهي  در    ـ 1
تعيين .  فراد تحت مطالعه در طي دوره اي از زمان، پيگيري مي شوند          پيامدهاي گوناگون، ا  )  عوامل خطر   (كننده هاي

مشخص مي كند و به كنترل سوگرايي در         اينكه متغير مستقل قبل از متغير وابسته رويداده است، ترتيب رويدادها را           
 .آن سنجش كمك مي نمايد

 
ك دوره زماني طوالني      مطالعه هاي همگروهي به تعداد زيادي شركت كننده نياز دارند تا براي ي                 ـ 2

همگروهي گاهي با تحليل سوابق يا نمونه هايي كه قبال گردآوري شده اند مي توان با استفاده از طرح                .  دپيگيري شون 
 . بر اين عيب فائق شدگذشته نگر

 
 است كه در آغاز مطالعه      طرح مورد ـ شاهدي النه گزيده      گونه ديگري از مطالعه مقرون به صرفه،           ـ 3
 ها، تصاوير يا سوابق گردآوري و تا پايان مطالعه انبار مي شود، آن وقت بر روي نمونه هاي ذخيره شده                    بانك نمونه 

جموعه اي از كساني كه مبتال نشده اند سنجش ها        متمام افرادي كه به بيماري يا پيامد ديگر مبتال شده اند و زير              
مي تواند براي چندين     نه تصادفي واحد از همگروه    ، يك نمو  مورد ـ همگروهي النه گزيده    در راهكار   .  انجام مي گيرد 

 .مطالعة مورد ـ شاهدي، شاهدهايي فراهم نمايد
 
، كه در آن بروز پيامدها در همگروه هايي مقايسه مي شود كه اعضاي آن               همگروهي چندتايي  طرح    ـ 4

جهه هاي نادر و شغلي    سطوح مواجهه مختلفي نسبت به بعضي عوامل دارند و ابزار مفيدي براي مطالعه اثرات موا                
 .هم نمايداسرشماري يا مركز ثبت آمار مي تواند يك گروه شاهد بروني كارآمد فر. مي باشد

 
، اندازه گيري تمام عوامل مخدوش كننده بالقوه در آغاز          علت و معلولي   به منظور تقويت استنتاج هاي       ـ 5

براي پيشگيري از   .   كند حائز اهميت است     مطالعه كه ممكن است رابطه بين متغير مستقل و وابسته را توجيه               
ارزيابي پيامدهاي سوگرا، بايد اندازه گيري پيامدها با دقت استاندارد شده و كساني كه پيامد را تعيين مي كنند تا                       
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 .سرحد امكان نسبت به مقادير متغيرهاي مستقل ناآگاه باشند
 
ا حذف افرادي كه    ب.   تضعيف مي شود   با پيگيري ناقص افراد تحت مطالعه، قدرت يك طرح همگروهي           ـ 6

احتمال دارد براي پيگيري در اختيار نباشند، و با يك نظام رديابي دوره اي، و پيگيري شديد تمام افراد تحت مطالعه                     
 .مي توان از اين خسارت ها اجتناب ورزيد
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 طراحي يك مطالعة مشاهده اي

   مطالعه هاي مقطعي و مورد ـ شاهدي ـ2

 
 دكتر محسن جانقرباني

 گاه علوم پزشكي اصفهاندانش
 

 هداف درس ا

 :پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 يك مطالعة مقطعي را تشخيص داده و طراحي نمايد 

 نقاط قوت و ضعف يك مطالعة مقطعي را تشخيص داده و تشريح كند 

 يك مطالعة مورد ـ شاهدي را تشخيص داده و طراحي نمايد 

 ك مطالعة مورد ـ شاهدي را تشخيص داده و تشريح كندنقاط قوت و ضعف ي 

 
 

 

 مقدمه
انجام سنجش ها شبيه ترتيب علت      خش قبل راجع به مطالعه هاي همگروهي بود كه در آنها تقدم و تاخر            ب

در اين  .  متغير وابسته اندازه گيري مي شود   )  پس از يك دوره پيگيري    (نخست متغير مستقل، بعد     :   و معلول مي باشد  
 با اين ترتيب تقدم و تاخر منطقي هدايت         يبه دو نوع مطالعة مشاهده اي بر مي گرديم كه در آن استنتاج علت           بخش  

 .نمي شود
وي نمونه اي  .  ، پژوهشگر تمام سنجش هايش را در يك زمان خاص انجام مي دهد          مطالعة مقطعي ر يك   د

ي كند، سپس ممكن است از روابط بين          از جمعيت را مي گيرد و به توزيع متغيرها در داخل آن نمونه نگاه م                   
به عنوان مستقل و وابسته طراحي نمايد        )  با استفاده از اطالعات منابع گوناگون      ( تصميم مي گيرد    همتغيرهايي ك 
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ي با پيامد، شروع مي كند،      و.  ، وارونه عمل مي كند    مطالعة مورد ـ شاهدي   در يك   .  استنتاج علت و معلولي كند     
را انتخاب مي كند،   )  شاهدها(و نمونه ديگري از جمعيت بدون آن بيماري         )  موارد(ن مبتال   نمونه اي از جمعيت بيمارا   

 .سپس سطوح متغيرهاي مستقل را در دو نمونه با هم مقايسه مي نمايد تا ببيند كداميك با پيامد بيماري رابطه دارند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
متغيرهاي مستقل و ) ب(نمونه اي از جمعيت انتخاب مي كند و ) الف(ر  ـ  در يك مطالعة مقطعي، پژوهشگ1كل ش

 ) مثل وجود يا عدم يك عامل خطر و يك بيماري(يرد مي گوابسته را اندازه 

 طالعه هاي مقطعي م

 اختارس

اختار يك مطالعة مقطعي شبيه ساختار يك مطالعه همگروهي است بجز اينكه تمام سنجش ها بدون                  س
طرح هاي مقطعي با هدف توصيف متغيرها و الگوهاي توزيع          ).  1شكل  (مطالعه انجام مي شوند    دوره پيگيري يك    

 National Health and Nutrition  ”بررسي ملي معاينه بهداشتي و تغذيه اي     "آن ها كامال سازگار است، مثال در       
Examination Survey) HANES  (حده مصاحبه و   ا نمونه به دقت انتخاب شده معرّف جمعيت اياالت مت            ب

دوره اي انجام شده و يك مطالعه پيگير            و تغذيه اي بطور    يبررسي ملي معاينه بهداشت    .  معاينه به عمل آمد    
باره وضع   مطالعة مقطعي منبع عمده اطالعات در       ولي هر .  به طرح مقطعي اصلي افزوده شده است       )  همگروهي(

شيوع  ه انجام شده و برآورده هايي از چيزهايي نظير       سالمت و عادات جمعيت اياالت متحده در سالي است كه مطالع          

 

بدون عامل خطر،
 بدون بيماري

بدون عامل
 خطر،

 بيماري

با عامل خطر
بدون بيماري

با عامل خطر
  بيماري

نمونه
جمعيت
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 .خانيات در گروه هاي جمعيت شناختي مختلف، فراهم مي كندداستعمال 
ز مطالعه هاي مقطعي براي بررسي روابط نيز مي توان استفاده كرد، هرچند انتخاب اينكه كداميك از                    ا

گرفته شوند بجاي اينكه به طراحي مطالعه مربوط         متغيرها به عنوان مستقل و كداميك به عنوان وابسته در نظر              
اين انتخاب براي عوامل وابسته به سالمتي، نظير سن، و          .  ه هاي علت و معلولي پژوهشگر ارتباط دارد      يباشد، به فرض  

نژاد آسان است، معموال اين عوامل را نمي توان بوسيله ساير متغيرها تغيير داد و بنابراين عموما پيشگويي كننده                      
براي مثال، يك يافته مقطعي در سومين        .  ستابا وجود اين، براي اغلب متغيرها اين انتخاب مشكل تر             .  ندهست

بررسي ملي معاينه بهداشتي و تغذيه اي رابطه بين چاقي كودكي و ساعت هايــي است كه تلويزيون تماشا مي شود                  
اق مي كند يا بدين خاطر است كه كودكان         آيا اين بدين خاطر است كه تماشاي تلويزيون، كودكان را چ            ).  1  ,  2(

 لويزيون نگاه كنند؟تد نچاق بيشتر دوست دار
 
 را كه از مطالعه هاي مقطعي بدست مي آيد نشان           شيوع يك شاخص مهم آمار توصيفي يعني         1ثال  م

شاخص   (زبروشيوع، نسبتي از جمعيت است كه در لحظه اي از زمان، بيماري يا حالتي را داشته اند و از                      .  مي دهد
ره زماني بيمار شده اند،    وكه نسبتي از جمعيت است كه در يك د          )  آماري كه از مطالعه همگروهي بدست مي آيد       

ي نيز استفاده كرد، به طوري     راز واژه شيوع و بروز مي توان براي متغيرهاي غير از بيما           ).  1جدول  (متمايز مي باشد   
شيوع براي برنامه ريزان    .  فت ديگري را مي توان برآورد نمود     كه، شيوع استعمال دخانيات، مصرف كاپوت، يا هر ص        

بهداشتي كه مايلند بدانند چند نفر از مردم بيماري معيني دارند، تا بتوانند منابع مالي كافي براي مراقبت از آن ها                        
 براي  ت و براي پزشك از اين نظر مفيد است كه بايد احتمال ابتال به بيماري خاص را                   ساختصاص دهند، مفيد ا   

 .بيماري كه به او مراجعه كرده است برآورد كند
 
ا نشان  ر)  Relative Prevalence(شيوع نسبي    مثالي از يك شاخص آمار تحليلي يعني            1ثال  م

سبت شيوع يك پيامد در افرادي است كه بر حسب          نمي دهد كه از مطالعه هاي مقطعي بدست مي آيد، شيوع نسبي،          
شيوع نسبي مقياسي از ارتباط در مطالعه هاي مقطعي است كه معادل           .  دي شده اند سطح متغير مستقل شان طبقه بن     

 .خطر نسبي مي باشد

 قاط قوت و ضعف مطالعه هاي مقطعي ن
اين است كه   )  و مطالعه هاي تجربي  ( عمده مطالعه هاي مقطعي بر مطالعه هاي همگروهي        نقطه قوت ك  ي

ر آن ها را سريع و ارزان نموده و بدين معني است كه مسئله گم شدن                 اين ام .  براي رويداد پيامد نبايد انتظار كشيد     
اندك يا بدون هزينه اضافي به عنوان           مطالعة مقطعي را مي توان با هزينه       .  افراد در حين پيگيري وجود ندارد       

ت نتايج آن ويژگي هاي جمعيتي و باليني گروه تح       .  گروهي يا تجربي در نظر گرفت     منخستين مرحله يك مطالعه ه    
طرح .  مطالعه را در آغاز مطالعه مشخص مي كند و گاهي مي تواند ارتباط  هاي مقطعي مورد نظر را نشان دهد                      

 .مقطعي تنها طرحي است كه شيوع يك بيماري يا عامل خطر را بدست مي دهد
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  ـ  مطالعة مقطعي 1ثال م
 

ننده به درمانگاه   شيوع عفونت كالميديايي در زنان مراجعه ك      ":  رسش هاي پژوهش عبارتند از   پ
 "بيماري هاي آميزشي چقدر است ؟ و آيا با مصرف قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري رابطه دارد؟                 

ت زير عمل ربراي اينكه در يك مطالعة مقطعي به اين پرسش ها پاسخ داده شود، پژوهشگر مي تواند به صو            
 : كند

 .رمانگاه بيماري هاي مقاربتي زن مراجعه كننده به د100  انتخاب نمونه اي شامل  ـ1
 
گرفتن سابقه مصرف قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري و           سنجش متغيرهاي مستقل و وابسته با       ـ 2

 .به آزمايشگاه م براي كشت كالميدياحفرستادن ترشحات گردن ر
 

صرف قرص هاي  مستقل م  متغير:  ايان ذكر است كه چندين ركن زماني در اين مطالعه وجود دارد           ش          
وابسته تا چند روز بعد در اختيار نمي باشد، و            خوراكي پيشگيري از بارداري در سال گذشته است، متغير          

 ست، زيرا اوجود اين، مطالعه هنوز مقطعي       با.   ماه براي بررسي تمام زنان صرف نموده است         6پژوهشگر  

 .اده استبراي هر فرد در يك زمان واحد انجام د پژوهشگر تمام سنجش ها را
 

 زن كه سابقه مصرف قرص خوراكي         20 نفر از     4رض كنيد كه نتايج از اين قرار باشند، كشت             ف         
ني كه قرص خوراكي پيشگيري از         ز 80 نفر از     8، در مقايسه با      %)  20(پيشگيري از بارداري داشته اند      

يي در اين نمونه از مراجعه       پس شيوع كلي عفونت كالميديا     0مثبت است %)  10(بارداري مصرف نمي كردند    
است و  %  12)  كه ممكن است معرّف جمعيت عمومي نباشد         (كنندگان به درمانگاه بيماري هاي مقاربتي        

2رابطه اي با شيوع نسبي       
%10
%20

 خوراكي پيشگيري از بارداري و كالميديا          ي  بين مصرف قرص ها      =

 .وجود دارد

 هد كه فراواني بيماري را در مطالعه هاي مشاهده اي بيان مي كنند ـ آمارهايي را نشان مي د1دول ج

 
 وع مطالعهن شاخص آماري تعريف

 ن بيمارنداتعداد افرادي كه در يك لحظه از زم

 تعداد افراد در خطر در آن لحظه

 قطعيم شيوع

 تعداد موارد جديد بيماري در دوره اي از زمان

 تعداد افراد در خطر در طي آن دوره

 مگروهيه وزبر

 
 پژوهشگر  1 راحت هستند، مثال، در مثال          شبكه هاي روابط علتي  طالعه هاي مقطعي براي بررسي       م

مي تواند سن را به عنوان عامل پيشگويي كننده پيامد مصرف قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري بررسي كند                  
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مد عفونت كالميديا   اويي كننده پي  و سپس مصرف قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري را به عنوان پيشگ                
 .سي نمايدربر

 مطالعه هاي مقطعي مشكل برقراري روابط علتي از داده هايي است كه در مقطعي از                  نقطه ضعف ك  ي
اگر طرح مستلزم گردآوري اطالعات از نمونه اي از افراد جمعيت عمومي باشد، مطالعه هاي              .  زمان گردآوري شده اند  

 هاي نادر، عملي نمي باشند، مثال يك مطالعة مقطعي براي يافتن تنها يك مورد                   مقطعي براي مطالعه بيماري    
 . شركت كننده الزم خواهد داشت10000 ساله به تقريب 45-49سرطان معده در مردان 

گر بجاي جمعيت عمومي، نمونه اي از جمعيت بيماران مبتال گرفته شود، مطالعه هاي مقطعي را مي توان                 ا
ز اين نوع براي توصيف ويژگي هاي      ا)  Case Series(وعه موارد     ممطالعه يك مج  .  ادر انجام داد  براي بيماري هاي ن  

با وجود اين، گاهي مقايسه هاي غيررسمي      .  بيماري، مناسب تر از تحليل اختالف بين اين بيماران و افراد سالم است            
 بيمار مبتال به ايدز،     1000 از نخستين    براي مثال، .  با تجربه قبلي مي تواند عوامل خطر خيلي قوي را مشخص نمايد          

براي ).  3( نفر معتاد به داروهاي تزريقي بودند          236  و)  Bisexual(باز يا دو جنس باز            نفر مرد همجنس   727
به عالوه، در داخل نمونه اي از       .  نتيجه گيري كه اين گروه ها در خطر زيادي بودند به گروه شاهد رسمي نياز نبود                

بــراي مثال، خطر ساركوم كاپوسي     ( موجود باشــد    يه يك بيمــاري ممكن است روابــط جالبــ      بيماران مبتــال ب  
]Kaposi Sarcoma [ر بين بيماران همجنس باز مبتال به ايدز از معتادان به داروهاي تزريقي بيشتر استد(.  

باره  ز را، اطالعاتي را كه در     نه برو  ين واقعيت كه مطالعه هاي مقطعي تنها مي توانند شيوع را اندازه بگيرند          ا
براي نشان دادن   .  پيش آگهي، سير طبيعي بيماري ها و عليت بيماري مي توانند به دست بدهند محدود مي كند                 

ولي .  فته با يك عامل خطر، متفاوت است        اعليت، پژوهشگر بايد نشان دهد كه بروز بيماري در افراد مواجهه ي               
عاملي كه  .  و دوره بيماري است     ثيرات بر شيوع را نشان دهند، كه ناشي از بروز         مطالعه هاي مقطعي تنها مي توانند تا    

با شيوع بيماري رابطه دارد ممكن است علت بيماري باشد، ولي مي تواند با دوره بيماري نيز رابطه داشته باشد و                        
آن است، بلكه تحت تاثير     براي مثال، شيوع افسردگي شديد نه تنها تحت تاثير بروز           .  روي دوره بيماري تاثير گذارد    

 . درمان مبتاليان نيز مي باشدهميزان خودكشي و پاسخ ب

 ) سريال(ررسي هاي پشت سر هم ب

اهي براي استنتاج در باره تغيير الگوها با گذشت زمان از مجموعه اي از مطالعه هاي مقطعي در يك                      گ
استفاده از داده هاي سرشماري براي     .  ي شودجمعيت واحد كه در لحظه هاي زماني متعدد مشاهده مي شوند استفاده م          

اين يك طرح   .  مودن تغييرات در ساختار سني جمعيت ايران از يك دهه به دهه بعد مثال خوبي است                  نمشخص  
همگروهي نيست، زيرا يك گروه واحد از افراد را با گذشت زمان پيگيري نمي كند بلكه از طريق تولد، مرگ و                          

 . ايران تغييراتي در جمعيت بوجود مي آيدمهاجرت به داخل و به خارج از
مچنين، وقتي پژوهشگر بخواهد تغييراتي را با گذشت زمان در يك جمعيت مشخص كند، طرح بررسي                 ه

سودمند است، ولي سخن از اين است كه در يك طرح همگروهي بررسي اوليه اثر                      )  سريال(پشت سر هم     
ه پنج شهــر    ژمثالي از آن پرو    .  هاي پيگير اثر مي گذارد    آموزنده اي ايجاد مي كند كه روي پاسخ هاي بررسي          
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ست كه در آن براي مشاهده روند شيوع عوامل خطر بيماري عروق             ا)  Stanford Five City Project(تانفورد  سا
از هر شهر دو نوع نمونه گرفته شد،         .  تاجي قلب از جمعيت هاي پنج شهر كاليفرنيا طي چند سال نمونه گرفته شد              

 Within(روهي واقعي از افراد تا در آن ها بتوان عوامل پيشگويي كننده تغييرات داخل شخصي                      اول، همگ 
Individual  (جديد كه اثر آموزش بهداشت بررسي       ا مشاهده كرد و دوم مجموعه اي از نمونه هاي مستقل از افراد          ر

 ).4(قبل به آن ها سرايت نكرده باشد 

 طالعه هاي مورد ـ شاهدي م

 اختارس
كل، براي بررسي علل تمام بيماري ها، بجز         طالعه هاي همگروهي و هم مقطعي نمونه هاي جمعيت      م م ه

هر كدام هزاران شركت كننده الزم دارند تا عوامل خطر يك بيماري نادر، نظير                 :  شايع ترين آن ها، گران هستند     
تفاده از آگاهي قبلي راجع به شيوع       ديديم كه مجموعه موارد مبتاليان به بيماري با اس        .  سرطان معده را تعيين كنند    

را )  نظير تزريق داروهاي غيرمجاز براي ايدز      (ر جمعيت عمومي مي تواند يك عامل خطر بديهي            دعوامل خطر   
با وجود اين، براي اغلب عوامل خطر، الزم است گروه مرجعي گردآوري شود، به طوري كه بتوان                    .  مشخص كند 

 .مقايسه كرد) اهدهاش (را با شيوع آن در افراد بدون بيماري) موارد(اري در افراد مبتال به بيم شيوع عامل خطر
در حالي كه مطالعه هاي همگروهي     .   نشان داده شده است    2اختار يك مطالعة مورد ـ شاهدي در شكل         س

ي شود از نظر زماني به سمت جلو پيگيري مي كند تا ببيند چه كسي بيمار م              با افراد در خطر شروع مي شود و آن ها را        
 . هستند گذشته نگرو مطالعه هاي مقطعي در لحظه واحدي از زمان انجام مي گيرد، مطالعات مورد ـ شاهدي عموما                

ن ها گروهي از افراد بيمار و گروهي ديگر از افراد غيربيمار را مشخص مي كنند، سپس به گذشته آن ها نگاه                          آ
توضيح دهند چرا موارد، بيمار شده و شاهدها نشده اند          مي كنند تا اختالف در متغيرهاي مستقل را كه ممكن است            

 . كننداپيد
.  بيماري ها را شناسايي نمايد    رطالعه هاي مورد ـ شاهدي مطالعه هاي اپيدميولوژي هستند تا عوامل خط          م

ل و  به اين دلي  .  بنابراين، بطور سنتي براي تعيين وضع مورد ـ شاهدي از وجود با عدم وجود بيماري استفاده مي شود                
ولي، از طرح مورد ـ شاهدي مي توان براي          .   مي گوييم "مورد"بخاطر راحت تر نمودن بحث، اغلب به بيماران           

به عالوه،  .  اني در بين آنهايي كه به بيماري مبتال هستند نيز استفاده مي شود              وبررسي پيامدهاي ديگر، نظير نات     
د در يك مطالعة مورد  شاهدي ممكن است بيماران نادر           هرگاه پيامدهاي نامطلوب بجاي استثنا متداول باشند، موار       

 .با پيامد خوب باشند، نظير ترك سيگار يا بهبودي از يك بيماري معموال كشنده
ين ها از بقيه طرح ها     ا.  ست طرح هاي پژوهشي، مطالعه هاي مورد ـ شاهدي از همه جذابترند             رر فه د

بخاطر .  تر و گاهي بطور شگفت انگيزي خوب هستند           فريبنده تر و اندكي پر مخاطره تر ولي خيلي ارزان                 
فرصت هاي فزاينده سوگرايي، طرح مطالعة مورد ـ شاهدي بحث انگيز است، ولي مثال هاي بسياري از مطالعه هاي                 

اين ها شامل رابطه بين سرطان واژن در دختران و         .  وجود دارد   خوب طراحي شده كه نتايج مهمي حاصل نموده اند،       
يك مطالعه كالسيك كه براساس تنها هفت       (وسط مادر   ت)  Diethylstilbestrol(استيل بسترول   مصرف دي اتيل    
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 استفاده از بلوكرهاي كانال كلسيم كوتاه اثر و افزايش خطر             و)  5)  (مورد به يك نتيجه گيري قطعي دست يافت       
 .مي باشد) 6(سكته قلبي 
 

 
) موارد( نمونه از جمعيت مبتاليان به بيماري           يك)  الف:  ( ـ در يك طرح مورد ـ شاهدي، پژوهشگر            2كل  ش

) ج(انتخاب مي كند،   )  شاهدها(يك نمونه از جمعيت در خطر كه فاقد آن بيماري هستند               )  ب(انتخاب مي كند،   
 متغيرهاي مستقل را اندازه مي گيرد

 
 افراد تحت   ا مطالعه هاي مورد ـ شاهدي نمي توان بروز يا شيوع يك بيماري را برآورد كرد، زيرا نسبت                  ب

مطالعه كه مبتال به بيماري هستند بجاي نسبت آن ها در جمعيت، بوسيله اينكه پژوهشگر چه تعداد موارد و چه                       
 انجام مي دهند اين است كه      مورد ـ شاهدي  آنچه مطالعه هاي   .  تعداد شاهد براي نمونه انتخاب كرده، تعيين مي شود       
 فراهم مي كنند و مهمتر اينكه برآوردي از قدرت ارتباط بين هر            قدري اطالعات توصيفي در مورد ويژگي هاي موارد      

اين برآوردها به شكل نسبت شانس است كه         .  قدان بيماري فراهم مي كنند   فيك از متغيرهاي مستقل و وجود يا         
 .اگر شيوع بيماري خيلي زياد نباشد خطر نسبي را تخمين مي زند

 قاط قوت مطالعه هاي مورد ـ شاهدي ن
 يكي از نقاط قوت عمده مطالعه هاي موردـ شاهدي، بازده زياد اطالعات            :براي پيامدهاي نادر  ودمندي  س

يك مطالعه اثر ختنه كردن بر روي ابتالي بعدي به سرطان آلت تناسلي مردانه را در                 .  از افراد به نسبت اندك است     
 ختنه نشده نيز كمياب مي باشد،        مردان راين سرطان در مردان ختنه شده بسيار نادر است، ولي د              .  نظر بگيريد 

ام يك مطالعه همگروهي با شانسي       جبراي ان ).  12(است  %  16/0به طوري كه بروز تجمعي عمري آن ها حدود          
 مرد الزم   6000بيش از   )  50مثال خطر نسبي    (براي پيدا نمودن حتي يك عامل خطر خيلي قوي           %  )  80(معقول  

براي يك كارآزمايي   .   و ختنه نشده اند به تقريب مساوي باشد          است، با اين فرض كه نسبتي كه ختنه شده اند           
 سال پس از ورود به      67زه نمونه مشابهي الزم است، ولي موارد بطور متوسط          اتصادفي شده ختنه در موقع تولد اند      
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 !  مطالعه روي خواهند داد و براي پيگيري شركت كنندگان سه نسل اپيدميولوژيست الزم خواهد بود

 طالعة مورد ـ شاهدي  ـ  م2ثال م

 
الني داده مي شود،   ضز آنجا كه در اياالت متحده بطور معمول به نوزادان ويتامين داخل ع            ا          

اخل عضالني   د Kدر بين كودكاني كه ويتامين       يك جفت مطالعه دو برابر خطر سرطان كودكي را        
رتباط پژوهشگران آلمانـي   براي بررسي بيشتر اين ا     ).8  ,  7(گزارش كردند    دريافت كرده بودند  

)9( 
  كودك مبتال به لوسمي از مركزثبت سرطان آلمان 107 .  نمونه اي از موارد انتخاب كردند ـ1

 كودك كه از نظر تاريخ تولد وجنس همسان سازي شده              107  .  نمونه اي از شاهدها انتخاب كردند         ـ 2
ص زندگي مي كردند بطور تصادفي انتخاب      بودند از كودكاني كه در همان شهري كه موارد در هنگام تشخي            

  0) از سوابق دولتي ثبت ساكنان محلي(شدند 

 سوابق پزشكي را بررسي كردند تا تعيين كنند كداميك از موارد و             .هاي مستقل را اندازه گرفتند    ر  متغي   ـ 3
 .اخل عضالني دريافت كرده اند  دKشاهدها در نوزادي ويتامين  

 
با ويتامين   %)  59( شاهد   107 نفر از  63و  %)  64( مورد   107 نفر از    69له دريافتند   ويسندگان مقا ن          

K بنابراين اين ). 3/2 تا   7/0دامنه اطمينان،   %  95  (2/1اخل عضالني مواجهه يافته بودند، با نسبت شانس          د
 تاييد  اخل عضالني در نوزادي و لوسمي كودكي متعاقب را           د Kمطالعه وجود رابطه بين دريافت ويتامين         
اليني مهم را   بدامنه اطمينان احتمال افزايش لوسمي از نظر         %  95نكرد، اگرچه برآورد نقطه اي و حد باالي         

 سرطان كودكي پيـــدا نكردند    و Kگرچه بيشتر مطالعه ها شواهدي دال بر رابطه بين ويتامين          .  (باز گذاشت 
ر از خونريزي شديد ناشي از كمبود         ، مسئله سياستگذاران اين است كه لوسمي خيلي شايعت           )10  ,  11(

 بدين معني است كه باعث لوسمي هاي بيشتري         1/1ست، به طوري كه حتي يك نسبت شانس          ا Kويتامين  
 .مي شود تا از رويدادهاي خونريزي شديد پيشگيري كند

 
براي همان شانس پيدا كردن      .  اال يك مطالعة مورد ـ شاهدي را براي همان موضوع در نظر بگيريد               ح

براي .  الزم خواهد بود   )  و بدون صرف وقت زياد پژوهشگر        ( شاهد    16 مورد و     16همان خطر نسبي، تنها       
اري هايي كه نادر هستند، يا بين مواجهه و بيماري، دوران نهفته طوالني وجود دارد، مطالعه هاي مورد ـ شاهدي                   مبي

 .بل اجرا هستنددر واقع، اغلب تنها راه قا. از ساير طرح ها خيلي موثرتر مي باشند
 روش گذشته نگر مطالعه هاي مورد ـ شاهدي و توانايي آن ها براي              :ودمندي براي ايجاد فرضيه ها      س

بررسي تعداد زيادي از متغيرهاي مستقل، آنها را براي ايجاد فرضيه ها در باره علل يك طغيان جديد بيماري                         
رسايي حاد كليوي در كودكان       ايك همه گيري ن  براي مثال، در يك مطالعة مورد ـ شاهدي           .  سودمند كرده است  

. ينوفن كه بطور محلي ساخته مي شد، يافت شد        م براي خوردن شربت استا     7/52يك نسبت شانس    )  13(هاييتي  
بررسي هاي بيشتر نشان داد كه نارسايي كليوي ناشي از مسموميت با دي اتيلن گليكول بود كه معلوم شد محلول                     
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 .تن شربت استامينوفن مصرف مي شده آلوده كرده استگليسيريني را كه براي ساخ

 قاط ضعف مطالعه هاي مورد ـ شاهدي ن

اطالعاتي كه  .  طالعه هاي مورد ـ شاهدي نقاط قوت زيادي دارند ولي محدوديت هاي عمده اي نيز دارند              م
ز يا شيوع بيماري، يا     روش مستقيمي براي برآورد برو    :  در اختيار مطالعه هاي مورد ـ شاهدي مي باشند محدود است          

قط يك پيامد را مي توان مطالعه كرد       فد كه   رهمچنين، اين مشكل وجود دا    .  خطر منتسب يا خطر افزوده وجود ندارد      
، در حالي كه در مطالعه هاي همگروهـــي و مقطعي          )وجود يا عدم وجود بيماري كه ضابطه گرفتن دو نمونه بود           (
ولي بزرگ ترين نقطه ضعف مطالعه هاي مورد ـ        .  ته را مي توان بررسي نمود    هر تعداد از متغيرهاي وابس    )  و تجربي (

نمونه گيري مجزاي موارد و    :  اين سوگرايي عمدتا از دو منبع مي آيد      .   به سوگرايي است    هاشاهدي استعداد فزاينده آن   
آن ها، موضوع بحث دو    اين دو مسئله و راهكارهاي مبارزه با         .  شاهدها، و اندازه گيري گذشته نگر متغيرهاي مستقل     

 .قسمت بعد است
 وارد جديد بيماريم                                                                                  

 
 

 عدم مراجعه به پزشك                                  
 
 اي ديگر مراجعه كرده                              ج
 
 
 ولي تشخيص داده نشده ياراجعه كرده م

  غلط تشخيص داده شده    

 بل از تشخيص مرده يا تسكين موقتي يافته است           ق
 

 وارد موجود براي مطالعة مورد ـ شاهدي م                                                                     
 
 

 آن بيماري نباشد ست معرّف تمام مواردا شاهدي ممكن در يك مطالعة مورد ـ  ـ  داليلي كه موارد3كل ش

 
 در يك مطالعة مورد ـ شاهدي نمونه گيري با موارد آغاز               : وگرايي نمونه گيري و نحوه كنترل آن      س

ولي .  وارد يك نمونه تصادفي از هركسي است كه بيماري تحت مطالعه را دارد                مبطور مطلوب، نمونه     .  مي شود
مي شود، چطور مي دانيم كه چه كسي بيماري را دارد و چه كسي ندارد؟ در مطالعه هاي                بالفاصله يك مسئله ظاهر     

همگروهي و مقطعي بطور منظم بيماري در تمام افراد تحت مطالعه جستجو مي شود، ولي در مطالعه هاي مورد ـ                     
لعه در اختيار مي باشند    شاهدي بايد موارد از بين بيماراني كه قبال بيماري در آن ها تشخيص داده شده و براي مطا                  
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ين نمونه معرّف تمام بيماران مبتال به آن بيماري نيست، زيرا كمتر احتمال دارد كساني كه                        ا .انتخاب شوند 
 ).3شكل (گرفته شوند  در بر ا فوت كرده انديتشخيص داده نشده اند، غلط تشخيص داده شده، 

نظر عامل خطر تحت مطالعه      نمونه موارد از  طور كلي، وقتي سوگرايي نمونه گيري حائز اهميت است كه           ب
 ،)  Anencephaly(نمونه گيري از موارد تشخيص داده شده ودر دسترس بيماري هايي نظير بي مخي             .  معرّف نباشد 

قطع عضوهاي ناشي از ضربه كه به تقريب هميشه الزم است در بيمارستان بستري شوند و به نسبت، به سادگي                       
از طرف ديگر، حاالتي كه ممكن است به پزشك مراجعه           .  صحيح امكان پذير است   تشخيص داده مي شوند بطور     

 براي مثال، .  ال مناسب نيستند  منكنند بخاطر اينكه انتخاب قبل از تشخيص بوده براي مطالعه هاي گذشته نگر كا              
ند احتمال دارد   به خودي به درمانگاه زنان مراجعه مي كن       زناني كه در سه ماهه اول آبستني به خاطر سقط هاي خود          

به خودي را تجربه مي كنند متفاوت باشند، زيرا آن ها كه بيشتر به مراقبت زايماني                با تمام زناني كه سقط هاي خود     
اگر متغير مستقل مورد نظر با مراقبت زايماني در         .   مي شوند هدسترسي دارند يا عوارض دارند بيش از حد نمايش داد         

، نمونه گيري از درمانگاه مي تواند يك منبع       )   استفاده قبلي از وسيله داخل رحمي      نظير(آن جامعه رابطه داشته باشد      
) وه خون رگ  نظير نوع (از طرف ديگر اگر متغير مستقل با مراقبت زايماني رابطه نداشته باشد               .  مهم سوگرايي باشد  

 .احتمال سوگرايي نمونه گيري كمتر خواهد بود
 اهميت است، در عمل اغلب انتخاب موارد امري است آسان، زيرا            ر چند انديشه در باره اين مسائل حائز       ه

نمونه موارد ممكن است كامال معرّف نباشد، ولي         .  منابع در دسترس براي انتخاب شركت كنندگان محدود است          
تصميم گيري مشكل تري كه معموال پژوهشگري كه يك مطالعة مورد ـ شاهدي را                   .  آنچه بوده همين است    

هدف كلي، نمونه گيري شاهدها    .  آن روبرو است، داشتن دست بازتر در امر انتخاب شاهدها است           طراحي مي كند با    
چهار راهكار    از يك جمعيت در خطر بيماري است كه از ساير جهات مشابه موارد باشد و براي رسيدن به اين هدف                    

 .عمده وجود دارد
 
   شاهدهاي مبتني بر درمانگاه يا بيمارستان  ـ1

اي جبران احتمال سوگرايي انتخاب كه ناشي از انتخاب موارد از يك بيمارستان يا درمانگاه                ك راهكار بر  ي
براي مثال، در مطالعه استفاده قبلي از وسيله داخل رحمي          .  است اين است كه شاهدها از همان مراكز انتخاب شوند         

انتخاب كرد كه براي التهاب     عيت زناني   مبه عنوان يك عامل خطر سقط خود به خودي، شاهدها را مي توان از ج               
در مقايسه با يك نمونه تصادفي از زنان همان منطقه، اين           .  ه همان درمانگاه مراجعه مي كنند    ب)  Vaginitis(مهبل    

هند بود كه سقط خود به خودي دارند و به درمانگاه مراجعه خواهند              اشاهدها احتماال معرّف بهتر جمعيت زناني خو      
 .كرد و يك مورد خواهند شد

يكن، انتخاب يك نمونه غيرمعرّف از شاهدها به منظور جبران يك نمونه غيرمعرّف از موارد يك راهكار                  ل
اگر عامل خطر مورد نظر باعث بيماري هايي شود كه براي آنها شاهدها به دنبال مراقبت                     .  پر از مشكل است    

براي مثال،  .  ه را سوگرا مي كند   عج مطال مي روند، شيوع عوامل خطر در گروه شاهد بطور كاذب زياد خواهد شد و نتاي             
اگر تعداد زيادي از زنان گروه شاهد التهاب مهبل داشته باشند و استفاده از وسيله داخل رحمي خطر التهاب مهبل                      

كه از وسيله داخل رحمي استفاده مي كنند بيش از حد خواهد بود و                   را زياد كند، در بين شاهدها تعداد افرادي         



 پيدميولوژياصول و كاربردهاي ا / 8كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                    فصل /  963

 

 
 

 .قعي بين استفاده از وسيله داخل رحمي و سقط خود به خودي را پنهان مي نمايداحتمال رابطه وا
ز آنجا كه شاهدهاي مبتني بر بيمارستان و درمانگاه معموال سالم نيستند و از آنجا كه بيماريشان ممكن                    ا

 بر بيمارستان   است بطور مثبت يا منفي با عوامل خطر تحت مطالعه رابطه داشته باشد، استفاده از شاهدهاي مبتني                 
ليكن بخاطر مالحظه ديگر يعني     .   موفق نيست  ،يا درمانگاه هميشه در جبران نمودن يك نمونه غير معرّف از موارد           

شگران باليني در بيمارستان ها و      هپژو.  راحتي انتخاب شاهدها، اغلب از چنين گروه هاي شاهدي استفاده مي شود           
د شاهد كه به راحتي در اختيار آن ها مي باشند كساني هستند كه به                 درمانگاه ها كار مي كنند، و جمعيت هاي افرا      

آنچه كه پژوهشگر بايد تصميم بگيرد اين است كه آيا راحتي بيشتر            .  داليل ديگر در بيمارستان يا درمانگاه مي باشند      
 .بيمارستان يا درمانگاه ارزش تهديد اعتبار مطالعه را دارد يا خير شاهدهاي مبتني بر

 
 ر كردن   جو ـ2

از جنبه عوامل عمده     موارد و شاهدها   روش ساده اي است كه تضمين مي كند     )  همسان سازي (ور كردن   ج
 و عوامل    هابراي مثال، خيلي از بيماري     .  مربوط به بيماري، ولي غيرمورد نظر پژوهشگر، قابل مقايسه مي باشند            

ر اين دو متغير قابل مقايسه نشوند، نتايج مطالعه         خطر با سن و جنس رابطه دارند، و تا وقتي موارد و شاهدها از نظ               
يك روش براي اجتناب از اين مسئله، انتخاب شاهدهايي است كه از نظر اين متغيرهاي                   .  بي معني خواهد بود    

ه هر حال، جور كردن عواقب زيانبار خودش را دارد، بويژه وقتي كه براي                 ب .مستقل زمينه اي با موارد جور شوند      
 . ل تغييرپذير، نظير درآمد يا سطح كلسترول سرم، جور شده باشندمتغيرهاي مستق

 
   استفاده از نمونه مبتني بر جمعيت  ـ3

بيماري ها، مطالعه هاي مورد ـ شاهدي مبتني بر         يش سريع استفاده از مراكز ثبت آمار       اكنون بخاطر افز  ا
ي مثال، در منطقــه خليج سانفرانسيســـكو      بــرا.  جمعيـت بــراي بسيــاري از بيماري هــا امكان پذير شده است       

)San Francisco Bay Area  (راكز ثبت آمار تمام موارد جديد سرطان، ناهنجاري هاي مادرزادي، ايدز و مرگ             م
چون مواردي كه از چنين مراكز ثبت آماري بدست مي آيند عموما معرّف كل                  .  ناگهاني شيرخواران وجود دارد    

 بايد  دگروه شاه .  ن بيماري در منطقه است، انتخاب يك گروه شاهد را ساده كرده است             جمعيت بيماران مبتال به آ    
. آماري پوشش داده مي شود زندگي مي كند       يك نمونه معرّف از جمعيتي باشد كه در منطقه اي كه توسط مراكز ثبت            

روش .  سان كرده است   ، تمام ساكنان شهر كه در فهرست دولت محلي مي باشند، چنين نمونه گيري را آ               2ر مثال   د
 . استتلفن كردن با استفاده از اعداد تصادفيجايگزين مقرون به صرفه تر 

لفن كردن با اعداد تصادفي مي تواند شامل راهكار جور كردن باشد، كه تا هنگام حصول به يك فرد جور                   ت
يبي بر حسب مناطق    در نتيجه جور كردن تقر    (شده از نظر سني و جنسي همان پيش شماره موارد براي شاهدها                 

نخست، چون كه الزم است تمام شاهدها در        .  لي تلفن كردن با اعداد تصادفي مسائلي دارد       و.  تكرار مي شود )  شهري
 كه تلفن دارند، موارد بدون تلفن بايد حذف شوند كه اندازه نمونه و تعميم مطالعه را به                      دخانوارهايي زندگي كنن  
يرتصادفي شاهدها ممكن است پس از تماس تصادفي موافق شركت          دوم، قسمت بزرگ و غ    .  شدت كاهش مي دهد  
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ر پايان، هرچه تعداد شماره هاي تلفن هر خانوار زيادتر شود، اين مسئله ايجاد مي شود كه                     د.  در مطالعه نباشند  
 .بيش از حد نمايش داده مي شوند) كه معرّف تمام خانوارها نيستند(خانوارهاي با چندين خط تلفن 

بت بيماري وجود داشته باشد، مطالعه هاي مورد ـ شاهدي مبتني بر جمعيت به وضوح                    قتي مركز ث   و
تحت پوشش آن با ثبات تر باشد           و جمعيت  هرچه يك مركز ثبت آمار بيماري كامل تر         .  مطلوب ترين هستند  

ورد ـ شاهدي   ، مطالعة مورد ـ شاهدي مبتني بر جمعيت به مطالعة م          )  يعني، مهاجرتي به داخل يا خارج انجام نشود       (
اين طرح امكان بالقوه حذف سوگرايي نمونه گيري را دارد،           .  النه گزيده يا كارآزمايي باليني نزديك تر خواهد شد          

قتي روش نمونه گيري يك مطالعة مورد ـ شاهدي را          و.  ر دو از يك جمعيت انتخاب شده اند      هزيرا موارد و شاهدها     
 . به عنوان الگويي براي رقابت با آن سودمند استدي النه گزيدهمورد ـ شاهطراحي مي كنيد، بخاطر داشتن طرح 

 
 .  استفاده از دو گروه شاهد يا بيشتر ـ4

بويژه وقتي كه موارد يك نمونه معرّف بيماران نباشند، مي تواند خيلي                ز آنجا كه انتخاب گروه شاهد      ا
 كه به طرق متفاوت انتخاب شده اند         گروه شاهد يا بيشتر     مزورانه باشد، گاهي مقرون به صالح است كه از دو            

 Public Health ( باره سندرم ري و تجويز داروها براي مثال، در مطالعه خدمات بهداشت عمومي در. استفاده شود
Service on Reye' syndrome and medication(،  شاهدهاي بخش اتفاقات   :  نوع شاهد استفاده شد     از چهار

در همان بيمارستاني كه موارد     (، شاهدهاي بستري در بيمارستان       )  اجعه كرده اند مانند موارد به بخش اتفاقات مر      (
 و شاهدهاي ) رسه يا مهدكودكي مي رفتند كـه موارد مي رفتنددبه همــان م(، شاهدهــاي مدرسه ) بستري شده اند

  ـ  روش هاي كورسازي پرسش هاي مصاحبه در يك مطالعة مورد ـ شاهدي 2دول ج

 
 شخص كور شده شاهدي/كورسازي وضعيت مورد ي سنجش عامل خطركورسازي برا

 و در " ساختگي"امل عوامل خطرش
صورتي كه بين موارد و شاهدها متفاوت 

بود بايد مشكوك شد اگر قبال همه از 
عامل خطر بيماري با خبر باشند ممكن 

 است بكار نيايد

 و هم شاهدها ر صورتي كه هم مواردد

مقبول   كه بطوراريهايي داشته باشندمبي
بتوان به عامل خطر ربط داد، امكان 

 .پذير است

 شركت كننده

گر مصاحبه گر پژوهشگر نباشد، امكان ا
 پذير است، ولي حفظ آن مشكل است 

 

 از ظاهر از نظر ر صورتي كه مواردد

قابل تشخيص نباشند، امكان  شاهدها
نشانه هاي  و پذير است، ولي اظهارها

 ارائه ي كه شركت كنندگانيجز
 مشكل مي كند مي كنند آن را

 مشاهده گر

 نسبت هاي شانس براي استفاده از ساليسيالت در موارد با هريك            .)با تلفن كردن تصادفي مشخص شد     (اجتماعي  
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 و هركدام از نظر آماري،       6/12 ،   5/9 ،   5/57 ،   4/49 ،   39كه عبارت بود از       از اين گروه هاي شاهد مقايسه شد      
اگون سوگرايي  نين يافته ثابت از يك رابطه قوي با استفاده از گروه هاي شاهد با انواع گو                      معني دار بوده، ا    

 .نمونه گيري بدست آمد، متقاعد كرد كه يك رابطه واقعي در جمعيت وجود دارد
كمتر از آنچه انتظار مي رود       گروه هاي شاهد نتايج متناقضي بدهند چه مي شود؟ خوشبختانه، اين امر            گرا
براي پرسش   بعضي ضعف هاي ذاتي روش مورد ـ شاهدي را         افتد، و وقتي اتفاق بيفتد سودمند است، زيرا       اتفاق مي 

اندازه  العات اضافي باشد تا    طدر صورت امكان، پژوهشگر بايد به دنبال ا          .  نظر نشان مي دهد    پژوهشي مورد 
يج متناقص و اين نتيجه گيري كه       به هر صورت، داشتن نتا     .  سوگرايي هاي بالقوه را از هر گروه شاهد تعيين كند          

 .پاسخ نامعلوم است خيلي بهتر از داشتن فقط يك گروه شاهد و نتيجه گيري غلط خواهد بود
 
  نحوه كنترل آن  و)Differential Measurement Bias(وگرايي افتراقي سنجش س

ز گروه ديگر اثر     دومين مسئله ويژه مطالعه هاي مورد ـ شاهدي سوگرايي است كه روي يك گروه بيش ا               
براي مثال، مطالعه هاي مورد ـ شاهدي       .  مي كند و ناشي از روش گذشته نگر اندازه گيري متغيرهاي مستقل است           

: ختل شدند م)  Differential  Recall Bias(دآوري    اناهنجاري هاي زمان تولد به خاطر سوگرايي تفاوت در ي          
جزئيات مصارف دارويي خود را به ياد        والدين نوزادان طبيعي بهتر   والدين نوزادان مبتال به ناهنجاري در مقايسه با          
گروهي مدر مطالعه هاي ه   سوگرايي تفاوت در يادآوري نمي تواند    .  مي آورند، زيرا هنوز نگران علت ناهنجاري هستند      

 .روي دهد، زيرا قبل از تولد نوزاد، از والدين راجع به مواجهه ها پرسيده مي شود
 
متغيرها، انتخاب   كردن تعريف هاي عملي    استاندارد( اي كنترل سنجش هاي سوگرا    راهكاره الوه بر ع

، در مطالعه هاي مورد ـ شاهدي دو        )  روش هاي عيني، تكميل متغيرهاي كليدي با داده هاي منابع متعدد و غيره             
 .سوگرايي اندازه گيري عوامل خطر وجود دارد راهكار ويژه براي اجتناب از

 
  اده هاي ثبت شده قبل از رويداد پيامد  استفاده از د ـ1

. راي مثال، در مطالعة مورد ـ شاهدي ناهنجاري هاي تولد مي توان پرونده هاي قبل از تولد را بررسي كرد                 ب
 عالي مربوط به اين مي شود كه اطالعات ثبت شده درباره عوامل خطر مورد نظر در دسترس                  رمحدوديت اين راهكا  

 اين، اگر پژوهشگر براي يافتن داليل عادت        با وجود .  رضايت بخشي داشته باشند   )  پاياني(باشند و قابليت اطمينان     
 .وگرايي مي تواند روي دهدسجستجو كند باز هم  شدت بيشتري از شاهدها  هاي گذشته، سوابق پزشكي موارد را با

 
   استفاده از كورسازي ـ2

قابل تصور هم نسبت به وضعيت       مي توان بطور ز آنجا كه هم مشاهده گران و هم افراد تحت مطالعه را              ا
مورد شاهدي هر نفر و هم نسبت به عامل خطر تحت بررسي، كور كرد چهار نوع كورسازي امكان پذير است                          

 ).2جدول (
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  ـ  مزايا و معايب طرح هاي مشاهده اي اصلي  3دول ج
 

 طرح مزايا * معايب
 دارد غلب به اندازه نمونه بزرگ نيازا

 نيست  قابل اجرا هاي نادربراي پيامد
 

رقراري ترتيب تقدم و تاخر رويداد پيامدهاي متعدد را مي توان ب
روز، ب. عداد پيامدها با گذشت زمان زياد ميشودت. مطالعه كرد

 بي، و خطر افزوده را بدست ميدهدسن خطر

 همگروهي

 گرانتر

 طوالني تر

 بر روي انتخاب افراد تحت مطالعه نترل بيشترك

 يشتر بر روي سنجش ها  كنترل ب

 سوگرايي در اندازه گيري متغيرهاي مستقل اجتناب از
 

 آينده نگر

 روي انتخاب افراد تحت مطالعه نترل كمتر برك
 روي سنجش ها  بر كنترل كمتر

 

 ارزانتر

 دوره كوتاهتر

 گذشته نگر

جمعيت و  چند سوگرايي بالقوه نمونه گيري از
 مخدوش شدگي

زا مواجهه هاي متفاوت يا نادر داشته وقتي كه همگروه هاي مج
 باشند مفيدند

 همگروهي چندتايي

 رتيب تقدم و تاخر حوادث را مشخص نمي كندت
 براي حالت هاي نادر قابل اجرا نيست 

 ميزان بروز و خطر نسبي واقعي را بدست نمي دهد
 

 مي توان چندين پيامد را مطالعه كند

 دوره نسبتا كوتاه

اي مطالعه همگروهي شيوع و شيوع يك قدم نخست مناسب بر
 نسبي را به دست مي دهد

 مقطعي

وگرايي و مخدوش شدگي بالقوه نمونه گيري از س
 دو جمعيت 

 اخر حوادث را مشخص نمي كندتترتيب تقدم و 
 سوگرايي بالقوه زنده ماندن  

 به يك متغير وابسته محدود شده است 
 شيوع، بروز يا خطر افزوده را بدست نمي دهد

 

 راي مطالعه حالت هاي نادر مفيد استب

 دوره كوتاه

 به نسبت ارزان

 به نسبت كوچك

 نسبت شانس را به دست مي دهد

معموال برآورد خوبي از خطر نسبي است مگر اينكه پيامد شايع (
 )باشد

 مورد ـ شاهدي

 طرح هاي تركيبي  

به بانك نمونه ها كه  تا موقع رويداد پيامد 
 ذخيره شود، نياز است

مورد ـ شاهدي النه  مزاياي يك طرح همگروهي گذشته نگر، تنها كارآمدتر است
 گزيده

مي تواند از يك گروه شاهد واحد براي چندين مطالعه استفاده  
 كنند

مورد ـ همگروهي 
 النه گريده

 
ثير متغيرهاي مخدوش   كه مستعد تا   اين عيب را دارند   )  مطالعه هاي تجربي  در مقايسه با  (مام اين طرح هاي مشاهده اي       ت  *

 .كننده مي باشند

 
اگر .  طلوب، هم پژوهشگر و هم افراد تحت مطالعه نبايد بدانند كدام فرد مورد و كدام شاهد است                  مطور  ب
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در .  بتوان اين كار را با موفقيت انجام داد، مي توان سوگرايي افتراقي در اندازه گيري متغيرهاي مستقل را از بين برد                   
نابراين، تنها وقتي مي شود    ب.  ا سالم هستند  يشركت كنندگان مي دانند كه بيمار       .   مشكل است  عمل، اغلب اين كار   

كه شاهدها از بين بيماراني انتخاب شوند كه مبتال به نوعي              آن ها را نسبت به وضعيت مورد ـ شاهدي كور كرد           
يماري هر يك از شاهدها با       البته اگر ب  (بيماري هستند كه بطور مقبول با عوامل خطر تحت بررسي مربوط باشد               

تالش براي كور كردن    ).   ربط داشته باشد، ممكن است باعث سوگرايي نمونه گيري شود           يعامل خطر مورد بررس   
Laryngectomy(بيمار مبتال به يرقان باشد يا الرنگكتومي         اگر(مصاحبه گر بوسيله ماهيت معلوم برخي ازبيماري ها       

راهنمايي هايي كه مصاحبه گران از پاسخ هاي       و با )   مصاحبه گر ملتفت شود    ده باشد به سختي مي توان نگذاشت      ش )
 .بيماران درك مي كنند مختل مي شود

عموال كورسازي نسبت به عامل خطر خاص تحت بررسي آسان تر از كورسازي نسبت به وضعيت مورد                  م
بول كه با بيماري ربط ندارند       درباره عوامل خطر قابل ق     "ساختگي"گرفتن موضوع هاي    با در نظر  .  ـ شاهدي است  

مثال اگر فرضيه   .   هم شركت كنندگان و هم مصاحبه گر را از فرضيه تحت بررسي بي خبر نگهداشت                    نمي توا
 )Infant Botulism(خاصي كه بايد آزموده شود اين باشد كه آيا مصرف عسل با افزايش خطر بوتوليسم شيرخواري                 

اين نوع  .   شرح و تفصيل راجع به ژله، ماست و موز در مصاحبه گنجاند              ابطه دارد، مي توان پرسش هايي با همان      ر
اگر موارد  :  كورسازي در واقع از سوگرايي افتراقي پيشگيري نمي كند، ولي برآوردي از مسئله را امكان پذير مي كند                 

آن صورت  هه با ساير غذاها گزارش نكنند، در          جمواجهه با عسل بيشتري را گزارش كنند، ولي افزايشي در موا             
اگر رابطه بين بوتوليسم شيرخواري و عسل قبال بطور گسترده به             .   محتمل است  رسوگرايي افتراقي سنجش كمت   

اطالع عموم رسيده باشد، يا اگر برخي از عوامل خطر ساختگي عوامل خطر واقعي از آب درآيند، اين راهكار بكار                       
 .نخواهد آمد
اهدي افراد تحت مطالعه بويژه براي سنجش هاي          ورسازي مشاهده گر نسبت به وضعيت مورد ـ ش          ك

كورسازي تحت چنين شرايطي آسان است      .  آزمايشگاهي، نظير آزمايش هاي خون و پرتونگاري، راهكار خوبي است        
يك نفر به غير از آن كسي كه اندازه گيري را انجام مي دهد بسادگي براي هر نمونه يك                  .  دوو هميشه بايد انجام ش    

 مطالعة مورد ـ شاهدي كه سنجش هاي توده         15اهميت اين موضوع بوسيله      .  ي بكار مي برد  برچسب رمز شناساي  
در .  است  استخواني را بين بيماران با شكستگي مفصل ران و شاهدها مقايسه مي كردند، نشان داده شده                        

 از مطالعه هاي   نشده استفاده كرده بودند اختالف هاي ايجاد شده خيلي بزرگتر          مطالعه هايي كه از سنجش هاي كور    
 ).15(كورسازي شده بـود 

 زينش از بين طرح هاي مشاهده اي گ
 خالصه  3نبه هاي مثبت و منفي طرح هاي مشاهده اي اصلي كه در اين دو بخش ارائه شد در جدول                    ج

. ما اين مطالب را قبال بطور مفصل شرح داديم، و در اينجا مي خواهيم به يك موضوع نهايي اشاره كنيم                   .  ستاشده  
از بين تمام اين طرح ها، هيچكدام بهترين يا بدترين نيستند، هر كدام بسته به موضوع پژوهش و شرايط جايگاه و                      

 .هدف خودش را دارد
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 الصه خ
ـ 1 ، تمام متغيرها بدون اينكه بين متغيرهاي مستقل و وابسته فرق اساسي باشد               در يك مطالعة مقطعي     

  با شيوع در باره    توصيفيمطالعه هاي مقطعي براي تهيه اطالعات      .   شونددر يك لحظه زماني واحد اندازه گيري مي      
 .طرح پيگير را دارند ارزش هستند، همچنين مزيت اجتناب از صرف وقت، هزينه و مسائل گم شدگي يك

مطالعه هاي همگروهي شواهد ضعيف تري براي عليت بدست مي دهند،          ، مطالعه هاي مقطعي از   ن ليك  ـ 2
نقطه ضعف ديگر اين است كه وقتي شيوع         .  نمي شود كه متغير مستقل قبل از متغير وابسته است         زيرا نشان داده    

در مقايسه با اندازه      (بيماري ها و متغيرهاي غيرشايع در جمعيت عمومي مطالعه مي شود، به نمونه بزرگي نياز است              
 براي مطالعه يك بيماري غيرشايع در       با وجود اين، از طرح مقطعي مي توان      )  .  نمونه در مطالعه هاي مورد ـ شاهدي     

يك مجموعه موارد از بيماران مبتال به آن بيماري استفاده كرد و اغلب به عنوان نخستين گام يك مطالعه                            
 .همگروهي يا تجربي بكار مي رود

، شيوع عوامل خطر در نمونه اي از افراد مبتال به يك بيماري يا پيامد              مطالعة مورد ـ شاهدي   يك     در  ـ 3
اين طرح كه در آن افراد با و         .  مقايسه مي شود )  شاهدها(با نمونه اي كه بيماري را ندارند        )  موارد(رد نظر ديگر    مو

براي مطالعه بيماري هاي نادر موثر     بدون بيماري بطور مجزا نمونه گيري شده اند، به نسبت ارزان و بطور بي نظيري             
 .است

.  است سوگرايي نمونه گيري پذيري آن ها نسبت به       يك مسئله مطالعه هاي مورد ـ شاهدي آسيب            ـ 4
چهار راه حل براي كاهش     .  احتمال سوگرايي نمونه گيري هم به بيماري و هم به عامل خطر مورد نظر بستگي دارد               

) ب(،  )  مسلما غيرمعرّف (گرفتن نمونه شاهدها و موارد به يك طريق            )  الف( از   تسوگرايي نمونه گيري عبارتس  
استفاده از چند گروه شاهد كه از جمعيت هاي         )  د(انجام مطالعه مبتني بر جمعيت،      )  ج( شاهدها،   جوركردن موارد با  

 .مختلف نمونه گيري شده اند
 مسئله عمده ديگر مطالعه هاي مورد ـ شاهدي طرح گذشته نگر آن ها است كه آن ها را مستعد                        ـ 5

ردن سنجش هاي گذشته متغير مستقل، و با          با بدست آو   .  مي نمايد )  بين موارد و شاهدها    (سوگرايي افتراقي    
 .كورسازي شركت كنندگان و مشاهده گران مي توان چنين سوگرايي را كاهش داد
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 يوست پ

ه عنوان برآوردي    ب )Odds Ratio(را در يك مطالعة مورد ـ شاهدي مي توان از نسبت شانس            چ
 ستفاده كرد؟ ا)Relative Risk (از خطر نسبي 

از جمعيتي انتخاب شده اند كه دچار       موارد:  يك مطالعة مورد ـ شاهدي داده ها معرّف دو نمونه هستند            رد
متغير مستقل، اندازه گيري مي شود و     .   انتخاب شده اند كه فاقد بيماري مي باشند      بيماري هستند و شاهدها از جمعيتي     
 : جدول دو در دوي زير بدست مي آيد

  بيماري فقدان بيماري
 عامل خطر وجود دارد الف ب
 عامل خطر وجود ندارد ج د

 
ميزان بروز بيماري   گر اين جدول دو در دو داده هاي مربوط به يك مطالعه همگروهي را نشان مي داد،                   ا

در افراد داراي عامل خطر مساوي         
الفب

الف
+

 و خطر نسبي به سادگي عبارت بود از             
جد

ج
الفب

الف
+

÷
+

  
روز با خطر نسبي بدين طريق معقول نيست، زيرا دو نمونه به             بيك مطالعة مورد ـ شاهدي محاسبه ميزان         ولي در 

 اند، معموال تعداد موارد و شاهدها در نمونه هاي تحت مطالعه به تقريب مساوي               يك نسبت از جمعيت گرفته نشده     
يك   در مقابل، خطر نسبي در    .  است، در حالي كه تعداد كمتري از موارد نسبت به شاهدها در جمعيت وجود دارد                 

 هاي مطالعة مورد ـ شاهدي مي تواند توسط نسبت شانس به تقريب و از طريق حاصل نسبت حاصل ضرب خانه                     
مقابل در يك جدول دو در دو به صورت 

جب
دالف
×

 .محاسبه گردد ×

ساس اين واقعيت بسيار مفيد، در بدو امر قابل درك نيست، ولي با استفاده از قوانين جبر با سهولت نسبي                    ا
 مي شود در   شان داده   ن  ’a’ ،   b’ ،   c’ ،   dوضعيت اصلي براي كل جمعيت را كه به صورت           .  قابل نمايش است  

 : نظر بگيريد
  بيماري فقدان بيماري

 
b’ a’ عامل خطر وجود دارد 
d’ c’ عامل خطر وجود ندارد

 
 ، خطر در    a’/(a’+b’)در اينجا منطقي خواهد بود كه خطر بيماري در بين مردم داراي عامل خطر را با                  

  مساوي   a’/(a’+b’)ال اشاره كرديم كه     قب.   محاسبه كنيم  c’/(c’+d’)بين مردم فاقد عامل خطر را به صورت         
با  

الفب
الف

+
 بسيار  ’aآنگاه  )  همانطور كه اغلب چنين است     ( نيست ليكن اگر بيماري به نسبت شايع باشد             

 به تقريب مساوي    a’/(a’+b’)اين بدان معني است كه       .   خواهد بود  ’d بسيار كوچكتر از     ’c و   ’bكوچكتر از   
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a’/b’   و c’/(c’+d’)     به تقريب مساوي c’/d’             خواهد بود و بنا براين خطر نسبي آن جمعيت مي تواند با تقريب 
 به صورت زير، محاسبه شود

a’/(a’+b’)    a’/b’ 
                ≈ 
c’/(c’+d’)    c’/d’ 

 
به طور تحت اللفظي نسبت احتمال بيماري در افراد داراي            (اصطالح اخير نسبت شانس جمعيت است          

 اين كسر را     ’c’/d به احتمال بيماري در آنهايي كه فاقد عامل خطر هستند يعني                  ’a’/bل خطر، يعني     عام
 :مي توان مجددا به صورت زير تنظيم نمود 

a’    d’     a’     d’ 
    x      =      x  
b’    c’     c’     b’ 

 
 ’a’/c،  )يعني عامل خطر در آن ها يكي است      (در عين حال اگر موارد معرف تمام موارد در جمعيت باشند             

در جمعيت، مساوي    
ج

 در صورتيكه شاهدها نمونه معرفي باشند، مساوي         ’b’/dهمينطور  .   در نمونه است   الف

د
 . خواهد بودب

يگزين شود و به اين نتيجه       نابراين، پارامترهاي جمعيت در حالت اخير مي تواند با پارامترهاي نمونه جا            ب
خواهيم رسيد كه نسبت شانس مشاهده شده در نمونه ، يعني             

جب
الفد

×
 تخمين تقريبي مناسبي از خطر نسبي       ×

واهد بود، مشروط بر اينكه بيماري نادر وخطاي                خ  [c’/(c’+d’)]+[a’/(a’+b’)]در جمعيت، يعني       
 .باشدكوچك ) هم منظم و هم تصادفي(نمونه گيري 
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 1 كارآزمايي هاي باليني :راحي يك تجربه ط
 

 دكتر محسن جانقرباني
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 هداف درس ا

 :پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد 
 

 يك كارآزمايي باليني را تشخيص داده و طراحي نمايد 

 و توضيح بدهدنقاط قوت و ضعف يك كارآزمايي باليني را تشخيص  

 تقسيم تصادفي، كورسازي و اعمال مداخله در يك كارآزمايي باليني را توضيح دهد 

 نحوه انتخاب شركت كنندگان را بيان نمايد 

 متغيرهاي پايه را اندازه گيري نمايد 
 
 
 
 

  1كارآزمايي هاي باليني : راحي يك تجربه ط
و اثر آن را بر روي پيامد،        )  مداخلهبه نام   ( مي كند   ر كارآزمايي هاي باليني، پژوهشگر، درماني را اعمال       د

مزيت عمده يك كارآزمايي باليني بر يك مطالعة مشاهده اي قدرت استنتاج علّتي است كه عرضه                .  مشاهده مي كند 
 كورسازي مداخله بويژه مي تواند تاثير متغيرهاي مخدوش كننده را از بين ببرد و                  خصيص تصادفي ت.  مي دارد 

شاهده شده مداخله ناشي از درمان هاي ديگر يا پژوهش         ممي تواند اين احتمال را از بين ببرد كه اثرات           تجويز دارو   
 .سوگرا است
يكن، معموال كارآزمايي هاي باليني گران و وقت گير هستند، و به پرسش باليني دقيق پاسخ مي دهند و                   ل

اين داليل، بهتر است كارآزمايي ها براي        به  .  گاهي شركت كنندگان را در معرض زيان بالقوه قرار مي دهند              
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د ديگر پيشنهاد كرده اند يك      هپرسش هاي باليني به نسبت جامع ذخيره شوند كه مطالعه هاي مشاهده اي و شوا               
با طرح  .  مداخله ممكن است مفيد باشد، ولي به عنوان اساس رهنمودهاي كاربردي به شواهد قوي تر نياز است                    

 اينكه آيا درمان دارويي ليپوپروتئين      هبراي مثال، مطالع  .   به هر پرسش پژوهشي پاسخ داد      كارآزمايي باليني نمي توان  
ولي در  .  كلسترول بر چگالي باال در كودكي، چند دهه بعد از حمله قلبي پيشگيري مي كند، امكان پذير نيست                      

ين بخش روي    ا.  صورت امكان، شواهد كارآزمايي باليني براي اصول پزشكي مبتني بر شواهد ضروري است                  
متمركز است و به انتخاب شركت كنندگان در كارآزمايي،             )  1شكل  (كارآزمايي كور تصادفي شده كالسيك        

 .اندازه گيري متغيرها در شروع مطالعه، تقسيم تصادفي و انتخاب مداخله و شاهد مي پردازد
 

 حال  آينده
 
 
 
 
 

 
 

بيماري بدون بيماري
 

 تقسيم تصادفي

 
 
 بيماري بدون بيماري

 

 
 
 
 
 

 

 
متغيرها را  )  بنمونه اي از جمعيت انتخاب مي كند،      )  لفا ـ  در يك كارآزمايي تصادفي شده، پژوهشگر           1كل  ش

در صورت  [مداخله را اعمال مي كند      )  د شركت كنندگان را تقسيم مي كند،        )جدر آغاز مطالعه اندازه مي گيرد،       
 اندازه  امتغيرهاي وابسته ر  )  وهمگروه را پيگيري مي نمايد،     )  ه ،   ]زي شده باشد  امكان يكي بايد دارونماي كورسا    

 . و يافته ها را تحليل مي كند]در صورت امكان به روش كورسازي شده[مي گيرد 

 نتخاب شركت كنندگان ا
نتخاب شركت كنندگان را با اين تصميم كه چه افرادي مطالعه شوند و چگونه آن ها را جذب مطالعه                       ا

 .نيم آغاز مي نماييمك

 عريف معيارهاي ورود به مطالعه ت
ي ورود و خروج از مطالعه شناسايي يك جمعيت مهم            ار يك كارآزمايي باليني، هدف مشترك معياره       د

اين بدين معني است كه       .  است كه بررسي تاثير معني دار آماري مداخله بر پيامد قابل اجرا و محتمل باشد                     

1درمان شماره

)پالسبو(دارونما  نمونه

جمعيت
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يي بايد ميزان پيامد اوليه، تاثير مورد انتظار درمان فعال، قابليت تعميم يافته ها از                     معيارهاي ورود به كارآزما    
 .، راحتي عضوگيري و احتمال تمكين از درمان و پيگيري را به حد كمال برسانديكارآزماي

گر پيامد مورد نظر رويداد نادري، نظير سرطان پستان است معموال بايد شركت كنندگاني انتخاب شوند                  ا
 ديگر محدود   ياز سو .  كه در خطر زياد پيامد باشند تا اندازه نمونه و زمان پيگيري به سطوح قابل اجرا تقليل يابد                   

كردن معيارهاي ورود به مطالعه به افراد در خطر زيادتر، قابليت تعميم يافته ها را محدود مي كند و جذب شركت                       
 .كنندگان را در كارآزمايي مشكل تر مي نمايد

 بايد برآورد قابل اطميناني از ميزان پيامد اوليه در افرادي كه ممكن است در نظر گرفته شوند،                    ژوهشگرپ
، يا ميزان هاي   مطالعه هاي مشاهده اي طولي  اين برآوردها مي توانند براساس داده هاي آمار حياتي،          .  داشته باشد 

. ن هايي كه در كارآزمايي طراحي شده اند، باشند      با آ   مشاهده شده در گروه درمان نشده كارآزمايي هاي با پيامد مشابه         
 ساله را مي توان از داده هاي مركز ثبت آمار سرطان، از             60  نبراي مثال، ميزان مورد انتظار سرطان پستان در زنا         

، يا از ميزان هاي سرطان پستان مشاهده شده در          )1(مطالعه هاي مشاهده اي بزرگ، نظير مطالعه سالمت پرستاران        
 .ايي هاي بزرگ غربالگري ماموگرافي برآورد كردكارآزم

ر نظر گرفتن شركت كنندگان در خطر زياد يك پيامد مي تواند تعداد افراد الزم براي كارآزمايي را كم                     د
اگر عوامل خطر پيامد، شناخته شده باشند، آنگاه معيارهاي انتخاب را مي توان طوري طراحي نمود كه شامل                   .  كند

براي مثال، كارآزمايي پيشگيري از      .  دند كه حداقل خطر برآورد شده پيامد مورد نظر را دار             شركت كنندگاني باش  
 براي پيشگيري از     ،)  Breast Cancer Prevention Trial  of Tamoxifen( تاموكسي فن     نسرطان پستا 

ردن زناني  سرطان پستان تركيبي از عوامل خطر سرطان پستان را در الگوريتمي اعمال كرد كه براي منظور ك                     
راه ديگر افزايش ميزان رويدادها      ).  2(بود  %  7/1 ساله سرطان پستان آن ها حداقل         5طراحي شده بود كه خطر       

/ مطالعه قلب و جايگزيني استروژن      .   به بيماري هستند   المحدود كردن عضوگيري به افرادي است كه اكنون مبت         
ناني را در نظر گرفت كه به        ز (The Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) پروژستين

موارد جديد   ستروژن به اضافه پروژستين خطر رويداد       ابيماري عروق تاجي قلب مبتال بودند تا بررسي كند آيا               
قلب كه به تقريب     اين روش از مطالعه زنان بدون بيماري عروق تاجي        .  بيماري عروق تاجي قلب را كاهش مي دهد      

 ).4(ز دارد، خيلي قابل اجراتر و كم خرج تر مي باشد  شركت كننده نيا25000به 
ه عالوه، اگر كارآزمايي شامل افرادي باشد كه درمان در آن ها بيشترين تاثير را خواهد داشت، كارآزمايي                  ب

براي مثال، به نظر مي رسد تاموكسي فن خطر سرطان پستان گيرنده استروژن            .  مي تواند كوچك تر و كوتاه تر باشد      
ندگان نبنابراين، اگر شركت ك   .  ژن منفي ندارد  وولي تاثيري بر سرطان پستان گيرنده استر      .   كاهش مي دهد  مثبت را 

در خطر زياد سرطان پستان گيرنده استروژن مثبت باشند كارآزامايي كه تاثير درمان را بر خطر سرطان پستان                       
 ).5 ، 6(بررسي مي كند كوچكتر و كوتاه تر خواهد بود 

يافته هاي مطالعه  .  يارهاي ورود به شركت كنندگان در خطر زياد بيماري دو عيب دارد             حدود نمودن مع  م
براي مثال، چون كه مطالعه قلب و جايگزين           .  ممكن است به جمعيت هاي در خطر كمتر قابل تعميم نباشند             

ه آيا يافته هـا را     اين موضوع ك   ،پروژستين تنهـا زنان مبتال به بيماري عروق تاجي قلب را در نظر گرفت            /  استروژن  
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ه عالوه، شواهدي كه افزايش خطر      ب.  مي توان به زنان بدون بيماري عروق تاجي قلب تعميم داد، نامعلوم باقي ماند             
براساس آن است، نظير سابقه بيماري عروق تاجي قلب، ممكن است به گردآوري اطالعات يا انجام سنجش هايي                   

 . را پيچيده تر، مشكل تر و گرانتر مي كندنياز داشته باشد كه عضوگيري شركت كنندگان
گرچه در مطالعه هاي مشاهده اي نمونه هاي احتمالي از جمعيت عمومي مزايايي دارد، معموال در بيشتر                  ا

در نظر گرفتن شركت كنندگان     .  كارآزمايي هاي شاهد دار اين نوع نمونه گيري قابل اجرا نيست و ارزش محدود دارد            
لي، عالوه  و.  يي بطور وسيعي قابل اعمال است     اين اطمينان را بيشتر مي كند كه يافته كارآزم       با ويژگي هاي متفاوت ا   

ي پيروي از درمان تصادفي شده، معموال يافته هاي يك كارآزمايي كه روي يك نمونه آسان انجام                     هابر موضوع 
مشابه يافته هاي يك نمونه از     )  دمثال، زنان مبتال به بيماري عروق تاجي قلب كه به تبليغ ها پاسخ مي دهن             (مي شود  

 .تسا) تمام زنان مبتال به بيماري عروق تاجي قلب(افراد واجد شرايط 
عيارهاي خروج از مطالعه بايد با خِست باشد، زيرا حذف غيرضروري ممكن است قابليت تعميم يافته ها را                 م

و هزينه عضوگيري را افزايش      كاهش دهد، جذب تعداد كافي از شركت كنندگان را مشكل تر كند و پيچيدگي                   
 ).1جدول (براي حذف افراد از يك كارآزمايي پنج دليل وجود دارد . دهد

ر افرادي كه مستعد اثرات جانبي معلوم يا مشكوك يك درمان فعال هستند ممكن است درمان                         د
 كه سابقه بيماري    بنابراين، زناني .  براي مثال، تاموكسي فن خطر ترومبوز وريدي را زياد مي كند           .  خطرناك باشد 

 است معلوم شده باشد كه       ندر مقابل ممك  .  ترومبوآمبولي دارند نبايد اين دارو را مصرف كنند و بايد حذف شوند             
درمان در برخي افراد نظير زناني كه اخيرا براي آن ها سرطان پستان گيرنده استروژن مثبت تشخيص داده شده،                      

افرادي كه به نظر مي رسد درمان فعال       .  رونما غيرقابل قبول باشد   بقدري مفيد است كه تخصيص آن ها به گروه دا         
كه بعيد است مداخله را رعايت كنند يا پيگيري را كامل نمايند بايد حذف                    در آنها موثر نيست به اضافه كساني       

 بخاطر  مثال(حذف افرادي كه به نظر مي رسد در پيامد اصلي مطالعه سهيم نخواهند بود فكر عاقالنه اي است                 .  شوند
روي از  يگاهي، مسايل اجرايي، نظير عدم تمركز حواس كه پ         ).  اينكه در طي دوره پيگيري نقل مكان خواهند كرد         

پژوهشگران بايد معيارهاي بالقوه خروج از مطالعه را كه          .  دستورات را مشكل مي كند، حذف افراد را مجاز مي كند         
به دقت ارزيابي كنند، زيرا اينها اثر مهمي بر           )  يا افراد مسن  مثل ديابتي ها   (روي بسياري از افراد اعمال مي شود        

 .يم يافته ها دارندمعتقابليت اجرا و هزينه هاي عضوگيري و قابليت 

 راحي يك نمونه به اندازه كافي بزرگ و برنامه ريزي براي عضوگيري مطابق آن ط
وده و غيراخالقي هستند و      ارآزمايي هاي با شركت كنندگان خيلي كم براي كشف اثرات واقعي، بيه              ك

درحاليكه برآورد اندازه نمونه الزم يكي از مهم ترين قسمت هاي          ).  7(ممكن است نتيجه گيري هاي غلط ايجاد كنند       
شكل تر از عضوگيري براي يك        ممعموال عضوگيري براي يك كارآزمايي        .  برنامه ريزي يك كارآزمايي است     

رمان را بطور كور    د  بايد بخواهند بطور تصادفي تخصيص يابند و         مطالعة مشاهده اي است، زيرا شركت كنندگان      
همين طور كه   (از آنچه انتظار مي رود بدتر مي باشد         به اين دليل، هنگامي كه موانع انجام اين كار          .  دريافت كنند 

ونه پژوهشگر بايد يك جمعيت در دسترس بزرگ و زمان و پول كافي براي بدست آوردن نم                )  معموال اتفاق مي افتد  
 .به اندازه مورد نظر طراحي نمايد
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 از يك كارآزمايي باليني   ـ  داليل حذف افراد1دول ج
 

يك كارآزمايي تاموكسي فن در مقابل (مثال 
 )دارونما براي پيشگيري از سرطان

 دليل

تاموكسي فن خطر     (ويدادهاي ترومبوآمبولي قبلي       ر
 ) رويدادهاي ترمبوآمبولي را افزايش مي دهد

 
درمان با  (ستان گيرنده استروژن مثبت اخير       رطان پ س

 ) تاموكسي فن مراقبت استاندارد موثر است

   درمان تحت بررسي مضر خواهد بود ـ1

 طر غيرقابل قبول اثر جانبي درمان فعال خ
 
 طر غيرقابل قبول تخصيص به دارونماخ

 استكتومي دو طرفه م
 
ز نظر ژنتيك مستعد سرطان پستاني است كه باعث             ا

 ان گيرنده استروژن منفي مي شودسرط
 

 )كه با تاموكسي فن رقابت كند(استروژن مي گيرد 

   درمان فعال نمي تواند يا بعيد است موثر باشد ـ2

 ر خطر پيامد نيست د

 وعي بيماري دارد كه بعيد است به درمان پاسخ دهدن
 
 
 رماني مي گيرد كه ممكن است با مداخله تعامل كندد

 يد است مداخله را رعايت كند ـ بع3 عدم تمكين

 بل از پايان كارآزمايي قصد جابجايي داردق

 خاطر يك بيماري جدي اميد زندگي كوتاهي داردب

ركت كننده غيرقابل اطمينان در مراجعه هاي قبل از          ش
 تقسيم تصادفي است

  ـ بعيد است پيگيري را كامل كند4

مانع از پاسخ صحيح به پرسش ها            اختالل رواني كه   
  شودمي

  ـ مسايل عملي با شركت در پروژه5

  متغيرهاي پايه اندازه گيري

 ردآوري اطالعات پيگيرگ
نشاني شركت كنندگان، ثبت اطالعاتي نظير نام، شماره تلفن، نشاني، نشاني پست                   الوه بر نام و    ع

 دسترسي پيدا مي شود    الكترونيكي دو يا سه نفر از دوستان يا بستگاني كه هميشه مي دانند چگونه به شركت كننده                
ين اطالعات مي توان براي تعيين وضع حياتي شركت كننده استفاده كرد يا به تعيين رويداد                 ااز  .  حائز اهميت است  

 .پيامدهاي اصلي كمك مي كند
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 وصيف شركت كنندگان ت
گردآوري كند تا به     )  نظير سن، جنس و سنجش هاي شدت بيماري         (ژوهشگر بايد اطالعات كافي       پ

ين سنجش ها ابزارهايي براي وارسي قابليت       ا .قضاوت نمايند  باره قابليت تعميم يافته ها    در تا كمك كند ديگران  
معموال نخستين جدول گزارش نهايي يك         .  مقايسه گروه هاي تحت بررسي در آغاز مطالعه فراهم مي كنند             

هدف اين است كه اطمينان يابيم      .  كارآزمايي باليني سطوح ويژگي هاي دو گروه را در آغاز مطالعه مقايسه مي كند            
اين سطوح از آنچه بطور شانسي انتظار مي رود و حاكي از يك خطاي فني يا سوگرايي در اجراي                         اختالف هاي

 .تقسيم تصادفي است، تجاوز نكند

 متغيرهايي كه عوامل خطر پيامد هستند يا براي تعريف زير گروه ها از آن ها مي توان               اندازه گيري
 داستفاده كر

ر آغاز مطالعه اندازه گيري متغيرهايي كه به نظر مي رسد پيشگويي كننده قوي پيامد هستند، بويژه در                   د 
براي مثال، در بررسي يك برنامه مداخله در استعمال دخانيات،           (كارآزمايي هاي به نسبت كوچك، فكر خوبي است         

 اين پيشگويي كنندگان را به عنوان        ادهد ت اين امر به پژوهشگر امكان مي       ).  عادت هاي استعمال دخانيات همسر   
 هاي پژوهشي ثانويه بررسي كند و براي كاستن اثرات توزيع هاي نامناسب شانسي عوامل بين دو گروه در                    شپرس

همچنين، به  .  آغاز مطالعه، تطبيق آماري مقايسه گروه ها را ممكن مي سازد و كارايي مطالعه را افزايش مي دهد                  
 زير  گروه هايي كه بر اساس متغيرهاي پايه          رد تا بررسي كند آيا مداخله اثرات مختلفي د         پژوهشگر امكان مي ده  

 موسوم  تعامل يا تعديل اثر   طبقه بندي شده اند دارد يا خير، يك پديده به نسبت غيرشايع ولي گاهي مهم كه به                   
 .است

  متغير وابسته اندازه گيري
. ند است مه در شروع مطالعه، همچون پايان مطالعه سود        ر صورت امكان، اغلب اندازه گيري متغير وابست       د

اگر با گرفتن شرح حال و نوار       )  براي مثال، بروز بيماري عروق تاجي قلب      (در مطالعه هايي كه پيامد دو حالتي دارند        
در مطالعه هايي كه متغير وابسته      .  قلبي نشان دهيم كه در آغاز مطالعه بيماري وجود نداشته است، مهم مي باشد               

معموال مهمترين سنجش پيامد    )  فشار خون  وهاي ضد پرفشاري خون بر    ربراي مثال، مطالعه اثرات دا    (پيوسته دارند   
اين روش اختالف هاي بين سطوح فشارخون اوليه افراد تحت مطالعه را             .  ميزان تغيير در طول دوره مطالعه است       

مين طور، ممكن است    ه.  ه قدرت بيشتري دارد   كنترل مي كند و از مقايسه ساده مقادير فشارخون در آخر مطالع             
 . اندازه گيري پيامدهاي ثانويه و پيامدهاي مطالعه هاي فرعي كه در آغاز مطالعه طراحي شده اند، مفيد باشديبرا

 صرفه جو باشيد
ه تمام كاربردهاي سنجش هاي پايه اشاره شد، بايد تاكيد كنيم كه در طرح اصلي يك كارآزمايي باليني                   ب

يست چيزي اندازه گيري شود، زيرا تقسيم تصادفي مسئله مخدوش شدن بوسيله عوامل موجود در آغاز                     الزم ن 
در يك كارآزمايي    .   است يعيب انجام سنجش هاي بسيار، افزايش هزينه و پيچيدگ          .  مطالعه را از بين مي برد      
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 كه براي انسجام مطالعه     تصادفي شده كه بودجه محدود دارد، معموال بهتر است زمان و پول صرف چيزهايي شود               
يوسف .   اندازه نمونه، موفقيت تالش هاي تقسيم تصادفي و كورسازي، و پيگيري كامل              تحياتي هستند، نظير كفاي   

 ).8(ستفاده از كارآزمايي هاي بزرگ با سنجش هاي خيلي كم را تشويق كرده اند  او همكاران،

 قسيم تصادفي ت
در ساده ترين طرح،    .  راد به دو گروه مداخله يا بيشتر است         تقسيم تصادفي اف   1ومين مرحله در شكل     س

 .يك گروه درمان فعال و گروه ديگر دارونما دريافت مي كند
خصيص تصادفي افراد به هر يك از گروه هاي مطالعه مبنايي فراهم مي كند تا معني داري آماري                       ت

هم مي كند كه   ا تقسيم تصادفي اين امكان را فر      .تفاوت هاي بين اين گروه ها در پيامد اندازه گيري شده آزموده شود          
سن، جنس و ساير ويژگي هاي آغاز مطالعه كه مي توانند يك رابطه مشاهده شده را مخدوش كنند بين گروه هاي                     

آزمون هاي آماري تفاوت در پيامد بين        ).  بجز براي تغييرات شانسي    (تصادفي شده بطور مساوي توزيع شوند          
توزيع نامناسب را نشان مي دهند كه ناشي از شانس             في تخصيص يافته اند، تاثيرات هر     گروه هايي كه بطور تصاد   

 .است

 قسيم تصادفي را خوب انجام دهيدت

دو .  كه تقسيم تصادفي اساس يك كارآزمايي باليني است، انجام صحيح آن حائز اهميت است                  ز آنجا ا
ضد تحريف  )  ب(د يك تخصيص تصادفي واقعي، و       طراحي فراين )  الف:  (مورد از مهم ترين خصوصيت ها عبارتند از      

رايند تقسيم تصادفي بطوري كه عوامل عمدي و غيرعمدي نتوانند روي روند تقسيم                ف)  Tamperproof(بودن    
 .تصادفي تاثير كنند

عموال، شركت كننده اي كه بررسي هاي اوليه را كامل كند، براي ورود به مطالعه واجد شرايط است و                     م
سپس با استفاده از الگوريتمي كه قبال       .  فرايند تقسيم تصادفي رضايت نامه ورود به مطالعه را مي دهد         قبل از شروع    

تقسيم تصادفي مي شود، براي مثال، اگر طرح         براي مجموعه اي از اعداد تصادفي برقرار شده بطور غيرقابل برگشت         
ز اعداد  االگوريتم مي تواند با استفاده     خواهان يك احتمال مساوي تخصيص به هر يك از سه گروه مطالعه باشد،                

 ). و از اعداد ديگر چشم پوشي مي شود( به سه گروه مطالعه تخصيص يابد 3 ، 2 ، 1تصادفي 
قتي فهرستي از تقسيم تصادفي به گروه هاي مطالعه ايجاد شد بايد همين طور كه شركت كنندگان وارد                  و

ايند تقسيم تصادفي طوري طراحي شود كه اعضاي تيم پژوهشي          الزم است فر  .  مطالعه مي شوند به آنها اعمال شود     
تخصيص هاي تصادفي درمان را مي توان       .كه با افراد تحت مطالعه تماس دارند، نتوانند روي تخصيص تاثير بگذارند           

 .از قبل در مجموعه اي از پاكت هاي مهر و موم شده توسط شخصي انجام داد كه در باز كردن پاكت ها دخالت ندارد                    
براي (، حاجب باشد     )  بطوري كه در پايان مطالعه تمام آن ها را بتوان شمرد            (هر پاكت بايد شماره گذاري شود         

وقتي يك نفر تقسيم تصادفي شد،      .  و در غير اين صورت غيرقابل تحريف باشد        )  جلوگيري از عبور نور قوي از آن      
براي مرتب     براي مطالعه هاي كوچك مي توان     .اول نام و شماره پاكت بعدي ثبت مي شود، بعد پاكت باز مي شود             
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 .كردن پاكت ها از جدول اعداد تصادفي استفاده كرد
ك فرايند موثر ولي گران براي اطمينان از ضد تحريف بودن تقسيم تصادفي اين است كه يك مركز                      ي

جد شرايط بوسيله   تقسيم تصادفي مجزا برقرار شود كه كارمند كارآزمايي براي تقسيم تصادفي يك شركت كننده وا               
كارمند عضو كارآزمايي نام و شماره مطالعه شركت كننده جديد          .   پست الكترونيكي با آن تماس گيرد      اتلفن، نمابر ي  

درمان را مي توان   .  را مي خواند و اين اطالعات ثبت مي شود و آنگاه گروه درماني بطور تصادفي تخصيص مي يابد                
بر اينكه برنامه ها ضد تحريف      ط  در محل پژوهش نيز تخصيص داد مشرو        بطور تصادفي با برنامه هاي رايانه اي       

 .باشند
زيرا گاهي پژوهشگران خود را تحت فشار شديد مي بينند تا             .  عايت اين گونه احتياط ها ضروري است      ر

مثال فردي كه در گروه شاهد دارونما است به نظر مي رسد بويژه               (روي فرايند تقسيم تصادفي اعمال نفوذ كنند          
 ). دشبراي گروه درمان فعال مناسب با

 وش هاي تقسيم تصادفي ويژه را در نظر بگيريدر
طور كلي، روش ارجح اين است كه تعداد برابري شركت كننده در هر گروه تقسيم تصادفي شوند، ولي                     ب

 ها به عنوان   در مطالعه هاي داراي سه گروه يا بيشتر از تخصيص بي تناسب استفاده مي شود كه در آن يكي از گروه                   
سمي بين گروه هاي تحت درمان فعال      راگر مقايسه هاي   ).  9(شاهد براي هر يك از گروه هاي ديگر عمل مي كند           

برنامه ريزي نشده باشد، تعداد مقايسه هاي زيادتري كه مستلزم گروه شاهد هستند دقت اندازه گيري پيامد آن را                     
ان را به گروه شاهد مد نظر       گيص نسبت بزرگتري از شركت كنند     بويژه با اهميت مي كند و پژوهشگر مي تواند تخص       

ولي روش مشخصي براي انتخاب بهترين نسبت وجود ندارد و تقسيم تصادفي بي تناسب در اين حالت و                  .  قرار دهد 
تي ح(از آنجا كه مزايا ناچيز هستند       .  در ساير شرايط مي تواند فرايند بدست آوردن موافقت آگاهانه را پيچيده نمايد            

، معموال بهترين تصميم اين است كه به هر         )10)  (درت بطور شگفت انگيزي كم است     ق بر روي    2:1اثر بي تناسبي    
 .گروه تعداد برابري اختصاص داده شود

ر كارآزمايي هاي با اندازه كوچك تا متوسط اگر از روش هاي تقسيم تصادفي ويژه براي تعادل تعداد                     د
يرهاي اوليه كه مي دانيم پيامد را پيشگويي        غو توزيع مت  )  تقسيم تصادفي بلوكه  (شركت كنندگان گروه هاي مطالعه     

 .استفاده شود، افزايش قدرت مطالعه جزيي خواهد بود) تقسيم تصادفي بلوكه طبقه بندي شده(مي كنند 
 
 )Blocked Randomization(قسيم تصادفي بلوكه  ت

رايند تقسيم تصادفي تعداد افراد بطور مساوي بين        وش رايجي براي اطمينان از اين امر است كه طي ف            ر
.  با اندازه از پيش تعيين شده انجام مي گيرد        "بلوك هايي"تقسيم تصادفي در قالب     .  گروه هاي مطالعه توزيع شده اند   

 سومين شخص بطور تصادفي در يك گروه قرار         ه  باشد عمل تقسيم تصادفي تا هنگامي ك        6مثال، اگر اندازه بلوك     
 تايي تكميل   6دكار به گروه ديگر تخصيص مي يابند تا وقتي بلوك           ويش مي رود و پس از آن افراد بطور خ         گيرد پ 
 نفر به هر گروه تخصيص       15 نفر عضو تحت مطالعه دقيقا         30اين بدان معني است كه در مطالعه اي با           .  شود

روش تقسيم تصادفي بلوكه    .  باشد  15 به   18 نفري، عدم تناسب نمي تواند بيش از         33مي يابند و در يك مطالعه       
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العه هاي كورسازي نشده كمتر مناسب است، زيرا تخصيص درمان شركت كنندگان را مي توان در پايان هر                طبراي م 
طبق برنامه اي  )  مثال، از چهار تا هشت    (با اندازه بلوك هاي بطور تصادفي متفاوت       .  بلوك پيشگويي و دستكاري كرد    
 .دن مي توان اين مسئله را به حداقل رساكه پژوهشگر از آن آگاه نيست

 
 قسيم تصادفي بلوكه طبقه ايت

 روشي براي حصول اطمينان از اين امر است كه يك پيشگويي كننده مهم پيامد بيش از آنچه كه شانس                   
 در كارآزمايي تاثير يك داروي پيشگيري از       .  حكم مي كند بين گروه هاي مطالعه بطور مساوي توزيع شده است           

 به درمان است كه بهتر است اطمينان حاصل شود تعداد            خپاس ي مهره چنان پيشگويي كننده قوي پيامد و       شكستگ
در آغاز با تقسيم همگروه تحت       .  گروه تخصيص يافته اند   برابري از افرادي كه شكستگي هاي مهره دارند به هر          

 تقسيم تصادفي بلوكه در هريك      مطالعه به شركت كنندگان با و بدون شكستگي هاي مهره و سپس با انجام روش              
تقسيم تصادفي بلوكه طبقه اي مي تواند با كاهش تغييرات در پيامد كه           .   مي توان به مقصود رسيد    "طبقه"از اين دو    

 در توزيع متغير پايه مهم در گروه هاي مطالعه است، قدرت يك كارآزمايي كوچك را                 يناشي از عدم تناسب شانس    
سود )   شركت كننده  1000بيش از (ادفي بلوكه طبقه اي در كارآزمايي هاي بزرگ         تقسيم تص .  اندكي افزايش دهد  

يك .  ه انددش  برابر توزيع  چنداني ندارد، زيرا تخصيص شانسي تضمين مي كند كه متغيرهاي پايه به تقريب بطور               
 با استفاده از  كه  )  كمتر از دو يا سه متغير     (محدوديت مهم تقسيم تصادفي طبقه اي تعداد كم متغيرهاي پايه است            

 .اين روش مي تواند تعديل گردد

 ـ  تقسيم تصادفي، مخدوش شدن بوسيله متغيرهاي اوليه، و كورسازي، مخدوش شدن                  2دول  ج
 را از بين مي برد) مداخله هاي غيرعمدي(توسط هم مداخله ها 

 
 توجيه رابطه  راهكار رد كردن توجيه رقيب

 همانند مطالعه هاي مشاهده اي

 العه هاي مشاهده ايهمانند مط

 )در يك تجربه توجيه ممكني نيست(

  ـ شانس1 

  ـ سوگرايي2

  ـ معلول ـ علت3

 
 تقسيم تصادفي

 
 

 كور سازي

 متغيرهاي مخدوش كننده

 قبل از تقسيم تصادفي
 

متغيرهاي مخدوش كننده پس از تقسيم 
 )مداخله هاي غيرعمدي(تصادفي 

  ـ مخدوش شدگي4

  ـ علت ـ معلول5  

 مال مداخله هاعا
ر يك كارآزمايي باليني پژوهشگر پيامد را در گروه هاي افرادي مقايسه مي كند كه مداخله هاي مختلفي                 د
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طرح هاي بين گروهي هميشه يك گروه تجربي دارند كه درمان تحت آزمون را مي گيرند و يك                  .  دريافت مي دارند 
گاهي .  ان استاندارد دريافت مي كنند    م مقايسه يك در    يا براي )  دارونما(گروه شاهد كه درمان فعال نمي گيرند          

در انتخاب و اعمال اين مداخله ها      .  مي نمايند  گروه هاي تجربي اضافي نيز وجود دارند كه درمان هاي ديگري دريافت         
 .در نظر گرفت مبادله هايي وجود دارد كه بايد

 هميت كورسازي ا
تحت مطالعه و تمام كساني كه        طراحي كند كه افراد    ر صورت امكان، پژوهشگر بايد مداخله ها را طوري       د

در يك كارآزمايي تصادفي شده، كورسازي به اندازه       .  با آن ها تماس دارند از تخصيص گروه مطالعه بي اطالع باشند          
از درمان هاي تقسيم تصادفي     ين گروه ها غير  بكورسازي كارآزمايي را از تفاوت درمان       :   تقسيم تصادفي اهميت دارد   

 .ه و از ارزيابي پيامدهاي سوگرا حفظ مي كندشد
 تصادفي وجود دارند از بين       مقسيم تصادفي تنها تاثير متغيرهاي مخدوش كننده را كه در موقع تقسي              ت

جدول (مي برد، ولي مطالعه را از مخدوش شدن توسط متغيرهايي كه در حين پيگيري ايجاد مي شوند حفظ نمي كند                  
درمان فعال مي گيرند    عه كورسازي نشده، پژوهشگر ممكن است به بيماراني كه مي داند         براي مثال، در يك مطال    ).  2

ه عنوان هم ـ مداخله      ب(  (Unintended intervention)  اخـــله غيـرعمــدي دمتوجه بيشتري بكند، و اين      
]Co-intervention  [د بين  ممكن است علت واقعي هر اختالف مشاهده شده در پيام            )  يز شناخته شده است    ن

براي مثال، در يك كارآزمايي كورسازي نشده تاثير ورزش بر پيشگيري از سكته قلبي، پژوهشگري                 .  گروه ها باشد 
مشتاق است سود آن را دريابد ممكن است به خود اجازه دهد به شركت كنندگان در گروه ورزش پيشنهاد كند                        كه

هم مداخله ها مي توانند روي گروه شاهد       .   نمايند سيگار كشيدن را ترك كنند و يك رژيم غذايي كم چربي اختيار             
ال درمان ديگري بروند، اين امر مي تواند روي         بهم اثر كنند، مثال اگر افرادي كه مي فهمند دارونما مي گيرند بدن            

 .اختالف پيامد بين گروه ها اثر گذارد
حد ممكن درمان هاي بالقوه    در اين مورد، پژوهشگر بايد تا        .  اهي نمي توان مداخله ها را كورسازي كرد      گ

هش گر گرفتگي بررسي    ابراي مثال، پژوهشگري كه مي خواهد اثر ورزش را بر ك         .  ديگر را محدود و استاندارد نمايد     
براي به حداقل رساندن تفاوت هاي     .  كند، مي تواند رژيم دقيق جلسه هاي ورزش را در گروه درمان مشخص نمايد             

ت كنندگان در ورزش و هم به گروه شاهد آموزش دهد كه تا پايان كارآزمايي               ديگر در ورزش، مي تواند هم به شرك      
 . درماني خودداري نمايندناز شروع فعاليت هاي تفريحي جديد يا هورمو

در يك كارآزمايي كورسازي     .   است ارزيابي سوگراي پيامد  كورسازي، پيشگيري از      رزش مهم ديگر  ا
بال پيامدها در گروه درمان نشده بگردد يا پيامد را در آن ها بيشتر              نشده، پژوهشگر ممكن است با دقت بيشتري بدن       

زي نشده درمان استروژن، پژوهشگر ممكن است بيشتر تمايل         ابراي مثال، در يك كارآزمايي كورس     .  تشخيص دهد 
ون ها را  داشته باشد از زنان گروه درمان فعال راجع به درد يا تورم در ساق پا سوال كند و سونوگرافي يا ساير آزم                        

اگر پيامد كارآزمايي مرگ است كه راجع به آن ابهام يا فرصت               .  براي تشخيص ترمبوز وريد عمقي دستور دهد        
بيشتر پيامدهاي ديگر، نظير    .  ايي ارزيابي وجود ندارد، كورسازي ارزيابي پيامد ممكن است اهميت نداشته باشد           رسوگ

ي، مقياس هاي پرسشنامه، و حالت هايي كه خود        مرگ اختصاصي ـ علتي، تشخيص بيماري، سنجش هاي فيزيك         
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ست، ا)  Soft    ("ضعيف"ي هايي كه پيامد    يامدر كارآز .  هستند)  اثبات(فرد گزارش مي كند، مستعد سوگرايي ارزيابي       
نظير آن هايي كه بر پايه گزارش شخصي شركت كننده يا نظر پژوهشگر مي باشند، ارزيابي كور پيامدها مهمترين                    

رآزمايي تاثير ورزش بر افسردگي، شركت كنندگاني كه برنامه ورزش مي گيرند ممكن است به                  در يك كا  .  است
بيشتر احتمال دارد   )  ي خواهد مداخله موثر باشد   مكه  (علت اثر دارونمايي كمتر افسردگي را گزارش كنند و پژوهشگر           

هرگاه مداخله را نتوان    .  ندقضاوت كند شركت كنندگاني كه به گروه ورزش تخصيص يافته اند كمتر افسرده هست              
گرايي مقاوم  ويعني بر پايه سنجش هايي باشند كه نسبت به س         (اشند   ب )Hard(كور كرد، پيامدها بايد بويژه قوي        

براي مثال، اگر براي اندازه گيري افسردگي از تغيير در يك مقياس افسردگي استاندارد، بجاي قضاوت                    ).  هستند
 .ري افسردگي كمتر مستعد سوگرايي استپژوهشگر، استفاده شود، اندازه گي

تصادفي، يعني تقسيم تصادفي و كورسازي، اجراي موفقيت آميز             ز دو اصل پايه يك كارآزمايي كور        ا
حتي اگر يك مداخله، نظير دارو را بتوان پنهان كرد، مسائل تداركاتي عمده               .  كورسازي به مراتب مشكل تر است      

د تا كپسول هاي مشابهي تهيه كند و        وخانه يا كارخانه سازنده دارو خواسته ش       الزم است از دارو   .  مي تواند بروز كند  
 .زيع برقرار نمايدونظامي بدون خطا و شكست براي بر چسب زدن و ت

بل از شروع كارآزمايي، پژوهشگران بايد مزه و وزن نمونه هايي از داروهاي فعال و دارونما و ظروف                      ق
ان پس از شروع تقسيم تصادفي، تفاوت هايي در وزن بطري ها و مزه يا بوي              گاهي پژوهشگر (آن ها را بازرسي كنند     

 ساعته  24ممكن است ايجاد يك مكانيسم         به عالوه، ).  قرص ها پيدا مي كنند كه براي تغيير مواد خيلي دير است          
چه دارويي  آشكارسازي الزم باشد تا در صورتي كه شركت كننده بطور حاد بيمار شد پزشك شخصي او بتواند بداند                   

 .گاهي داروخانه بيمارستان براي طراحي و تهيه اين خدمات كمك خواهد كرد. مصرف كرده است
 طراحي نظام كورسازي اطمينان از اين است كه شركت كنندگان و تيم پژوهشي                رشكل عمده ديگر د   م

ي يا مقادير    اثرات افشاء داروها بر روي عالئم فيزيك         .  هيچ يك قادر به تشخيص، تخصيص درمان نباشند           
اين   ممكن است به نظامي نياز داشته باشند كه در آن          )  نظير اثر داروهاي مدر بر روي پتاسيم سرم        (آزمايشگاهي  

در كارآزمايي مطالعه قلب و       .  نتايج توسط شخصي كه درگير مراقبت از شركت كنندگان نيست مرور گردد                 
ل هاي مشابه فراهم گرديد، در نسبت بزرگي از زنان          جايگزيني استروژن، اگر چه هورمون فعال و دارونما در كپسو          

براي نشان دادن   .  عث خونريزي از واژن شد    اب  يائسه كه به درمان فعال تخصيص يافته بودند، درمان با هورمون ها           
اين عدم كورسازي بالقوه، به شركت كنندگان آموزش داده شده هر خونريزي را به متخصص زناني گزارش كنند                     

 ).1(نقش ندارد ) بيماري عروق تاجي(ركنان كارآزمايي كار نمي كند و در ارزيابي پيامد اصلي كه با ساير كا
كر خوبي است كه پس از اتمام مطالعه، بطور منظم ارزيابي شود، آيا شركت كنندگان و پژوهشگران                     ف

نتظار باشد، در   مي توانند تخصيص درمان را حدس بزنند، اگر نسبت كساني كه حدسشان درست بوده بيش از حد ا                  
 .نيدا ناقص باعث آن شده گنجيبحث نتايج منتشر شده مي توان ارزيابي سوگرايي هاي بالقوه اي را كه اين افشا

 نتخاب مداخله ا

ژوهشگران هنگام طراحي مداخله ها بايد چند موضوع را در نظر بگيرند كه عبارتند از تعادل بين تاثير و                    پ
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آيا با تركيبي از مداخله ها درمان شود و قابليت تعميم به روشي كه درمان در                 بي خطري، امكان انجام كورسازي،      
اگر تصميم گيري هاي مهم مشخص     ).  مان يا عيار آن   رمثال، استفاده از يك مقدار ثابت د      (طبابت بكار خواهد رفت     

 كارآزمايي تا وقتي كه      نباشد، نظير اينكه كدام دوز بهترين تعادل را بين تاثير و ايمني برقرار مي كند، بهتر است                   
از گردآوري اطالعات     با وجود اين حتي پس     .  مطالعه هاي راهنما براي حل اين مساله كامل شوند به تعويق افتد            

اگر بهترين روش معلوم باشد، نيازي به       .  (زيادي راجع به روش هاي درماني ديگر اغلب بهترين روش، معلوم نيست           
 در نظر گرفتن دو درمان يا بيشتر به منظور آزمودن هريك از مداخله هاي               گاهي پژوهشگر با  ).  مطالعه نخواهد بود  

مثــال، هنگامــي كــه كــارآزمايــي چندپيامــدي رالوكسي فن          بــراي.  اميــدبخش بــر موانع غلبه مــي كند    
)Multiple Outcomes of Roloxifene Trial  (120 يا   60راحي مي شد معلوم نبود چه مقدار رالوكسي فن،         ط 

گاهي ).  9(ميلي گرم، بهترين است، در نتيجه كارآزمايي دو دوز رالوكسي فن را براي پيشگيري از شكستگي آزمود                  
عقولي است، ولي اينكار هزينه هاي خود را دارد، يعني يك كارآزمايي بزرگتر و گرانتر و پيچيدگي                 ماين يك راهكار    

ه مستلزم سال ها پيگيري هستند، انتخاب بهترين درمان مي تواند           در مطالعه هايي ك  .  برخورد با فرضيه هاي متعدد   
ست، ممكن است در پايان مطالعه منسوخ       ابويژه مشكل باشد، زيرا درماني كه در آغاز مطالعه بازتاب طبابت جاري              

 .شود و يك آزمون را به يك تمرين علمي تبديل نمايد
يك طرف، معموال در طراحي      از.  مان بستگي دارد  هترين تعادل بين تاثير و ايمني درمان به شرايط در           ب

. ترين اهميت را دارد   شمداخله ها براي درمان يك بيماري كه باعث عالئم شديد و خطر زياد مرگ مي شود، تاثير بي                
از طرف ديگر، در طراحي      .   بهترين انتخاب باشد    "بيشترين مقدار قابل تحمل    "در نتيجه ممكن است انتخاب        

ش خطر شرايطي كه شدت كمتري دارند و كشنده نيستند در بين افراد سالم، ايمني بايد معيار                   مداخله ها براي كاه  
عدودي از درمان سود مي برند، ولي همه در خطر اثرات جانبي دارو            مبا رعايت نكردن اين حالت تعداد       :  اصلي باشد   
 .ست بهترين ا"كمترين مقدار موثر"در اين مورد، معموال انتخاب . قرار مي گيرند
عموال ايجاد و آزمودن داروهاي جديد مستلزم مجموعه اي از كارآزمايي هاي تصادفي شده به نسبت                   م

در اين مرحله، براي حصول اطمينان از اينكه مقدار موثر و            .  درمان ها است   كوچك دامنه مقادير يا تركيب هايي از      
اغلب پيامدها  .  دير و رژيم ها عاقالنه است    غيرموثر در نظر گرفته شده است، آزمودن وسيع ترين دامنه ممكن مقا             

چون كه    )نظير تغيير سطوح كلسترول   (سنجش هاي فيزيولوژك مي باشند كه براساس مقياس هاي پيوسته هستند          
پژوهشگران بايد با دقت شواهدي را      .  ممكن نيست )  سكته قلبي (مطالعه تاثير چندين دوز بر پيامد واقعي مورد نظر           

. مال دارد نشانگرهاي جايگزين بطور صحيح اثر درمان را بر پيامد مورد نظر پيشگويي كنند                در نظر بگيرند كه احت    
 ليپوپروتئين پر چگالي و كم چگالي، قابليت انعقاد خون ،             حوطس(وقتي پيامد، نظير سكته قلبي، به چندين فرايند          

دين نشانگر جايگزين را اندازه      ، بستگي دارد، پژوهشگر بايد چن       )  چسبندگي پالكت ها، عملكرد ياخته اندوتليال     
 .بگيرد

ز آنجا كه اندازه كارآزمايي هاي مرحله دوم محدود است، ممكن است ارزيابي ايمني داروي جديد به                     ا
تاثير داروها بر آزمون هاي آزمايشگاهي، نظير آزمون هاي عملكرد كبدي، آزموده مي شوند،           .  اندازه كافي مقدور نباشد   
 تا زماني كه در كارآزمايي هاي بزرگتر كه قدرت          نارزيابي ايمني يك درما   .  و ارزان هستند  زيرا اين آزمون ها آسان     

د، ممكن نيست، مگر اينكه درمان سميت شديد و شايع            نكافي براي كشف اثرات جانبي غيرشايع، ولي مهم دار          
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 . دارد را تقويت مي كنداين موضوع عاقالنه بودن انتخاب كمترين مقدار كه بنظر مي رسد تاثير كافي. داشته باشد
ژوهشگر در صورت داشتن انتخاب بايد بوضوح مداخله هايي را ترجيح دهد كه بتوان آن ها را كورسازي                  پ

براي مثال، در   .  روش هاي خالق مي توانند به كورسازي، يا كورسازي ناقص بسياري از پيامدها كمك نمايند              .  كرد
 سوزن ها در نقاطي گذاشته مي شد كه       نسمنوره، در گروه تحت درما    كارآزمايي تاثير طب سوزني بر درد ناشي از دي        

 .اشته مي شدذفكر مي كردند درد را برطرف مي كند و در گروه شاهد سوزن ها در جاهاي ديگر گ
عموال طراحي و اجراي كارآزمايي هايي كه يك مداخله را مي آزمايند خيلي ساده تر از آن هايي است كه                   م

 با تركيب هايي از داروها     ،HIVولي، بسياري از شرايط پزشكي، نظير عفونت با          .   را مي آزمايند  تركيبي از مداخله ها  
مهمترين عيب آزمودن تركيب هاي درمان اين است كه از يافته ها نمي توان نتيجه گيري واضحي               .  درمان مي شوند 

پروژستين، زنان  /ايگزيني استروژن براي مثال، در كارآزمايي مطالعه قلب و ج         .  راجع به هر يك از مداخله ها كرد        
وق تاجي  رمداخله باعث كاهش خطر رويدادهاي ع      .  پروژستين يا دارونما درمان شدند      يائسه با استروژن به اضافه    

بطور كلي، طراحي   .  نشد، ولي معلوم نشد آيا استروژن به تنهايي ممكن است تاثير مفيد بيشتري داشته باشد يا خير                 
 .ده مي شود كه تنها تفاوت اصلي بين دو گروه مطالعه شودكارآزمايي هايي ترجيح دا

. ژوهشگر بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه مداخله به چه خوبي مي تواند در طبابت جاي گيرد                        پ
احتمال اينكه بيماران روزي يك قرص        (بنابراين، معموال مداخله هاي ساده بهتر از مداخله هاي پيچيده هستند              

دادن مداخله هاي پيچيده،     ممكن است جاي  ).  از احتمال مصرف دو يا سه قرص در روز است          مصرف كنند بيشتر    
ر رفتارهايشان در طبابت عمومي مقدور نباشد، زيرا به افراد خبره             ينظير مشاوره چند جنبه اي بيماران راجع به تغي        

يي تاثير باليني داشته باشند، حتي      عيد است چنين مداخله ها   ب.  كمياب نياز است يا پر هزينه و بسيار وقت گير هستند           
 .اگر كارآزمايي ثابت كند كه موثرند

در اين  .  طور كلي، برخي درمان ها به مقاديري تجويز مي شوند كه از يك بيمار به بيمار ديگر فرق مي كند                ب
يامد موارد، ممكن است بهترين طراحي يك مداخله اين باشد كه داروي فعال طوري عيارگيري شده باشد كه يك پ                   

 "مقدار"براي حفظ كورسازي، بايد تغييرات مشابه در          .  ا كاهش دهد   ر Cباليني نظير ابتالء به عفونت هپاتيت         
 ). توسط فردي كه نسبت به گروه درمان ناآگاه است(م شود ادارونما نيز انج

 نتخاب شاهدا

 بتوان كورسازي را بكار     هترين گروه شاهد گروهي است كه به گونه اي درمان فعال را دريافت نمي كند تا             ب
اين راهكار هر گونه اثر      .  بست و اين براي داروها به معني دريافت دارونمايي است كه مشابه داروي فعال است                 

يعني، از طريق تلقين و ساير مكانيسم هاي           (داخله فعال را جبران مي كند         م)  Placebo Effect(دارونمايي  
 .هاي مطالعه را بتوان به اثر بيولوژيك منتسب كردبطوري كه هر اختالف بين گروه ) غيردارويي
 مثال، در كارآزمايي هاي     يبرا.  ا وجود اين، اغلب مضايقه تمام درمان امكان پذير يا مطلوب نيست                ب

داروهاي استاتين براي كاهش خطر سكته قلبي در مبتاليان به بيماري عروق تاجي قلب معلوم، پژوهشگران از                     
 شركت كنندگان در مطالعه را از مصرف درمان هايي كه براي مبتاليان به بيماري عروق                نظر اخالقي نمي توانستند  
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 در نظر گرفتن چنيــن . سپيرين و بتابلوكرها، منع يــا دلســرد كننـدآتاجي قلب معلوم مصرف مي شود، از قبيــل 
غير از  (درمان هايي مصرف كنند    نخست، اگر شركت كنندگان داروها يا       .   به دو دليل اهميت دارد     "هم مداخله هايي "

ه نومكه خطر ايجاد پيامد مورد نظر را كم كند، كاهش در قدرت بدين معني است كه اندازه ن                   )  داروي مورد مطالعه  
دوم، منشور كارآزمايي بايد شامل طرح هايي براي بدست آوردن              .  بايد بزرگتر يا كارآزمايي طوالني تر گردد         

 را در طي    "هم ـ مداخله ها  "براي تفاوت هاي بين گروه ها در ميزان مصرف چنين         اطالعاتي باشد كه تطبيق آماري      
 هايي پس از تقسيم تصادفي، اصل درمان با قصد قبلي           تولي تطبيق براي چنين تفاو    .  كارآزمايي امكان پذير نمايد   

از طرف ديگر،    .  را مورد تجاوز قرار مي دهد و بايد به صورت تحليل ثانويه يا اكتشافي در نظر گرفته شود                         
. پژوهشگران ممكن است يك درمان استاندارد، نظير آسپرين، را به تمام شركت كنندگان در كارآزمايي بدهند                     

 را بين گروه ها به حداقل مي رساند و         "هم ـ مداخله  "را كم مي كند، احتمال تفاوت ها در          ترهرچند اين روش قد   
 .به اضافه مراقبت استاندارد داده شود پيامد اصالح مي شود يا خيراين موضوع را مي آزمايد كه آيا وقتي درمان جديد 

در اين مورد، درمان هاي جديد بايد با        .  راي برخي حالت هاي پزشكي، اكنون درمان استاندارد وجود دارد         ب
 ارزيكارآزمايي هاي هم   اين كارآزمايي ها به    .  مقايسه با درمان هايي كه موثر بودن آن ها ثابت شده ارزيابي شود            

هزينه كمتر، دفعات تجويز كمتر يا ايمني بيشتر،          .  طور مطلوب، درمان جديد بايد مزايايي داشته باشد         ب.  موسومند
اگر درمان جديد   .  ن تفاوت در پيامد به اين نتيجه گيري منجر شود كه آن دارو ارجح است                 وبطوري كه يافته بد   

 مشابه با داروي قديمي تر است ممكن است براي كارخانه            مزايايي نداشته باشد، آنگاه نشان دادن اينكه تاثير آن          
 .مومي نخواهد داشتعسازنده داروي جديد با ارزش باشد، ولي مزيتي در مراقبت باليني يا بهداشت 

ر كارآزمايي هاي با درمان فعال به عنوان گروه شاهد، چالش اين است كه بطور متقاعد كننده نشان                      د
روش هاي آماري مستلزم آزمودن اين است كه آيا        .  يده نشد، دو درمان مشابه هستند     دهيم، اگر تفاوت معني داري د     

اين موضوع ممكن است به     ).  12(امنه خاصي قرار دارد يا خير       دتفاوت مشاهده شده در پيامدهاي بين دو گروه در           
را تفاوت كشف شده ممكن      اندازه نمونه بزرگتر از كارآزمايي هايي كه شاهدهاي دارونما دارند نياز داشته باشد، زي               

 .است كوچكتر باشد
سئله اصلي با مطالعه هاي هم ارز اين است كه چون هدف بجاي رد فرضيه صفر پذيرفتن آن است،                       م

. ثر معمول خود را در محافظت نتيجه گيري ها ندارند       اراهكارهاي طبيعي كه احتمال خطاي نوع اول را كم مي كنند،           
اري معني دار بين درمان هاي فعال در كارآزمايي هاي هم ارز مي تواند ناشي از                پيدا نكردن يك تفاوت از نظر آم       

بسيار كمي شركت كننده، تعداد بسيار كمي پيامد، يا                طراحي يك كارآزمايي تصادفي شده باشد كه تعداد           
 .سنجش هاي غير دقيق پيامد، داشته باشد

 الصه خ
، )  اگر دو حالتي است   ( پيامد   در خطر زياد  د افراد    باي انتخاب شركت كنندگان در مطالعه      معيارهاي     ـ 1

 رعايت منشورهاي درمان و پيگيري     درمان، عضوگيري راحت، و احتمال       سودمند بودن و زيان آور نبودن     احتمال  
 .را فراهم نمايد

بانك هاي سرم، مواد ژنتيكي و غيره       ( بايد به طرز صرفه جويانه اي اندازه گيري شوند         متغيرهاي پايه    ـ 2
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 و مقادير پايه    عوامل خطر كنند،  توصيف  بطوري كه شركت كنندگان را      )  راي تحليل هاي بعدي كنار گذاشته شوند     ب
مل هايي را كه در آن ها مداخله اثر متفاوتي در زير ـ گروه هاي مختلف دارد               ا كنند و بررسي تع    اندازه گيريپيامد را   

 .ممكن سازند
 پايه را از بين مي برد، بايد تحريف        مخدوش كننده غيرهاي   كه سوگرايي ناشي از مت     تقسيم تصادفي    ـ 3

 مي تواند اثر شانس توزيع ناجور متغيرهاي        تقسيم تصادفي بلوكه طبقه اي   ناپذير باشد، در كارآزمايي هاي كوچك       
 .مستقل اصلي را كاهش دهد

مداخله را   به اندازه تقسيم تصادفي، مهم است و سوگرايي هاي اثبات و هم ـ                  كورسازي مداخله    ـ 4
 .كنترل مي كند

 تعادل برقرار مي كند، ساير      تاثير و ايمني   تصميم گيري مشكلي است كه بين           انتخاب مداخله    ـ 5
 است كه بر مداخله هاي      مداخله هاي منفرد ه تناسب با طب باليني و سودمندي علمي            بمالحظه ها شامل نياز     
 .تركيبي ارجح مي باشند

 مقايسه شوند، خطر مقايسه درمان هاي       شاهد دارونما  ها بايد با يك        در صورت امكان، كارآزمايي       ـ 6
 . معكوس شدن حفاظت هاي طبيعي آزمودن فرضيه صفر استكارآزمايي هم ارزفعال در يك 
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 مثال هايي از كارآزمايي باليني

 متازون بر روي بيماران مبتال به سكته مغزيبررسي اثرات درماني دگزا
 مغزي يكي از بيماريهاي شايع نرولوژيك است كه هم سبب مرگ و مير و هم باعث عوارض                     سكته

مختلفي استفاده ميشود كه     هاي مغزي از داروهاي    جهت درمان ادم مغزي ايجاد شده در سكته        .  گوناگون ميشود   
هاي مغزي اختالف نظر      سودمندي اين دارو در سكته      ي اخير در مورد    ها در سال   .يكي از آنها دگزامتازون است     

 لين بار دچار سكته مغزي    اثرات دگزامتازون را در بيماراني كه براي او       تا  آن شديم    وجود داشته است از همين رو بر      
 1376ز   سال ا  3طي مدت    كارآزمايي باليني دوسوكور  در اين طرح كه به صورت         .ميشوند مورد بررسي قرار دهيم    

لين بار دچار سكته شده بودند مورد بررسي        براي او   سال كه  50-80 بيمار در محدوده سني      210 انجام شد    1379تا  
 ل دگزامتازون و به   به گروه او    . نفره به طور تصادفي تقسيم شدند       105گروه مساوي    بيماران به دو  .  قرار گرفتند 

. گروه از هر نظر مشابه بودند       ي دارويي و غيردارويي هر دو      ها از نظر ساير درمان   .  گروه دوم پالسبو تجويز شد     
مقايسه شد كه    حسي در هر دو گروه      اختالالت حركتي و   مير، طول مدت بستري ، سطح هوشياري،        ميزان مرگ و  

 دريافت كه دگزامتازون گروهي حركتي در و فقط از نظر اختالل دو گروه مشاهده نشد اختالف معني دار آماري بين
به اين نتايج و عوارض جانبي       توجه  با  .بود  دار هم معني  كه از نظر آماري    شد عوارض بيشتري ديده مي    ودندكرده ب 

دچار سكته مغزي از اين دارو استفاده نشود و جهت كاهش              گردد در بيماران   توصيه مي  متعدد داروي دگزامتازون  
 .بهره گيري شود  از ساير روشهايادم مغز

 2ي، دكتر حكيمي، فصل نامه علمي پژوهشي علوم پژشكي شهيد صدوقي يزد، سال دهم شماره                دكتر چلبي، دكتر اسالم   (
 )1381، سال 29صفحه ) 38سريال (

 بررسي تاثير كلونيدين خوراكي در مدت زمان و عوارض ناشي از بي حسي نخاعي با ليدوكائين
ها مصرف   شده است كه يكي از آن     هاي مختلفي براي افزايش مدت زمان بي حسي نخاعي ابداع             روش           

اين مطالعه با هدف تعيين تأثير كلونيدين خوراكي در مدت زمان بي             .  دارو بصورت خوراكي پيش از عمل مي باشد       
كارآزمايي باليني  اين پژوهش بصورت       .حسي نخاعي با ليدوكائين و تعيين عوارض ناشي از آن انجام گرفت                

 سال در بيمارستان مباشر و اكباتان همدان         40-60 بيماران مرد با سن       در كور  تصادفي شده كنترل دار و دو سو      
 كلونيدين خوراكي   mg  2/0   نفر از آنها   20به  .  بيماران به دو گروه برابر مداخله و شاهد تقسيم شدند           .  انجام شد 

ري طول  نتايج نشان داد كه بصورت معني دا         . نفر گروه شاهد نيز قرص پالسبو داده شد          20تجويز گرديد و به      
و عوارض بي   )P<0/05(   دقيقه افزايش دارد    11زمان بي حسي نخاعي در گروه مداخله نسبت به شاهد حدود                

مصرف كلونيدين  ).  P<0/05(حسي نخاعي در بيماران دريافت كننده كلونيدين نيز كاهش معني داري داشته است               
باعث كاهش عوارض معمول ناشي از      خوراكي پيش از بي حسي نخاعي مدت زمان بي حسي را افزايش مي دهد و                

 .بي حسي نخاعي از قبيل هيپوتانسيون ، تهوع و استفراغ مي گردد
 
 . . . )دكتر بعلبكي، دكتر بخشائي، دكتر حاكم زاده، مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پژشكي همدان (
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 2كارآزمايي هاي باليني :  راحي يك تجربهط
 

 دكتر محسن جانقرباني
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 اهداف درس 

 :پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 

 نحوه پيگيري و رعايت منشور يك كارآزمايي باليني را طراحي و تشريح نمايد 

 پيامد يافته هاي يك كارآزمايي باليني را اندازه گيري و تحليل نمايد 

 نحوه پايش يافته هاي كارآزمايي را طراحي و تشريح كند 

 انواع روش هاي كارآزمايي باليني تصادفي كالسيك را توضيح دهد 

 

 

 مقدمه
چگونه شركت كنندگان انتخاب    :  بخش گذشته، كارآزمايي تصادفي شده و كورسازي شده بحث شد           ر  د

در اين بخش، نحوه به     .  شوند، متغيرهاي پايه اندازه گيري شوند، تقسيم تصادفي انجام شود و مداخله اعمال گردد              
 هاي باليني  يدر كارآزماي .   مي شود ثححداكثر رساندن پيگيري و رعايت منشور، اندازه گيري پيامد و تحليل يافته ها ب           

. كاري روي شركت كنندگان انجام مي شود و اين بخش نياز به پايش يافته ها را در طي كارآزمايي نشان مي دهد                     
 .اين بخش با مروري بر برخي از روش هاي ديگر كارآزمايي تصادفي شده كالسيك پايان مي يابد

 يگيري و رعايت منشورپ
ي از شركت كنندگان در مطالعه، مداخله تحت بررسي را دريافت نكنند، منشور را                 گر تعداد قابل توجه   ا

راهكارهاي به  .  رعايت نكنند، يا در طي پيگيري گم شوند، قدرت يافته هاي كارآزمايي احتماال كم يا سوگرا مي شود                
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 . خالصه شده اند1حداكثر رساندن پيگيري و تمكين در جدول 
. ركت كنندگاني كه آن را دريافت نكرده اند كاهش مي يابد         ش، به اندازه    )ماييو قدرت كارآز  (اثير مداخله   ت

پژوهشگر بايد تالش كند دارو يا مداخله رفتاري را انتخاب كند كه بسادگي اعمال يا مصرف شود و بطور كامل                        
، احتماال  گر يك مداخله رفتاري نياز به ساعت ها تمرين توسط شركت كنندگان داشته باشد                ا.  قابل تحمل باشد  

داروهايي را كه مي توان روزانه يك دوز واحد آن را مصرف كرد، آسان تر بخاطر                   .  رعايت آن ضعيف خواهد بود     
يت دستورها را افزايش    امنشور بايد شامل شروطي باشد كه رع       .  سپرده مي شوند و در نتيجه ترجيح داده مي شوند        

 معيني مصرف كنند و به آن ها       ت معمول صبح ها در وق    دهد، نظير آموختن به شركت كنندگان كه قرص ها را بطور         
 .جعبة قرصي داده شود كه روزهاي هفته روي آن مشخص شده اند

مچنين، الزم است بهترين روش سنجش تمكين از مداخله، نظير استفاده از روش هاي گزارش شخصي،               ه
اطالعات مي تواند شركت كنندگاني را     اين  .  شمارش قرص ها و سطوح متابوليت هاي ادرار و سرم در نظر گرفته شود           

كه تمكين نمي كنند بشناسد، در نتيجه اگر در پايان مطالعه تفاوتي بين گروه ها نبود در توجيه اين يافته به                            
 .پژوهشگر كمك نمايد

ژوهشگر مي تواند قبل از گرفتن رضايت، آنچه در مطالعه انجام مي شود را شرح دهد و با برنامه ريزي                     پ
عداد كافي كارمند براي جلوگيري از معطلي، با تلفن زدن به شركت كننده يك روز                ت در زماني راحت و با       مراجعه ها

قبل از هر مراجعه و با جبران هزينه هاي رفت و آمد و ساير هزينه هاي اضافي، رعايت مراجعه ها و سنجش هاي                       
 .مطالعه را  افزايش دهد

ندازه گيري پيامد مورد نظر مي تواند باعث يافته هاي سوگرا        دم پيگيري شركت كنندگان در كارآزمايي و ا       ع
براي مثال، يك كارآزمايي افشانه بيني كلسي       .  يافته ها را كم كند و قدرت آماري را كاهش دهد         )  اعتبار(شود، روايي   

كاهش %  36مان خطر شكستگي را       رتونين براي كاهش خطر شكستگي هاي استئوپروزي گزارش نمود كه د             
 كه تقسيم تصادفي شدند در حين پيگيري گم شدند، و معلوم نشد آيا در اين                 يآن هاي%  60ولي حدود   ).  1(مي دهد  

از آنجا كه تعداد كل شكستگي ها كم بود، حتي چند شكستگي            .  شركت كنندگان شكستگي روي داده است يا خير       
ار باين ابهام اعت  .  تغيير دهد در شركت كنندگاني كه طي پيگيري گم شدند مي توانست يافته هاي كارآزمايي را                  

 ).2(يافته هاي مطالعه را كم كرد 
تي اگر شركت كنندگان منشور را نقض كنند يا مداخله كارآزمايي را قطع نمايند، بايد پيگيري شوند،                     ح

 در بسياري از كارآزمايي ها، شركت    .  بطوري كه بتوان از پيامدهاي آن ها در تحليل هاي با قصد درمان استفاده نمود             
خله را قطع مي كنند، يا اثرات جانبي را          اشركت در كارآزمايي ديگر، منشور را نقض مي كنند، مد           كنندگاني كه با  

براي مثال،  .  گزارش مي كنند كه باعث قطع پيگيري مي شود، مي تواند باعث يافته هاي سوگرا يا غيرقابل تفسير شود              
گر ا.   مي شود و اغلب باعث قطع داروي مطالعه مي گردد          كه باعث اثرجانبي عالمتداري     دارويي را در نظر بگيرد     

داروي مطالعه را قطع كرده اند براي پيامد، پيگيري نشوند ميزان رويدادها در گروه درمان فعال                 شركت كنندگاني كه  
اي اگر اثر جانبي با پيامد اصلي مرتبط باشد، اين سوگرايي مي تواند روي يافته ه             .  به سمت پايين سوگرا خواهد شد     

 .اصلي اثر جدي بگذارد
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  ـ  راهكارهاي به حداكثر رساندن پيگيري و رعايت منشور1دول ج

 
 اصل مثال

 زم است قبل از تقسيم تصادفي دو يا چند بار مالقات انجام دادال

 ن هايي را كه قبل از تقسيم تصادفي در دوره درگير سازي تمكين نمي كنند حذف نماييدآ

 د نقل مكان كنند يا تمكين نمي كنند حذف كنيدن هايي را كه احتمال دارآ

فرادي را انتخاب كنيد كه          ا
احتمال دارد مداخله و منشور       

 را رعايت كنند

 جاي دو قرص از يك قرص استفاده كنيدب

القات ها به اندازه كافي باشد تا تماس نزديك برقرار شود، ولي آنقدر تكرار نشود كه                  م
 .خسته كننده شود

اتها را در شب يا آخر هفته تنظيم كنيد يا اطالعات را با پست الكترونيكي                رنامه هاي مالق ب
 نيدكگردآوري 

 ارمند كافي داشته باشيد تا از معطلي جلوگيري شودك

 زينه هاي رفت و آمد را تامين كنيده

 ا افراد رابطه شخصي برقرار كنيدب

 داخله را آسان سازيدم

ماس هاي مطالعه را راحت و       ت
 لذت بخش كنيد

 زمون هاي غيرمهاجم و آگاهي بخش را انتخاب كنيدآ

 نتايج جالب آزمون را به شركت كننده بدهيد و مشاوره مناسب انجام دهيد

نجش هاي مطالعه رابي درد     س
 و جالب كنيد

رگز پيگيري افراد را بخاطر عدم رعايت منشور، رويدادهاي مغاير يا اثرات جانبي قطع              ه
 نكنيد

 رت هاي تبريك تولد و تعطيلي بفرستيدراي شركت كنندگان كاب

 يام هاي پست الكترونيكي يا خبرنامه بفرستيدپ

 كنيد وي اهميت علمي تمكين و پيگيري تاكيدر

فراد را به ادامه شركت در          ا
 كارآزمايي تشويق كنيد

 فرادي كه حين پيگيري گم       ا فراد در تماس با فرد را ترغيب كنيد و از خدمات رديابي استفاده كنيدا
 شده اند را بيابيد

 
در آغاز  .  رخي راهكارهاي پيگيري كامل مشابه آن هايي است كه براي مطالعه هاي همگروهي گفته شد             ب

مطالعه، بايد شركت كنندگان را از اهميت پيگيري آگاه نمود و پژوهشگران بايد نام، نشاني و شماره تلفن يك يا دو                      
اين كار عالوه بر اينكه توانايي       .  ندن شركت كننده كجاست ثبت ك      نفر از آشنايان نزديك را كه هميشه مي دانند         

راي ارزيابي وضع حياتي زياد مي كند، ممكن است با تلفن كردن به كساني كه بطور مطلق شركت در                  بپژوهشگر را   
ني در كارآزمايي مطالعه قلب و جايگزي      .  مطالعه را رد كرده اند به مقياس هاي پيامد جانشين دسترسي پيدا كنند              

ماس تلفني براي تعيين پيامد برقرار      تديگر آخرين   %  8زنان براي آخرين معاينه مراجعه نمودند، با         %  89استروژن،  
شد و با تماس تلفني، نامه هاي سفارشي، تماس با بستگان نزديك و خدمات رديابي اطالعاتي در خصوص وضع                     
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 ).3(حياتي هر يك از شركت كنندگان بدست آمد 
را تا حد     بايد طوري باشد كه رعايت مداخله وتكميل تمام مراجعه هاي پيگير و سنجش ها            رح كارآزمايي   ط

مراجعه هاي طوالني و پر اضطراب برخي از شركت كنندگان را از مراجعه            .  ممكن براي شركت كنندگان آسان سازد     
 آزمون هاي غيرمهاجم   بيشتر احتمال دارد شركت كنندگان به مراجعه هايي پاسخ گويند كه مستلزم              .  باز مي دارد 

. ي آزمون هاي مهاجمي نظير آنژيوگرافي عروق تاجي        ااست، نظير توموگرافي رايانه اي پرتو الكتروني قلب، بج          
گردآوري اطالعات پيگيري بوسيله تلفن يا وسايل الكترونيكي ممكن است تمكين شركت كنندگاني را كه                       

يگر، اگر برخي پاداش هاي اجتماعي يا بين فردي براي شركت          از طرف د  .  مراجعه ها را مشكل يافته اند بهبود بخشد     
شركت كنندگان  .  اشد، شركت كنندگان ممكن است عالقه خود رابه كارآزمايي از دست بدهند            ب  هكننده وجود نداشت  

ممكن است از مراجعه هاي ماهانه مطالعه خسته شوند و اگر تنها سالي يك بار مراجعه كنند ممكن است عالقه                       
گيري نيز اصالح   يبا مثبت و لذت بخش كردن تجربه كارآزمايي براي شركت كنندگان، پ             .  از دست بدهند  خود را   
 كه در غير سنجش ها و روش هاي كارآزمايي را بدون درد و جالب طراحي كنيد، آزمون هايي را انجام دهيد: مي شود 

اگر يافته روي پيامد تاثير نداشته      (گان بدهيد   اين صورت در اختيار نمي باشند، يافته هاي آزمون ها را به شركت كنند           
 هاي قدرداني بفرستيد، كارت هاي تبريك تولد و تعطيلي و هديه هاي ارزان              ماي، خبرنامه ها را بفرستيد، يا پ      )باشد

 .بفرستيد و با كارمند مطالعه روابط شخصي قوي برقرار كنيد
مكين و پيگيري را بهبود بخشند        و جنبه طراحي كه مخصوص كارآزمايي ها است و ممكن است ت               د
از شركت كنندگان بخواهيد قبل از       .  مراجعه هاي غربالگري قبل از تقسيم تصادفي و دوره درگيرسازي         :  عبارتند از 

 شركت كنند تا شركت كنندگاني كه در مي يابند نمي توانند چنين            مراجعه غربالگري تقسيم تصادفي در يك يا دو       
رمز كار در اينجا اين است كه سدهاي به اندازه كافي بلندي براي ورود به                .  ف شوند مراجعه هايي را كامل كنند حذ    

قرار كنيد تا كساني كه بعدا تمكين نخواهند كرد را حذف كند، ولي آنقدر بلند نباشد كه شركت كنندگاني                    رمطالعه ب 
 .را كه تمكين رضايت بخشي خواهند داشت نيز حذف كند

 افزايش نسبت شركت كنندگان در مطالعه كه مداخله و روش هاي              ممكن است براي   وره درگيرسازي د
. در آغاز مطالعه، تمام شركت كنندگان روي دارونما گذاشته مي شوند         .  پيگيري را رعايت مي كنند طرح مفيدي باشد      

شوند ، آن هايي كه مداخله را رعايت كرده اند بطور كور تقسيم تصادفي مي             )چند هفته  معموال(بعدا در زماني خاص     
قبل از تقسيم تصادفي با       ر اين شيوه،  د.  كه دريافت دارونما را  ادامه دهند يا شروع به دريافت داروي فعال كنند                

حذف شركت كنندگاني كه تمكين نمي كنند مي توان قدرت مطالعه را افزايش داد و برآورد بهتر اثرات كلي مداخله                    
تصادفي درگيرسازي دارونما موثرتر است يا لزوم تكميل يك         ولي معلوم نيست آيا قبل از تقسيم        .  را ممكن ساخت  

 .يا چند مراجعه غربالگري
 نشان داده شده است كه در دوره درگيرسازي بجاي دارونما از داروي             1وعي طرح درگير سازي در شكل       ن

، افرادي  در طرح درگيرسازي داروي فعال عالوه بر افزايش تمكين دربين شركت كنندگان             .  فعال استفاده مي شود  
يعني متغيري  (ك متغير سرراهي    يسخ به   ااز پ .  انتخاب مي شوند كه مداخله را تحمل مي كنند و به آن پاسخ مي دهند           

براي مثال، در يك كارآزمايي اثر      .  ، به عنوان معيار تقسيم تصادفي استفاده مي شود       )كه بين مداخله و پيامد قرار دارد      
ممكن است تنها شركت كنندگاني را تقسيم تصادفي كند كه آريتمي آنها             داروي ضد آريتمي بر ميرايي، پژوهشگر       
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اين طرح با افزايش نسبت افراد گروه مداخله كه          ).  4(ضايت بخش فروكش كرده است      ربدون اثرات جانبي بطور     
ك همچنين با تقليد از تمايل پزشك به ادامه مصرف ي           .  به مداخله پاسخ مي دهند، قدرت را به حداكثر مي رساند          

وقتي افرادي  .   مي شود حالدارو، تنها وقتي كه وي شواهدي دال بر اينكه كار مي كند را مي بيند، قابليت تعميم اص                 
كه مداخله را تحمل نمي كنند يا پاسخ نمي دهند از يك كارآزمايي حذف شوند، نتايج به كساني كه حذف شده اند                      

 .قابل تعميم نمي باشد
كمتر از آن ميزان در بين       جانبي در بين آنهايي كه عضوگيري شده اند      مچنين، ممكن است ميزان اثرات      ه

 بر ميرايي در     (Carvedilol)ر كارآزمايي اثر كاروديلول      د.  تمام آن هايي باشد كه روي مداخله گذاشته شده اند         
رسازي، در طي درگي  .  مبتاليان به نارسايي احتقاني قلب از يك دوره درگير سازي فعال دو هفته اي استفاده شد                  

 ماين افراد در كارآزمايي تقسي     ).  5( نفر جان خود را از دست دادند           7 نفر بدتر شد و       17نارسايي احتقاني قلب     
 .اين اثرات معكوس درمان دارويي به عنوان پيامد در نظر گرفته نشد تصادفي نشدند، و

 

  پيامداندازه گيري
ناسبت باليني با قابليت اجرا و هزينه تعادل         غلب در انتخاب مقياس پيامد، پژوهشگر مجبور است بين م           ا
 .برقرار كند

  
 
 
 

 تقسيم تصادفي 
  

 
 
 

  

 
) الف( ـ  در يك كارآزمايي تصادفي شده با يك دوره درگيرسازي براي آزمودن تمكين، پژوهشگر                       1كل  ش

شركت كنندگان را تقسيم     )  ج(ي گيرد،  متغيرهاي پايه را اندازه م      )  ب(نمونه اي از جمعيت انتخاب مي كند،         
متغيرهاي وابسته را    )  و(يري مي كند،    گپي همگروه ها را )  ه(مداخله ها را اِعمال مي نمايد،       )  د(تصادفي مي كند،    
 اندازه مي گيرد

 دهاي باليني در مقابل پيامدهاي جايگزين مياپ
ن در بيمارستان و كيفيت زندگي،       قياس هاي از نظر باليني مرتبط، نظير مرگ، سكته قلبي، بستري شد            م

از نشانگرهاي جايگزين براي خطر پيامد، نظير كلسترول براي خطر          .  پر معني تـريـن پيامدهاي كارآزمايي ها هستند    

درگيرسازي

درمان

دارونما

بيماري                    بدون بيماري

بيماريبيماري                    بدون   نمونه

جمعيت
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ر مراحل به نسبت اوليه است و        دبيماري عروق تاجي قلب، وقتي استفاده مي شود كه آزمودن يك داروي جديد                
نشانگرهاي جايگزين حداقل بايد مقبوليت     .   پيامدهاي باليني، خيلي محدود است      منابع براي يك مطالعه بزرگ با      

خوان به عنوان   تبيولوژيكي داشته باشند و با پيامد مورد نظر رابطه داشته باشند، براي مثال، معموال از چگالي اس                   
در استئوپروز با   جايگزيني براي خطر شكستگي استفاده مي شود، زيرا نشان داده شده كه چگالي كم استخوان                    

ولي ثابت نشده، در آن هايي كه درمان باعث تغييرات مطلوب در نشانگر                .  افزايش خطر شكستگي همراه است     
كارآزمايي ها وجود   متاسفانه، نمونه هاي بسياري از   .  درجايگزين مي شود، پيامدهاي باليني بهتري ايجاد خواهند ك         

براي .   باليني استفاده شده و يافته هاي گمراه كننده ايجاد نموده اند         دارند كه از نشانگرهاي جايگزين براي پيامدهاي      
. دهمثال، چندين مطالعه نشان داده اند كه آريتمي بطني در مبتاليان به سكته قلبي، خطر مرگ را افزايش مي د                      

)  پيامد جايگزين (كارآزمايي هاي بعدي نيز نشان داده اند كه داروهاي خاصي مي توانند آريتمي بطني را سركوب كنند               
شان ن])  [Cardiac Arrhythmia Suppression Trial] CAST(متاسفانه، كارآزمايي سركوب آريتمي قلبي         

 ).4(داد كه هرچند اين داروها دفعات آريتمي شديد را كم مي كنند، ميزان ميرايي در بيماران درمان شده باالتر بود 

 يژگي هاي آماري و

وزن نوزاد در هنگام تولد     .  د كه بتوان بطور صحيح و دقيق آن را ارزيابي كرد          قياس پيامد بايد طوري باش    م
ادي در  زمثالي از يك پيامد است كه اين معيارها را دارد، مثال ديگري كه اين معيارها را ندارد، ناتواني مادر                          

 .يادگيري است، يك متغير رفتاري كه انتهاي نامشخص يك طيف را بيان مي كند
كه قدرت مطالعه را زياد مي كنند، در        ه پيوسته اين مزيت را بر متغيرهاي دو حالتي دارند          تغيرهاي وابست م

 .نتيجه به اندازه نمونه كوچك تري نياز دارند
گر يك پيامد دو حالتي غيرقابل اجتناب باشد، قدرت مطالعه بيشتر به تعداد رويدادها بستگي دارد تا به                     ا

 2763ال، در كارآزمايي مطالعه قلب و جايگزيني استروژن، قدرت مطالعه با            براي مث ).  6(تعداد كل شركت كنندگان     
مرگ از    سكته قبلي غيركشنده يا   ( پيامد اصلي    ه نفري ك  348زن شركت كننده در كارآزمايي تعيين نشد، بلكه با           

 بيماري عروق   ك پيامد دو حالتي شايع تر، نظير سندرم       ي).  2(را تجربه كردند، تعيين شد      )  بيماري عروق تاجي قلب   
 زن روي   568كه در )  سكته قلبي غيركشنده، مرگ از بيماري عروق تاجي، و بستري براي آنژين ناپايدار             (تاجي حاد   

 .داد، را مي توان با قدرت به مراتب بيشتري آزمود

 عداد متغيرهاي وابسته ت

. مي گيرند مطلوب است  غلب داشتن چندين متغير وابسته كه جنبه هاي مختلف پديده مورد نظر را اندازه                ا
در كارآزمايي مطالعه قلب و استروژن جايگزين، رويدادهاي بيماري عروق تاجي قلب به عنوان نقطه فرجام اصلي                   

ده، مرگ از بيماري عروق تاجي قلب، رگ دار شدن مجدد، بستري                نتمام سكته هاي قلبي غيركش    .  انتخاب شد 
كته مغزي و حمله گذراي كم خوني، رويدادهاي ترومبوآمبولي           بخاطر آنژين ناپايدار و نارسايي احتقاني قلب، س         

وريدي و تمام علل مرگ بررسي شدند و قضاوت شد اين متغيرها اثرات قلبي عروقي هورمون درماني را بهتر                         
لي براي برنامه ريزي اندازه نمونه و دوره مطالعه و براي اجتناب از مسائل تفسير آماري                    و).  3(توصيف مي كنند   
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 .هاي چندگانه يك نقطه فرجام اصلي واحد طراحي شدفرضيه 

 ضاوت درباره پيامدهاق
ت سيشتر پيامدهايي كه افراد گزارش مي كنند، نظير سابقه سكته مغزي يا ترك سيگار صددرصد در                   ب

معموال، معيارهاي  .  گزارش فردي پيامدها كه براي كارآزمايي مهم است بايد در صورت امكان تاييد شود                .  نيست
نقص جديد  (ايجاد معيارهاي شفاف براي پيامد      )  الف( در باره رويداد بيماري نظير سكته مغزي، عبارتند از            قضاوت

گردآوري مدارك باليني   )  ب(،  )يربرداري مغناطيسي ونرولوژيك با ضايعه مشابه توموگرافي رايانه اي يا اسكن تص          
هر مورد بالقوه توسط خبرگان بررسي و         )  ج(، و   )خالصه ترخيص و گزارش هاي پرتونگاري     (الزم براي ارزيابي     

آن هايي كه اطالعات را گردآوري مي كنند و در        .  قضاوت شود آيا معيارهاي تشخيصي در نظر گرفته شده اند يا خير           
 .ي مي نماييد بايد از تخصيص درمان بي اطالع باشندرواباره موارد د

 ثرات مغايرا
ظر بگيرد كه رويداد اثرات مضر را كه ناشي از مداخله              ژوهشگر بايد مقياس هايي را براي پيامد در ن         پ

يكي از هدف هاي اصلي اغلب كارآزمايي هاي باليني، حتي آن هايي كه درمان هاي به                .  مي باشند، تشخيص دهد  
 اثرات مفيد يك مداخله بر اثرات        اظاهر بي ضرر، نظير يك برنامه آموزش بهداشت را مي آزمايند اين است كه آي               

 . چربد يا خيرمضر آن مي 
طيف اثرات مضر مي تواند از عالئم به نسبت جزيي نظير بثورات پوستي يا رويدادهاي شبه آنفلوآنزا، تا                     

ه را در نظر بگيرد كه هم ماهيت فرجام و هم اندازه نمونه               لپژوهشگر بايد اين مسئ   .  عوارض شديد و مرگبار باشد    
متاسفانه، .   هايي باشد كه براي تشخيص منافع است       الزم براي تشخيص اثرات مضر ممكن است متفاوت از آن           

معموال تشخيص اثرات جانبي كمياب، بدون توجه به اينكه كارآزمايي چقدر بزرگ است، غيرممكن است و تنها                     
 . مداخله بطور وسيع استفاده شد، مي توان به آن پي بردنپس از آنكه آ

وهشگر بايد در مراحل اوليه آزمودن درمان جديد         گر اثرات بالقوه مضر يك درمان جديد معلوم نباشد، پژ          ا
در كارآزمايي هاي بزرگ، ارزيابي و كد گذاري       .  پرسش هايي وسيع و باز راجع به تمام انواع اثرات بالقوه مضر بنمايد            

پژوهشگران بايد ضمن ارزيابي    .  ام رويدادهاي بالقوه مضر مي تواند خيلي گران و وقت گير، با نتايج مهم كم باشد              مت
براي مثال،  .  كافي زيان هاي بالقوه مداخله راهكارهايي براي به حداقل رساندن اين بار اضافي در نظر گيرند                     

وارشي را مي توان در زير مجموعه اي از شركت          گرويدادهاي شايع، نظير عفونت دستگاه تنفسي، و اختالل هاي           
قوه مضر مهم كه بخاطر پژوهش هاي قبلي مورد        رويدادها يا اثرات بال   .  كنندگان يا در يك زمان محدود بررسي كرد       

براي مثال، چونكه رابدوميوليزيس     .  انتظارند را مي توان با پرسش هاي خاص بطور صحيح تر و موثرتر بررسي كرد              
)Rhabdomyolysis  (ك اثر جانبي گزارش شده درمان با استاتين ها است، بايد در هر كارآزماييِ يك استاتين                  ي

هرگاه از داده هاي يك كارآزمايي براي تصويب يك داروي جديد           .  نه هاي ميوزيت پرسيده شود   جديد عالئم و نشا   
 .برآورده سازد استفاده مي شود، طرح كارآزمايي بايد انتظارهاي قانوني براي گزارش رويدادهاي مضر را
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 حليل يافته هات
پيامد دو حالتي است، ساده      اگر  .  عموال تحليل آماري فرضيه اصلي يك كارآزمايي باليني، آسان است           م

وقتي پيامد پيوسته است از     .  ترين روش، مقايسه نسبت هاي گروه هاي مطالعه بااستفاده از آزمون مجذور كاي است            
در بيشتر كارآزمايي هاي   .  يعي نباشد، از روش غيرپارامتري مي توان استفاده كرد         ب يا اگر توزيع پيامد ط       ، tآزمون  

مدل هاي .  ت كننده متفاوت است، كه استفاده از روش هاي بقا را ضروري مي كند               باليني دوره پيگيري هر شرك     
ان توزيع هاي  مآماري پيچيده تر، نظير تحليل مخاطرات نسبي كاكس، مي توانند آن را تكميل نمايند و بطور همز                  

 ها و نحوه و    جزئيات فني اين روش   .  نامناسب شانسي متغيرهاي مخدوش كننده در آغاز مطالعه را تطبيق نمايند            
 ).7(زمان استفاده از آن ها در كتاب هاي ديگر شرح داده شده است 

 از برتري روش    دو موضوع مهم كه در تحليل يافته هاي كارآزمايي باليني بايد در نظر گرفته شوند عبارتن               د
 .تحليل با قصد درمان و نقش كمكي تحليل هاي زير ـ گروهي

 حليل با قصد درمان ت

يعني شركت كنندگاني كه به گروه       .   چه كند  "تقاطع ها"ژوهشگر بايد تصميم بگيرد با       راي تحليل، پ  ب
درمان فعال تخصيص يافته اند و درمان را مصرف نمي كنند يا آن را ادامه نمي دهند و آن هايي كه به گروه شاهد                       

براساس تخصيص تصادفي   ن پيامدها را    اتحليل با قصد درم   .  تخصيص يافته اند و سرانجام درمان فعالي مي گيرند       
تحليل هاي با قصد   .  هر مورد مقايسه مي كند، بدون توجه به اينكه مداخله تخصيص يافته را گرفته است يا خير                   

متراز حد برآورد نمايند، ولي در كارآزمايي هاي باليني در مقابل علل مهم تر              كدرمان ممكن است اثر كامل درمان را      
 .يني محافظت ايجاد مي كنندنتايج سوگرا در كارآزمايي هاي بال

اه ديگري براي تحليل هاي با قصد درمان اين است كه تنها كساني در تجزيه و تحليل وارد شوند كه                      ر
براي مثال براي انجام تحليل هاي تمام مدت منشور تنها شركت كنندگاني در هر دو                  .  مداخله را رعايت كرده اند   

ته خود را دريافت كرده اند يا تنها       فداروي تحت مطالعه تخصيص يا    %  80گروه در نظر گرفته مي شوند كه بيش از          
يعني، نسبت معيني از داروي مطالعه را گرفته اند، نسبت معيني از مراجعه ها را انجام              (آنهايي كه قابل ارزيابي هستند      

د تنها هنگامي كه در واقع      اين كار به نظر معقول مي رسد، زيرا افرا       ).  داده اند و تجاوزهاي ديگري از منشور نداشته اند      
تحت مداخله قرار گيرند مي توانند تحت تاثير واقع شوند، ولي مسئله اين است كه تمكين كنندگان ممكن است با                     

در كارآزمايي مداخله هاي   .   موثر باشد، متفاوت باشند     دكساني كه تمكين نمي كنند به جهاتي كه مي تواند بر پيام           
 زن يائسه بطور تصادفي به چهار رژيم استروژن يا استروژن به اضافه              875سگي،  استروژن ـ پروژستين پس از يائ     

زناني كه بدون مخالفت به گروه استروژن        %  30 سال   3س از   پ).  8(پروژستين مختلف و دارونما تخصيص يافتند        
اگر اين  .  ته بودند بخاطر هيپرپالزي آندومتر، كه منادي سرطان آندومتر است، درمان را قطع كردند                فتخصيص يا 

 .زنان از تحليل تمام مدت منشور حذف شوند، ممكن است رابطه درمان استروژن و سرطان آندومتر ديده نشود
يب عمده روش تحليل با قصد درمان اين است كه شركت كنندگاني كه انتخاب شده اند تا مداخله                       ع

در نتيجه قطع يا تقاطع قابل       .   شوندتخصيص يافته را نگيرند، كم و بيش در برآورد اثرات آن مداخله منظور مي                
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به .  ان را كمتر از حد برآورد نمايند      متوجه بين درمان ها باعث مي شود كه تحليل هاي با قصد درمان اندازه تاثير در              
اين دليل، اغلب، يافته هاي كارآزمايي ها را با هر دو روش تحليل با قصد درمان و تحليل تمام مدت منشور ارزيابي                      

گر نتايج هر   ا.  گر نتايج هر دو تحليل متفاوت باشد، اعتماد به نتيجه گيري هاي از كارآزمايي زياد مي شود               ا.  مي كنند
دو تحليل متفاوت باشد، معموال يافته هاي تحليل هاي با قصد درمان برتر هستند، زيرا ارزش تقسيم تصادفي را                      

به (وانند برآورد اثر را در جهت محافظه كارانه          حفظ مي كنند، و بر خالف تحليل هاي تمام مدت منشور، تنها مي ت            
ه سنجش هاي پيگير كامل باشند بدون توجه به اينكه شركت كنندگان           كتنها وقتي   .  سوگرا نمايند )  نفع فرضيه صفر  

 .درمان را رعايت كرده اند يا خير مي توان يافته ها را به هر دو طريق تحليل نمود

سه بين گروه هاي تقسيم تصادفي شده در زير ـ مجموعه اي از             به صورت مقاي   حليل هاي زير ـ گروهي   ت
برخوردارند، زيرا به   )  هم خوب و هم بد     (اين تحليل ها از شهرت دوگانه اي        .  همگروه كارآزمايي تعريف مي شود    

قت، با اين حال، درصورت د    .  اه منجر شوند  بآساني از آن ها سوء استفاده مي شود و مي توانند به نتيجه گيري هاي اشت           
براي .  مي توانند اطالعات كمكي مفيدي فراهم نموده و استنتاج هاي ممكن از يك كارآزمايي باليني را بسط دهند                 

روع درمان طبقه بندي شده اند     شحفظ ارزش تقسيم تصادفي، زير ـ گروه ها بايد بر اساس سنجش هايي كه قبل از                
راي پيشگيري ازشكستگي هاي استئوپروزي    ب)  Alendronate(براي مثال، يك كارآزمايي آلندورنات      .  تعريف شوند 

. كاهش مي دهد %  14به اين نتيجه رسيد كه دارو خطر شكستگي را در بين زنان با چگالي استخوان كم                           
تحليل هاي از قبل برنامه ريزي شده بر حسب زير ـ گروه هاي چگالي استخوان كه در آغاز مطالعه اندازه گيري شده                    

 انحراف معياركمتراز طبيعي بود، درمان موثر بوده         5/2گالي استخوان آن ها بيش از       چني كه   بود نشان داد در زنا     
درمان   ر مقابل، در زنان با چگالي استخوان بيشتر در آغاز مطالعه،           د   P<0/01)كاهش خطر شكستگي  %  36(است  

ميزان .  وه هاحفظ شده است  ذكر اين نكته مهم است كه ارزش تقسيم تصادفي در هر يك از زيرـ گر               ).  9(موثر نبود   
شكستگي در زنان تقسيم تصادفي شده به آلندرونات باميزان در زناني كه به دارونما تقسيم تصادفي شده بودند در                     

با سنجش هايي كه قبل از تقسيم تصادفي        (تخوان كم داشتند    سهر زير ـ گروه مقايسه شد، آن هايي كه چگالي ا           
 . كه چگالي استخوان زيادتر داشتند با هم مقايسه شدند آن هايي و)انجام شده بود تعريف شد

طبق تعريف، زير   .  لي تحليل هاي زير ـ گروهي به چند دليل باعث ايجاد يافته هاي گمراه كننده مي شوند             و
.  كارآزمايي كوچكترند و ممكن است براي يافتن تفاوت هاي مهم قدرت كافي نداشته باشند             تـ گروه ها ازكل جمعي   

كافي براي يافتن يك تاثير وجود ندارد، پژوهشگران بايد از اين ادعا كه دارو درزير ـ گروه                           وقتي قدرت    
پژوهشگران اغلب يافته ها را درتعداد زيادي از زير ـ گروه ها بررسي مي كنند و احتمال               .   خودداري كنند  "موثرنبوده"

بطور مطلوب، تحليل هاي زير ـ       .  ابديافتن شانسي تاثير متفاوتي از مداخله در يك زير ـ گروه افزايش مي ي                  
گروه هاي برنامه ريزي شده بايد قبل از آغاز كارآزمايي تعريف شوند و تعداد زير ـ گروه هاي تجزيه و تحليل شده                       

ر يك روش محافظه كارانه الزم است ادعاهاي راجع به پاسخ هاي            د.  عه گزارش شوند  لاطبايد همراه با يافته هاي م    
ه ها با شواهد آماري مبني بر اين كه بين درمان و ويژگي زير ـ گروه تعامل وجود دارد، حمايت                   مختلف در زير ـ گرو    

مان بر خطر   ربراي مثال، در مطالعه الندرونات تعامل معني داري بين چگالي استخوان در آغاز مطالعه و تاثير د                .  شود
نات در زنان مبتال به استئوپروز موثر         از اين نتيجه گيري حمايت كرد كه الندرو        و)  P<0/01(شكستگي يافت شد    
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 .است، ولي در زنان با چگالي استخوان بيشتر موثر نيست
حفاظت   حليل هاي زير ـ گروهي بر اساس عوامل پس از تقسيم تصادفي از ارزش تقسيم تصادفي                    ت

محدود مي شود كه   حليل تمام مدت منشور كه به افرادي        ت.  نمي كنند و اغلب يافته هاي گمراه كننده ايجاد مي كنند       
 .درمان تقسيم تصادفي شده را رعايت مي كنند مثالي از اين نوع تحليل زير ـ گروهي است

 ايش كارآزمايي هاي باليني پ
را يك كارآزمايي باليني را پايش مي كنيم ؟ يك تفاوت مهم بين كارآزمايي هاي باليني و مطالعه هاي                   چ

به داليل اخالقي،    .   عملي روي شركت كنندگان انجام مي شود         مشاهده اي اين است كه در كارآزمايي باليني         
مي گيرند، از يك مداخله مفيد     نپژوهشگر بايد مطمئن شود كه شركت كنندگان در معرض يك مداخله زيانبار قرار               

 .نمي شود، يا اگر پرسش پژوهشي را نمي توان پاسخ داد كارآزمايي ادامه نمي يابد مضايقه
ارآزمايي هاي باليني اين است كه مطمئن شويم مداخله بطور غيرمنتظره زيان آور            برم ترين دليل پايش ك    م

دوم، اگر مداخله موثرتر از آني باشد كه هنگام           .  اگر زيان ها بر منافع بچربند، كارآزمايي بايد متوقف شود          .  نباشد
هر گاه منفعت معلومي    .  ه كرد د در كارآزمايي مشاهد   وطراحي كارآزمايي برآورد شده بود، آنگاه منفعت را مي توان ز          

ثابت شده باشد، ادامه كارآزمايي و تاخير در ارائه مداخله به شركت كنندگاني كه روي دارونما هستند و افراد ديگري                    
سوم، اگر امكان پاسخ دادن به پرسش پژوهش وجود           .  ند، ممكن است اخالقي نباشد     ركه مي توانند از آن سود بب      
ر يك كارآزمايي كه به زمان و تالش نياز دارد و ممكن است باعث ناراحتي يا خطر شود،                  ندارد، ادامه شركت افراد د    

اندكي در ميزان      سال تفاوت  4 سال برنامه ريزي شده ولي پس از           5اگر يك كارآزمايي براي      .  غيراخالقي است 
احتمال پاسخ    ("رطيقدرت ش "رويدادهاي پيامد در گروه هاي درمان شده و درمان نشده وجود داشته باشد، آنگاه                

به عالوه، چون   .  خيلي كوچك مي شود و براي توقف كارآزمايي بايد اقدام كرد          )  به پرسش پژوهشي بانتايج حاصل    
 . ها به محض يافتن پاسخ پرسش هزينه ها را كم مي كندنآ كه كارآزمايي هاي باليني پر هزينه هستند، توقف

. آزمايي هاي ديگر به پرسش پژوهشي پاسخ دهند       بل از خاتمه يك كارآزمايي خاص، ممكن است كار          ق
مطلوب آن است، كه بيش از يك كارآزمايي شواهدي راجع به پرسش پژوهشي خاص فراهم كنند، ولي اگر حين                     

ر برنامه ريزي هر    د.  بگيرد  كارآزمايي شواهد قطعي در اختيارقرار گيرد، پژوهشگر بايد توقف كارآزمايي را در نظر              
ا و روش هاي پايش بطور     هقبل از شروع مطالعه بايد رهنمود      .   انجام پايش ضمني منظور شود      كارآزمايي بايدنحوه 

 . ارائه شده اند2كاتي كه در اين رهنمودها در نظر گرفته مي شوند در جدول ن. مكتوب شرح داده شوند
 هاي ميشه توقف كارآزمايي بايد با تصميم به دقت سنجيده شده اي انجام شود، بطوري كه مسئوليت                  ه

هر گاه يك كارآزمايي زود خاتمه يابد،        .  اخالقي نسبت به شركت كنندگان و پيشرفت علمي دانش را متعادل كند             
ست و بايد خطرهاي بالقوه     ااغلب تصميم گيري پيچيده     .  شانس بدست آوردن يافته هاي قطعي تر از بين مي رود         

براين، الزم است كميته اي كه كارآزمايي را پايش         بنا.  براي شركت كنندگان در مقابل منافع احتمالي سنجيده شود         
بطور طبيعي  .  زشكان، طرفداران شركت كنندگان، آمارشناسان و خبرگان در انجام كارآزمايي ها باشد          پمي كند شامل   

اين خبرگان از خارج از كارآزمايي هستند و در كارآزمايي، در گير نمي باشند، در نتيجه منافع شخصي يا مالي در                        
 . آن نداردادامه
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  ـ  پايش يك كارآزمايي باليني 2دول ج
 

 ناصرپايش ع

 عضوگيري      

 تمكين      

 تقسيم تصادفي      

 كورسازي      

 پيگيري      

 متغيرهاي مهم      

 پيامدها           

 اثرات زيان آور          

 مخدوش كنندگان بالقوه           

 چه كسي پايش خواهد كرد 

 ر كارآزمايي كوچك با خطر جزيي، پژوهشگران كارآزمايي در غير اين صورت هيئت مستقل پايش داده هااگ     

 تغيير منشور در اثر پايش 

  يختم كارآزماي     

 اصالح كارآزمايي      

           توقف شاخه اي از كارآزمايي 

           افزودن سنجش هاي جديد الزم براي پايش ايمني 

  ادامه ندادن شركت كنندگان پر خطر         

      بسط به موقع كارآزمايي 

      افزايش نمونه كارآزمايي 

 چند وقت يك بار پايش انجام مي شود ره

      به اندازه كافي تا به هدف هاي پايش برسيم 

      تنها تا وقتي كه داده هاي جديد قابل توجهي وجود دارد 

 روش هاي آماري براي پايش 

 
. ر توقف يك كارآزمايي، آزمون هاي معني داري آماري اطالعات مهم، ولي غير قاطع فراهم مي كنند                  د

ثبات روندهاي زماني بايد ارزيابي شوند، ثبات تاثيرات بر پيامدهاي مربوطه بايد ارزيابي شوند، و تاثير توقف زود                      
 ).1مثال (مطالعه بر اعتبار يافته ها بايد به دقت در نظر گرفته شود 

حليل مكرر يافته هاي   ت.  ش هاي آماري زيادي وجوددارد   وراي پايش يافته هاي ضمني يك كارآزمايي ر       ب
 بـراي. يك كارآزمايي نوعي آزمودن چندگانه است و در نتيجه احتمال ارتكاب خطاي نوع اول را افزايش مي دهــد
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  ـ  كارآزمايي هايي كه زود خاتمه يافته اند1ثال م
 

فيبريالسيون دهليزي يك عامل خطر سكته مغزي و          :  )  10(يي ضد انعقاد فيبريالسيون دهليزي        طالعه كانادا م
مطالعه كانادايي ضد انعقاد فيبريالسيون دهليزي يك كارآزمايي دو سوكور، تقسيم تصادفي شده، با              .  رويدادهاي آمبولي است  

يزان سكته مغزي، آمبوليسم سيستميك، يا خونريزي        ركاهش م د)  Warfarin(شاهد دار و نما، براي ارزيابي تاثير وارفارين          
 بيمار را در    660مطالعه طراحي شده بود تا      .  داخل مغزي يا كشنده در مبتاليان به فيبريالسيون دهليزي غير روماتيسمي بود            

م تصادفي   بيمار تقسي  383پس از اينكه    (در طي كارآزمايي    .  سال تحت درمان پيگيري كند      5/3نظر بگيرد و آن ها را براي        
 يافته هاي دوكارآزمايي تقسيم تصادفي شده ديگر گزارش گرديد و كاهش              ،) سال پيگيري شدند    2شدند و براي ميانگين      

معني داري در رويدادهاي آمبولي و ميزان كمتري از رويدادهاي خون ريزي دهنده عمده در مبتاليان به فيبريالسيون                           
ريالسيون دهليزي تصميم   بكميته رهبري مطالعه كانادايي ضد انعقاد في      .   نشان داد  دهليزي كه با وارفارين درمان شده بودند را       

 .گرفت كه شواهد دال بر سودوارفارين به اندازه كافي مي باشد تا بدون بررسي مقدماتي داده ها كارآزمايي متوقف شود
 

ندگان ازسكته قلبي يك      رويداد دپوالريزاسيون نارس بطني در زنده ما         ):4(كوب آريتمي قلبي     رارآزمايي س ك
 فلكائنيد  ،]Encainide[اينكائنيد  (كارآزمايي سركوب آريتمي قلبي تاثير درمان ضد آريتمي           .  عامل خطر مرگ ناگهاني است    

]Flecainide[،       يا موري سيزين ]Moricizine[( ا در مبتاليان به آريتمي بطني بدون عالمت يا با عالئم خفيف پس از سكته                 ر
 ماه پيگيري، افرادي كه با داروي فعال درمان شده بودند در               10پس از متوسط    .  رگ ناگهاني ارزيابي كرد   قلبي بر خطر م    

 از آريتمي  گ ميزان هاي مر   و )%  3  در مقابل %  5/7(مقايسه باآن هايي كه به دارونما تخصيص يافته بودند ميرايي كلي بيشتري            
 ماه  18 سال ادامه يابد، ولي پس از          5شده بود كه كارآزمايي تا        برنامه ريزي   .  اشتند د )%  5/1در مقابل   %  5/4(بيشتري  

 .متوقف شد
 

 پروژه داروي كرونر يك كارآزمايي تقسيم تصادفي، و كورسازي شده براي                ):12،  11(روژه داروي كرونر     پ
 ميلي  5/2ستروژن   ميلي گرم درروز، ا    5استروژن كونژوگه،   ( مداخله مختلف پايين آورنده كلسترول       5تعيين اين بود كه آيا      

 5يزان ميرايي    م ) گرم در روز   3 ميلي گرم درروز، نياسين      6  ن گرم در روز، دكستروتيروكسي    8/1گرم در روز، كلوفيبرات     
 سال پيگيري    5قلبي را كه حداقل براي           مرد مبتال به سكته      8341روژه داروي كرونر     پ.  ساله را كاهش مي دهد يا خير       

  و )%  2/3درمقايسه با   %  2/6( ماه پيگيري، بخاطر سكته قلبي غيركشنده اضافي          18وسط  پس از مت  .  مي شدند در نظر گرفت   
اين تصميم گيري با اين     .  اخه دوز باالي استروژن متوقف شد      ش )%  5/1درمقايسه با   %  5/3(رويدادهاي ترومبوآمبولي وريدي    

ستان ها، و كاهش ميل جنسي نيز همراه         حقيقت تقويت شد كه استروژن باال با آتروفي بيضه اي، ژينكوماستي، حساسيت پ               
شان داده  ندر همان زمان، دكستروتيروكسين در زير ـ گروه مرداني كه در نوار قلبي پايه ضربان بطني نارس مكرر                       .  است

در زير ـ گروه مشابهي كه دارونما        %  5/11در مقايسه با     %  5/38بودند متوقف شد، زيرا ميزان مرگ در اين زير ـ گروه               
ه زودي پس از آن درمان دكستروتيروكسين بخاطرميزان ميرايي اضافي درگروه تحت درمان در                  ب.  ي كردند بود دريافت م 

 ميليگرم استروژن در روز نيز بخاطر عدم         5/2دو سال قبل از پايان برنامه ريزي شده مطالعه، شاخه            .  تمام افراد متوقف شد   
 .ردان تحت درمان متوقف شدمترومبوآمبولي وريدي در وجود شواهدي دال بر تاثير مفيد و افزايش خطر رويداد 

 
 ميلي گرم يك روز     325( مطالعه سالمت پزشكان يك كارآزمايي تصادفي شده تاثيرآسپيرين           ):13(طالعه سالمت پزشكان    م

متوقف  سال پيگيري برنامه ريزي شده        8 سال از    8/4ارآزمايي پس از    ك.  ر ميرايي از بيماري قلبي ـ عروقي بود         ب )در ميان 
56/0=  خطرنسبي براي سكته قلبي غيركشنده      (درگروه تحت درمان كاهش معني داري از سكته قلبي وجود داشت             .  گرديد

بي عروقي كه در    لميزان مرگ از بيماري ق    .  ، ولي تعداد مرگ هاي ناشي از بيماري قلبي عروقي در هر دو گروه مساوي بود                )
 كارآزمايي   و ) مورد انتظار  733 سال پيگيري در مقابل      5/4 پس از    88(ظار بــود   مطالعه مشاهده شد خيــلي كمتــر از حد انت       

بخاطر قدرت شرطي براي كشف اثر مطلوب درمان آسپيرين بر مرگ از بيماري قلبي عروقي كه به سطح بسيار پاييني افت                        
 .كرد، متوقف شد
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ي چهار مرتبه و در پايان يك مرتبه يافته ها          استفاده شود و در طي كارآزماي      α  =  05/0مثال، اگر براي هر آزمون از     
براي حل اين مسئله، معموال      ).  14(افزايش مي يابد   %    14 نوع اول به حد       يتحليل شوند، احتمال ارتكاب خطا     

 05/0اهش مي دهد، بطوري كه كل آلفا مساوي         ك (αi) را براي هر آزمون      αروش هاي آماري براي پايش ضمني،      
 .ي وجود داردد روش هاي متعد"α نحوه مصرف "رباره راي تصميم گيري دب. شود

 ارآزمايي كورتصادفي شده كرح هاي ديگرط

 رح هاي تقسيم تصادفي شده طساير 

صورت مساعد بودن شرايط     نواعي از كارآزمايي هاي تقسيم تصادفي شده كالسيك وجود دارند كه در            ا
 .مفيدند

يك همگروه واحد از شركت        هشي مجزا با   دف هاي طرح فاكتوريل پاسخ دادن به دو موضوع پژو            ه
يك مثال خوب مطالعه سالمت پزشكان است كه براي آزمودن اثر آسپيرين بر سكته                 ).  2شكل  (كنندگان است   

 گروه تقسيم شدند،    رشركت كنندگان بطور تصادفي به چها     ).  15(قلبي و اثر بتاكاروتن بر سرطان، طراحي شده بود          
مام كساني كه   تنخست،  .  توان با مقايسه دو نيمه از همگروه تحت مطالعه آزمود          ولي هر يك از دو فرضيه را مي         

بدون توجه به اين حقيقت كه      (روي آسپيرين بودند با تمام كساني كه روي دارونماي آسپيرين بودند مقايسه شدند               
 بودند با تمام     سپس تمام كساني كه روي بتاكاروتن       ،)نصف هر يك از اين گروه ها بتاكاروتن دريافت مي كردند          
اكنون بدون توجه به اين حقيقت كه نصف از هر يك از             (كساني كه روي دارونماي بتاكاروتن بودند مقايسه شدند          

 .ژوهشگر دو كارآزمايي كامل را به قيمت يك كارآزمايي تمام مي كندپ. )اين گروه ها آسپيرين مي گرفتند
در .  آن احتمال تعامل بين درمان ها و پيامدها است       محدوديت عمده   .  رح فاكتوريل فوق العاده موثر است     ط

ال فوق، هر تاثير بتاكاروتن بر سكته قلبي پيامد نصف شركت كنندگاني را كه آسپرين دريافت مي كنند تغيير                       ثم
 .خواهد داد، قدرت را كم و تفسير را مشكل خواهد نمود

ايي بكارروند، ولي اين كارآزمايي ها به       رح هاي فاكتوريل در واقع مي توانند براي مطالعه چنين تعامل ه          ط
. نمونه هاي با حجم زياد نياز دارند، پيچيده تر هستند و اجراي آن ها مشكل تر است و تفسير نتايج مشكل مي باشد                     

 .وع پژوهشي به نسبت مستقل استضبهترين نقش طرح هاي فاكتوريل در پژوهش باليني مطالعه دو مو
ش كننده اوليه   و يك راهكار براي متعادل نمودن متغيرهاي مخد        قسيم تصادفي جفت هاي جور شده    ت

است كه مستلزم انتخاب جفت هاي افرادي است كه براي عوامل مهمي نظير سن و جنس جور شده اند، سپس                       
يك جنبه بويژه   .  بطور تصادفي مشخص مي كنيم كدام عضو هر جفت مي تواند به كدام گروه مطالعه تخصيص يابد               

و شاهد در دو قسمت از يك شخصي در يك             ين است كه براي نشان دادن تفاوت اثرات درمان         جالب اين طرح ا   
براي مثال، در مطالعه رتينوپاتي ديابتي يك چشم هر شركت كننده بطور تصادفي به درمان با                  .  زمان استفاده شود  

 ).16(فتوكواگوالسيون اختصاص يافت در حالي كه چشم ديگر وي به عنوان شاهد عمل مي كرد 
 است كه پژوهشگر بجاي تقسيم تصادفي افراد، دسته ها         ن مستلزم اي  قسيم تصادفي گروهي يا خوشه اي    ت
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يك مثال خوب كارآزمايي است كه       .  يا گروه هاي افراد را كه بطور طبيعي تشكيل مي شوند تقسيم تصادفي كند              
ادفي به يك مداخله كه ترك جويدن         تيم بيسبال دانشكده را انتخاب كرد، و نصف تيم را بطور تص              120بازيكنان  

ق مي كرد تخصيص داد و ميزان بطور معني دار كمتري از جويدن توتون را در بازيكنان تيمي كه                     يتوتون را تشو  
عمال مداخله در گروه هاي افراد ممكن است از مبادرت به درمان در            ا).  17(مداخله را دريافت كرده بود مشاهده كرد        

 است موضوع هاي پژوهشي در خصوص      نر و هزينه ـ تاثير بيشتري داشته باشد، و ممك          يك يك افراد قابل اجرات    
عمال برخي مداخله ها، نظير رژيم غذايي كم چربي،        ا.  اثرات برنامه هاي بهداشتي را در جمعيت بهتر مشخص نمايد         

دگاني كه يك   همين طور، شركت كنن   .  در يك عضو خانواده بدون اعمال آن در ساير افراد خانواده مشكل است               
مداخله قابل انتقال را دريافت مي كنند ممكن است اين توصيه را با آشناياني كه به گروه شاهد تخصيص يافته اند                      

براي مثال، پزشكي كه در يك مجتمع پزشكي كار مي كند و بطور تصادفي به يك مداخله                      .  ندردر ميان بگذا  
سيم قيك عيب ت  .  خله را با همكارانش درميان بگذارد      آموزشي تخصيص يافته است احتمال زيادي دارد اين مدا          

 ).18(پيچيده تر است  تصادفي گروهي اين واقعيت است كه برآورد اندازه نمونه و تجزيه و تحليل ها

 رح هاي بين گروهي تقسيم تصادفي نشده ط
 متغيرهاي  ارآزمايي هايي كه گروه هاي تقسيم تصادفي نشده را باهم مقايسه مي كنند در كنترل تاثير                ك

متغيرهايي را كه در آغاز      .  تصادفي شده رضايت بخش هستند      مخدوش كننده خيلي كمتر از كارآزمايي هاي كور       
مطالعه اندازه گيري شده و بطور نامساوي بين دو گروه مطالعه توزيع گرديده اند مي توان با روش هاي تحليلي تطبيق                 

ز يافته هاي  رچالم.  ه اندازه گيري نشده را در نظر نمي گيرد        كرد، ولي اين راهكار مسئله متغيرهاي مخدوش كنند         
، حتي پس از تطبيق آماري      )19(مطالعه هاي تقسيم تصادفي شده و نشده موضوع پژوهشي مشابهي را مرور كرد               

براي اختالف هاي متغيرهاي آغاز مطالعه، مزاياي ظاهري مداخله در مطالعه هاي تقسيم تصادفي نشده خيلي زيادتر               
دهند كه در مطالعه هاي باليني تقسيم تصادفي نشده مسئله           مي نشان  )  20(اين مطالعه و تحليل هاي ديگر       .  بود

 .مخدوش شدن مي تواند جدي باشد و نمي توان با تطبيق آماري اثر آن ها را كامال از بين برد
 مثال، افراد يك    رايب.  اهي افراد با يك مكانيسم شبه تصادفي به گروه هاي مطالعه تخصيص مي يابند             گ

گاهي چنين طرح هايي مزاياي تداركاتي دارند،      .  به گروه درمان اختصاص مي يابند    )  نده زوج ويا با شماره پر   (در ميان   
ولي قابليت پيشگويي تخصيص گروه مطالعه به پژوهشگر اين امكان را مي دهد تا با دستكاري ترتيب تقدم و تاخر                    

 .اخله اعمال نفوذ كنديا شايستگي انتخاب افراد جديد در مد
براي مثال،  .  اهي، پژوهشگر بر طبق ضوابط باليني معيني افراد را به گروه هاي مطالعه اختصاص مي دهد             گ

بيماران ديابتي برحسب اينكه مايل باشند چهار تزريق در روز را قبول كنند ممكن است براي دريافت چهار مرتبه                      
 .ابندييك مرتبه در روز تخصيص انسولين در روز يا انسولين با اثر طوالني 

اشتي ديگر  دسئله اين است كساني كه مايل هستند چهار تزريق انجام دهند ممكن است توصيه هاي به               م
 .را نيز بيشتر رعايت كنند و اين مي تواند علت هر اختالفي باشد كه در پيامدهاي دو برنامه درماني مشاهده مي شود

.  اساس اين اعتقاد غلط كه اخالقي تر هستند انتخاب مي شوند           اهي طرح هاي تقسيم تصادفي نشده بر      گ
 در واقع، تنهــا مطالعه هايي اخالقي هستند كه آنقدر خوب طراحي شده باشند تا احتمال معقول پاسخ صحيح دادن 
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متغيرهاي وابسته را اندازه      )و( همگروه ها را پيگيري مي كند،      )ه(داخله را اعمال مي كند،      م )د(تخصيص مي دهد،   
 .مي گيرد
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ف مي كند و دوباره متغيرهاي وابسته را اندازه           ذمداخله را ح  )  و(دوباره متغيرهاي وابسته را اندازه مي گيرد،         
 )اختياري(مي گيرد 
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به موضوع پژوهشي را داشته باشند و طرح هاي تقسيم تصادفي شده بيش از طرح هاي تقسيم تصادفي نشده                        
كه آيا مداخله مفيد      به عالوه مبناي اخالقي هر كارآزمايي اين ابهام است        .  ي منجر شوند  احتمال دارد به نتيجه قطع    

ه اگر قرار است اصال كارآزمايي انجام شود بايد وجود داشته             ك)  Equipoise(يا مضر است، ابهامي به نام تعادل         
 .باشد

 رح هاي درون گروهي ط
براي برخي از انواع پرسش ها انتخاب مفيدي باشند        رح هايي كه شامل تقسيم تصادفي نباشند، مي توانند        ط

، براي ارزيابي اثر يك درمان هر شركت كننده به عنوان شاهد خودش                طرح مجموعه زماني  در يك   ).  3شكل  (
عوامل ارثي متعادل شده اند      اين بدين معني است كه نه تنها ويژگي هاي ذاتي نظير سن، جنس و               .  عمل مي كند 

 .بلكه به عنوان متغيرهاي مخدوش كننده در واقع حذف شده اند) گروهينظير مطالعه هاي بين (
تاثير ظاهري مداخله ممكن    .   است گروه شاهد همزمان  يب عمده طرح هاي درون گروهي نبودن يك         ع

شركت كنندگان آزمون هاي عملكرد ادراكي را در پيگيري بهتر انجام مي دهند، زيرا               (اثرات آموزشي است ناشي از    
خون باال در آغاز مطالعه انتخاب      رافرادي كه به علت فشا      (بر گشت به ميانگين   ،  )مطالعه آموخته اند  آغازاز آزمون   

، يا  )خون پايين تري دارند    خون در پيگيري معلوم شد فشار      شده بودند به سادگي بخاطر بي ثباتي تصادفي در فشار         
 چون كه كارآزمايي در فصل آنفلوآنزا آغاز شده         فراواني عفونت هاي تنفسي در پيگيري كمتر بود،        (روندهاي زماني 

اگر شروع و   .   هاي درون گروهي از يك راهكار شروع و توقف مكرر درمان استفاده مي كنند             حگاهي طر .  باشد)  بود
توقف مكرر روش هاي مداخله الگوي مشابهي در پيامد ايجاد كند، از اين موضوع كه اين تغييرات ناشي از درمان                      

مداخله به سرعت و قابل       اين روش تنها وقتي مفيد است كه متغير وابسته نسبت به          .  ايت مي شود است به شدت حم   
 ). سطح ليپوپروتئين كلسترول پرچگالي براي مثال تاثير مصرف الكل بر(برگشت پاسخ دهد 

). 4شكل  ( هم ويژگي هاي طرح هاي بين گروهي و هم طرح هاي درون گروهي را دارد                رح ضربدري ط
عال بر مي گردند، در حالي     فت كنندگان بطور تصادفي دوره شاهد را شروع مي كنند و سپس به داروي                نصف شرك 

تحليل هاي بين  )  يا مربع التين براي بيش از دو گروه درماني         (ين روش   ا.  كه نصف ديگر به عكس عمل مي كنند       
احتمال مخدوش شدن را به      :  مزاياي اين طرح قابل توجه است        .  گروهي و نيز درون گروهي را مقدور مي سازد         

 يحداقل مي رساند، زيرا هم شركت كننده به عنوان شاهد خودش عمل مي كند و بطور قابل توجهي قدرت كارآزماي                  
دوره :  با اين حال، معايب آن نيز قابل توجه است          .  را زيادمي كند بطوري كه شركت كنندگان كمتري نياز است          

. دمي شو به آن افزوده     اثرات انتقالي تجزيه و تحليل و تفسير ناشي از مسئله         مطالعه را دو برابر مي كند و پيچيدگي        
 . اثر انتقالي تاثير باقيمانده مداخله بر پيامد در طي دوره اي است كه مداخله قطع شده است

فشارخون ممكن است ماه ها به سطح اوليه       )  ديورتيك(براي مثال، پس از يك دوره درمان با داروي مدر            
 درمان را به اين اميد وارد كند        ن بدو "پاكسازي"براي كاهش اثر انتقالي، پژوهشگر مي تواند يك دوره         .  دباز نگرد 

كه متغير وابسته قبل از شروع مداخله بعدي به حالت طبيعي برگردد، ولي دانستن اينكه آيا تمام اثرات انتقالي از                        
 وقتي انتخاب مناسبي هستند كه تعداد افراد تحت          بطور كلي، مطالعه هاي ضربدري تنها    .  بين رفته اند مشكل است   
 . كنيم اثرات انتقالي مسئله اي نيستروامطالعه محدود باشد و ب
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  ـ  طرح مجموعه زماني 4كل ش

 صد اجراي يك كارآزمايي ق
طور كلي در صورت امكان به پرسش هاي پژوهشي بايد با كارآزمايي هاي تقسيم تصادفي شده پاسخ داده                ب

يت عمده يك كارآزمايي تقسيم تصادفي شده استعداد آن براي كنترل تاثير متغيرهاي مخدوش كننده                    مز.  شود
براي برخي پرسش هاي پژوهشي، يك كارآزمايي ممكن است        .  است و در نتيجه پاسخ هاي قطعي تر فراهم مي كند        

 پيوسته باشد و به سرعت به مداخله        و كم هزينه تر از مطالعه هاي مشاهده اي باشد، بويژه اگر متغير وابسته             سريع تر 
براي مثال، نشان دادن رابطه بين چربي رژيم غذايي و كلسترول سرم در يك مطالعه مشاهده اي                      .  پاسخ دهد 

. كارآزمايي به نسبت آسان است      كي، ولي انجام آن در      )بخاطر خطاهاي سنجش متغير رژيم غذايي     (مشكل است   
 مخدوش كنندگان و اطمينان از اينكه منفعت آن بر خطرش                براي برخي پرسش هاي پژوهشي جهت كنترل       

براي مثال، مطالعه هاي مشاهده اي مدام نشان داده اند افرادي كه بتا ـ             .  مي چربد بوضوح يك كارآزمايي الزم است     
، )21(رند، ولي چهار كارآزمايي بزرگ اين منفعت را نيافتند               اكاروتن مصرف مي كنند خطر سرطان كمتري د         

هاي مطالعه هاي مشاهده اي ممكن است ناشي از مخدوش شدن باشد، زيرا افرادي كه ويتامين ها را مصرف                   يافته 
 .مي كنند ممكن است از آن هايي كه مصرف نمي كنند بيشتر نگران سالمتي خود باشند

 موال وقت گير و گران هستند و اغلب شركت كنندگان را در معرض خطر يا                عه هر حال، كارآزمايي ها م    ب
بنابراين، تا وقتي كه به اندازه كافي راجع به مداخله بدانيم كه پيشنهاد كند يك كارآزمايي                  .  ناراحتي قرار مي دهند  

درمان، ( مداخله    قچنين اطالعاتي شامل تعريف دقي      .  تعيين كننده مقدور است، كارآزمايي ها نبايد انجام شوند          
براي برآورد اندازه نمونه و دوره      (، سود احتمالي مداخله     )فمشاوره، روش جراحي يا مقدار دارو، دوره و طريق مصر          

ر گاه بخاطر   ه.  مي باشند)  براي حفظ ايمني كافي شركت كنندگان      (و اثرات زيان آور احتمالي مداخله        )  كارآزمايي
ني عداد كافي شركت كنندگان پاسخ قطعي بعيد باشد نبايد يك كارآزمايي بالي           تفقدان تقسيم تصادفي، كورسازي، يا      

 .انجام داد
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 الصه خ
 منشور  دريافت نكنند  اگر تعداد قابل توجهي از شركت كنندگان در مطالعه مداخله تحت بررسي را                   ـ 1

، يافته هاي كارآزمايي احتماال كمتر از حد قدرت دارند، سوگرا          در حين پيگيري گم شوند    ، يا   رعايت نكنند   مطالعه را 
 .هستند، يا غيرقابل تفسيرند

، نظير مرگ، سكته قلبي، بستري در بيمارستان و كيفيت زندگي،            باليني مرتبط  نظر  از سنجش هاي   ـ 2
پژوهشگر بايد تا حد ممكن، سنجش هاي پيامدي را در نظر بگيرد كه             .  پرمعني ترين پيامدهاي كارآزمايي ها هستند    

 . كه ممكن است ناشي از مداخله باشد، را پيدا كنداثرات زيان آور رويداد
 روش اصلي است كه مزيت كنترل مخدوش كنندگان را به وسيله تقسيم              هاي با قصد درمان   تحليل    ـ 3

، روش ثانويه اي است كه برآوردي از اندازه تاثير را در افراد رعايت كننده به                تمام منشور تحليل هاي  .  تصادفي دارد 
 .دست مي دهد، بايد با احتياط تفسير شوند

 مي توانند اطالعات كمكي مفيدي فراهم نمايند و استنتاج          روهيتحليل هاي زير ـ گ    با دقت كافي،      ـ 4
براي حفظ ارزش تقسيم تصادفي، زير ـ گروه ها بايد بر اساس سنجش هايي            .  حاصل از يك كارآزمايي را بسط دهند      

 از شروع درمان انجام شده اند، و تحليل ها بايد پيامدهاي بين زيرـ مجموعه هاي تخصيص                 لتعريف شوند كه قب   
 .ادفي شده گروه هاي مطالعه را مقايسه كنندتص

 تفاوت مهم بين كارآزمايي هاي باليني و مطالعه هاي مشاهده اي اين است كه در يك كارآزمايي                      ـ 5
 يك كارآزمايي بايد اطمينان دهد كه شركت          پايش ضمني .  باليني، عملي روي شركت كنندگان انجام مي شود        

كه نتوان پرسش پژوهشي را       شده اند، مداخله مفيد دريغ نشده، يا در صورتي        كنندگان با مداخله زيان آور مواجه ن       
 .پاسخ داد كارآزمايي ادامه نيابد

نند تحت شرايط مساعد كارآيي     ا چندين نوع طرح كارآزمايي تقسيم تصادفي شده وجود دارند كه مي تو            ـ 6
 .را بطور قابل توجهي افزايش دهند

 . كارآزمايي مستقل را به قيمت يك كارآزمايي فراهم مي كند امكان اجراي دوطرح فاكتوريل) لفا
 . متغيرهاي مخدوش كننده آغاز مطالعه را متعادل مي كندجفت هاي جور شدهتقسيم تصادفي ) ب
 . مطالعه موثر دسته هايي را كه بطور طبيعي وجود دارند ميسر مي سازندتقسيم تصادفي گروهي) ج
دارد كه در طي دوره مداخله هاي مختلف       )  تقسيم تصادفي نشده    ( يك گروه  طرح هاي مجموعه زماني  )  د

 .پيامدهاي هر فرد را با خودش مقايسه مي كند
د مخدوش كننده را كنترل كنند و اندازه           ن اگر اثرات انتقالي مسئله اي نباشند مي توان        طرح ضربدري )  ه

 .نمونه را به حداقل برساند
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 بررسي و كنترل همه گيري ها
 

 دكتر سيدمنصور رضوي
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه پزشكي اجتماعي

 

 هداف درس ا
 

 : نتظار مي رود بعد از مطالعه اين مبحث، فراگيرنده، قادر باشد ا
 ي را تعريف كند و براي آن مثال هايي ذكر نمايدهمه گير 

ا تعريف و با يكديگر     ر)  Cluster  ( كالستر و)  Aberration    ( انحراف ،)  Outbreak  (اژه هاي طغيان و 
 مقايسه نمايد

 ثال هايي ارائه دهد مCluster و Outbreak راي تحقيقاتب 

 هداف بررسي يك همه گيري را فهرست كندا 

 لگوهاي مختلف همه گيري را شرح دهدا 

 مقايسه نمايد را با يكديگر "مداوم"و  "لحظه اي"ي هاي تك منبعي همه گير 

 راي انواع الگوهاي همه گيري، مثال هايي ارائه دهدب 

 نحني هاي همه گيري تك منبعي لحظه اي،  تك منبعي مداوم و پيشرونده را رسم كندم 

 راحل بررسي يك همه گيري را فهرست نموده، در باره هر مرحله، توضيح دهدم 

 قدامات مربوط به قطع زنجيره انتقال را بيان كندا 

 ماتي كه با انجام آن ها، از ابتالي افراد مستعد جلوگيري مي شود را ذكر كندقداا 

 مونه اي از گزارش نهايي يك همه گيري مفروض را نقد نمايدن 
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 پيدمي چيست ؟ا
 يك بيماري، رويداد، رفتار ويژه مرتبط با           "غيرمعمول"بروز  :  بارتست از    ع)  Epidemic(همه گيري  

كه آشكارا بيش از رويداد     )  نظير سوانح و تصادفات   (، يا ديگر وقايع مرتبط با بهداشت        )مانند مصرف سيگار  (سالمت  
وارد پيش بيني شده، مواردي است كه پيش از وقوع                م  .اشدب)  Expected Occurrence  (پيش بيني شده 

 واقعه يا    بيماري، "حد قابل انتظار  "وقوع بيش از    ه عبارت ديگر،    ب  .همه گيري در آن منطقه روي مي داده است       
رفتار ويژه را نسبت به حالت عادي، در همان منطقه، در همان جمعيت و در همان فصل از سال ، همه گيري                         

 .مي گويند
از اين رو حتي يك مورد از آن نيز           .  حالت عادي در اياالت متحده وجود ندارد           در "وبا"مثال بيماري   

ولي در كشوري مثل بنگالدش كه حالت بومي دارد، حتي          .   تلقي شود  "همه گيري بالقوه "مي تواند در آن كشور يك      
يادآور مي شود  .  مشاهده چند صد مورد از اين بيماري نيز مي تواند عادي تلقي شود و بروز آن قابل پيش بيني است                   

 Epizootic  را)  مثل دام ها (جانوران    همه گيري در ساير     و Epornithic  ي بيماري در پرندگان را     همه گيركه  
از بيماري هاي مشتركي كه به ويژه در بين حيوانات به صورت همه گير در مي آيند مي توان، سياه زخم،                    .  گويندمي 

 .ي ژاپني و اسبي را نام برد ها آنسفاليت وQ  تب مالت، هاري، آنفلوآنزا، تب دره ريفت، تب
ب وحشت   به كار مي برند كه كمتر موج       "همه گيري" را به جاي      (Outbreak)  "طغيان"عضي واژه   ب

در اپيدمي و طغيان، اختالف موارد       .  مردم شود و واژه همه گيري را براي بروز بيش از اندازه بيماري بكار مي برند                
داريم تحت عنوان   ر  در مقابل، اصطالحي ديگ    .  پيش بيني شده و موارد پيش آمده از نظر آماري معنادار است               

وزيع معمولي را بيان مي كند و اين تجاوز از نظر آماري           نحراف، صرفا تجاوز از ت     ا ”Aberration"" يا   "انحراف"
 هفته اخير را با تعداد گزارش شده از بيماري در            4 ، موارد گزارش شده در     "انحراف"جهت محاسبه   .  معنادار نيست 

  .ذشته مقايسه مي كنيم گ سال5

 مثال هايي از همه گيري ها

با ايران كه به علّت تغذيه جوندگان مخزن            در خوزستان در جريان جنگ عراق           "سالك"فزايش موارد   ا •
) فلبوتوم(بيماري از پس مانده هاي غذايي رزمندگان در بيابان ها و در نتيجه، افزايش تراكم پشه ناقل بيماري                  

 پديد آمده بود
 ايجاد شده بود    "ه سو رق" در كرمانشاه كه در اثر آلودگي آب رودخانه          1369ـ70ر سال    د E  ي هپاتيت همه گير •

 ب ابتالي عده اي از سكنه شهر كرمانشاه و مرگ عده اي از زنان باردار گرديدو موج
 روز بيش از حد مورد انتظار وبا در برخي نقاط كشورب •
 پس از تهاجم ارتش عراق به شمال آن كشور و            1370ي حصبه در بين آوارگان عراقي كه در سال           همه گير •

 و بروز همه گيري حصبه مقاوم به درمان با كلرامفنيكل در            پناهنده شدن مردم آن منطقه به ايران اتفاق افتاد         
  1374تهران و چند استان ديگر در سال 

تعدادي از استان هاي     در 1380 و   1379ي سال هاي   ط)  CCHF  (روز تب خونريزي دهنده كنگو ـ كريمه       ب •
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  ايران
 در جريان    1373ن مدرسه اي در اردكان يزد در سال            اروز هيستري دسته جمعي در بين دانش آموز           ب •

واكسيناسيون همگاني فلج اطفال، كه طي آن دانش آموزان به هيستري جمعي با بروز حالت فلجي دچار                      
  در بين دانش آموزان شهرستان سردشت1381شدند، و بروز بيماري مشابه در سال 

 در بين دانش    روز بيش از حد مورد انتظار آبله مرغان، اوريون، گلودرد چركي، عفونت هاي تنفسي ويروسي               ب •
 آموزان و كودكان مهدكودك ها در نقاط مختلف كشور

  روز تعداد زيادي از حوادث، تصادفات رانندگي و بيماري هاي مزمنب •
 روز هرچند سال يكبار آنفلوآنزا در اثر دريفت آنتي ژنيك در نقاط مختلف كشورب •
يك شپش موجب عقب    ر مي گويد   زينس.  ي تاريخي بيماري هاي طاعون و تيفوس در جوامع انساني          همه گير •

  كه اين جمله مبين رخنه اپيدمي تيفوس در بين افراد ارتش ناپلئون استنشيني ناپلئون از مسكو شد
 ي آنفلوآنزا، جنون گاوي، سياه زخم، بروسلوز و غيره در حيواناتهمه گير •
 آسيا در اوائل سال     ناشي از كرونا ويروس در جنوب شرقي      )  سندروم تنفسي حاد و شديد      (SARSهمه گيري   •

  ميالدي و سپس انتشار جهاني آن به صورت پاندمي2003
 

 بسياري از حاالت  يا بيماري هاي ديگر كه دائما جوامع انساني با آن ها دست به گريبانند و در اين نوشته                         و
 .مختصر، فرصت پرداختن به آن نيست

  ررسي همه گيريب
ز الگوي مورد انتظار تجاوز كند، بايستي آن رخداد را از لحاظ             قتي بروز يك بيماري ا    ودر سيستم مراقبتي،    
 :نوعند ر دهيم اين گونه مطالعات دوااپيدميولوژيك، مورد بررسي قر
Outbreak Investigation   

   Cluster Investigationو

 Outbreak Investigations  
عفوني حاد به كار مي روند و رايج ترين        ين نوع تحقيقات، غالبا براي همه گيري هاي محدود بيماري هاي          ا

نوع مطالعه اي كه در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرد، مطالعه كوهورت گذشته نگر است و غالبا جهت شناسايي                      
 به صورت فوري در جامعه انجام مي شوند و           الاين نوع مطالعات معمو   .  علّت، بر پاسخ هاي افراد مبتال تكيه دارد       

 يبدون فرضيه هستند و براي ايجاد فرضيه ابتدا نياز به انجام مطالعه توصيف               .  رد انتظار است  پاسخ سريع نيز مو    
 .است

 با اين نوع مطالعات، رابطه        1979در سال   :  مثال.  ين تحقيقات غالبا كاربرد ملّي يا بين المللي دارند           ا
به زنان توصيه شد كه     در پي آن     شخص شد و  م)  TSS)Toxic Shock Syndrome  استفاده زنان از تامپون با    

 مشاهده شد   1992جهت پيشگيري از ابتالء به اين بيماري از تامپون هاي سالم استفاده نمايند و يا اينكه در سال                    
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دند ودر پي آن دچار       ش E. coli O157:H7   نفر به علت مصرف همبرگر دچار اسهال خوني ناشي از             500كه  
يز فوت كردند و در پي بررسي اين رخداد، توصيه هايي پيرامون              نفر از آنها ن     4سندرم هموليتيك اورميك شده و       

 .رديدگ شيوه پخت همبرگر پيشنهاد

Cluster Investigations 
. گويند مي  Cluster  جمع بيش از حد مورد انتظار وقايع يا بيماري هاي نسبتا ناشايع را در يك منطقه                  ت

سرطان ها، سقط هاي خود به خودي، خودكشي،         :  رمطالعات كالستر معموال براي بيماري هاي غيرعفوني نظي         
. يز مي گويند  ن Small area Analyses  طالعات كالستر را  م .به كاربرده مي شود  .  .  .  ناهنجاري هاي مادرزادي و    

 .ستا) Case Control Study  (رايج ترين نوع طراحي اين گونه مطالعات، مطالعه مورد ـ شاهدي

  هداف بررسي همه گيريا

 ب بروز همه گيري شده اندجعلل و عواملي كه موعيين ت •
 ناسايي منبع يا منابع عفونتش •
 ناسايي راه هاي انتقال و انتشارش •
چه (و كي   )  چه مكاني ؟  (، كُجا   )  چه زماني ؟  (عيين دامنه همه گيري با پاسخگويي به سئواالت كِي           ت •

 )با چه كيفيتي(و چگونه ) كساني ؟
 .ا همه گيري و جلوگيري از بروز مجدد آنرائه پيشنهاداتي براي مبارزه با •

  لگوهاي مختلف همه گيريا
 ) (Common Source Epidemics) لحظه اي و مداوم( همه گيري تك منبعي  ـ1
 ) (Propagated Epidemics همه گيري پيشرونده ـ2
 ) Slow or Modern Epidemics ( همه گيري هاي آرام و يا نوين ـ3

  )1نمودار ((Point source) منبعي لحظه اي ي تك همه گيرويژگي هاي 

 از يك محل و منبع شروع مي شود •
 بروز ناگهاني دارد و موارد بيماري بطور همزمان بروز مي كنند •
 تعداد موارد سريعا افزايش و كاهش مي يابد •
 منحني همه گيري يك موج داشته و امواج ثانوي ندارد •
 .بيماري مربوطه استطول مدت همه گيري به اندازه يك دوره كمون  •
 : ند مثالچ

    مسموميت هاي غذاييـ
   ابتالء به هپاتيت از مصرف يك نوع نوشابه در يك جشنـ
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   همه گيري ناشي از عفونت كامپيلوباكتريايي با منشاء شيرآلوده در يك مدرسه شبانه روزيـ
 .در بوپال هندوستان   فاجعه نشت گازـ
 

ت 
پاتي

د ه
وار

م
A 

 دسامبر رنوامب اكتبر

  1978 در آركانزاس، نوامبر و دسامبر A ـ منحني همه گيري با منبع مشترك لحظه اي هپاتيت 1نمودار 
 

هال
 اس

ارد
مو

 

 1990ژانويه  1989دسامبر 

  ـ منحني همه گيري با منبع مشترك مداوم ناشي از يك بيماري اسهالي در ميسوري 2نمودار 

 )2نمودار ( (Common source - continuous) ي تك منبعي مداومهمه گير

 محدود به يك محل نيست •
 شروع تدريجي دارد و موارد بطور غيرهمزمان بروز مي كنند •

ورد
م

 
يه 

اول
(I

nd
ex

 c
as

e)

 موارد

 موارد در تماس با غذا

  ثانويهموارد

اسهال آبكي
اسهال خوني

مصرف آب جوشيده

پوسيدگي لوله اصلي آبكلرينه كردن آب
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 .اي امواج ثانوي نيز هسترمنحني همه گيري دا •
 .طول مدت همه گيري بيش از يك دوره كمون بيماري است و تداوم آن نيز بيشتر مي باشد •
 
 : ند مثالچ

 چاه آبآلودگي آب يك  •
 ) مثل سوزاك(انتقال بيماري از يك فرد ناقل  •
 .واكسن آلوده اي كه در سطح كشور توزيع شده •

   ـ سير همه گيري پيشرونده3نمودار 

 )3نمودار ( (Propagated) ي پيشروندههمه گير

 البا منشاء عفوني داردغ •
 ظر ايمن نيستندر جامعه اي ايجاد مي شود كه افراد آن جامعه نسبت به بيماري مورد ند •
در چنين جامعه اي آنقدر بيماران، افراد سالم را مبتال مي كنند كه شمار افراد مستعد، خاتمه يافته و آن ها نيز                       •

 ايمن گردند
 وره اين اپيدمي خيلي طوالني تر از انواع ديگر استد •
 ي گيردانتقال يا از شخص به شخص يا از ناقلين بندپا و يا به وسيله مخازن حيواني صورت م •
 : ند مثالچ

  A همه گيري هپاتيت •
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 همه گيري فلج اطفال •
 همه گيري آنفلوآنزا   •

  ي آرام يا نوينهمه گير

 .ي هايي كه در جامعه محسوس نيستند، نظير همه گيري سرطان ها را همه گيري آرام مي گويندهمه گير

 ه كساني همه گيري را شناسايي مي كنند؟چ
يدميولوژيست ها مي توانند از طريق مربيان مهدكودك ها، آموزگاران،          زشكان، مسئولين بهداشتي و اپ      پ

سيستم هاي مراقبت    مديران كارخانه ها، رسانه هاي جمعي، نشريات محلّي، آزمايشگاه ها، مراكز بهداشتي درماني،            
 رسي موارد  كاركنان مراكز نگهداري سالمندان، با مشاهده موارد غيبت ها، بر         و)  Surveillance systems  (بيماري

(Case Investigation)   بررسي ،  (Survey) ر سطح جامعه، بررسي دفاتر آزمايشگاه ها، بيمارستان ها، مراكز           د
 .فوريت هاي پزشكي و نظاير آن وقوع اپيدمي را شناسايي كنند

ن در  مچنين، مشاهده بعضي از همه گيري ها در حيوانات مي تواند براي بروز موارد بيماري يا همه گيري آ              ه 
 .مثال همه گيري سقط جنين يا خونشاشي در احشام و نظاير آن. بين انسان ها هشدار دهنده باشد

 راحل بررسي يك همه گيري حادم
 وتصميم مي گيريد كه به بررسي      دماني كه از وقوع يك همه گيري بطور رسمي يا غيررسمي آگاه مي شوي           ز

 : آن بپردازيد، مراحل زير را طي كنيد

 د را براي فعاليت در عرصه تشكيل دهيد تيم خو ـ1

مثال تخصص هاي باليني،    (ر اين مرحله، برحسب نوع بيماري، نيروهاي تخصصي مورد نياز تيم                   د
، تجهيزات و امكانات مورد نياز      .  .  .  )اپيدميولوژيست، حشره شناس، متخصص بهداشت محيط، آموزش بهداشت و          

 .ر يك از اعضاي تيم تحقيق را مشخص نماييدرا تدارك ببينيد و تقسيم كار كنيد و نقش ه

   وجود همه گيري را تاييد كنيد ـ2

 نفري  600 نفراز يك آسايشگاه     120مثال وقتي   .  اهي وجود اپيدمي بديهي است و نيازي به تاييد ندارد          گ
 تاييد همه گيري   ال به بادسرخ شده اند و اين موضوع نگراني هاي زيادي را در ميان سربازان ايجاد كرده،               تسربازان مب 

طالعات الزم جمع آوري،     ا Surveillance  موارد ديگر، بايستي از مركز مديريت بيماري ها و نظام         .  نيازي نيست 
ن مورد بررسي قرار گيرد و با انجام        آ)  Trend  (وضعيت بيماري از لحاظ  فراواني قبلي و فعلي با هم مقايسه و روند             

 آن را تعيين و سپس       ، Attack Rates و   Standard deviation  ري دو تست هاي آماري و محاسبه آستانه همه گي     
 .همه گيري را تاييد نماييم
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 ا تعريف و تشخيص را تاييد كنيدر) Case  (  مورد ـ3

جنبه هاي اپيدميولوژيك، عوامل      ا با توجه به تظاهرات باليني،        ر)  Cases  (شخيص موارد بيماري   ت
  و )Probable  (تشخيص محتمل   ،)Suspected  (تشخيص مظنون   :پاراكلينيك و علل بيماري به سه نوع          

به عبارت ديگر، در حالتي، تشخيص ما تنها بر اساس            .  قسيم بندي مي كنند   ت )Confirmed  (تشخيص قطعي 
مثال تب، لرز،   .  از طرفي يافته هاي باليني در بسياري از بيماري ها مشترك هستند           .  يافته هاي باليني استوار است    

 رات جلدي در خيلي از بيماري ها ديده مي شود پس تشخيص بر اين پايه زياد نمي تواند اختصاصي باشد                سردرد و بثو  
مثال در اينجا مي توانيم مظنون به تيفوئيد شويم ولي بيماري هاي ديگر را              .   فقط مارا مظنون به بيماري مي كند       و

نيز استفاده كنيم، مثال آزمايش ويدال نيز در          حال اگر از يافته هاي پاراكلينيكي غيراختصاصي        .  درنمي توان رد ك  
فردي همراه با يافته هاي فوق مثبت باشد ما را يك قدم به تشخيص نزديك تر كرده ولي هنوز هم نمي توانيم                         

فقط مي گوييم احتماال بيمار    .  بگوييم تشخيص، صددرصد صحيح است و جز تيفوئيد بيماري ديگري مطرح نيست            
اني كه با كشت خون يا آزمايش  هاي ديگر سالمونالتيفي را نيز جدا كنيم، ديگر                    زم  مبتال به تيفوئيد است و      

ا تعريف مي كنيم و براساس آن به بررسي افراد جامعه مي پردازيم و              ر Case  تشخيص ما قطعي خواهد بود لذا ابتدا      
 مي كنيم و بدين    يه گير  درصدجامعه براي انجام آزمايش هاي پاراكلينيكي نمون      20 الي   15جهت تاييد تشخيص، از     

 .وسيله تشخيص را تاييد مي نماييم

   داده هاي مربوط به زمان، مكان و شخص را جمع آوري كنيد ـ4

 ، به همه گيري هاي مشابه در طي سال هاي گذشته، در همان مقطع زماني توجه                    "زمان"ر مورد    د
 دوره نهفتگي، مدت و منحني همه گيري و        مي كنيم به شيوع فصلي، سال، ماه، هفته، روز و ساعت شروع بيماري،            

 .نوسانات آن بيماري توجه مي كنيم
 Type of  (ا تفسير منحني زماني همه گيري ها مي توانيم به نكات كليدي مهمي نظيرنوع مواجهه                ب

Exposure  (،      نحوه انتشار )                    تنفسي، مدفوعي ـ دهاني، تماس پوست به پوست، تعويض خون يا دريافت
  ، زمان مواجهه، دوره نهفتگي، يافتن موارد پيش قراول        .  .  .  )ني، گزش حشرات يا جوندگان ناقل و        و خ فراورده هاي

(Sentinel case) ليهاو (Primary case)ثانويه و (Secondary Case)  ستيابي پيدا مي كنيمد. 
بيماري شناخته  ند نفر بيماراني هستند كه در ابتداي رخداد يك          چ  موارد پيش قراول   الزم به ذكر است كه    

موارد   يماراني هستند كه در ابتداي يك همه گيري از يك منبع مشترك مبتال مي گردند و                 ب موارد اوليه .  مي شوند
وردي است كه توسط محقق كشف         م Index Caseثانويه، معرّف انتشار شخص به شخص بيماري است و              

 .مي شود
روستا، محله، موسسه و      ر، حاشيه شهر، شهرك،    ، به منطقه اقليمي، كشور، استان، شه        "مكان"ر مورد   د

بررسي هاي بوم  .  كال اطالعات مربوط به محيط توجه نموده، از نظر بوم شناختي آن ها را مورد بررسي قرار مي دهيم                
بررسي آب، هوا، محيط فيزيكي، فاضالب، غذا و نمونه هاي غذايي، رطوبت، حرارت، سموم،                :  شناختي عبارتند از  

 . . .، ناقلين و مخازن و منابع
وقتي محل  .  عني نقطه گذاري روي نقشه نيز مفيد است        ي Spot Map  ر بررسي هاي محيطي، استفاده از    د
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)  روز و براي حصبه يك هفته       2ـ3مثال براي بيماري شيگلوز     (وقوع موارد اوليه بيماري به مدت يك دوره كمون           
 پس از گذشت مدتي برابر يك دوره كمون بروز          روي نقشه منطقه را با يك رنگ عالمتگذاري و مواردي كه                

مي كند را با رنگ ديگري نشان دهيم، به راحتي مي توانيم چگونگي انتشار آن بيماري و عوامل وابسته آن را                          
 1850 كنترل بيماري وبا در شهر لندن در سال            ، Spot Map  يكي از بهترين مثال هاي استفاده از     .  بررسي نماييم 

 .ودب) John Snow (توسط جان اسنو
سن، جنس، وضعيت تاهل، شغل، وضعيت        :  ، به ويژگي هاي دموگرافيك نظير       "شخص" در مورد     و

اقتصادي ـ اجتماعي، سواد، بعد خانوار، نژاد، مذهب، كيفيت زندگي، قد، وزن، رفتار، عادات شخصي، سوابق                        
ژگي هاي ديگر  ويه و ايمني و      بيماري، سوابق مصرف دارو و بستري، سوابق خانوادگي، مسافرت، وضعيت تغذي              

 .نياز توجه مي كنيم برحسب
جموع داده هاي به دست آمده از اخذ شرح حال، معاينات باليني و اطالعات آزمايشگاهي، به عالوه                      م

 .داده هاي مربوط به عوامل مساعد كننده و شرايط ويژه در تصميم گيري بعدي به ما كمك خواهد كرد

  را تجزيه و تحليل كنيد  داده هاي جمع آوري شده ـ5

ر اينجا با مقايسه فراواني ها با يكديگر، روابط داده ها را با هم مشخص مي كنيم و به اختالفات معني دار                    د
تجزيه و تحليل داده ها اطالعات كافي را به ما مي دهد كه به طور منطقي مشخص كنيم كه رخداد                     .  پي مي بريم 

 .چرا و چگونه ايجاد شده است

 يدييه هاي خود را تنظيم نما  فرض ـ6

معموال در  .  خود را تنظيم مي كنيم    )  هيپوتزهاي(عد از جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها، فرضيات              ب
 : تدوين فرضيه به دنبال موارد زير هستيم

  عامل اتيولوژيك •
• Index Case   
  منبع و مخزن احتمالي •
  الگو و راه هاي احتمالي انتشار و انتقال •
  حيطيعوامل م •
  دوره كمون •
  مدت بيماري •
  زمينه هاي بروز بيماري •
• . . .  

 .يجاد فرضيه، اولين كار واقعي در اپيدميولوژي توصيفي استا
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 ستنده) at risk  (  مشخص كنيد چه كساني در معرض خطر ـ7

 در  يمثال بيماري هاي هموفيلوس  .  عضي بيماري ها در سن، جنس، شغل و شرايط ويژه اي ايجاد مي شوند           ب
 سال، وبا، در    30اطفال و سالمندان، واژينيت كانديديايي منحصرا در زنان، اورتريت گنوكوكي بيشتر در جوانان زير                

كساني كه از آب آلوده استفاده مي كنند، مسموميت با سرب در كساني كه در مركز آلوده شهرهاي پرترافيك زندگي                   
 و اُنكولوژي در بيمارستاني كه آبله مرغان          ون در بخش هاي خ    مي كنند، بيماري اُرف در دامداران، افراد بستري        

طغيان كرده است و صدها مثال ديگر كه مي توان با در نظر گرفتن شرايط ويژه هر يك، افراد در معرض خطر آن                        
 .اشد بالبته ممكن است اين كار در مناطق گسترده نيازمند بررسي. بيماري يا حالت خاص را مشخص نمود

 اي خود را بيازماييده   فرضيه ـ8

ر اينجا با مطالعات آماري، تحليل وضعيت و آشكار كردن روابط معني دار، فرضيه هاي خود را اثبات يا رد                   د
 .مي كنيم

   پيشنهادهاي خود را درباره كنترل همه گيري تنظيم كنيد ـ9

تقال و حفظ افراد سالم تنظيم      ر اينجا پيشنهادهاي خود را درباره مبارزه با منابع و مخازن، قطع زنجيره ان             د
 .مي كنيم

   از بررسي خود يك گزارش تهيه كنيد ـ10

در گزارش خود به موارد     .  عد از بررسي همه گيري بايستي آن را به مقامات مسئول بهداشتي گزارش كنيم            ب
 : زير اشاره مي كنيم

، وضعيت بهداشتي،   ماعيتيژگي هاي محل، شرايط آب و هوايي، هرم جمعيتي، وضعيت اقتصادي ـ اج             و
سيستم هاي مراقبت از بيماري، همه گيري هاي مشابه قبلي، ويژگي هاي اولين مورد، تعريف مورد بيماري، روش                  
شناسي بررسي، ويژگي هاي پرسشنامه بررسي، گروه هاي تحت بررسي، نوع مطالعه، نمونه ها و فنون آزمايشگاهي،               

اي انتقال، منابع و مخازن، فرضيات، تست هاي آماري، محدوديت ها و           ه هراداده هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي،     
زارش بايد قانع كننده و پيشنهادها نيز بايد عملي،           گ بديهي است كه      .پيشنهادهاي عملي براي كنترل همه گيري     

 .علمي و راه گشا باشند

ـ 11 رائه راحي وا  ط   جهت بررسي عميق تر و همه جانبه همه گيري يك مطالعه سيستماتيك               
 نماييد

ال كه در يك حالت فوري، پاسخي سريع براي مقابله با همه گيري پيداكرده ايم، بهتر است با يك                       ح
   كوهورت گذشتــــــه نگـــــــر   و)  Case-Control Study  (مطالعـــه عميق تر نظير، مطالعات مورد شاهدي      

)Retrospective Cohort Study (د شده را بيشتر مورد بررسي قرار دهيمضعيت بيماري يا حالت ويژه ايجاو. 
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  بارزه با همه گيريم
هت مبارزه با همه گيري بيماري هاي عفوني، هم بايستي با حمله به عامل عفونت، زنجيره انتقال را قطع                 ج

 .كنيم و هم افراد مستعد را در مقابل بيماري محافظت نماييم

 : قدامات مربوط به قطع زنجيره انتقال عبارتند ازا

و گزارش، درمان ناقلين انساني،      )  در صورت لزوم  (ان بيماران، جداسازي آن ها، رديابي موارد تماس         مرد
: شناسايي و مبارزه با مخازن حيواني، مبارزه با ناقلين غيرانساني، عفونت زدايي، از بين بردن شرايط مساعد مثل                     

 .محل هاي تخم ريزي ناقلين، غذاي آلوده و غيره

 : ه حفظ  افراد مستعد عبارتند ازقدامات مربوط با

موزش، حفاظت فردي، واكسيناسيون، پيشگيري دارويي، بهسازي محيط، محدود نمودن حركت جمعيت             آ
س از بررسي همه گيري، براي مبارزه با آن ممكن است مواردي از            پ  .و بهبود وضع تغذيه   )  در صورت امكان و لزوم    (

 .اقدامات فوق را به كار ببريم

 ه گيري را خاتمه يافته تلقي كنيم ؟ه موقع همچ
 .قتي دو دوره كمون از بيماري بگذرد و مورد ديگري اتفاق نيفتدو

 :خالصه 
زماني كه از وقوع يك همه گيري آگاه مي شويد، بر حسب نوع بيماري، در اسرع وقت تيم بررسي را                         

هر مرحله اقداماتي را كه بايد انجام        تشكيل دهيد و نحوه بررسي همه گيري را مرحله به مرحله مرور كنيد و در                  
دهيد مشخص نموده، كارها را بين افراد گروه، تقسيم كنيد و پس از گردآوري اطالعات، در مورد كنترل اپيدمي،                      

 .اقدام نماييد

 :واقعه مشروحه زير را مطالعه و در مورد آن فكر كنيد 
در يك برنامه كشوري،    .  زد هستيد فرض كنيد شما رئيس مركز بهداشت شهرستان اردكان در استان ي            

ضمن .   سال، در دو نوبت به فاصله يك ماه، عليه بيماري فلج اطفال، واكسينه شوند              5قرار است كليه كودكان زير      
انجام تبليغات وسيع، طي يك برنامه ريزي منسجم، داوطلبين مردمي آموزش ديده، خانه به خانه به سراغ                         

تا اينكه نوبت اول واكسيناسيون گروهي       .  نها واكسن فلج اطفال مي خورانند     سال مي روند و به آ       5كودكان زير   
(Mass Vaccination)                          با موفقيت كامل به پايان مي رسد و يك هفته بعد، در حالي كه خود را براي انجام 

ه مرحله دوم واكسيناسيون آماده مي كنيد به شما خبر مي دهند كه سه نفر از دانش آموزان دختر يك مدرس                        
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راهنمايي، فلج شده اند و در حاليكه هنوز تشخيص بيماري اين سه نفر، تاييد نشده است تعداد مبتاليان در همان                    
شما در كميته بررسي اپيدمي از چه افرادي با          .   نفر ميرسد  21 روز به    3-4ظرف  .  مدرسه و يك دبستان مجاور    

 كنيد؟ در مورد توصيف زمان، مكان و شخص           چه توانايي هايي استفاده مي كنيد؟ چگونه تشخيص را تاييد مي           
افراد در معرض خطر چه اطالعاتي را جمع آوري مي كنيد؟ فرضيه هايي كه تدوين مي كنيد كدامند؟ و در نهايت                    

 براي كنترل همه گيري چه پيشنهادهايي ارائه مي دهيد؟

تاي احمدآباد، از    در بين دانش آموزان روس      1373توضيح اينكه اين همه گيري جالب توجه، در سال           
 . بود(Mass Hysteria)توابع شهرستان اردكان يزد، رخ داد و يك مورد بسيار جالب از هيستري دسته جمعي 

چنانچه مايل به كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه هستيد مي توانيد به مجله پژوهش در پزشكي، مجله پژوهشي دانشكده  
 . مراجعه كنيد1376، مهر و آذر 3، شماره 21سال پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
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ـ 9 براي مديريت بهداشت شهرستان ـ  ناشر مركز        راهنماي اپيدميولوژي   :   منصور، وزيريان پرويز   ا شجاعي تهراني حسين، شمس     

  .1372مديريت بيماري هاي واگير، تهران، 
 

ـ 10 انتشارات جهاد دانشگاهي   .  فريدمن، ديباچه اي بر اپيدميولوژي، ترجمه جانقرباني محسن و صادقي حسن آبادي علي            .  د. گري  
 . 1372،  ) ماجد(
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 (Clusters)بررسي تجمع هاي بيماري 

 اهميت، روش ها و اصول راهنما
 

 دكتر محسن رضائيان
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، دانشكده پزشكي، گروه پزشكي اجتماعي

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 عريف نموده با ذكر مثال با همه گيري و طغيان، مقايسه نمايدتجمع را ت 

 و مراحل بررسي تجمع بيماري ها را توضيح دهد انواع تجمع بيماري را فهرست نموده 

 نحوه جمع آوري اطالعات اوليه را شرح دهد 

 ميزان اهميت تجمع گزارش شده را ارزيابي كند 

 سي كندامكان انجام يك مطالعه اپيدميولوژيك را برر 
 

 
 
 

 مقدمه
 به گردآمدگي، نزديكي از بيماري و يا وقايع مرتبط با سالمت،               cluster)  (Diseaseتجمع بيماري   واژه  

بررسي اين قبيل تجمع هاي    .  نظير بيماري هاي مزمن، صدمات، خودكشي و نقائص در بدو تولد اشاره مي نمايد               
براي مثال، تجمع جغرافيايي يك بيماري ممكن است در         .  شدبيماري مي تواند از جنبه هاي گوناگوني حائز اهميت با       

اين علّت يا علل مي تواند شامل يك عامل        .  شناخت علّت و يا علل به وجود آورنده آن بيماري كمك شاياني نمايد             
گاهي اوقات نيز، يك    .  عفوني بوده و يا عوامل مستعد كننده اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي نظير فقر را در برگيرد                 

 مي تواند باعث پيدا شدن يك تجمع         (Industrial plant)عامل محيطي آلوده ساز نظير يك كارخانه صنعتي            
 . بيماري گردد
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مطالعه تجمع بيماري از نقطه نظر هاي ديگري نيز به ويژه براي مسئولين بهداشت يك جامعه بسيار حائز                  
منطقه ، موجبات دلهره و اضطراب را براي ساكنين          معموالً، احتمال رخ داد تجمع بيماري در يك         .  اهميت مي باشد 

اگرچه ممكن است تجمع مورد نظر يك تجمع غيرواقعي باشد، اما اگر به ترس ايجاد                  .  آن منطقه فراهم مي آورد   
شده در مردم، پيرامون يك تجمع واقعي و يا خيالي بيماري، پاسخ مناسب از طرف مسئولين بهداشتي داده نشود،                     

لت و تبليغ موضوع در رسانه هاي گروهي عوارض بسيار ناگواري بر روي سالمت مردم جامعه و                 ممكن است با دخا   
 . ارتباط آنها با مسئولين بهداشتي پديد آيد

. نمونه هاي متعددي از اين تجربيات ناگوار از كشورهاي مختلف، حتي ايران نيز گزارش گرديده است                   
 و نقش   1381ران مدرسة در روستاي اسالم آباد سردشت در سال           براي نمونه، در كشور ايران مساله بيماري دخت        

رسانه ها در تبديل موضوع به يك مشكل بسيار حاد، نمونه بارزي از ميزان اهميت بررسي تجمع بيماري در يك                      
 ميالدي و يك برنامه      1983اما بايد توجه داشت كه مثال بسيار معروف در اين زمينه به سال                  .  منطقه مي باشد 

 . انگلستان برمي گردد(Yorkshire)زيوني در يوركشاير تلوي
اين برنامه توجه عموم مردم بريتانيا را به افزايش سرطان خون كودكان در اطراف يك كارخانه فرآوري                    

 تغيير نام    (Sellafield) كه بعدها به نام سالفيلد       (Windscale)مواد راديواكتيو در منطقه اي به نام وينداسكيل       
گزارشگر اين برنامه تلويزيوني، اين سوء ظن كه احتماالً مواد راديواكتيو خارج شده از كارخانه،                    .  مودداد، جلب ن  

دانستن اين نكته جالب توجه است كه        .  مسبب چنين افزايشي در سرطان خون كودكان بوده است را ايجاد نمود             
وص سالمت نيروي شاغل در كارخانه       تهيه كننده اين برنامه در ابتدا قصد داشت كه برنامه مستندي را در خص                 

هنگامي كه او مشغول تهيه برنامه خود بود، به طور تصادفي از مردم محلي در باره تعدادي از                     .  مذكور تهيه نمايد  
 كه در نزديك كارخانه قرار گرفته بود،         (Seascale)موارد سرطان خون كودكان در روستاي به نام سي اسكيل             

برنامه اي كه خود به يكي از        .  موضوع به محور اصلي برنامه وي تبديل شد          اطالعاتي كسب نمود كه همين        
اگرچه مطالعات اپيدميولوژيك متعاقب اين     .  معروفترين مثالهاي موجود در زمينه بررسي تجمع بيماري تبديل گرديد         

 نمود، اما علت آن     برنامه تلويزيوني، افزايش سرطان خون كودكان در منطقه مورد نظر را بيشتر از حد انتظار برآورد                
، علت اين افزايش تحت     مطالعه مورد ـ شاهدي   در يك   .  را خارج شدن مواد راديواكتيو از كارخانه تشخيص نداد         

تابش اشعه راديواكتيو قرار گرفتن پدران اين كودكان كه قبل از تولد كودكشان در كارخانه فوق كار مي كردند،                       
 . تعيين گرديد

ت كه هر نظام بهداشت و درماني، براي نمونه وزارت بهداشت، درمان و                بنا بر داليل فوق، ضروري اس      
آموزش پزشكي در ايران، و يا دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، داراي يك هسته مركزي جهت قبول                       

چنين هسته اي مي بايد   .  مسئوليت و بررسي دقيق موشكافانه تجمع هاي بيماري، اعم از واقعي و يا خيالي باشند                 
راي برنامه منظم و دقيق در جهت بررسي هاي سبب شناسي، تامين، حفظ و ارتقا سطح سالمت و رفع                             دا

نگراني هاي مردم منطقه تحت پوشش خود بوده تا تجمع واقعي بيماري را در اسرع وقت از تجمع فرضي و ذهني                      
اضر با هدف طرح بررسي علمي      از همين رو گفتار ح    .  آن بيماري تشخيص داده و به شيوة علمي با آن مقابله نمايد            

تجمع بيماري به رشته تحرير درآمده و در برگيرنده تعاريف موجود از تجمع بيماري، شرحي از انواع تجمع بيماري                     
 .و ارائه اصولي راهنما براي انجام چنين بررسي هاي علمي خواهد بود
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 تعاريف موجود از تجمع بيماري 

بيماري به عمل آمده است، اما در اغلب متون، تعريفي را كه              اگرچه تا كنون تعاريف متعددي از تجمع         
:  ميالدي به شرح زير از تجمع بيماري به عمل آورده، مورد استناد قرار مي دهند                 1989 در سال    (knox)ناكْس  

 يك گروه رويداد در يك منطقه جغرافيايي كه از نظر تعداد و تجمع بيشتر از آني است كه عامل شانس باعث به وجود                        «
تعريف به عمل آمده به شرح زير از تجمع بيماري در فرهنگ اپيدميولوژي، اگرچه تا حدود                  »  .آمدن آنها شده باشد   

بسيار زيادي مشابه با تعريف فوق مي باشد، اما از آن وسيع تر بوده و نه تنها تجمع مكاني بلكه تجمع زماني را نيز                         
ي ها يا وقايع در مكان و يا زمان در مقاديري كه به نظر مي رسد بيشتر                تجمع وقايع نسبتاً نادر از بيمار     «:  در بر مي گيرد  

 » .از مقداري باشد كه عامل شانس باعث رخ دادن آنها شده باشد

اگر :  ارتباط متقابل تجمع بيماري با عوامل زمان و مكان، منجر به طبقه بندي سه گانه زير مي گردد                      
 مي نامند و   (spatial clustering) دهد آن را تجمع مكاني        چنانچه تجمع بيماري فقط در يك مكان خاصي رخ         

 ناميده خواهد   (temporal clustering)اگر تجمع بيماري در زمان خاصي اتفاق افتد تحت عنوان تجمع زماني               
 نيز به اين معني است كه ميزان بروز بيماري در           (space-time clustering)تجمع بيماري در زمان و مكان       .  شد

 مناطق باالتر از مناطق ديگر بوده كه اين ميزان باالي بروز در مناطق مورد نظر، در طول زمان نيز تغيير                       برخي از 
 .الزم به توضيح است كه تمركز اين فصل بيشتر بر روي تجمع هاي مكاني خواهد بود. مي نمايد

ماري         و تجمع بي     (outbreak)، طغيان    (epidemic)ضروري است كه مابين سه واژه همه گيري             
cluster)  (disease   به افزايش مشخص و واضح رخ داد بيماري ها و شرايط مربوط به             همه گيري.   افتراق قائل شد 

 به همه گيري هاي محلّي اطالق      طغيانواژه  .  بيماري اطالق مي گردد كه در يك جامعه يا منطقه رخ مي دهد              
غيان همچنين ممكن است به همه گيري هاي جغرافيايي        واژه ط .  مي گردد، كه در يك جامعه يا منطقه رخ مي دهد         

اما همانطور كه   .  وسيع نيز اطالق گردد، به شرط آن كه يك منبع مواجهه مشترك، مورد سوء ظن قرار گرفته باشد                  
گفته شد واژه تجمع به گروهي از رويداد بيماري و يا شرايط مرتبط با بيماري اطالق مي گردد كه در مكان و يا                          

را در بر مي گيرد    )  نظير، سرطان خون، سقط خود به خودي و خودكشي        (داده و معموالً بيماري هاي نادري      زمان رخ   
بنابراين، اگرچه هركدام از اين سه واژه به         .  كه اغلب فرض مي شود در اثر مواجهه با عوامل محيطي رخ مي دهند             
يند، اما كاربرد هركدام داللت بر معاني          نما توزيع غيريكنواخت موارد بيماري در منطقه مورد بررسي اشاره مي             

 .مختلفي مي نمايد

 انواع تجمع بيماري 

هر چند كه   .  تقسيم بندي مربوط به انواع تجمع بيماري را مي توان به شيوه هاي گوناگوني انجام داد                  
ا به اين    ر (null-hypothesis)صرفنظر از هرگونه تقسيم بندي، مي توان در همه انواع تجمع بيماري فرضيه صفر              

گونه تعريف نمود كه خطر نسبي ابتالء به بيماري در سرتاسر منطقه مورد بررسي ثابت بوده و رويداد موارد بيماري                     
ها، تجمع بيماري را به دو دسته بزرگ به شرح            در يكي از بهترين انواع تقسيم بندي       .  به يكديگر وابسته نمي باشد   
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 :زير تقسيم نمود ه اند
 و يا   (general clustering)تجمع عمومي بيماري    لعات مربوط به تجمع بيماري را،       نخستين دسته از مطا   

در اين قبيل مطالعات، محققين به دنبال       .   نام نهاده اند  (large scale clustering)تجمع بيماري در مقياسي وسيع      
ورد بررسي در مقياس يا     بررسي محلّ دقيق تجمع بيماري نبوده، بلكه به دنبال پيدا نمودن ميزان تجمع متغير م                 

از نظر توزيع متغير    )  مثالً استان هاي همجوار  (اگر چنانچه تعداد زيادي از مناطق همسايه         .  منطقه وسيعي مي باشند  
مشابه هم باشند، آن وقت تجمع بيماري در مقياس وسيع تشخيص             )  مثالً ميزان ميرايي از خودكشي     (مورد نظر   

عي، تبعات بسيار زيادي را به همراه خواهد داشت كه يكي از مهمترين              تشخيص وجود چنين تجم    .داده خواهد شد  
متاسفانه با تمام   .  آنها عدم اجازه استفاده از روش هاي آماري معمول به خاطر وابستگي داده ها به يكديگر مي باشد                

ايي آسيب هاي  اهميتي كه بررسي تجمع بيماري در مقياس وسيع دارد، اما مطالعات مربوط به اپيدميولوژي جغرافي                
براي نمونه، اگرچه تا كنون مطالعات متعددي در زمينه              .  گوناگون، كمتر به محاسبه آنها همت گماشته اند          

اپيدميولوژي جغرافيايي خودكشي در دنيا به عمل آمده است، فقط در مطالعات اندكي مي باشد كه تجمع ميزان هاي                  
براي افرادي كه عالقمند به مطالعه بيشتر در خصوص         .  ستخودكشي در مقياسي وسيع مورد محاسبه قرار گرفته ا        

اين تجمع بيماري مي باشند، توضيح اين نكته خالي از لطف نيست كه مقاله اي به زبان فارسي در خصوص موضوع                    
 .   فوق از راقم اين سطور تدوين و به زيور طبع آراسته شده است

تجمع بيماري بپردازيم كه موضوع اصلي اين گفتار         اكنون بهتر است به دسته دوم از مطالعات مربوط به            
را تشكيل داده و شامل مطالعاتي مي باشد كه در آن محققين به مشخص نمودن مكان دقيق تجمع بيماري                          

 طبقه بندي گرديده،    (specific clustering)چنين مطالعاتي تحت عنوان تجمع اختصاصي بيماري          .  مي پردازند
 . مي باشد(non-focused)غيرمتمركز  و (focused)تمركز مكه خود شامل دو دسته كلي 

در مطالعات متمركز، پژوهشگر به دنبال يافتن ارتباط يك مركز آلوده كننده بالقوه، مثالً يك كارخانه                     
هايي، مثالً مرگهاي ناشي از سرطان خون، مي باشد كه در فاصله             فرآوري مواد راديواكتيو، با موارد بيماري يا مرگ        

فرضيه مخالف فرضيه صفر در اين مطالعه آن         .  ، مثالً در شعاع پنج كيلومتري، از آن كارخانه رخ داده است             معيني
 است كه آيا تعداد موارد بيماري و يا مرگ مشاهده شده در محدوده جغرافيايي مورد نظر بيشتر از حد انتظار است؟

بتالء به بيماري در نزديكي يك منبع بالقوه          اين گونه بررسي هاي مربوط به تجمع بيماري ها كه در آن خطر ا               
خطرناك مانند يك كارخانه بازيافت مواد اتمي، و يا در نزديكي يك شاه راه و يا خطوط انتقال برق مورد مطالعه                        

معموالً، ساده  ترين راه بررسي اين قبيل      .  قرار مي گيريد، يكي از دشوارترين شيوه هاي بررسي تجمع بيماري مي باشد         
ا انتخاب يك دايره با شعاعي ثابت در اطراف آن مركز بالقوه خطرناك و يا انتخاب راهرويي با عرض ثابت                      تجمع ه

در اطراف خطوط بالقوه خطرناك و مقايسه فراواني موارد بيماري داخل محدوده مورد نظر با موارد بيماري خارج از                    
ررسي مي توان به انتخابي بودن شعاع دايره و يا         از ميان مهمترين مشكالت مربوط به اين شيوه ب        .  محدوده مي باشد 

از همين رو نتايج حاصل از اين شيوه          .  عرض راهرو كه به اصطالح منطقه جداسازي ناميده مي شود اشاره نمود            
بررسي، ارتباط بسيار نزديكي با مقدار شعاع دايره و يا عرض راهرو داشته و با تغيير اين مقدار، نتايج حاصل از                           

البته، روش هاي آماري پيچيده تري براي بررسي اين قبيل تجمع بيماري ها            .  كامالً متفاوت خواهد بود   بررسي نيز   
 . نيز ابداع گرديده است كه خوانندگان عالقمند مي توانند به مقاالت مربوطه مراجعه نمايند
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ماري و يا مرگ    تعداد موارد بي  :    ، پژوهشگر به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه         مطالعات غيرمتمركز در  
رخ داده، مثالً خودكشي، در كدام ناحيه از نواحي جغرافيايي مورد بررسي، بيشتر از حد مورد انتظار مي باشد؟ در اين                     
دسته از مطالعات، براي پيدا كردن تجمع بيماري در مناطق جغرافيايي مورد بررسي، بهترين و ساده ترين راه پايش                    

(monitoring)       در طول زمان بوده كه براي انجام اين منظور، تهيه اطلس بيماري ها و                    ميزان بروز بيماري
با اين وجود، مي بايد به اين نكته       .  بهره گيري از شيوه هاي نمايش جغرافيايي داده ها بهترين وسيله قلمداد مي گردد          

غرافيايي با  مهم توجه داشت كه كاربرد اطلس هاي توزيع جغرافيايي بيماري تنها به منظور شناختن مناطق ج                     
ميزانهاي باال و پائين بوده و براي مشخص ساختن اين نكته كه آيا تغييرات مشاهده شده در ميزانهاي بروز بيماري                    
به علت شانس پديد آمده و يا اين كه آنها واقعاً مبين تفاوتهاي جغرافيايي مي باشند، نياز به آزمونهاي آماري وجود                      

 (testing بيماري، استفاده از آزمونهاي آماري مكرر            ي مربوط تجمع   مشكل مهم اين قبيل بررسي ها      .  دارد
(multiple                    مي باشد كه ممكن است تنها بر اساس شانس، يكي از مناطق، داراي ميزانهاي بروز بيماري باشد كه 

 البته، روش هاي آماري پيچيده تري براي حل اين مشكل         .  با بقيه مناطق به گونه معني داري متفاوت مي باشد           
 .توسط متخصصين امر ابداع گرديده است كه در منابع مربوطه قابل دسترسي است

 اصول راهنماي بررسي تجمع بيماري ها 

در بررسي تجمع هاي اختصاصي بيماري،  همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه ممكن است اغلب اين                  
براي نمونه، مركز   .  به دانش موجود اضافه ننمايد    تجمع ها غير واقعي بوده و از همين رو بررسي آنها چيز زيادي را               

 ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد، در فاصله سالهاي              7/1ثبت سرطان در ايرلند شمالي كه جمعيتي بالغ بر            
نتايج بررسي هاي اين مركز    .   مورد تجمع بيماري گزارش شده پرداخته است       10 ميالدي به بررسي     2001 تا   1999

امي اين موارد را تجمع هاي غير واقعي تشكيل داده و از همين رو، مركز مورد نظر موضوع را                    نشان مي دهد كه تم   
در همين راستا نظر برخي  از        .  به نحو مقتضي به اطالع متخصصان، جامعه و وسايل ارتباط جمعي رسانيده است              

ه هاي هنگفتي را بر نظامهاي     متخصصين مبني بر اين كه نبايد اجازه داد بررسي هاي مربوط به تجمع بيماري، هزين             
 .بهداشتي ـ درماني تحميل نمايد كامالً منطقي به نظر مي رسد

اما از طرف ديگر عدم بررسي دقيق تجمع بيماري، ممكن است همان طور كه گفته شد، پي آمدهاي                      
نابراين، ضروري  ب.  جبران ناپذيري را بر روي سالمت مردم وارتباط آنها با نظامهاي بهداشتي درماني ايجاد نمايد                 

است كه نظامهاي بهداشتي درماني داراي برنامه مدوني براي بررسي هرگونه تجمع بيماري اعم از واقعي و يا                       
اين برنامه مي بايد امكان انجام بررسي هاي اپيدميولوژيك مدون و سريع تجمع هاي بيماري هاي              .  غيرواقعي باشند 

 در اياالت متحده، در سال       (CDC)كز كنترل و پيشگيري بيماري ها    در اين زمينه، مر   .  گزارش شده را فراهم نمايد    
 ميالدي اصول راهنمايي را به منظور بررسي تجمع بيماري هاي مزمن گزارش شده به مراكز بهداشتي،                      1990

آنچه كه در پي مي آيد خالصه اي از برنامه فوق مي باشد كه سعي گرديده با استفاده از منابع                    .    تدوين نموده است  
در همين جا توجه به اين نكته ضروري است كه          .  ديگر تكميل و تا حد ممكن، با شرايط كشور ايران منطبق گردد            

مراحل بررسي يك تجمع بيماري مشابهت هاي بسيار زيادي با مراحل بررسي يك طغيان داشته و مي توان با                        
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 :اندك تغييراتي اين مراحل را براي بررسي طغيان ها نيز به كار برد

 جمع آوري اطالعات اوليه و ارائه پاسخ قطعي به فرد گزارش كننده تجمع بيماري: حله اول مر

افراد بسيار زيادي و ازجمله دست اندركاران مراقبت هاي بهداشتي، نويسندگان روزنامه ها و مجالت،                   
در صورت  .  ري باشند مي توانند گزارشگر يك تجمع غيرعادي از بيما        ...  گزارشگران راديو و تلويزيون، معلّمين و        

گزارش تجمعي از يك بيماري بايد اطالعات مربوط به نوع بيماري، تعداد افراد مبتال، سن آنها، دوره زماني كه در                      
آن افراد مبتال گرديده اند، محل دقيق تجمع بيماري، احتمال دخالت يك عامل محيطي در ايجاد تجمع بيماري و                    

دقيقاً بر اساس اين اطالعات و مشاوره با افراد          .  ه، جمع آوري گردد   اطالعات كامل در خصوص فرد گزارش دهند       
باتجربه است كه تصميم قطعي در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت انجام بررسي بيشتر پيرامون تجمع بيماري                    

در اين مرحله، اگر تصميم گرفته شد كه بررسي بيشتر تجمع بيماري ضرورتي ندارد،                 .  گزارش شده اخذ مي گردد   
همچنين بايد به اين نكته توجه داشت       .  حتماً فرد گزارش دهنده تجمع را از داليل اين تصميم كامالً آگاه نمود            بايد  

كه اگر نظام مراقبت فعالي در سطح كشور و يا منطقه وجود داشته باشد، به احتمال گزارش هاي مربوط به تجمع                       
 .بيماري، افزوده خواهد شد

  تجمع بيماري گزارش شدهارزيابي ميزان اهميت: مرحله دوم 

براي شروع اين مرحله، تيم بررسي كننده تجمع بيماري مي بايد به دقت مشخص گرديده و بسته به اين                    
رخ داده است از متخصصين مختلف براي        ...)  جامعه، محل كار، مدرسه و       (كه تجمع گزارش شده در چه مكاني         

، تيم تشكيل شده بايستي از همراهي يك             در صورت امكان   .  شركت در اين تيم دعوت به عمل مي آيد            
با توجه به اينكه    .  اپيدميولوژيست مِيداني كه با مراحل فني يك مطالعه روشمند ميداني آشنا باشد، برخوردار گردد               

بررسي تجمع بيماري معموالً نيازمند سرعت عمل مي باشد، ضروري است كه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور                   
در اين  .  رايط همراه با شماره تلفن هاي آنها را از قبل مهيا نموده و در اختيار داشته باشند                 فهرستي از افراد واجد ش    

مرحله، مي بايد رهبر تيم نيز معين گرديده و مسئوليت تماس با وسايل ارتباط جمعي به عهده تنها يك نفر از اعضاء                     
 : اين مرحله خود به دو زير مرحله تقسيم مي  گردد. تيم گذاشته شود

 
 ارزيابي اوليه: مرحله دوم زير مرحله نخست 

 را  (Case definition)در اين مرحله تيم بررسي كننده، بايد معيارهاي اوليه تعريف يك مورد بيماري                
در (تدوين نموده، سير طبيعي بيماري، عوامل خطر معمول بيماري و ميزانهاي قبلي بروز بيماري در منطقه را                        

در .  در صورت امكان، در اين مرحله مي بايد تشخيص بيماران، مورد تاييد قرار بگيرد            .  يدگردآوري نما )  صورت وجود 
صورتي كه يك مواجهه خاص براي توجيه تجمع بيماري، مورد نظر مي باشد، ممكن است در اين مرحله، مطالعه و                    

 . مرور بر روي گزارش ها و مقاالت علمي مرتبط و مشاوره با متخصصين امر ضروري باشد
 در اين مرحله همچنين مي بايد به مشخص كردن محل و زمان دقيق تجمع و جمعيت در معرض خطر                    
اقدام نموده تا بتوان با بهره گيري از روشهاي آماري به مقايسه اوليه موارد مشاهده شده در مقابل موارد منتظره                       
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ته تلقي نمود و يا آن را به سمت مرحله          اقدام كرده و مشخص نمود كه آيا بررسي تجمع مورد نظر را بايد خاتمه ياف              
اگر در اين مرحله مانند هر مرحله ديگر تصميم به عدم ادامه بررسي گرفته شد، بايد داليل چنين                    .  بعدي سوق داد  

 . تصميمي را به افراد ذينفع و ازجمله فرد گزارش كننده تجمع بيماري اعالم نمود
 

 اوليهتاييد ارزشيابي : مرحله دوم زير مرحله دوم 

هاي مورد نياز، گسترش يافته تا تمامي         در اين مرحله ممكن است تيم بررسي با جذب افراد با تخصص             
بايست نسبت   همچنين در اين مرحله مي    .  قدمهاي طي شده در مرحله قبلي را مورد بازبيني و تاييد مجدد قرار دهد              
استفاده از روشهاي آماري     .  يز اقدام كرد   به پيدا كردن مواردي از بيماري كه تا كنون مشخص نگرديده اند ن                 

در پايان اين مرحله، تيم بررسي كننده بايد با           .  پيچيده تر براي ارزيابي تجمع بيماري ممكن است ضرورت يابد           
 . مطالعه شواهد موجود به ادامه يا عدم ادامه بررسي راي دهد

 تعيين سودمندي آنبررسي امكان انجام يك مطالعه اپيدميولوژيك اضافي و  : مرحله سوم

بررسي تجمع بيماري تا اين مرحله يك مطالعه توصيفي بوده كه اگر قرار باشد ادامه پيدا كند بايستي با                     
بنابراين، در اين مرحله تيم بررسي مي بايد با بررسي مجدد اطالعات جمع آوري             .  يك مطالعه تحليلي تكميل گردد    

ژيك تحليلي در جهت يافتن ارتباط بيماري با عامل خطر تصميم            شده نسبت به امكان انجام يك مطالعه اپيدميولو       
از همين رو، در اين مرحله مي بايست طراحي مناسب مطالعه مشخص گرديده، نوع اطالعاتي كه بايد                       .  گيرد

بر اساس  .  تعيين گردد )  ازجمله نمونه هاي محيطي و يا اندازه گيري فيزيكي و آزمايشگاهي            (جمع آوري گردد    
فوق بايد بودجه و نيروي انساني مورد نياز نيز برآورد گرديده و تاثيرات بالقوه اجتماعي، اقتصادي و                    تصميم گيري  

 . محيطي كه نتايج مطالعه مي تواند به همراه داشته باشد، مورد توجه قرار گيرد

 اجراي دقيق يك مطالعه سبب شناسي : مرحله چهارم

به منظور شناخت عّلت تجمع بيماري طراحي شده است را          در اين مرحله، مطالعه اي را كه در مرحله قبل          
به عبارت ديگر، اين مرحله اجراي يك مطالعه اپيدميولوژيك سبب شناسي به             .  بايد به دقت به مرحله اجرا در آورد       

از اين  .  دقت طراحي شده است و از همين رو مراحل قبلي را مي توان به عنوان پيش نياز اين مطالعه به حساب آورد                    
حله به بعد، اصول راهنماي بررسي تجمع بيماري بستگي كامل به نتايج مطالعه اي پيدا خواهد كرد كه بايد اجرا                     مر

اما به هر صورت، نتيجه نهايي اين مرحله مي بايد تا جاي            .  گردد و لذا ارائه يك چهارچوب كلّي غيرممكن مي باشد        
ع بيماري ختم گرديده و تيم بررسي بايستي به نحو           ممكن به شناخت دقيق علت و يا عوامل به وجود آورنده تجم            

 .مقتضي نتايج مطالعه خود را در اختيار مردم و دست اندركاران مراقبت هاي بهداشتي قرار دهند

 نتيجه گيري
بررسي هاي علمي مربوط به تجمع بيماري نه فقط از نظر سبب شناسي، تامين، حفظ و ارتقا سطح                        
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هايي مي تواند عوارض جبران ناپذيري      كه هرگونه كاستي در انجام چنين بررسي      سالمت مردم ضروري مي باشد، بل    
كه مطالعات موجود نشان     از آنجا .  را بر سالمت مردم تحميل نموده و ارتباط آنها با مسولين بهداشت را تيره سازد                

آمده در تشخيص   ميدهد كه با تغييرات اخير در شيوه هاي زندگي و محيط زيست و همچنين پيشرفت هاي به عمل                  
بيماري ها، احتمال رخ دادن تجمع هاي بيماري، اعم از واقعي و غيرواقعي در آينده نزديك تشديد خواهدگرديد،                     
ضروري است كه نظام بهداشتي درماني كشور و به ويژه دانشگا ه هاي علوم پزشكي داراي برنامه اي مدون براي                     

 .دمقابله و بررسي علمي هرگونه تجمع بيماري باشن
اين نكته به ويژه زماني عمق اهميت خود را آشكار مي كند كه از يك طرف نمونه هاي موفقيت آميز                       
متعددي از بررسي هاي علمي تجمع بيماري ها را مي توان در گوشه و كنار جهان سراغ گرفت و از طرف ديگر                         

 تر نقش مكان در سالمت انسان و        پيشرفت هاي اخير در سخت افزار و نرم افزارهاي رايانه اي امكان بررسي دقيق           
چنين پيشرفت هايي براي سياستگذاران و دست      .  همچنين بررسي علمي تر تجمع هاي بيماري را فراهم نموده است         

 .    اندركاران مراقبت هاي بهداشتي، امكان اتخاذ تصميم هايي را فراهم مي آورند كه از بنياني علمي برخوردار باشد

 خالصه
ي به گردآمدگي نزديكي از بيماري و يا وقايع مرتبط با سالمت، نظير بيماري هاي مزمن،               واژه تجمع بيمار  

تجمع وقايع نسبتاً نادر    «  :  صدمات، خودكشي و نقائص در بدو تولد، اشاره نموده و مي تواند به شرح زير تعريف گردد               
شتر از مقداري باشد كه عامل شانس        از بيماري ها يا وقايع در مكان و يا زمان در مقاديري كه به نظر مي رسد بي                  

 ».باعث رخ دادن آنها شده باشد
به خاطر تغييرات اخير در شيوه هاي زندگي و محيط زيست و همچنين پيشرفت هاي به عمل آمده در                      
تشخيص بيماري ها، مفهوم تجمع بيماري در حوزه مطالعات مرتبط با سالمت از اهميت روزافزوني برخوردار                      

براين، ضروري است كه نظام هاي بهداشتي درماني داراي رويكردي مدون براي بررسي هرگونه               بنا.  گرديده است 
 . تجمع بيماري باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epidemic = همه گيري 
به وقوع موارد يك بيماري در يك جامعه و يا ناحيه كه به طور كامالً واضحي بيش از تعداد مورد انتظار 

 است، اپيدمي يا همه گيري گفته مي شود

Outbreak = طغيان 
واژه طغيان، براي بيان همه گيري هاي محدود در مقابل همه گيري هاي گسترده، مورد استفاده قرار 
 مي گيرد

Cluster = تجمع 
اين واژه معموالً براي بيان تجمع وقايع يا بيماري هاي غيرعادي مثل لوسمي و اسكلروز منتشر، به كار 

 .مي رود
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گوناگون را صولفو تابع  رزمين هاي مختلفسبر طبيب اسـت كــه بيماري هاي ويژه 
آنها را تدبير نمايد رماندو چاره جويي و  يشگيريپبه خوبي بشناسد تا بتواند وسايل 
 ){K1FA2T2J1F3-p. 137}  قانون در طب -ابن سينا (

 
 مقدمه اي بر پزشكي جغرافيايي ايران

 
 دكتر  حسين حاتمي، دكتر ايرج موبدي

 و تهران دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 پزشكي جغرافيايي را تعريف كند 

 تاريخچه پزشكي جغرافيايي در ايران باستان را شرح داده به برخي از باورهاي پوياي آنان اشاره كند 

 كاربردهاي باليني آگاهي نسبت به تاثير شرايط اقليمي را توضيح دهد 

 ت كلّي كشور ايران از نظر شرايط اقليمي را شرح داده هفت اقليم كشور را نام ببردوضعي 

 بيماري هاي شايع در ناحيه غربي ـ مركزي سواحل درياي خزر را نام ببرد 

 دو بيماري شايع در استان گلستان را كه معموالً در مازندران و گيالن يافت نمي شود، نام ببرد 

 ماريهاي مهم منطقه را بيان كندويژگي هاي اپيدميولوژيك بي 

 تاثير گرم شدن كره زمين و تغييرات جوي بر انتشار جغرافيايي بيماري ها را شرح دهد 

 اصول كلّي حاكم بر وضعيت انتشار جغرافيايي بيماري ها در آينده را توضيح دهد 
 

 
 

 اريخچه پزشكي جغرافياييت
بيعي و اقليمي موثر بر سالمت و بيماري انسان            زشكي جغرافيايي، علمي است كه به شناخت عوامل ط           پ 
و بر خالف تصور جهان غرب، شاخه جديدي از جغرافيا نيست بلكه سابقه ديرينه اي دارد و در نوشته هاي                     مي پردازد

  به طور مفصل دائره المعارف پزشكي قانون ابن سيناپزشكي اوائل هزاره دوم ميالدي در كشور ايران و بويژه در 
ره انتشار جغرافيايي بسياري از بيماري هاي مسري و غيرمسري و تاثير شرايط اقليمي بر سالمت و بيماري و                    در با 
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 زمان ابن سينا شرايط آب و هوايي جهان         رمثالً د .  حتّي نوع بيماري ها و شيوع و بروز آن ها توضيح داده شده است            
 :را كالً به پنج اقليم به شرح ذيل، طبقه بندي مي كرده اند

 ديدگاه ابن سينا سطح جهان از اقليم هاي پنجگانه در

 اقليم اول، منطقه استوايي •
 اقليم دوم، منطقه گرمسيري •
 اقليم سوم، منطقه نيمه گرمسيري •
 اقليم چهارم، منطقه معتدله •
 اقليم پنجم، منطقه قطبي •

ن اقليم چهارم با سكنه اقليم      ضمناً مردما .  چهارم، داراي معتدل ترين مزاجند      اقليم  ه ساكنان كوي معتقد بود     
دوم و سوم، متفاوتند، زيرا در اقليم دوم و سوم، خورشيد گاهي در باالي سر آنان و نزديك به آنها است و از گرمي                             
تابش خورشيد، بهره مند مي شوند و گاهي خورشيد دور است و از گرماي آن بي نصيبند و به همين ترتيب اين مردم                         

 .، معتدل المزاج ترندنسبت به اقليم پنجم
بر .  هستند و خاص طايفه يا ساكنان منطقه اي مي باشند و يا در ميان آنها شايعترند                  ژادينبرخي بيماري ها    

گوناگون را به خوبي بشناسد تا بتواند وسائل            صولفو تابع     رزمين هاي مختلف سطبيب است كه بيماري هاي ويژه        
 به  "دراكونكولوس مديننسيس =  كرم مدينه   "ضمناً در مورد    .  دبير نمايد آنها را ت    رماندو چاره جويي و       يشگيريپ

اهل " علّت اين نامگذاري اين است كه         آن زمان اشاره نموده و متذكر ميشود كه         انتشار جغرافيايي اين بيماري در     
خوزستان و بعضي   ين بيماري در    ا سپس اضافه مي كند كه      و  "مدينه حجاز، به نحو شايعي به اين بيماري، مبتال ميشوند         

 .از نقاط ديگر جهان نظير مِصر و جاهاي ديگر نيز شايع است
در بدو بستري نمودن بيماران، در بيمارستان و طي مصاحبه اي كه با آن ها مي نماييم چه بسا توجه به                        

 خوزستان،  مثالً تا قبل از حذف شيستوزوميازيس در        .  انتشار جغرافيايي بيماري ها اولين راهنماي تشخيصي باشد        
بيماري كه با ادرار تيره، در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري مي گرديد و سابقه سكونت در جنوب غربي ايران                     
را ذكر مي نمود يكي از مهمترين تشخيص هايي كه براي وي مطرح مي شد ابتالء به شيستوزوميازيس هماتوبيوم                   

اكستان را ذكر مي كرد شايد ماالرياي فالسيپاروم، در صدر ليست          بود و حال آنكه اگر اين بيمار، سابقه سكونت در پ          
بيماري كه سابقه سكونت در هندوستان را ذكر مي كند و از دفع كرم هاي             .  .  .  تشخيص هاي افتراقي قرار مي گرفت     

در پهن بندبند، شكايت دارد بايستي در درجه اول، تشخيص تنيازيس ناشي از تنياسوليوم، براي وي مطرح شود                      
حالي كه اگر همين بيمار، سابقه مسافرت به خارج ايران را ذكر نكند تشخيص تنيازيس ناشي از تنيا ساژيناتا براي                      

يا بيمار مبتال به تب و لرز عودكننده اي كه در فصل بهار يا تابستان سابقه مسافرت به شمال                   .  .  .  او مطرح ميشود    
آن  باشد زيرا اين بيماري از سال ها قبل، در         )  تب راجعه (يوز  غربي ايران را ذكر مي كند ممكن است دچار بورل           

، مطرح است ناشي از     طب مسافرت  يا   بهداشت سفر منطقه، حالت آندميك دارد و امروزه اگر بحثي تحت عنوان            
 . همين واقعيت ها مي باشد

ليني با ديد   توجه كافي به نحوه انتشار جغرافيايي بيماري ها عالوه بر اينكـه موجب ميشود پزشك با                   
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وسيعتر و كامل تري همة جنبه هاي بيماري را زير نظر داشته باشد ضمناً به تشخيص صحيح و به موقع آن نيز                         
منجر مي گردد و اين موضوعي است كه نه تنها پيش كسوتان عرصه پزشكي و بهداشت كه حتي عرفا و شعراي                       

 بيماري بخصوص، ممكن است ويژه منطقه خاصي از          ايران باستان نيز به آن توجه داشته و مي دانسته اند كه يك           
مملكت باشد و حتي نسبت به اين مسئله مهم كه يك بيماري واحد در نقاط مختلف كشور، ممكن است با                            
داروهاي متفاوتي درمان شود آگاهي داشته اند كه خود، نشان دهنده توجه به اختالف در انتشار جغرافيايي                          

، بعنوان يك فرد غيرپزشك، چنان در اين مورد اظهار نظر مي كند              مولوي كه   بيماري هاي مختلف است به طوري    
 .يك پديده كامالً اِستانده و همه كس فهم، روبرو مي باشد كه گويي در جامعة آن روز با

 
 كجاست          كه عالج درد هر شهري جداســت                   تو رم نرمك گفت شهرن

چيســـتت                                 يستت          خويشي و پيوستگي باو اندر آن  شهر از قرابت ك
 نبضش نهاد و يك به يك          باز مي پرسيد از جور فلـــــــك      دست بر

 زان كنيـــــزك از طريق داستان         باز مي پرسيد حــال دوستـــــان
 

 كه  وجود دارد  بيماري هايي:  ر بروز بيماري ها معتقد است كه       در مورد تاثير ويژگي هاي فردي، ب       بن سينا ا
كليه و مثانه،    كه ممكن است ايجاد سنگ در     !  اين را نيز بدان   .  .  .  هستند و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابند             ارثي

 ژاديني از بيماري ها    برخ.  .  .  درد مفاصل و بويژه نقرس، ارثي است و از پدر به كودك، منتقل مي شود                 .  .  .  ارثي باشد   
 .هستند و خاص طايفه يا ساكنان منطقه اي مي باشند و يا در ميان آنها شايعند

در هر كسي بر حسب شرايط مزاجي در سنين مختلف، نژاد و نوعيت نژادي، روي آورها بر بدن و روي آورهاي                       
 .ي انسانرواني تفاوت هايي هست و هر حالتي رهنموني است براي تشخيص سالمت و بيمار

 هميت موضوع و كاربردهاي عمليا
شرايط اقليمي و موانع طبيعي نظير اقيانوس ها، از يك طرف و وابستگي بعضي از عوامل عفونتزا به ناقلين                   

و مخازن خاص، از طرف ديگر باعث محدود شدن بعضي از بيماري ها به مناطق خاصي از كُره زمين گرديده و                         
م از عوامل ذكر شده مربوط نبوده بلكه شرايط اقتصادي و فرهنگي بعضي از                  گاهي اين محدوديت به هيچ كدا      

كشورها مانع دستيابي به كنترل و ريشه كني برخي از بيماري ها گرديده و حال آنكه بسياري از كشورهاي ديگر،                      
يت جهاني  چنين توفيقي را كسب نموده اند و اين در حاليست كه امنيت بهداشتي هر كشوري، تنها در سايه امن                      

بهداشت، حاصل مي گردد زيرا عليرغم محدوديت جغرافيايي بسياري از بيماري هاي مسري، مسافرت هاي سريع                 
السير و مبادله كاالهاي مختلف بين كشوري، كلّ جهان را به سياحتگاه يا بازارچه محدودي تبديل كرده است كه                     

 كاال بين كشورهاي    "تُن" در حال پرواز يا ميليون ها        هر لحظـه ميليون ها نفر از كشورهايي به كشورهاي ديگر،          
مختلف، در حال مبادله است و همه اين ها يعني تماس نزديك تمامي سكنه كره زمين با يكديگر و احتمال بالقوه                      

با اين وجود حتي در اين شرايط، كانون هاي جغرافيايي           .  انتشار بيماري هاي محدود و منطقه اي به ساير مناطق         
 ها به قوت خود باقي بوده آگاهي از انتشار جغرافيايي بيماري ها براي برنامه ريزي هاي بهداشتي هر كشوري                  بيماري
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الزم است تا از موقعيت هر بيماري در كلّ جهان و مناطق مختلف، با خبر گردد و تدابير بهداشتي الزم براي                            
ساير مناطق را در سياستگذاري هاي بهداشتي خود       مسافرين خود به كشورها و استان هاي ديگر و پذيرش مسافر، از            

بگنجاند و بديهي است كه هرچه كشورها به همديگر، نزديكتر باشند اشتراكات و تشابهات بيشتري در سرنوشت                    
بهداشتي آنان وجود دارد و لذا آگاهي از وضعيت بيماري هاي هر منطقه جغرافيايي، براي كشورهايي كه در آن                       

 . از اهميت بيشتري برخوردار ميباشدمنطقه واقع شده اند

 عوامل موثر بر محدوديت جغرافيايي يك بيماري
 اكنينس ـ ويژگي هاي ژنتيكي و شيوه هاي زندگي 1
 حلمدر . . .   ـ وجود عوامل بيماريزاي بيولوژيك، شيميايي، فيزيكي، فرهنگي و 2

 لف ـ مشخصات ساكنين مناطقا
 تلفـ تجمع گروه هاي قومي در مناطق مخ 1
  ـ تجمع گروه هاي مذهبي در مناطق متفاوت2
  ـ اشكاالت ژنتيك3

  ـ مشخصات منطقه جغرافياييب
 ـ مشاهده ميزان وقوع باال در كلّيه گروه هاي قومي ساكن منطقه 1
  ـ عدم مشاهده ميزان وقوع باال در همان گروه هاي قومي ساكن ساير مناطق2
رد اين منطقه مي شوند به همان ميزاني كه افراد بومي ساكن، مبتال                  ـ ابتالء افراد سالمي كه به تازگي وا            3

 )به استثناء بيماري هاي منطقه اي ارثي(مي گردند 
 ـ عدم ابتالء افراد بومي منطقه كه به مناطق ديگر مهاجرت كرده اند و يا بهبودي از آن بيماري با ترك منطقه                         4
 )به استثناء بيماري هاي منطقه اي ارثي(
 مورد بيماري هاي مشترك بين حيوانات و انسان، حيواناتي كه در همان منطقه زندگي مي كنند نيز با شيوع                     ـ در  5

 .زيادي مبتال شده، ضوابط فوق، شامل آنان نيز بشود
و مخصوصا آب و هوا و ساير جنبه هاي           حيط زيست مبديهي است كه در بين عوامل مورد اشاره، تاثير            

حيوانات و گياهان موجود در محل زيست انسان مي شود، از اهميت وااليي برخوردار                اكولوژيكي كه باعث بقاي      
 عالوه بر نقش مهمي كه در تعيين محيط حيواني دارد ممكن است مستقيما باعث                 ،حيط گياهي مضمناً  .  مي باشد

ش بارزي در   نيز به نوبه خود نق       حيط فيزيكي مهمانگونه كه   .  بيماري هاي ناشي از تماس يا مصرف آن ها گردد        
 ميزان  ،حيط فرهنگي مايفاء نموده،   .  .  .  بروز بيماري ها و ناتواني هاي ناشي از تاثير مستقيم حرارت، سرما، ارتفاع و              
 .تاثير محيط  زيست، محيط گياهي و محيط فيزيكي را تعديل يا تشديد نمايد

ي بيماري ها استفاده از     شايان ذكر است كه يكي از كاربردهاي عملي و بسيار مهم انتشار جغرافياي                    
راقبت از  مو  )  بيماري ها  (راقبت سنتي م  و سيستم هاي )  9 گفتار   9فصل    (ب مسافرت طداده هاي مربوطه در     
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است و بدون اغراق اگر كاربرد توجه به انتشار جغرافيايي بيماري ها به همين               )  3 گفتار   8فصل    (نشانگان باليني 
 .ضوعات بهداشت عمومي به حساب مي آمدموارد، محدود مي شد باز هم جزو اهم مو

 وضعيت كلّي كشور ايران از نظر شرايط اقليمي و انتشار جغرافيايي بيماري ها
هرچند درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور ايران واقع شده است ولي                          

از شمال غربي به جنوب     (رُس در جنوب    و زاگ )  از شمال غربي به جنوب شرقي     (وجود سلسله جبال البرز در شمال       
همانند ديوارهاي عظيم و بسيار مرتفعي مانع نفوذ رطوبت و ابرهاي بارانزا به نواحي مركزي                )  2و1تصاوير  (،  )شرقي

در حاليكه در شمال كوه هاي البرز و غرب كوه هاي زاگرُس، وضع به گونه ديگري است و از نعمت                  .  كشور، مي شوند 
باداني ناشي از آن برخوردار بوده بدينوسيله شرايط اقليمي متنوع و حتي متضادي در نقاط                    رطوبت و باران و آ     

مختلف سرزمين كهنسال ايران پديد آمده موجبات تنوع حيوانات و گياهان متنوع و به تَبع آن بيماري هاي                          
هرنشيني را نمي توان از نظر     گوناگوني را فراهم كرده است و هرچند در پزشكي جغرافيايي، بيماري هاي ناشي از ش              

اقليمي به درستي، طبقه بندي نمود ولي به طور كلّي مي توان سرزمين ايران را به هفت منطقه، تحت عنوان                          
 .اقليم هاي هفتگانه تقسيم كرده و بيماري هاي مرتبط با هريك از اين مناطق را شرح داد

 

  ـ نماي شمالي كوهستان البرز، قله دماوند1تصوير 
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  ـ مسير رشته كوه هاي زاگرُس2تصوير  

 فت اقليم كشور ايران ه
 لف ـ مناطق ساحلي درياي خزر كه به دو قسمت غربي ـ مركزي و شرقي تقسيم مي شودا

 ب ـ مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان كه به دو قسمت غربي و شرقي تقسيم مي شود
  ج ـ منطقه كوهستاني و مرتفع فالت مركزي

 د ـ مناطق كوهپايه اي فالت مركزي 
 ه ـ مناطق صحرايي 

 

 نطقه ساحلي درياي خزرم

  قسمت غربي و مركزيـ 1
منطقه اي است مرطوب و پر     .   مي باشد مازندران  استان گيالن و  اين منطقه از سواحل درياي خزر، شامل         

ارتفاع مناطق دشت   .   ميلي متر مي رسد   1000  تا بيش از       800باران به طوري كه ميزان بارندگي ساليانه آن به            
 درجه  20 تا   15ساحلي آن تقريباً همسطح دريا است و از هواي معتدلي برخوردار بوده، ميانگين حرارت آن بين                     

اين اقليم داراي نقاط باتالقي فراوان و دشت هاي همسطح دريا، مزارع برنجكاري وسيع و كوه هاي               .  سانتيگراد است 
غذاي عمده مردم، ماهي، برنج و گوشت         .  سرسبز و رودخانه هاي متعدد و پرآبي مي باشد        پوشيده از جنگل هاي     
در جنگل، انواع حيوانات جنگلي مانند گراز، شغال، گربه وحشي، پلنگ و انواع پرندگان،                 .  گوسفند و گاو مي باشد   
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 .ده استزندگي مي كنند و دامنه كوه هاي مشرِف به درياي خزر، از جنگل هاي انبوه پوشيده ش
 

  ـ  يكي از مناظر استان گيالن3تصوير 

 

  ـ يكي از مناظر استان مازندران4تصوير 

 كيلومتر بنا شده    120 در يك قسمت كوهستاني و يك قسمت جلگه اي ساحلي به طول             استان مازندران   
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ه شرق كشيده شده    رشته هاي متعدد سلسله جبال البرز در جنوب مازندران قوس عظيمي را كه از غرب ب                  .  است
اين سد عظيم مانع ورود رطوبت       .  است تشكيل مي دهد و شهرهاي اين استان را از استان مركزي جدا مي كند                

درياي مازندران به نواحي مركزي مي شود و توقّف اجباري ابرها در دامنه شمالي البرز توليد بارندگي مي نمايد لذا                     
هواي .  در اين منطقه، رودهاي متعدد و پرآبي وجود دارد         .  بوه مي باشد اين ناحيه پوشيده از جنگل هاي سرسبز و ان        

منطقه، معتدل و مرطوب است، بادهايي كه از غرب مي وزد گرم و باران زا است و وزش بادهاي زمستاني در شرق و                     
اين به طور كلّي ريزش باران در       .  شمال شرقي باعث ايجاد برودت و سردي هوا شده و سبب ريزش برف مي گردد              

 هستند و طي قرون گذشته به اين         نژاد آريايي اكنين اين منطقه گيلك بوده كه از          س .منطقه كمتر از گيالن است    
 .ناحيه مهاجرت كرده اند

 ي شايع در ناحيه غربي ـ مركزي ساحل درياي خزربيماري ها
 كند به طوري كه    شرايط اقليمي اين منطقه، زمينه را براي بروز و شيوع برخي از بيماري ها مساعد مي                  

باران هاي سيل آسا از طرفي باعث افزايش رطوبت هوا و به تبع آن افزايش بقاي كيست انگل ها و بعضي از                           
باكتري ها در محيط مي شود و از طرف ديگر منجر به تشكيل مرداب ها و باتالق هايي مي گردد كه نهايتا به                          

بسياري از اين مناطق به دليل وجود ابرهاي طوالني، در بيش           ضمناً  .  كانون هاي وسيع تكثير پشه، تبديل مي گردند     
از نيمي از ايام سال، از نعمت تابش آفتاب و خواص ضد ميكروبي آن محرومند و شيوع باالي راشتيسم در اين                          

    .مناطق، نبايد دور از انتظار باشد
هاي پشه و ارتباط     در مجموع، به علّت وجود جنگل ها و مناطق باتالقي محل نشو و نماي الرو                       

فاضالب ها با آب هاي سطحي در مناطق كوهستاني و سفره آب هاي عمقي در مناطق دشتي و وجود جنگل به                       
عنوان پناهگاه حيوانات جنگلي كه ممكن است مخازن بسياري از بيماري هاي مشترك انسان و حيوان باشند اين                   

ترك بين حيوانات و انسان و نيز آلودگي هاي انگلي و             اقليم مي تواند جايگاه طبيعي بسياري از بيماري هاي مش         
از انگلهاي شايع انسان در اين ناحيه مي توان استرونژيلوئيدس استركوراليس، كرم           .  مخصوصا انگلهاي روده اي باشد   

 . و فاسيوال هپاتيكا را نام برد. . . قالبدار، تنيا ساژيناتا 

 استرونژيلوئيدس استركوراليس
يكي از انگلهاي شايع نواحي جنگلي است و شيوع آن در بين ساكنين منطقه زماني                    سترونژيلوئيدس  ا 
الرو اين انگل همانند تخم كرم قالبدار از طريق ورود فضوالت انساني به آب هاي                   .  بوده است %  20بيش از   

 .سطحي و سپس به شنزارها در تماس با دست و پا، پوست را سوراخ كرده به بدن راه مي يابد
يچيده بوده به دو شكل انگلي، و آزاد، صورت          پ كرم استرونژيلوئيدس استركوراليس، بسيار      دگييكل زن س

 يعني زماني كه الروها از طريق پوست وارد بدن انسان مي شوند به جريان خون                سيكل انگلي طبيعي  در  .  مي گيرد
ضاي دروني آن ها راه يافته به سمت اپي        راه يافته، خود را به ريه ها مي رسانند و با سوراخ كردن جدار آلوئول ها به ف               

گلوت باال مي آيند و پس از رسيدن به حلق، بلعيده شده و سرانجام در روده باريك، مستقر مي شوند به طوري كه از                      
تخم ها عمدتاً در   .   هفته به طول مي انجامد     4لحظه ورود به پوست بدن تا تبديل به كرم بالغ تخم گذار، حدود                  
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ود خارج شده و الروها را آزاد مي كنند كه از طريق مدفوع، به محيط خارج راه يافته، پس از                        مخاط از پوسته خ   
 خود ادامه مي دهند و     زندگي آزاد پوست اندازي به اشكال بالغ نر و ماده، تكامل يافته در شنزارهاي سواحل دريا به                 

دي كه بدون كفش يا با بدن برهنه با           بديل شده، با سوراخ كردن پوست افرا       تيا به الروهاي عفوني فيالريفرم،       
 البته راه معمول ايجاد عفونت در انسان تماس       .  شنزارها و خاك هاي آلوده، تماس مي يابند به بدن آن ها راه  مي يابند          

وست با خاك آلوده به الرو فيالريفرم است ولي ممكن است از طريق مخاط قسمت تحتاني روده يا پوست اطراف                    پ
 مجددا به سيكل زندگي خود در بدن انسان ادامه دهد و حتي در زمينه سركوب ايمني و مصرف                      مقعد افراد آلوده  

سندروم داروهاي سركوبگر اين سيستم، ممكن است باعث ايجاد خودآاليي بسيار شديد و كشنده اي تحت عنوان                  
 . ، گرددعفونت خطير

ت مي نمايند بايد از تماس طوالني      ساكنين استان هاي شمالي و افرادي كه به سواحل درياي خزر مسافر            
مدت بدن خود با ماسه ها و خاك هاي نرم اينگونه مناطق، خود داري نمايند و همكاران پزشك نيز الزم است قبل                      
از تجويز داروهاي سركوبگر ايمني و ازجمله استروئيد طوالني مدت يا با مقادير زياد، حتما با درخواست آزمايش                      

 استرونژيلوئيدس، آسوده خاطر شوند وگرنه موجبات بروز خودآاليي شديد داخلي و سندروم             مدفوع از نظر وجود الرو    
 .عفونت خطير و مرگ بيماران را فراهم خواهند كرد

 رم قالبدارك
وجود دشت هاي ساحلي در كرانه هاي خزر، بارندگي هاي مكرر و وجود مزارع برنج در اين نواحي شرايط                   

بدار و تداوم بيماري ناشي از آن فراهم كرده است و هرچند هر دو گونه انگل يعني                   مناسبي را براي بقاي كرم قال     
 در منطقه، يافت مي شود ولي آلودگي حاصله در اغلب موارد، ناشي             نكاتور امريكانوس  و   آنكيلوستوما دئودناليس 

ي اخيرا به طرز فاحشي     از نكاتور امريكانوس است كه در ساليان گذشته باعث آلودگي شديد مردم منطقه گرديده ول              
 .از بروز و شيوع آن كاسته شده است

رم هاي قالبدار بالغ عمدتاً در قسمت فوقاني روده كوچك زندگي كرده و به وسيله كپسول هاي دهاني                  ك
يانگين خون از دست رفته روزانه توسط هر كرم           م  .قوي به مخاط روده متصل گرديده به خونخواري مي پردازند          

 ميلي ليتر مي باشد و متوسط طول       2/0 ميلي ليتر و براي آنكيلوستوما دئودناله حدود         03/0س، حدود   نكاتور امريكانو 
 تخم توليد كرده و باعث       7000رم هاي بالغ، روزانه به طور متوسط        ك از طرفي    . سال است  5عمر انگل در حدود      

ر دماي مناسب و خاك مرطوب       تخم ها همراه با مدفوع، از بدن خارج شده و د            .  آلودگي شديد محيط مي گردند    
ماس با خاك آلوده باعث نفوذ الروها به بدن شده الروها از            تصفحات شمال، به الرو عفونتزا تبديل مي گردند و لذا          

طريق جريان خون، خود را به ريه ها رسانده با سوراخ كردن ديواره آلوئول ها از طريق ترشحات تنفسي به ناحيه                       
به طوري كه از لحظه نفوذ الرو       .  عده رسيده، سرانجام در روده باريك، مستقر مي شوند       حلق رسيده، پس از بلع به م      

 . هفته به طول مي انجامد4-6به پوست تا بلوغ كامل و تخم گذاري انگل حدود 
، و  )Ground itch  (زمين خارش تظاهرات بيماري، در ابتدا ممكن است با خارش شديدي تحت عنوان             

ولي تظاهر اصلي بيماري، شامل آنمي فقر آهن و         .  پولر در محل نفوذ الرو، جلب توجه كند       قرمزي و بثورات ماكولوپا   
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سوء تغذيه مزمن ناشي از فقر پروتئين باشد و شدت بيماري، در ارتباط مستقيم با بار كرمي و ميزان آهن رژيم                          
  .غذايي مبتاليان مي باشد

ساكنين استان هاي شمالي و افرادي كه به             ، به منظور پيشگيري از بروز آلودگي ناشي از كرم قالبدار
سواحل درياي خزر مسافرت مي نمايند بايد از تماس طوالني مدت بدن خود با ماسه ها و خاك هاي نرم اينگونه                      

  .مناطق، خود داري نمايند

  فاسيوليازيس
 .جاد مي شود اسيوليازيس، نوعي بيماري كرمي است كه به وسيله ترماتود دو جنسي به نام فاسيوال اي                  ف

 . و با شيوع كمتري فاسيوال ژيگانتيكا، مي باشد،) F. hepatica (اسيوال هپاتيكافعامل سببي آن شامل 

  سير طبيعي
رم فاسيوال هپاتيكا پس از گذراندن مراحل       ك  . بيش از سه ماه مي باشد      معموالً وره نهفتگي ثابتي ندارد و    د

در مراحل اوليه حمله انگل به كبد ممكن است         .  وي مستقر مي گردد  اوليه رشد خود در كبد، نهايتا در مجاري صفرا         
درد ناحيه فوقاني راست شكم، همراه با اختالل فعاليت كبدي و ائوزينوفيلي، عارض شود و پس از مهاجرت كرم ها                    

ه گرفتاري خارج كبدي ك   .  انسدادي نيز بروز نمايد   )  زردي( ممكن است كوليت صفراوي و ايكتر        ويبه مجاري صفرا  
 .مخصوصا در اثر فاسيوال ژيگانتيكا ايجاد مي شود مي تواند به التهاب نواحي مهاجرت كرده منجر شود

  انتشار جغرافيايي
ين بيماري از آمريكاي جنوبي، اروپا، استراليا و غرب آسيا گزارش گرديده كل موارد انساني گزارش شده                  ا

وارد انساني و حيواني آن از نقاط مختلف         م  .وده است  مورد ب  300000 در حدود    1994 تا   1970در جهان از سال     
 در  68ـ67ر اپيدمي سال    د  .ايران، گزارش شده و تاكنون در شمال كشور موجب بروز چند همه گيري گرديده است              

دو نوع آن به نام فاسيوالها هپاتيكا و فاسيوال ژيگانتيكا در            .   نفر به آن مبتال گرديدند     10000شمال ايران بيش از     
ختالف اين دو انگل، در ظاهر كم است ولي به طور كلّي گونه ژيگانتيكا به مراتب،                  ا  . ايران شناخته شده اند   كشور

يادآور مي شود كه وفور حلزون هاي خاكزي ميزبان فاسيوال هپاتيكا و فاسيوال              .  بيماريزا تر از گونه هپاتيكا است      
 احشام منطقه گرديده به طوري كه گاهي در نمونه هاي          ژيگانتيكا باعث شيوع بيماري ناشي از اين دو انگل در بين          

آلودگي وجود دارد و همانگونه كه اشاره شد در دهة پاياني قرن             %    50كبد حيوانات منطقه در كشتارگاه تا بيش از          
 ليمنه ترونكاتوال .  بيستم، با ابتالء حدود ده هزار نفر در استان گيالن، بي سابقه ترين همه گيري را به بار آورد                      

 ميزبان  )انگدروزيا(ليمنه، برگراوا وريكوالريا    حساس ترين ميزبان واسط فاسيوال هپاتيكا در ايران شناخته شده و             
 .حساس فاسيوال ژيگانتيكا معرفي شده است

ي همه گيري بيماري در شمال ايران، ميزان آلودگي در فصل بهار و بويژه در                    طاز نظر روند زماني،      
 درصد بيماران را زنان     79ضمناً  .  ه و با زمان بارندگي در استان گيالن مطابقت داشته است          ارديبهشت ماه بيشتر بود   

 سالگي رخ داده و اكثريت قريب       10-49 درصد آنان را مردان، تشكيل داده و بيشترين موارد بيماري در سنين              21و  
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 .ده اندبه اتفاق بيماران، سابقه مصرف گياه آبزي خالواش يا بوالق اودي را ذكر مي كر

  منابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت
خزن طبيعي انگل، شامل گاو و گوسفند مي باشد و           م ز فردي به فرد ديگر، منتقل نمي شود       ااين بيماري   

شايان ذكر است كه انسان ها در تمامي سنين، در          .  انسان با خوردن گياهان آبزي آلوده به متاسركر، مبتال مي گردد          
 . ادامه مي يابددي فاسيوليازيس، حساسند و اين بيماري در صورتي كه درمان نشود به مدت نامحدومقابل

جدار روده، نفوذ كرده      تاسركرهايي كه همراه با گياهان آبزي وارد بدن مي شوند در ناحيه اثني عشر به               م
، جذب شده و به كپسول گليسون       خود را به حفره شكمي مي رسانند و از آنجا با مكانيسم ناشناخته اي به سمت كبد               

كرم هاي نابالغ در عرض چند هفته از نسج كبد به مجاري صفراوي مهاجرت نموده و به كرم هاي                   .  نفوذ مي نمايند 
 . سال در بدن انسان زنده مي مانند9-13اري مي نمايند و به مدت گذبالغ تبديل شده و شروع به تخم

  پيشگيري و كنترل
  حفظ  افراد سالم ريشگيري اوليه به منظوپ

ا اقداماتي نظير آموزش مردم در مناطق بومي و خودداري از مصرف گياهان آبزي خام در اين مناطق                      ب
ه ز  .ز مصرف كود حيواني آماده نشده اجتناب شود        ا در مناطق بومي بايد      .مي توان بيماري را در انسان كنترل نمود       

 .لزون كش نيز، اقدام مفيدي استكِشي بركه ها و از بين بردن حلزون ها با مواد ح
 
  يشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضپ

  درمان بيماران با داروهاي موجودـ •
  نيازي به ايزوالسيون بيماران نمي باشدـ •

با .  فراواني مصرف شده است   و در گيالن و كرمانشاه به         ، داروي انتخابي فاسيوليازيس مي باشد    تريكالبندازول
 .اين وجود پيگيري چندين ساله از نظر عوارض جانبي مثل كانسر كبد و ساير عوارض را طلب مي نمايد

 
 يشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمين گيرشدن بيمارپ

 . عارضه پايداري ايجاد نمي كندمعموالً

 پيدميولوژي تريشينلوزا
كي از بيماري هاي مشترك بين حيوان و انسان است كه در اثر خوردن گوشت خام حاوي                   يشينلوز، ي تر

اين بيماري داراي دو مرحله روده اي و نسجي مي باشد مرحله روده اي              .  الرو تريشينال اسپيراليس ايجاد مي شود     
 است سندروم     ممكن ،بيماري، معموالً جلب توجه نمي كند ولي در مرحله تهاجم نسجي، الروهاي نسل دوم                  

 .اين سندروم مشخص مي شود با درد و حساسيت عضالني، تب، ادم اطراف چشم و پتشي. تريشينلوتيك بروز نمايد
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به طور كلّي به علّت منع مذهبي مصرف گوشت خوك در اسالم، اين بيماري در كشورهاي اسالمي يا                     
 و ازجمله دين مبين     ير واقع بيني همگي اديان اله     البته بايد توجه داشت كه در اث      .  وجود ندارد و يا بسيار نادر است      

اسالم، مسلمانان در مواقع اضطرار، نظير قحطي هاي شديد يا زماني كه تحت محاصره دشمن قرار گرفته و هيچ                     
گونه مواد غذايي ديگري در اختيار ندارند و در موارد مشابه آن طبق تصريح قرآن كريم در سوره بقره، مائده، انعام و                      

اري از حيوانات ديگر مي باشند و اگر از آلودگي اين گوشت ها مطلع               سيمجاز به مصرف گوشت خوك و ب        نحل،  
نباشند با فاجعه عظيمي مواجه خواهند شد چرا كه در كشورهاي مسيحي نشين كه از سال ها قبل، ابتالء به                           

ربه تجيشگيري از آلودگي خوك ها     تريشينلوز و نحوه مبارزه با آن از طريق اقداماتي نظير پخت كامل گوشت و يا پ                
گرديده است شايد شيوع بيماري از آنچه كه هست بيشتر نشود ولي در ممالك اسالمي، به عّلت عدم تجربه در                        
مصرف گوشت خوك و حيوانات آلوده ديگر اگر روزي مجبور به مصرف آن گردند؛ آن هم در مواقع اضطراري فوق                    

 .الذكر مي تواند فاجعه آفرين باشد
 به  1344 حال حاضر در كشور ايران تريشينلوز انساني شناخته شده اي وجود ندارد و تنها در سال                       رد

وسيله دكتر معين و همكاران ايشان يك مورد در راننده اي كه در صفحات شمال از گوشت گراز مصرف كرده بوده                     
ن مملكت آلوده مي باشند به طوري      ا اين وجود بسياري از حيوانات ايران در نقاط مختلف اي           ب.  گزارش گرديده است  

 نمونه تهيه شده از ديافراگم گرازهاي         3704 حدود   1345-46كه بر طبق گزارش هاي موجود، طي سال هاي           
. ن و گلستان را مورد بررسي قرار داده تنها دو مورد مثبت  يافته اند              اوحشي شكار شده در جنگلّهاي گيالن و مازندر       

شغال ها و گربه هاي وحشي در شمال كشور آلوده بوده اند         %  60حدود    1352سال  ر طبق گزارش ديگري در      بضمناً  
 موش صحرايي در    1 روباه و    2 شغال،   10 سگ،   2 الرو تريشين را از انساج       1352و طي مطالعه ديگري در سال       

زارش  شغال، يك كفتار و يك گراز وحشي آلوده، گ           11منطقه اصفهان جدا نموده اند و در صفحات جنوب ايران،            
الرو   )%100(سگ هاي ولگرد و در هر سه شغال بررسي شده            %  25روباه ها  %  23شده و در بندر عباس نيز در          

آنان %  28تريشين را يافته اند و باالخره شغال هاي اصفهان نيز از دستبرد اين انگل، در امان نبوده طي مطالعه اي                     
ز حيوانات وحشي ايران آلوده به تريشينال اسپيراليس مي باشند         نابراين مالحظه مي گردد كه بسياري ا     ب  .مبتال بوده اند 

مورد تغذيه برخي از اقليت هاي مذهبي، قرار مي گيرد بايد نسبت به             )  خوك وحشي (ولي از آنجا كه گوشت گراز        
  .آلودگي احتمالي آن آگاهي داشته باشند

 نيازيست
 و گراز در مناطق ساحلي درياي خزر مشاهده          ساژيناتا وتنيا سوليوم در عضالت الشه گاو         نيات الروهاي   

گرديده و هرچند وجود كرم بالغ تنيا سوليوم تا كنون در بين اهالي به اثبات نرسيده است ولي آلودگي به تنيا                            
 : ساژيناتا بويژه در مناطق كوهستاني به دو دليل بسيار شايع است 

شود و چون كشتار توسط خود قصابان محلّي،        در اين مناطق بيش از نقاط ديگر از گوشت گاو استفاده مي             •
 انجام مي گيرد لذا كنترل چنداني بر آلودگي آن وجود نداشته و به همان صورت به مردم فروخته مي شود

به علّت كوهستاني بودن منطقه فاضالب ها بطور دايم توسط باران شسته شده و به رودخانه سرازير                       •
 .به هنگام چرا، گاوهاي منطقه را آلوده مي كندمي گردد و آب آلوده، داخل علفزار شده 
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) ميزبان واسط (نيا ساژيناتا يا كرم نواري گاو، به صورت كيست هاي الروي عفونتزا در گوشت گاو وجود دارد                  ت
با خوردن گوشت هايي كه حرارت كافي نديده است به عفونت روده اي ناشي از كرم هاي                )  ميزبان نهايي (و انسان   

 متر و تعداد پروگلوتيدهاي آن به بيش از هزار           10طول كرم هاي نواري تنيا، ممكن است به         .  ي گرددبالغ، مبتال م  
نيز برسد و اين در حاليست كه هريك از پروگلوتيدها قادر به توليد هزاران عدد تخم، مي باشند و بديهي است كه                        

سط برسند باعث انتشار هرچه بيشتر آلودگي       در صورتي كه تخم ها به مراتع محل چراي گاوها و ساير ميزبان هاي وا            
 .و تداوم چرخه زندگي انگل مي گردند

از آنجا كه تنها راه ورود الروها به بدن انسان، خوردن گوشت هاي آلوده است و از طرفي با طبخ كامل                        
له در استان هاي   اينگونه گوشت ها الروها نيز عفونتزايي خود را از دست مي دهند بايد در كليه مناطق جهان و ازجم                 

شمالي كه اين بيماري انگلي از شيوع نسبتا بااليي برخوردار است از خوردن غذاهاي گوشتي كه حرارت كافي                       
 . نديده اند خود داري نمود

 اريه
هاري يكي از پرخطرترين بيماري هاي مشترك بين حيوانات و انسان است و در سراسر كشور ايران و                      

فصل (، حيواناتي نظير سگ، شغال  و روباه، نقش بارزي در انتقال آن ايفاء مي كنند                 مخصوصا در استان هاي شمالي   
 ).5 گفتار 9

 ي قارچيبيماري ها
زماني كچلي سر و بيماري قارچي كشاله ران يكي از مهمترين معضالت بهداشتي منطقه بوده است و                      

 مايستوما و   مادورا مايكوزيس ي، مانند   بيماري هاي انگلي پوستي مانند گال و برخي از بيماري هاي قارچي عمق            
 .نيز در ساكنين اين منطقه به فراواني مشاهده مي شده  است) مخصوصا در كشاورزان و شاليكاران(

، يكي از قارچ هاي موجود در فضوالت كبوترها است كه در انسان باعث ايجاد              كريپتوكوكوس نئوفورمنس  
. ت شمال ايران از غرب به طرف شرق درياي خزر،  افزوده مي شود            وفور اين قارچ در خاك صفحا     .    مننژيت مي شود 

 .همانطور كه به علّت وجود گندمزارها وفور كبوترها نيز به طرف شرق افزايش مي يابد

 ي تكياخته ايبيماري ها
 توكسوپالسموز و   ماالريااز تكياخته هاي خوني و نسجي شايع در ساكنين كرانه هاي درياي خزر،  ميتوان               

 . ذكر كردرا 
با توجه به اينكه تنها گونه آنوفل منطقه        .   در استان هاي شمالي، گزارش مي شود     ماالرياهرساله مواردي از    

 DDT است كه در مزارع برنج، تخمگذاري مي كند و اينكه حشره مزبور، هنوز نسبت به                 آنوفل ماكوليپنيس شامل  
نترلي، به طرز موفقيت آميزي بيماري را در منطقه           ساس مي باشد لذا با توسل به سمپاشي و ساير اقدامات ك             ح

 .كنترل نموده اند
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.  را در سرم ساكنين منطقه با عيار بااليي مشاهده كرده اند           توكسوپالسمابراساس مطالعات سرمي، پادتن      
ز ضمناً محققين دانشكده بهداشت و دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران انگل توكسوپالسما گوندي را از تعدادي ا                 

 . حيوانات اهلي منطقه، مانند سگ، گربه، شغال، گوسفند و بز جدا نموده اند

 پتوسپيروزل
.  است لپتوسپيرادر اين منطقه گاهي مواردي از يرقان در بين حيوانات مشاهده مي گردد كه عامل آن                     

از لپتوسپيروز انساني را در      ضمناً عامل بيماري را از دام ها و انسان هاي منطقه جدا كرده اند و موارد بسيار زيادي                   
الزم به يادآوري است كه لپتوسپيراها،          .  سال هاي اخير از طريق آزمون هاي سرمي، به اثبات رسانده اند               

اسپيروكت هايي هستند كه از طريق ادرار حيوانات و انسان به آب ها راه يافته و پس از تماس مخاط ها و نوشيدن                       
مخزن لپتوسپيراها شامل گاو، گوسفند     .  باعث ابتالء انسان به لپتوسپيروز مي گردند     آب هاي آلوده، به بدن راه يافته و        

 به فراواني در تمامي مناطق شمالي،         راتوس راتوس و جوندگان مي باشند و هر سه نوع حيوان و به خصوص                
 .پراكنده بوده باعث تداوم سيكل زندگي لپتوسپيرا و مخاطرات بهداشت عمومي در منطقه گرديده اند

 

  ـ چرخه طبيعي لپتوسپيرا و انتقال آن به انسان5تصوير 

 قسمت شرقي درياي خزر ـ 2

 در ضلع شرقي درياي خزر قرار گرفته و شامل  دشت گرگان و تركمن صحرا در جنوب                    استان گلستان  
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 ها با  از جنوب و جنوب شرقي به كوهپايه هاي جنگلي البرز محدود مي شود اين كوهپايه                  .  رود اترك مي باشد   
دامنه هاي تند خود به خاك هاي رسوبي دشت پيوسته اند كه از شرق به غرب با شيب ماليم تا كناره هاي درياي                       

اين دشت با كم شدن آب دريا و عقب         .  ارتفاع دشت از سطح درياي خزر چندان زياد نيست        .  خزر گسترده شده است   
رستني هاي علفي  .  بستان گرم و زمستان معتدل است      با اقليم گرمسيري تا    دشت گرگان .  نشيني آن پديد آمده است    

يك مرتبه پس از آغاز بارندگي پاييزي شروع شده و در تمام مدت زمستان زمين را سبز مي كند و بار ديگر در                           
ضمناً  بارندگي در    .  گاهي تابستان، بي باران و خشك مي باشد      .  فصل بهار به منتهاي رشد و شكوفايي خود مي رسد        

تركمن ها مهمترين اقليت جمعيتي اين منطقه هستند كه در قرن            .  ه اي بيشتر از نقاط ديگر است      سواحل كوهپاي 
 .گذشته از آسياي مركزي به ايران مهاجرت كرده اند و شغل عمده آنان را كشاورزي و گلّه داري تشكيل مي دهد

يه كشت و زرع پنبه،     در مجموع، دشت تركمن، داراي مرغزارهاي وسيعي است كه مي تواند عالوه بر ناح              
 . منطقه وسيعي براي تغذيه و تكثير گلّه هاي گوسفند نيز باشد

 ي شايع در ناحيه شرقي ساحل درياي خزربيماري ها
بسياري از بيماري هايي كه در نواحي غربي و          

مركزي درياي خزر يافت مي شوند در اين منطقه نيز            
كمابيش منتشر مي باشد ولي عالوه بر آن ها                  

، سوء تغذيه،    سرطان مري  هاي ديگري نظير     بيماري
آويتامينوز و كم خوني هم ممكن است جلب توجه كند           

 نيز  ليشمانيوز پوستي  و   سِلو يكي از كانون هاي مهم      
 .به حساب مي آيد

در جلگه هاي نزديك به مرز، كلني هاي             
مريونوس متعددي از جوندگان صحرايي مانند              

دارد كه   وجود    رومبوميس اوپيموس  و    پرسيكوس
پشه  باشد و پراكندگي       سالكمي تواند مخزن انگل     

 نيز در تركمن صحرا مزيد بر علّت شده و باعث             خاكي
ايجاد كانون بيماري ليشمانيوز پوستي روستايي در اين         

از طرفي همانگونه كه قبال نيز         .  ناحيه گرديده است   
اشاره شد سل نيز به داليل عديده اي در اين منطقه              

 .شايع است
 

 )حساسيت به باقال(اويسم ف
در شمال  .  مناطق آندميك بيماري، شامل مناطق ساحلي شمال و جنوب و جنوب شرقي كشور، مي باشد                

  ـ يكي از مناظر استان گلستان6تصوير 
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ايران كشت باقال به فراواني صورت مي گيرد و لذا همزمان با آغاز شكوفايي گلّهاي باقال تا پايان برداشت محصول                    
 داده هاي موجود، حاكي از آنست كه شيوع  بيماري در محدوده زماني             آن، بيماري با شيوع بيشتري يافت مي گردد و       

هفته اول ارديبهشت تا هفته دوم مرداد ماه، بيش از هر زمان ديگري است و بحراني ترين زمان، هفته دوم خرداد                       
استان فارس  همانطور كه قبال اشاره شد اين بيماري در مناطق جنوبي و جنوب شرقي كشور، بويژه در                 .  ماه مي باشد 

 .و سيستان و بلوچستان نيز با شيوع نسبتا بااليي عارض مي شود

  ليشمانيوز پوستي پيدميولوژيا
ه ليشمانيوز پوستي و پوستي مخاطي، بر حسب انتشار جغرافيايي آن ها ليشمانيوز دنياي جديد يا قديم                    ب

 اختالفاتي در ويژگي هاي      اطالق مي شود و گر چه هر دو بيماري، اساسا يك بيماري واحد هستند ولي                       
ين بيماري بر حسب شكل باليني آن به وسيله يكي از گونه هاي               ا  .اپيدميولوژيك و سير باليني آن ها وجود دارد       

پيكا، ليشمانيا ماژور، ليشمانيا مكزيكانا، ليشمانيا برزيلينسيس و ليشمانيا اتيوپيكا، ايجاد مي شود و توسط               وليشمانيا تر 
 . منتقل شده و باعث بيماري پوستي يا پوستي مخاطي مي گرددوتزوميال يا فلبوتوموسپشه 

  سير طبيعي
 ماهه، مراحل پاپول، زخم و دلمه را در عرض           2ـ24ين بيماري پس از پشت سر گذاشتن دوره نهفتگي           ا

رتي سه الي چهار ماه، پشت سر گذاشته از آن پس به تدريج و در عرض چند ماه روبه بهبودي مي رود، ولي در صو                        
 . چنين مراحلي را طي نخواهد كرددكه در همان اوائل بيماري، تشخيص داده و درمان شو

 نيز مراحل فوق را دارا است ولي به صورت حادتري شروع مي شود و رشد ضايعه نيز                     الك روستايي س
ي ضايعه از   سريع تر از نوع شهري مي باشد و معموالً ترشحات چركي زيادي دارد و بر خالف نوع شهري كه بهبود                   

مي گردد و بهبودي   ع  قسمت وسط آن شروع مي شود، در اينجا از قسمت وسط و اطراف به طور همزمان شرو                    
 .ضايعه نيز نظير ظهور آن به سرعت حاصل شده معموالً كمتر از يك سال طول مي كشد

طوري كه  الزم به يادآوري است كه مرز كامالً مشخصي بين ليشمانيوز خشك و مرطوب وجود ندارد به                   
پژوهشگراني كه در اين زمينه تحقيق مي نمايند هنوز نتوانسته اند نوع آن را در بعضي از مناطق ايران و بويژه در                        

و نوع آن در ايران به فراواني يافت           د مناطق جنوبي كشور، دقيقا مشخص نمايند ولي آنچه كه مسلم است هر              
 .مي شود

 انتشار جغرافيايي ليشمانيوز دنياي قديم
در اين  .  پيدميولوژي ليشمانيوز، در آسياي مركزي، ايران و كشورهاي غرب آسيا به خوبي شناخته شده است              ا         

 همراه با پشه فلبوتوموس     "پساموميس اوبسوس " و   "رومبوميس اوپيموس "مناطق جوندگان وحشي ومخصوصا     
هنگام حفاري زمين به منظور ساختن        ه در نقب هاي زيرزميني زندگي مي نمايند و مردم ب         "ف ـ پاپاتاسي  "اغلب  

 .دسنگر يا مقاصد باستان شناسي و غيره و يا زيستن در اين مناطق به وسيله نيش پشه ناقل آلوده مي شون
ر صورتي كه ليشمانيوز پوستي شهري، در محيط زيست اين مردم بروز نمايد انگل، معموالً به وسيله                     د
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به حيات خود ادامه مي دهد و باعث آلودگي          )  س سرژانتي ـ انسان   نظير سگ ـ فلبوتومو   (سيكل انتقالي ديگري    
راني، افغاني، عراقي و سوري، حاكي از       اياسكارهاي واضح موجود بر روي چهره بسياري از افراد بالغ           .  انسان مي شود 

 .شيوع بيش از حد اين بيماري در اين مناطق مي باشد
مي گردد بيشتر در   )  خشك ـ مزمن  (ز پوستي شهري     كه باعث ليشمانيو   ليشمانيا تروپيكا  كلي،   به طور 

بالغين جوان و كودكان حوزه مديترانه، غرب آسيا، آسياي مركزي و هندوستان منتشر بوده مخزن اصلي آن انسان                    
مي شود و در   )  مرطوب ـ حاد    (يي موجب ليشمانيوز پوستي روستا     ليشمانيا ماژور مي باشد در حالي كه      )  و سگ (

ايران كانون هاي    در.  ي و غرب آسيا، به صورت بومي وجود دارد و مخزن آن جوندگان هستند              آفريقا، آسياي مركز  
 .مهمي از هر دو نوع وجود دارد

سيكل زندگي پشه خاكي در تابستان در       .  حل زاد و ولد پشه خاكي ها در نقاط مختلف دنيا متفاوت است            م
پشه هاي خاكي بالغ، معموالً شب ها فعاليت      .   مي يابد  ماه به طول مي انجامد ولي در زمستان نيز ادامه          5/1-2حدود  

رواز آن ها از چند يارد تا هزاران يارد متفاوت            پ طول.  مي كنند ولي بعضي از آن ها در طول روز هم نيش مي زنند            
نوع سوم  .  مي باشد ولي قدرت طي مسافت طوالني را ندارند و لذا بيماري، اغلب به صورت محلّي بروز مي نمايد                    

پي منتشر مي باشد و موجب ضايعات پوستي       و است كه در كنيا و اتي      ليشمانيا اتيوپيكا مانيوز دنياي قديم، شامل     ليش
 .مزمن و گاهي منتشر مي گردد

  وضعيت بيماري در ايران
   كانون هاي مهم نوع شهري-لف ا

  انون تهرانك ) 1

 . غيره يافت مي شودر مناطق مختلف تهران، نظير شميران، اوين، حصارك، يوسف آباد ود
 انون مشهدك ) 2

ر شمال غربي و جنوب غربي مشهد و در حال حاضر، در شهرك هاي اطراف مشهد و مخصوصا به                        د
سمت طرقبه، شايع تر از ساير مناطق است و يكي از مشخصات مهم اين كانون آنست كه در خانه هاي اطراف آن                      

 مرتب، عده اي   در اين محل سكونت دايمي نداشته به طور        اغلب، مستاجرين روستايي فقيري زندگي مي كنند كه         
يشابور نيز يكي ديگر از كانون هاي مهم ليشمانيوز شهري استان خراسان            ن  .تازه وارد، در اين كانون آلوده مي گردند      

 .است كه ميزان آلودگي در محله هاي سرچشمه و كاريز اين شهر بيش از ساير نقاط آن است
 انون شيرازك ) 3

ين كانون ميزان شيوع بيماري در جنوب غربي شهر از دروازه كازرون تا قصرالدشت، بيشتر از ساير                    ر ا د
نقاط مي باشد و در سال هاي اخير، بيماري به صورت اپيدمي، در شهرك هاي جديداالحداث اطراف شيراز حادث                    

 . گرديده و در ساير شهرهاي استان نيز گاهي اپيدمي هايي بروز مي نمايد
  انون كرمانك ) 4

حله هاي شرقي شهر كرمان بيشتر از ساير مناطق آن آلوده است و در سال هاي اخير شهر بم، كانون                      م
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 .عمده ليشمانيوز پوستي شهري در استان كرمان بوده است
  انون هاي پراكنده كم اهميتك ) 5

 .م، ساوه، كاشان، سبزوار و احتماال بعضي از نقاط شهر اصفهانق
 

  هاي مهم نوع روستايي  كانون -  ب
  ستان اصفهانا ) 1

 20X100ين كانون بيشتر در شمال، شمال شرقي و شرق اصفهان قرار دارد و منطقه اي به وسعت                       ا
 .يلومتر را از مورچه خورت تا گاوخوني تشكيل مي دهدك
 انون هاي، تركمن صحرا، لطف آباد، سرخس و اسفراين ك  )2
 نظير بكران و جاجرم، در شاهرود، نيريز و اصطهبان در فارس            خير، فعال شده اند  انون هايي كه در سال هاي ا    ك  )  3

 و ابركوه در يزد
  ستان خوزستانا ) 4

. همترين اين كانون ها در مناطق دزفول، اهواز، شوش، آبادان و سوسنگرد و فكه و موسيان مي باشد                    م
ستند ولي چند مورد نيز در سگ يافت شده          عامل بيماري ليشمانيا ماژور و مخزن آن جوندگان وحشي صحرايي ه           

 .تاسي مي باشدپااست و ناقل بيماري در اين منطقه فلبوتوموس پا
زم به ذكر است كه در خوزستان و ايالم، موش صحرايي رومبوميس اپيموس كه در بيشتر كانون هاي                   ال

 ديگري مانند تاترانديكا،     تايي، به عنوان مخزن اصلي شناخته شده است وجود ندارد ولي تاكنون جوندگان                 سرو
نزوكيا انديكا، موس موسكولوس ژربيلوس مانوس، مريونوس پرسيكوس، مريونوس كراسوس، راتوس راتوس و                 

 به اثبات رسيده    "نزوكيا"يكا و   ندراتوس نروژيكوس از اين مناطق، صيد گرديده اند و آلودگي به ليشمانيا در تاترا              
 .است

 .ينان سبزوار، كاشمر، طبس و غيره مي باشند كه شامل مزانون هاي نامشخصك ) 5

  روند زماني
كي، تغييراتي در ميزان موارد بيماري      انتظار مي رود در فصول گرم سال و متناسب با دوره فعاليت پشه خ              ا

انساني وجود داشته باشد ولي با توجه به متغير و طوالني بودن اين دوره، بيماري در تمامي فصول سال عارض                        
ر مجموع، شكل حاد ليشمانيوز پوستي مرطوب، در ماه هاي اول و آخر سال، نادر ولي در پاييز و اوائل                      د.  مي گردد

ي مطالعه هيجده ساله اي كه در اصفهان صورت گرفته است شيوع بيماري در                 ط ضمناً   .زمستان، شايع مي باشد  
 .ماه هاي شهريور، مهر و آبان بيش از ساير ماه هاي سال بوده است

  ، جنس و شغل و موقعيت اجتماعيتاثير سن
كه در كانون هاي     ر كانون هاي شهري، كودكان و بزرگساالن، به يك نسبت مبتال مي شوند در حالي               د

 .روستايي، بيماري بيشتر در كودكان زير پنج ساله بروز مي نمايد
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رفته و   بيمار مبتال به سالك در اصفهان مورد بررسي قرار گ             1250 جمعا   1370-1371ي سال هاي   ط
 سالگي شايع تر و در افراد غير بومي از شدت بيشتري برخوردار               10-15مشخص شده است كه بيماري در سنين         

 مورد سالك، در اصفهان تشخيص داده شده و مشخص          97155 ساله اي جمعاً    18ي بررسي   ط همچنين   .بوده است 
اشته و ضمناً شيوع بيماري در هر دو جنس،         گرديده است كه هر سه سال يك بار، افزايشي در تعداد بيماران وجود د             

 .ده استاتقريباً يكسان بوده و بيشتر در سنين كودكي و قبل از دبستان رخ د
ه هر دليل كه انسان ها و مخصوصا افراد غير بومي، در معرض تماس با حشرات ناقل قرار گيرند بر                         ب

 5403 مورد در شروع جنگ به       284با ايران از    ميزان بروز بيماري، افزوده خواهد شد همانطور كه طي جنگ عراق            
در (همچنين ميزان بروز بيماري     .  جنگ رسيده است  ي   مورد، در سال پايان    6077 و در نهايت به      1361مورد در سال    

 گزارش شده و داليل افزايش موارد را در           297 و   219 ،   7در سال هاي مذكور به ترتيب         )  صدهزار نفر جمعيت  
كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه با شروع جنگ، بسياري از افراد حساس از مناطق                      عوامل مختلفي جستجو     

رآلوده كشور به اين منطقه وارد شده و با تشكيل مراكز، جمعيت ها و پادگان هاي نظامي در محدوده كلني هاي                     يغ
د پستي و بلندي در اراضي      به هم خوردن تسطيح اراضي و ايجا      .  جوندگان در معرض ابتالء به بيماري قرار گرفته اند       

اد غذايي در مراكز تجمع جمعيت، زيستگاه هاي         ازو نيز تجمع م    )  به دليل ساخت سنگر، كانال و خندق        (منطقه  
اكولوژيكي مساعدي جهت افزايش وفور جوندگان و پشه خاكي ها را فراهم نموده، كمبود امكانات درماني و                        

د شهرك هاي مهاجرين جنگ زده، در محدوده شهرها و           پيشگيري به دليل مشكالت خاص زمان جنگ و ايجا          
 .ندگان از عوامل مساعد كننده ديگر جهت شيوع بيماري در منطقه بوده استجوروستاها و در مجاورت كلني هاي 

  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري

نيا ماژور، ممكن   ابتالء به عفونت ناشي از ليشمانيا تروپيكا و ليشما         .  ساسيت نسبت به آن عموميت دارد     ح
است باعث ايجاد مصونيت مادام العمر، گردد ولي مقاومت در مقابل ساير گونه هاي ليشمانيا ممكن است ايجاد                      

 .اليت بازوي ايمني سلولي بروز مي نمايدفعمصونيت حاصله در اثر . نشود

  ، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايتنمنابع و مخاز

يگر متفاوت است، به طوري كه انسان، جوندگان وحشي، پستانداران           خزن عفونت، از محلي به محل د       م
كوچك، حيوانات گوشتخوار وحشي و اهلي همگي مخزن عفونت، به حساب مي آيند و در خيلي از مناطق، هنوز                      

و در مريونوس    %  53ي مطالعه اي در اصفهان ميزان آلودگي به ليشمانيا در رومبوميس اپيموس             ط  .ناشناخته مي باشد 
 .به دست آمده است% 16

. نتقال عفونت، در مخازن حيواني عفونت، معموالً به وسيله پشه هاي فلبتوموس ماده صورت مي گيرد                 ا
 روز بعد در معده     8-20 انتقال يافته و     ،شكل پروماستيگوت متحرك با تغذيه پشه از ميزبان پستاندار مبتال به پشه            

ده، تكوين يافته در طي نيش زدن، به پستانداران، تلقيح مي شوند و              انگلهاي عفوني كنن  .  اين حشره تكثير مي يابد   
ارگانيسم ها در بدن ميزبان، به وسيله ماكروفاژها بلعيده شده و به شكل آماستيگوت، تغيير شكل يافته آنقدر تكثير                    
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شمانياها به وسيله انتقال    انتقال فرد به فرد لي    .  لول ها پاره شده و سپس به ساير ماكروفاژها انتقال يابند          س مي يابند تا 
 .خون و تماس جنسي، گزارش گرديده ولي بسيار نادر مي باشد

 از انساني به انسان ديگر منتقل نمي شود ولي در تمامي مدتي كه انگل در زخم وجود دارد به پشه                     معموالً
اين بيماري  .  امه يابد  سال اد  2تقل مي گردد و اين مدت در موارد درمان نشده ممكن است از چند ماه تا                  نخاكي، م 

ه منظور مشخص شدن وضع ناقلين ليشمانيوز پوستي در تركمن صحرا،           ب  .در اغلب موارد، خود محدود شونده است      
 انجام گرفته و مشخص شده است كه بيشترين موارد،           1373 و 1372مطالعه اكولوژي پشه خاكي ها طي سال هاي       

 درصد  9/27و سرژانتومياسينتوني با    %  5/34وس كوكازيكوس    درصد و سپس فلبوتوم    6/37فلبوتوموس پاپاتاسي با    
 .تاسبوده 

  پيشگيري و كنترل
  يشگيري اوليه به منظور حفظ  افراد سالمپ

ي ابقايي كه در نوع شهري از        ها به وسيله سمپاشي نقاط آلوده با حشره كش        :بارزه با ناقل بيماري     م  )  1
يي به علّت اينكه نحوه تماس پشه خاكي ناقل، با سطح ديوارهاي             تاثير بيشتري برخوردار است ولي در نوع روستا        

 .سمپاشي شده طوري است كه اين ناقل اصطكاك زيادي با مواد سمي پيدا نمي كند لذا ميزان تاثير آن كمتر است
 سگ هاي ولگرد و موش ها را بايستي به طرق مختلفي معدوم نمود و                :بارزه با مخازن بيماري      م  )  2
البته با توجه به تعداد زياد اين جوندگان        .  آلوده و سگ هاي خانگي مبتال را به نحو صحيحي درمان كرد           انسان هاي  

 مناطق  ز و از اين گذشته در بعضي ا       دو وسعت پراكندگي آن ها معدوم كردن آن ها مقرون به صرفه و عملي نمي باش            
ساني بيماري نداشته است ولي درمان         ايران كه به مورد اجرا گذاشته شده است تاثيري در كاهش موارد ان                   

 .انسان هاي بيمار و معدوم كردن سگ هاي ولگرد، نقش مهمي در كنترل بيماري خواهد داشت
ز آنجا كه در اثر ابتالء به ليشمانيوز پوستي نسبت به اين بيماري مصونيت ايجاد                   ا:  يمن سازي   ا  )  3

ود داشته باشد مع ذالك ارزيابي تاثير مصون سازي با            مي شود لذا از نظر تئوريك بايستي واكسن موثري نيز وج           
وت هاي زنده  يگواكسن زنده يا كشتـه شده، امر مشكلي بوده و تاكنون عملي نشده است ولي تلقيح پروماست                      

دي به طور وسيعي در كشورمان مورد مطالعه قرار گرفته و با             عليشمانيا ماژور به منظور پيشگيري از عفونت هاي ب        
با اين اقدام در واقع ضايعه كوچكي در يكي از نقاط پوشيده بدن ايجاد                   .  زيادي همراه بوده است    موفقيت هاي  

 مي نمايند و لذا بدون اعمال اقدامات درماني با سير طبيعي ضايعه تا بهبودي آن مصونيتي ايجاد مي شود كه ممكن                   
ر سال هاي  د  .ويند گ )Leishmanization  (ليشمانيزاسيونبه اين اقدام اصطالحــا،     .  ست تا پايان عمر ادامه يابد      ا

 بيش از دو ميليـون نفـر در ايـران مورد ليشمانيزاسيون قرار گرفته اند و ميزان تاثير اين اقدام در حدود                     67-1359
 .ذكر شده است %  70- 80

 .ز پشه بند در موقع خواب و نصب تور سيمي به در و پنجره، در مناطق آلوده استفادها ) 4
 

  ي ثانويه به منظور  بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضيشگيرپ

  درمان موارد بيماري با گلوكانتيم •
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 .نيازي به ايزوالسيون خاصي نمي باشد •
 

 يشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمين گيرشدن بيمارپ

  مداخله جراحي در ترميم بدشكلي هاي احتمالي
 

 نطقه ساحلي خليج فارس و درياي عمان م
به دو قسمت غربي و شرقي تقسيم مي شود و شامل مناطقي از خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و                    

 .بلوچستان مي باشد

 ي مهم منطقه ساحلي خليج فارس و درياي عمانبيماري ها

منابع .   گرمتر و وفور آب كمتر مي شود      به طور كلّي اين ناحيه، كم باران و گرم بوده و از غرب به شرق هوا                
آفتاب در اين ناحيه گرم و شديد بوده و بويژه به طرف شرق،                .  آب به صورت سطحي، بركه اي و باتالقي است         

 . تابستان ها غير قابل تحمل مي باشد
 وجود آب هاي سطحي باعث رشد و تكثير چند ناقل بيماري از گروه بي مهرگان مانند حلزون هاي آبزي،                   
 در باتالق هاي بين    بولينوس ترونكاتوس زيستگاه حلزون آبي    .  ، الرو آنوفل و الرو كولكس مي شود       سيكلوپس

اين بركه ها و باتالق ها مي توانند محلي براي انتشار و          .  ا با تالق هاي خوزستان ادامه دارد     ت  )دجله و فرات  (النهرين  
محدوده بيماري ناشي از شيستوزوما      .  ان خانه دار باشند     به كودكان، كشاورزان، صيادان و زن        شيستوزوماانتقال  

 .هماتوبيوم در ايران دشت خوزستان مي باشد
بركه هاي آبي در نواحي الرتا نزديك بندر عباس در فصل پرباران، لبريز از آب مي گردد و در روزهاي گرم                    

 ذكر است كه  اين سخت         شايان.  تابستاني محل نشو و نماي نوعي سخت پوست آبي بنام سيكلوپس مي شود              
 است و با نوشيدن آب  در فصول گرم، وارد بدن انسان شده باعث ابتالء به                          پيوكپوست، مخزن بيماري     

 .، مي گردددراكونكوليازيس
از .   در جنوب است   ماالريا هاي ناقل   آنوفل وجود نخلستان ها و آب هاي سطحي محل نشوونماي الرو            

ب و بويژه در نواحي بندر عباس كه حتي عده اي از افراد جمعيت آبادي ها را                طرفي به علّت تحرّك جمعيت در جنو      
نيز شامل مي شود سيكل زندگي انگل ماالريا همچنان در اين منطقه، برقرار مي باشد به طوري كه بسياري از                        

خود را ترك   ساكنين اين منطقه معموالً از اوائل خرداد كه مصادف با فصل انتقال ماالريا است اماكن زمستاني                     
كرده داخل نخليات و باغات و كپرهاي موقتي مي شوند و اين امر باعث برقراري سيكل ماالريا در اين منطقه                         

بر اساس اطالعات موجود، اين بيماري در ناحيه شرقي سواحل خليج فارس و درياي عمان از شيوع                       .  مي شود
 . بيشتري برخوردار است

رس، بر شدت گرما افزوده مي شود و گرماي بندر عباس گاهي غير             از جنوب به شرق كرانه هاي خليج فا        
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 .  در اين نواحي پديده شايعي استگرمازدگيقابل تحمل مي گردد و لذا 
آب هاي غيربهداشتي و آلوده در شهرها و روستاها در فصل گرما به علّت شرب متوالي آب سبب شيوع                      

نار رودخانه ميناب، آلودگي به كرم قالبدار بيشتر از نوع               ضمناً در ك   .  اسهال هاي باكتريايي و آميبي مي شود      
 مي باشد و وجود كلني هاي متعدد جوندگان وحشي به عنوان مخزن سالك روستايي و نيز                   آنكيلوستوما دئودناله 

 .وجود پشه خاكي به عنوان ناقل، باعث شيوع سالك روستايي در منطقه جنوب غربي مي باشد
باغات و درختان ميوه كم و فقدان محصوالت         .   بز و ماهي صورت مي گيرد      تغذيه مردم بيشتر از گوشت     

 . ر ساكنين منطقه مي شودد C و Aلبني باعث سوء تغذيه  و كمبود ويتامين هاي 
 خصوصا در بين ساكنين سيستان و بلوچستان شايع است، نداشتن آب سالم و حمام باعث                     سل ريوي  

 كه يك بيماري غيرمقاربتي است      سيفيليس بومي زماني  .  كچلي مي گردد شيوع بعضي از بيماري هاي پوستي مانند       
شايان ذكر است كه به علّت      .  نيز در دشت آزادگان در ناحيه غربي و نيز در شرق ناحيه بلوچستان وجود داشته است                

 .، زماني تب راجعه نيز در اين منطقه گزارش مي شده استاورنيتودوروس اراتيكوسوجود كنه 
 

 تاني مرتفع ناطق كوهسم
به طور كلّي كوه هاي ايران را به چهار رشته تقسيم مي كنند كه عبارتند از رشته كوه هاي شمالي، رشته                      

منطقه كوهستاني ايران شامل سلسله     .  .  .  كوه هاي غربي، رشته كوه هاي جنوبي و رشته كوه هاي مركزي و شرقي              
ق دامداري و مراتع وسيع كشاورزي و جنگل ها تشكيل شده          جبال البرز و زاگرُس مركزي و جنوبي است كه از مناط          

مراتع تابستاني در   .  مناطق دامداري مناطق وسيعي است كه به دو صورت تابستاني و زمستاني وجود دارد                .  است
محل طبيعي مراتع تابستاني در جلگه هاي مرتفع كوهستان،           .  ارتفاعات و مراتع زمستاني در دشت ها قرار دارد          

محل مناطق كشاورزي نيز به صورت آبي و ديمي در جلگه هاي مرتفع،               .  ه ها و كوهپايه ها مي باشد    سراشيبي كو 
نقاط جنگلي در روي كوه ها و شكاف صخره ها قرار دارد و به علّت وجود مراتع                .  كوهپايه ها و مسير رودخانه ها است    

 .غني در اين مناطق گوسفند داري بين ساكنين رايج است

 فاعات و كوهپايه هاي ارتبيماري ها
به علّت اينكه مراتع فقط در يك فصل، قابل استفاده هستند و گلّه هاي آن ها از دو مرتع زمستانه و                           

تابستانه استفاده مي كنند و براي اين منظور مجبور به مهاجرت از اردوگاه تابستاني به زمستاني و بالعكس هستند                     
ي گلّه باعث شيوع بيماري هاي خاصي در اين منطقه مي شود كه              وجود گلّه گوسفندان فراوان همراه با سگ ها        

ناشي از تماس مستقيم سگ با انسان، انسان با گوشت و پوست گوسفندان يا ناشي از خوردن شير نجوشيده يا                         
 هاري، تب مالت،    كيست هيداتيد، ساير فراورده هاي لبني حيوانات توسط ساكنين است كه مي تواند باعث ايجاد              

 و  آسكاريدوز و بيماري هاي ديگري نظير      ار، سالك پوستي شهري، تريكوسترونژيلياز و تب راجعه بشود         كاالآز
 .  نيز يافت مي گرددجذام

ساكنين مناطق  .   نيز در اين مناطق، رخ مي دهد      حوادث و سوانح و سقوط از ارتفاعات      يادآور مي شود كه    
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نوكوكوس گرانولوزوس، تخم اين كرم را بلعيده و به           كوهپايه در تماس با خاك يا سگ آلوده به تخم انگل اكي              
آمار بيست ساله نشان داده است كه اغلب موارد انساني هيداتيدوز ايران از اين منطقه                  .  هيداتيدوز، مبتال مي شوند  

 .بوده است
د تب راجعه كنه اي به علّت عادت خونخواري از حيوانات و انسان و نيز وجود كنه ناقل در اين منطقه وجو                     

 در كوه هاي كپه داغ، اهللا اكبر و هزار مسجد كه امتداد كوه هاي تركمنستان               خارپشتضمناً وجود كلني هاي    .  دارد
 كه ميزبان آن خارپشت مي باشد تب راجعه كنه اي نيز در اين             اورنيتودوروس تارتاكوفسكي است و وجود كنه هاي     

 .ناحيه ايران يافت مي گردد
 ).7 گفتار 9فصل ( ناحيه كوهستاني مشاهده مي شوند بيماران جذامي نيز اغلب در 
انگل روده اي دام و انسان است كه در بين ساكنين روستايي                :  تريكوسترونژيلوسگونه هاي مختلف    

به دليل اينكه در مناطق كوهستاني ساكنين، فضوالت دام ها را جمع آوري كرده به عنوان سوخت                  .  شايع مي باشد 
 آن ها استفاده مي كنند از طريق دست آلوده به فضوالت حيوان با بلعيدن عامل بيماريزايي                زمستاني و پختن نان از    

 .كه الرو مرحله سوم است انسان را مبتال مي كند
زيرا .   نيز محدود به نواحي جلگه هاي مرتفع و مناطق كشاورزي و كوهپايه اي مي باشد              آسكاريسانتشار   

ه با استفاده كود انسان در اين مناطق انتقال تخم آلوده كننده را از                  به دليل وجود خاك مستعد كشاورزي همرا        
ضمناً به علّت عادت روستاييان به دفع مدفوع در كوه ها،           .  طريق خوردن سبزي و كاهو به ساكنين تسهيل مي كند         

بدين ترتيب  دره ها و كنار جويبارها، تخم انگل توسط آب باران شسته شده و داخل مخازن آب يا مزارع مي شود و                      
 .انسان با خوردن آب يا محصوالت كشاورزي خوب شسته نشده، آلوده ميشود

  پيدميولوژي كيست هيداتيدا
اكينوكوكوس )  سستود(يست هيداتيد، نوعي بيماري انگلي است كه به وسيله مرحله الروي كرم نواري               ك

 ضايعات تخريبي در احشاء و حتي         گرانولوزوس، ايجاد مي شود و باعث بروز عالئم توده هاي فضاگير و گاهي              
از آنجا كه وجود سگ در كنار       .   اين بيماري يكي از مهمترين زئونوزهاي شايع در ايران است           .استخوان ها مي گردد 
 سنتي ايران و بخصوص زندگي عشايري است و متاسفانه در مورد سگ هاي گلّه به هيچ وجه                 يگلّه، الزمه دامپرور  

 و  )ميزبان هاي اصلي كرم  (د، سير تكاملي اين انگل در ميان سگ و سگ سانان              اصول بهداشتي رعايت نمي شو   
 تعداد  1371تنها در سال    .  ي مي شود  ط )ميزبان واسطه اتفاقي  ( و نيز انسان      )ميزبان هاي واسطه (علف خواران   

ي است كه    نفر در بيمارستان هاي اصفهان براي خارج كردن كيست، مورد عمل جراحي قرار گرفته اند و بديه                 131
 ماه از   5ر طي مدت      د همچنين   .اين رقم نشان دهنده تعداد واقعي افراد آلوده كه بسيار زيادتر است نخواهد بود               

 گاو به كيست هيداتيد آلوده بوده كه احشاء فوق ضبط و              170 بز و    12فند،  س گو 1300 احشاء حدود    1371سال  
يكي از مهمترين معضالت بهداشتي و اقتصادي كشور به          معدوم گرديده است و بنابراين بيماري كيست هيداتيد،          

 .حساب مي آيد
كرم بالغ كه   .  ، الرو اكينوكوكوس گرانولوزوس است كه جزو سستودها طبقه بندي مي شود           امل بيماري ع



 1062 /پزشكي جغرافيايي ايران / 1گفتار 
 

 

 ميلي  2-9معموالً در روده سگ و سگسانان، زندگي مي كند كوچك ترين كرم نواري است و طول آن در حدود                       
 .متر مي باشد

  سير طبيعي
دوره نهفتگي كيست هيداتيد، بر حسب تعداد، محل و سرعت رشد كيست ها از يك تا چند سال متغير                      

س از رسيدن الروها به كبد و ريه اكثر آن ها از اين اعضاء دفع مي گردند و تعداد كمي از آن ها به رشد                          پ .مي باشد
 رخ مي دهد ولي به علّت رشد آهسته كيست ها عالئم           ر چه آلودگي، اكثرا در دوران كودكي       گ  .خود ادامه مي دهند  

 و مخصوصا لوب    كبدايع ترين عضوي كه گرفتار مي شود       ش  . سال بعد ظاهر مي گردد    10-20باليني بيماري معموالً    
 و ابتالء ساير قسمت هاي بدن، نظير      %)  20(، مقام دوم را دارا مي باشد         ريه بعد از كبد      0%)  65(راست آن است    

البته طبق مطالعه اي كه در ايران انجام شده است ارقام فوق، به             .  ت، قلب و غيره ندرتا صورت مي گيرد      ستون فقرا 
يست ها تدريجا به رشد خود ادامه مي دهند و بر حسب اينكه كداميك از               ك  .بوده است %  1و  %  42و  %  52ترتيب  

البته رشد كيست ها در مغز و ريه،        .  مي شوداعضاء بدن را گرفتار كرده باشند عالئم باليني آن ها دير يا زود ظاهر                 
 .سريع تر و كلسيفيكاسيون بعدي آن ها نيز نادرتر از كيست كبدي است

كيست هاي استخواني، حفره مياني    .  اهي كيست ها پاره شده و باعث بروز شوك آنافيالكتيك مي شوند           گ
كيست هاي مغزي گاهي منجر به      .  دند و موجب شكستگي استخوان مي گردن       مي ده استخوان را مورد تهاجم قرار     

سرانجام، .  صرع و كوري مي شوند و كيست هاي قلبي، باعث اختالالت هدايتي و پارگي ديواره قلب مي گردند                    
 .كيست ها كلسيفيه شده و انگل هاي موجود در آن ها در اغلب موارد، حيات خود را از دست مي دهند

  وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري
انتشار جهاني دارد ولي در بعضي از نقاط دنيا نظير جنوب اروپا حاشيه مديترانه، غرب آسيا،                   ين بيماري   ا

وري اشتغال دارند و    رشرق آفريقا، استراليا، نيوزلند و آمريكاي التين و به طور كلّي در مناطقي كه به شغل دامپ                    
نمايند از شيوع بيشتري برخوردار     بخصوص در جاهايي كه از وجود سگ به منظور حفاظت از حيوانات استفاده مي                

امل لبنان، اردن، سوريه، عراق، عربستان سعودي، آفريقاي شمالي، كنيا، بسياري از نقاط آسيا، شرق كانادا                شاست و   
 .و آالسكا و بسياري از كشورهاي ديگر مي باشد

ه مرحله الروي است و     ، آمار و ارقام موجود، بيانگر آلودگي سگ ها به كرم بالغ و دام ها ب              ايرانر كشور   د
. ف نشان دهنده آلودگي انسان، به مرحله الروي اين انگل مي باشد            لنيز آمار اعمال جراحي در بيمارستان هاي مخت      

.  مورد كيست هيداتيد فقط در يكي از بيمارستان هاي تهران عمل شده است              232 تعداد   1337-39بين سال هاي   
 انجام شده است    1346 تمام بيمارستان هاي تهران طي يك ساله          ضمناً بالغ بر يك درصد موارد جراحي كه در          

 مورد اتوپسي انجام شده در يكي از          120بق گزارش ديگري از مجموع       ط  .وط به كيست هيداتيد بوده است      ربم
لودگــي سگ، گرگ و شغال در برخي از نقاط          آ  .بيمارستان هاي تهران سه مورد به كيست هيداتيد مبتال بوده اند         

در تنكابــن  %  35در شيراز   %  3-26تهران    ه اثبات رسيده است و ميزان آلودگي سگان ولگــرد و خانگي در           ايران ب 
 . بوده است000و % 50در تبريز % 7/21
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شترهايي كه در تهران    %  64گاوها و   %  3بزها و گوسفندان و     %  3مار كشتارگاه تهران نشان مي دهد كه       آ
 .ذبح مي شوند آلوده بوده اند

   مقاومت در مقابل بيماريحساسيت و

يوع بيشتر آلودگي در بين كودكان را به علّت تماس بيشتر آن ها با سگ ها ذكر كرده اند زيرا تخم هاي                     ش
اكينوكوكوس را مي توان در موهاي اطراف مقعد يا پوزه و قسمت هاي ديگر بدن سگ يافت نمود و لذا كودكان به                      

هرچند تاكنون دليلي براي    .  تان آلوده به دهان خود منتقل مي كنند        از طريق دس   اهنگام بازي با سگ، عفونت ر      
  .حساسيت بيشتر كودكان نسبت به اين بيماري نيافته اند

  منابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت

. يواناتي نظير سگ، گرگ و ساير سگساناني كه ميزبان نهايي انگل هستند، مخزن عفونت نيز مي باشند                ح
 .رخه اهلي زندگي انگل، سگ ميزبان نهايي و گوسفند معموالً ميزبان واسط مي باشددر چ

 بند تشكيل شده است و كرم بالغ در بدن انسان گوسفند و گاو              3ـ5 كال از يك اسكولكس و       مدن اين كر  ب
كرم بالغ  طول عمر   .  تشكيل نمي شود و تنها در لوله گوارش سگ و ساير سگسانان قادر به رشد و تكامل مي باشد                  

 . ماه است3-6در حدود 
شد ر)  Bladder like  (رو اكينوكوكوس گرانولوزوس در بافت ها به صورت كيست آبشامه مانندي              ال

مي كند و هر ساله حدود يك سانتي متر به اندازه آن افزوده مي شود و تدريجا ديواره اي از بافت همبند به وسيله                         
در داخلي ترين قسمت جداره كيست، اليه زايا قرار دارد و                 .  واكنش ميزبان در اطراف آن تشكيل مي گردد         

 آيند كه در داخل كيست هاي دختر و يا مستقيما چسبيده به ديواره زاياي كيست               يكيست هاي دختر از آن بوجود م     
 .اصلي تعداد خيلي زيادي پروتواسكولكس انواژينه مشاهده مي گردد

  يكل زندگي اكينوكوكوس گرانولوزوسس

اين تخم ها در خاك    .   اكينوكوكوس گرانولوزوس، از طريق مدفوع ميزبان نهايي، دفع مي شود           خم هايت
. مرطوب و در سايه، به مدت چند ماه به حيات خود ادامه مي دهند و ميزبان واسط، با خوردن آن ها آلوده مي گردد                       

ه، به ديواره روده باريك نفوذ       آن ها در داخل اثني عشر، هضم مي شود و جنين آزاد شد            ء  پس از بلع تخم ها غشا     
مستقر شده  .  .  .  ده از طريق جريان خون به قسمت هاي مختلف بدن حمل مي گردد و در نقاطي نظير كبد، ريه و                 ونم

 . تدريجا رشد مي نمايند
در صورتي كه ميزبان واسط، حيواني نظير گوسفند و گاو باشد و بافت هاي آلوده آن ها به نحوي مورد                       

 اثني عشر باز شده و جنين هاي موجود در آن ها به جدار            خلير سگسانان قرار گيرد، كيست ها در دا      تغذيه سگ و سا   
ولي اگر  .  روده باريك مي چسبند و بالغ مي گردند و سرانجام با توليد تخم، سيكل آن ها در طبيعت ادامه مي يابد                     

ر را اصوال نسوج آلوده و گوشت انسان، د         انسان ميزبان واسط باشد معموالً دوره زندگي انگل ادامه نمي يابد زي              
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ولي در موارد استثنايي نظير باقي ماندن جسد در جبهه ها و نبش قبر فوت                   .  دسترس سگسانان قرار نمي گيرد    
شدگان به وسيله سگسانان و حمله گرگ به انسان، مسلّما در صورت آلودگي گوشت انسان، سيكل زندگي انگل                     

 .دامه يابدمي تواند در بدن حيوان مهاجم ا

  ـ سيكل زندگي اكينوكوكوس گرانولوزوس7تصوير 

  اه هاي انتقال به انسانر

 ب و غذايي كه به مدفوع حاوي تخم هاي اكينوكوكوس آلوده شده باشدآ) 1
 ست هاي آلوده به تخم انگلد) 2
 شياء آلوده به تخم انگلا) 3
 آلوده از طريق نوازش سگ ها و تماس موهاي آلوده به تخم با دست بچه هاماس انسان با سگ هاي ت) 4

 . ها از طريق دستگاه گوارش و در اثر خوردن تخم كرم صورت مي گيردنآلودگي انسان، تبه طور كلّي 
ضمناً تخم ها در خاك مرطوب و در محيط سايه مي توانند به مدت چند ماه به حيات خود ادامه دهند و با                      

ا بقاياي   ي بديهي است كه ميزبان نهايي، با خوردن الشه        .   مگس و ساير بندپايان به آب و غذا منتقل گردد           مداخله
 .آلوده به انگل ميزبان هاي واسط مبتال مي گردد

گ ها حدود هفت هفته پس از ابتالء، تخم كرم را به محيط، دفع مي كنند و از طرفي طول عمر                           س
وره واگيري عفونت تقريباً از      د  ماه مي باشد و لذا    5-20 ماه و به قولي    3-6حدود  كرم هاي بالغ نيز در روده سگ در        

 كرم بالغ در روده سگ

تخم جنين دار در مدفوع

 بلع تخم

 نفوذ اونكوسفر به ديواره روده
 كيست كبد

 بلع كيست

 پروتواسكولكس

اتصال اسكولكس به روده

 زبان نهاييمي

ميزبان واسط اتفاقي ميزبان واسط
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اين بيماري مستقيما از    .  دو ماه بعد از آلودگي سگ شروع مي شود و تا بيش از شش ماه ممكن است ادامه يابد                     
 .انساني به انسان ديگر و به طور كلّي از ميزبان واسطي به ميزبان واسط ديگر منتقل نمي شود

  پيشگيري و كنترل
  يشگيري اوليه به منظور حفظ  افراد سالمپ

موزش بهداشت به مردم و تاكيد بر خطرات نگهداري سگ و ضرورت ذبح كنترل شده حيوانات در                    آ)  1
هب در مناطق روستايي و دور افتاده كشور خيلي          ادر اين زمينه نقش معلّمين مدارس و روحانيون مذ         .  كشتارگاه ها

ائط ارتباط جمعي مي باشد و لذا بايد به اين امر مهم توجه كرده زمينه را جهت جلب همكاري آن ها                       بيشتر از وس  
 .فراهم نمود
رسنل صحرايي و آزمايشگاهي كه در تماس نزديكي با منابع عفونت هستند بايد مرتبا مورد معاينه                   پ)  2

 .م شودقرار گيرند و هر شش ماه يك بار تست هاي سرولوژيك، براي آن ها انجا
نترل بهداشتي شديد در كشتارگاه ها و معدوم كردن كامل الشه هاي غير قابل مصرف و پس مانده                   ك)  3

 .گوشت حيوانات ذبح شده به نحوي كه ميزبان هاي نهايي و مخصوصا سگ ها به اين مواد، دسترسي نداشته باشند
لوده و به طور كلّي عدم        عدوم كردن سگ هاي ولگرد آلوده، درمان نمودن سگ هاي خانگي آ              م)  4

نگهداري سگ هاي بدون پروانه و كاهش تعداد آن ها به حد اقل نياز شغلي و درمان دوره اي سگ هاي مورد بحث                     
 .در مناطق آندميك

 را به عنوان يكي از نمونه هاي عيني كنترل موفقيت آميز كيست هيداتيد مي توان در نظر گرفت                    يسلندا
% 25نوزدهم، آلوده ترين محل دنيا از نظر وفور اين بيماري به شمار مي رفت  و در                  زيرا علي رغم اينكه طي قرن       

قدامات كنترلي دقيق، حساب شده و        ا اتوپسي ها كيست هيداتيد يافت مي گرديد در حال حاضر، به بركت           %  35تا  
م شده، جلوگيري از    ن بيماري گرديده است و تعجبي ندارد كه عمده ترين اقدام كنترلي انجا               يمستمرّ، عاري از ا   

مصرف الشه ها به وسيله سگ ها بوده است و بدين وسيله توانسته اند با پيشگيري از آلودگي سگ ها سيكل تكاملي                   
 .را تضمين نمايندن انگل را در اين مرحله، قطع نموده و عدم آلودگي بعدي حيوانات گياهخوار و انسا

 
  راد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضيشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي افپ

 درمان بيماران كه در اغلب موارد، به شيوه جراحي صورت مي گيرد هر چند تاثيري در روند                           ـ  1
 .داپيدميولوژيك بيماري ندارد ولي باعث كاهش مرگ و مير بيماران مي گرد

جام تست هاي سرولوژيك    بررسي ساير اعضاء خانواده بيمار به منظور يافتن توده هاي مشكوك و ان              ـ  2
 .كيست هيداتيد در آن ها قابل توصيه است

 
 يشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمين گيرشدن بيمارپ

  با اقدام به عمل جراحي به موقع مي توان از ميزان عوارض بيماري كاست
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 ب راجعهتاپيدميولوژي 
ه وسيله بندپايان، منتقل شده و با حمالت مكرر تب و             ب راجعه، نوعي بيماري اسپيروكتي است كه ب         ت

. ، مشخص مي گردد و به دو صورت اپيدميك و آندميك، تظاهر مي نمايد             )اسپيروكتمي(وجود اسپيروكت در خون      
 .نوع همه گير، به تب راجعه شپشي و نوع بومي به تب راجعه كنه اي موسوم است

   كنه اي و شپشيقايسه برخي از ويژگي هاي بورليوزم ـ 1جدول 
 

 يژگيهاو )آندميك(بورليوز كنه اي  )اپيدميك(بورليوز شپشي 

 امل          ع   00  بورليا پرسيكا، هيسپانيكا  ليا  ركارنتيسر  بو

 اقل          ن   كنه هاي جنس اورنيتودوروس         شپش بدن و شپش سر انسان

 خزن طبيعي    م   00ش، خفاش، سنجاب  موش، خرگو   انسان و پريمات هاي غيرانسان

 اثير فصل      ت   در تابستان شايعتر است            در زمستان شايعتر است

 
. بورلياها نظير لپتوسپيرا و ترپونما اسپيروكت هايي از خانواده ترپونماها مي باشند         .  ، بورليا است  امل بيماري ع

 . هاي قرمز، يافت مي شونداين ارگانيسم ها در بدن انسان، در خارج گلبول

  سير طبيعي
 روزه، به طور ناگهاني با تب و لرز و          7-8تب راجعه، بعد از پشت سر گذاشتن دوره نهفتگي            الئم باليني ع

ساير عالئم باليني، شامل درد     .  سردرد و خستگي، شروع مي شود و تا چند روز بطور متناوب يا مداوم ادامه مي يابد                
ئم در روز اول شروع بيماري      عالشدت اين   .   اشتهايي، سرفه خشك و درد شكم مي باشد       عضالني، درد مفصلي، بي   

 .ناچيز است ولي در خالل روزهاي بعد، افزوده شده و به ضعف و سستي شديدي منجر مي گردد
 
ر معاينه اين بيماران تب شديد، كاهش فشار خون، افزايش تعداد نبض متناسب با شدت تب، پرخوني                    د
ت و بزرگي كبد و طحال، يافت مي گردد ولي يرقان و             سورات پتشيالي كه در تنه، شايع تر از اندام ها ا          ملتحمه، بث 

 .عالئم گرفتاري سيستم عصبي، نادر مي باشد
ا توليد آنتي كر ضد بورلياهاي موجود در خون، اين ارگانيسم ها از خون، محو شده و عالئم باليني،                         ب

 يك يا چند بار ديگر دستخوش تغييرات آنتي ژنيك واقع شده و با تكثير مجدد و                فروكش مي نمايد ولي ارگانيسم ها    
ام با توقف تغييرات آنتي ژنيك، در اثر دفاع        نجايجاد اسپيروكتمي مكرر، موجب يك يا چند عود ديگر مي شوند و سرا           

 بهبود مي يابد و بنابراين،     طبيعي بدن از بين مي روند و اگر بيمار تا آن زمان جان سالم به در برده باشد خودبخود                    
الزم به يادآوري است كه شدت حمالت بعدي تب          .  ري هاي خود محدود شونده، به حساب مي آيد      ابورليوز جزو بيم  

راجعه نسبت به حمله اوليه، خفيف تر مي باشد به طوري كه در حمله اول، تب از شدت بااليي برخوردار است در                         
 .استه و بر فواصل حمالت بدون تب، افزوده مي شودحاليكه در حمالت بعدي از شدت آن ك
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  وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري

انتشار تب  .  ين بيماري در تمام نقاط دنيا به استثناء مناطقي از جنوب غربي اقيانوس آرام يافت مي شود                  ا
 كه انتشار تب راجعه     راجعه شپشي، ارتباط مستقيمي با عوامل اقتصادي، اجتماعي و عوامل اكولوژيك، دارد در حالي             

ب راجعه ممكن است از طريق مادرزادي و انتقال خون           ت توضيح اينكه .  كنه اي در ارتباط با بيولوژي كنه ناقل است       
  .نيز منتقل شود

 
 طي جنگ جهاني دوم در آفريقاي شمالي و اروپا حدود               تب راجعه شپشي  خرين همه گيري بزرگ     آ

ين بيماري هنوز در شرق و مركز آفريقا در مناطقي نظير اتيوپي، سودان،             ا  . انسان را به هالكت رسانده است      50000
بيشترين موارد  .  در مناطقي نظير بوليوي و پِرو حالت آندميك دارد         :  سومالي و چاد و همچنين در آمريكاي جنوبي        

ه بيماري گاهي در     وارد ردبيماري، از كشور اتيوپي گزارش مي شود و ساليانه بالغ بر ده هزار مورد مي باشد و موا                   
 .اروپا و آمريكاي شمالي نيز يافت مي شود

 
كيه، عراق، افغانستان جنوب شوروي سابق،       ر، در تمام نقاط دنيا و ازجمله در ايران، ت           ب راجعه كنه اي  ت

 .يافت مي شود. . . سوريه، فلسطين، چين 

  وضعيت بيماري در ايران

 در شرق ايران، نواحي بيرجند، مشهد و تربت         1298-9ي تب راجعه شپشي يك بار در سال هاي         همه گير
 در تهران، آبادان و چند نقطه ديگر كشور، گزارش گرديده            1322-5حيدريه را فرا گرفته و بار ديگر در سال هاي           

اكنون گونه هاي بورليا پرسيكا، بورليا ميكروتي، بورليا التيشوي و بورليا بالتازاردي در كنه هاي ايران يافت                  ت  .است
 به طوري كه    .ه است و بورليا پرسيكا و بورليا بالتازاردي را از خون مبتاليان به تب راجعه كنه اي جدا نموده اند                    شد

  ، زنجان ، آذربايجان غربي  ، اردبيل ، آذربايجان شرقي  ،بورليا پرسيكا در مناطق شمالي و غرب كشور نظير استان هاي           
 .ه، يافت شده است  همدان و كرمانشا، خراسان، سمنان، مركزي،تهران

 منتقل مي گردد و در آذربايجان شرقي و غربي از دامنه جنوبي                كنه تولوزاني  به وسيله    ورليا پرسيكا ب
كوه هاي آرارات، دامنه جنوبي و گاهي شمالي رشته ارتفاعات البرز كه تا خراسان ادامه مي يابد و دامنه هاي شرقي و                    

 مناطقي نظير ميانه، زنجان و شاهرود به عنوان كانون هاي تب             سلسله جبال زاگرس يافت مي گردد و لذا          غربي
بيماران تب دار قصبه كورائيم     %  38 حدود   1355راجعه كنه اي، شناخته شده اند و طبق گزارش دكتر كريمي در سال            

بيل صورت   در استان ارد   1365ي مطالعه اي كه در سال       ط ضمناً.  از توابع استان اردبيل مبتال به اين بيماري بوده اند        
 درصد موارد آن در نوزادان و كودكان قبل از          46 درصد بيماران تب دار، دچار اين بيماري بوده و           2/11گرفته است   

 درصد  12ـ18در اين مطالعه، بورليا پرسيكا عامل بيماري بوده و آن را عالوه بر انسان از                  .  دبستان، رخ داده است   
 .افته انده هاي اورنيتودوروس تولوزاني آن منطقه يكن

 در شهرستان زنجان، نمونه هاي خوني تهيه شده، پس از مشاهدات                    1371ـ1372در سال هاي    
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 آلودگي به بورليا و عيار آنتي        ،)  IFA  (ميكروسكوپي مستقيم و بررسي سرولوژيكي ايمونوفلورسانس غير مستقيم        
ار نفر افراد مورد مطالعه دچار        نفر از هر ده هز      24بادي بورليا پرسيكا رديابي گرديده و مشخص شده است كه              

% 3/5 نمونه ها مشخص شده كه در        يهمچنين در بررسي سرولوژيك   .  آلودگي به بورليا در خون محيطي، بوده اند       
 در گروه هاي مختلف سني و جنسي ساكنين اين          1:80افراد جامعه مورد بررسي، آنتي بادي بورليا پرسيكا با عيار            

 .مناطق، مثبت بوده است

 ـ انتشار جغرافيايي كنه هاي ناقل بورليا در ايران 2جدول 
 

 نوع كنه انتشار جغرافيايي

  مال خراسانشازندران، ميالن،گذربايجان غربي و شرقي و اردبيل،آ

  ردستان و كرمانشاهكي،زهران و مركتمنان، همدان و زنجان،س

 اورنيتودوروس تولوزاني

 اورنيتودوروس تارتاكوفسكي  مال خراسانش

  وزستانخصفهان، تهران، ارمان، ك،  ان و بلوچستانيستس

  ارس و حاشيه خليج فارسف

 اورنيتودوروس اراتيكوس

 
حقيقات اخير، در استان سمنان وفور كنه هاي نرم و پراكندگي جغرافيايي آن را مشخص و نقش كنه هاي                 ت

ترين وفور كنه تولوزاني در منطقه شمالي       را در انتشار بيماري، نشان داده و بر اساس اين بررسي بيش           )  آرگازيده(نرم  
 23هرود بوده كنه هاي جمع آوري شده در        شاو كوهستاني شهرهاي استان سمنان شهرستان گرمسار، و سمنان و            

 .درصد موارد، آلوده به بورليا گزارش شده اند

  روند زماني
 .تري برخوردار است و نوع شپشي در فصول سرد سال از شيوع بيشهوع كنه اي در فصول فعاليت كنن

  تاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماعي
 ضمناً نوع شپشي، با      .نوع كنه اي، انتظار مي رود در مناطق آندميك، در اطفال از شيوع بيشتري برخوردار باشد                  

 .عواملي نظير قحطي و آوارگي، مرتبط مي باشد

  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري
ه مدت مختص گونه، افراد غير بومي در مقابل اين بيماري حساس و افراد                  ه علّت بروز مقاومت كوتا     ب

 كه در بعضي از مناطق بومي تب راجعه، به كار مي رود نيز                غريب گز بومي، تا حدود زيادي مقاومند و اصطالح         
ومي در برابر   مقابل ورود بعدي بورليا به بدن آن ها و حساسيت افراد غير ب              حاكي از مقاومت اكتسابي افراد بومي در      

 .اين بيماري است و اينطور نيست كه كنه ها فقط از خون افراد غير بومي، تغذيه و آنان را مبتال كنند



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9                                                   فصل كتاب جامع بهداشت عمومي   /  1069

 

 
 

  منابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت
ز انساني به    ا ب راجعه شپشي فقط به وسيله بورليا ركارنتيس، ايجاد مي شود و توسط شپش بدن انسان                ت

نسوج بدن شپش، مورد تهاجم بورليا قرار نمي گيرد و لذا اين بيماري از طريق بزاق و                 .   منتقل مي گردد  انسان ديگر 
ش منتقل نمي شود بلكه تنها با لِه كردن شپش در سطح پوست يا مخاط به بدن انسان نفوذ مي نمايد                     پفضوالت ش 

انسان، تنها ميزبان بورليا ركارنتيس      .  ند روزه عمر خود، عفونت زا باقي مي ما       10-60شپش آلوده در تمامي دوران       
 ارتباط با مصائبي نظير جنگ و قحطي        دراست و اين بيماري معموالً به صورت همه گيري هايي ظاهر مي شود كه              

 .بوده موجب ازدحام جمعيت و انتشار شپش مي شود
نس اورنيتودوروس،   گونه بورليا ايجاد مي شود و توسط كنه هاي ج         15ب راجعه كنه اي حداقل به وسيله        ت

نگي، خرگوش،  ابسياري از جوندگان و حيوانات كوچك، نظير موش صحرايي، موش خ            .  به انسان منتقل مي گردد   
 .سنجاب، خفاش و سوسمار، مخازن طبيعي بورلياي كنه اي را تشكيل مي دهند

 مرطوب و    سال زنده مي مانند و ترجيحا در آب و هواي گرم و             15نه هاي جنس اورنيتودوروس، حدود     ك
اين موجودات در غارها، چوب هاي در حال فساد،         .   پا زندگي مي نمايند و انتشار جهاني دارند        1500-6000ارتفاع  

جرت به نقاط دور دست نمي باشند ولي        هاكنه ها قادر به م   .  النه جوندگان و محل زيست حيوانات، يافت مي شوند        
حضور اين بندپايان در سطح بدن انسان، جلب توجه            .  وندمعموالً به وسيله جوندگان به اين نقاط منتقل مي ش           

 دقيقه به تغذيه خود خاتمه       5-20د نيش دردناك بوده در عرض        قنمي كند زيرا شب ها به تغذيه مي پردازند و فا          
 .مي دهند

 
  نه اورنيتودوروس تولوزانيك

ن در آذربايجان شرقي و     ر اكثر نقاط ايران يافت مي شود و به غريب گز، موسوم است ولي كثرت وفور آ                د
دامنه جنوبي رشته ارتفاعات البرز و شمال غربي خراسان، بيشتر مي باشد و بر خالف كنه تارتاكوفسكي و                           

مي برد و انسان، پرندگان، گوسفند،      ر  اراتيكوس، بيشتر در محيط اهلي و در جايگاه حيوانات و مساكن انساني به س              
 .ميزبان آن هستند. . . گاو، شتر و 

 
  ه اورنيتودوروس تارتاكوفسكينك

 وحشي صحرايي، روباه، الك پشت و         نخزن و عامل انتقال بورليا التيشوي است و در النه جوندگا             م
 .جوجه تيغي زندگي مي كند

 
  نه اورنيتودوروس اراتيكوسك

حيط در النه جوندگان صحرايي، زندگي مي كند و تمايلي به م         .  ين كنه، مخزن و ناقل بورليا دوتوني است       ا
و لذا به حريم زندگي انسان وارد نمي شود و در نتيجه، تماس و ارتباط آن با انسان تقريباً صفر است و                       .  اهلي ندارد 

اين نوع كنه در اصفهان،      .  ان گزارش نشده است   يرتاكنون تب راجعه ناشي از كنه اورنيتودوروس اراتيكوس در ا           
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 .ستاستان مركزي، آذربايجان و جنوب ايران، يافت شده ا

  پيشگيري و كنترل
  يشگيري اوليه به منظور حفظ  افراد سالمپ

  بارزه با شپشم ) 1
  بارزه با كنهم ) 2
واظبت از خون و مايعات بدن بيماران و البسه آن ها و عاري نمودن تمامي تماس يافتگان خانواده از شپش و                      م  )  3

 .كنه
 .قدامات الزم در همه گيري هاا ) 4

 بيماران، در تماس بوده اند بايد به وسيله حشره كش هاي ابقايي سمپاشي گردندمام كساني كه با ت •
ر مناطقي كه عفونت، انتشار وسيعي دارد بايستي با حشره كش هاي ابقايي، تمامي افراد جامعه، سمپاشي                 د •

 شوند
 
   با كنههبارزم

ين بندپايان وجود دارند بايد     ر فصول فعاليت كنه يعني از اواسط بهار تا اواسط تابستان در مناطقي كه ا                د
دا كردن اين   ج  .به طور مرتب سطح بدن، مورد بررسي قرار گيرد و در صورت وجود كنه به دفع آن اقدام گردد                       

ضمناً مي توان با استفاده از فورسپس و گرفتن           .  موجودات از بدن به وسيله يك موچين كوچك ممكن مي باشد           
ي جدا كردن كنه بايد مواظب باشيم كه اين موجود، تحت فشار قرار نگيرد زيرا               ط.  ناحيه سر كنه آن را از بدن جدا نمود        

 . عفونت گرددالمدفوع و ترشحات نسوج آن مي تواند موجب انتق
دفع مرتب كنه ها از بدن     .  مي توان از جمعيت كنه ها كاست       ا استفاده از مواد شيميايي و سمپاشي اماكن،       ب

پوشيدن لباس هاي محافظ نيز در مقابل گزش كنه        .  منازل، جلوگيري مي نمايد  سگ هاي خانگي، از انتشار آن ها به       
 .از اهميت زيادي برخوردار است

 
  بارزه با شپشم

  Lindane   يا گاما بنزن هيدروكلرايد  كي از داروهايي كه در درمان آلودگي به شپش، به كار مي رود                ي
آن به      استعمال.  اران، مورد انتقاد قرار گرفته است     ست كه به خاطر دارا بودن خاصيت سميت اعصاب، در شيرخو           ا

رف ص ساعت، اقدام موثري مي باشد و در بالغين، داروي سالمي به حساب مي آيد ولي عده اي از محققين، م                 12مدت  
فرآورده مورد بحث   .  ا توصيه مي نمايند    ر  Pyperonyl butoxide  %  3    و  Pyrethrine     درصد 3/0تركيبي از   

وسيون، به موضع آلوده، نظير ناحيه عانه، يا نقاط ديگر بدن مي مالند و پس از ده دقيقه موضع را                       را به صورت ل   
 . روز ديگر تكرار مي كنند تا شپش ها از موضع، ريشه كن گردند7-10شستشو مي دهند و اين عمل را حدود 

 مدت هفت روز و يا      به%  1  اكسيد زرد جيوه  ه منظور زدودن شپش هاي ناحيه مژه هاي چشم يا از پماد            ب
 . روز استفاده مي شود10 به مدت فيزوستيگمينپماد چشمي 
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يدن جامه ها نمود و جهت      شه منظور ريشه كن نمودن شپش بدن، مي توان اقدام به جوشاندن يا اتو ك                ب
مان جلوگيري از عفونت مجدد، بايستي تمامي تماس يافتگان نزديك و همسر افراد آلوده را نيز مورد معاينه و در                     

 .قرار داد
ر صورت فراهم نبودن ماشين لباسشويي و عدم امكان جوشاندن البسه و رختخواب مي توان به پاشيدن                  د

ه اين وسايل، اقدام كرد و از آنجا كه مقاومت وسيعي نسبت به پودر مذكور گزارش گرديده                    ب Lindane  1%  پودر
 Abate   2% به شستشوي آن ها پرداخت، پودر     ستفاده نمود و سپس    ا %  Malathion  1    است ترجيحا مي توان از    

 سازمان جهاني بهداشت جهت مصرف در موارد مقاوم به ماالتيون، توصيه شده                به وسيله  يز موثر واقع مي شود و    ن
 .است

ر صورتي كه احتمال بروز عفونت، زياد باشد كموپروفيالكسي با تتراسيكلين، پس از گزش كنه، قابل                    د
  .توصيه است
 

  نويه به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضيشگيري ثاپ

 رچند بيماري، مستقيما از انسان به انسان منتقل نمي شود ولي از آنجا كه انسان به عنوان يكي از                        ه
مان مخازن عفونت، مطرح است به منظور مبارزه با مخزن و نجات جان افراد بيمار، الزم است بيماران را تحت در                     

 .مناسبي قرار دهيم
 

 يشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمين گيرشدن بيمارپ

 ه ممكن است گاهي به هيپوتانسيون مرگبار و شوك، بيانجامد  كJarisch Herxheimer كنترل واكنش
 

 ناطق صحرايي م
 ممانعت اين كوه ها از ورود       مناطقي كه بين سلسله جبال البرز و زاگرُس محصور شده است به دليل                 

. رطوبت و ابرهاي بارانزا منطقه اي است با بارندگي كم، خشك و كويري و شامل دشت لوت و دشت كوير مي باشد                    
اغلب اين مناطق، خشك، بي آب و تقريباً خالي از سكنه مي باشد و شهرها و روستاهاي واقع در اين مناطق اغلب                       

ساكنين مناطق حواشي كوير، كشاورز هستند و براي آبياري از سيستم قنات                بيشتر  .  در حواشي كوير قرار دارد     
قسمت اعظمي از استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان ، خراسان، سمنان، اصفهان و يزد را                  .  استفاده مي كنند 

ت  كه قسمت وسيعي از آن كوهستاني است و دشت لو           بلوچستانضمناً در منطقه    .  مناطق كويري تشكيل مي دهد   
در حد شمالي آن قرار گرفته و در پست ترين نقطه آن چندين درياچه آب شيرين وجود دارد كه بزرگترين آن ها                         

 .درياچه  هامون مي باشد
 توسط رشته باريكي كه در امتداد جنوب شرقي يزد مي باشد به دو بخش شرقي و غربي                    استان كرمان  

مال شرقي را بيابان و بخش اعظمي از كوير لوت تشكيل            بخش زيادي از ناحيه شرقي خصوصاً ش      .  تقسيم مي شود 



 1072 /پزشكي جغرافيايي ايران / 1گفتار 
 

 

 .داده است در نتيجه خالي از سكنه مي باشد
 را اراضي بي آب و      خراسان است و حدود دو سوم استان بزرگ         رفسنجانبخش غربي مشتمل بر حوزه       

قع است كه در     وا سمنانعلف و كوير و شنزارها تشكيل مي دهد و قسمت اعظمي از دشت كوير در جنوب استان                   
 . شمال آن سلسله جبال البرز مانند ديوار مرتفعي مانع از دخول رطوبت به اين ناحيه است

 ناحيه اردستان به وسيله يك رشته كوه در مشرق از كوير لوت جدا مي شود و                        اصفهاندر استان     
ان قرار دارد و كوير     نزديكترين نقطه مسكوني آن به كوير شامل شهرك خور مي باشد كه در حاشيه شرقي اصفه                

 نيز در دره وسيعي به سوي كوير در         يزداستان  .  مركزي در شمال اين شهرك و كوير مياني در مشرق آن قرار دارد            
 .ميان كوه هاي متعدد محصور است كه مرتفع ترين آن شيركوه است

 ي شايع در مناطق صحرايي و كويري بيماري ها
مشكالت كشاورزي، در طول تاريخ، جاذبه اي براي تجمع           در اين منطقه عواملي نظير كمبود آب و              

ضمناً تابش آفتاب سوزان بر روي شن ها، فقدان آب هاي سطحي و باتالق ها، وجود آب              .  انسان ها وجود نداشته است   
به صورت قنات سرپوشيده، فقدان حيوانات به علّت كمبود مواد غذايي، سبب كاهش بروز و شيوع بسياري از                         

عفوني روده اي و انگلي و بيماري هاي مشترك بين حيوانات و انسان شده است و تنها انواع خاصي از                    بيماري هاي  
 پوستي، جلب توجه    ليشمانيوز و   سوء تغذيه، پنوموكونيوز، سرطان پوست    ،  اورام ملتحمه بيماري هاي منطقه مانند    

ي و بدي تغذيه و عوامل ديگر شايد        همچنين وجود گرد و خاك همراه وزش باد و برخاستن طوفان هاي شن           .  مي كند
عوامل زمينه ساز بروز بيماري هايي نظير اورام       .  كمبود لبنيات زمينه ساز شيوع بيماري هايي چون سل، گرديده است         

 كمبود لبنيات و ميوه و وفور مگس و حشرات ديگر نسبت              ،Aملتحمه و تراخم را نير مي توان به كمبود ويتامين           
 .داد

همچنين به دليل    .  اب به پوست همواره زمينه ساز بروز سرطان هاي پوست بوده              تابش مستقيم آفت    
پراكندگي كلني هاي موش صحرايي در اين نواحي و وجود پشه خاكي به عنوان ناقل كانون هايي از ليشمانيوز                       

 .پوستي روستايي نيز وجود دارد
 

 گرمسيريهاي رم شدن دماي كره زمين، و تاثير آن بر انتشار جغرافيايي بيماري گ
انتشار و بروز بسياري از بيماري هاي عفوني، مستقيما در ارتباط با مناطق جغرافيايي، شرايط اقليمي و                      

عوامل انساني است و بيماري هاي مشترك بين حيوانات و انسان، نسبت به شرايط اقليمي، از حساسيت بيشتري                    
 به مناطق گرمسيري هستند و يا در اين مناطق از شيوع             از طرفي بسياري از اين بيماري ها يا محدود        .  برخوردارند

خيلي بيشتري برخوردارند ولي اين روند ممكن است چندان پايا نباشد چرا كه بر اساس اطالعات موجود، دماي كره                   
 درجه فارنهايت، گرمتر شده و بر اساس پيش بيني كارشناسان مربوطه                1زمين طي يكصد سال گذشته حدود         

واهد يافت و هرچند طبق نظر برخي از كارشناسان، پديده مزبور نوعي روند طبيعي و برگشت پذير                  همچنان ادامه خ  
ميزان .  مي باشد ولي واقعيت اينست كـه در حال حاضر شاهد روند افزاينده دما و تاثير آن بر اكوسيستم مي باشيم                    
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 آن با نمونه هاي تهيه شده از يخ هاي        نيز طبق بررسي نمونه هاي تهيه شده از جو زمين و مقايسه            ي اكسيد كربن  د
 سال گذشته، بي سابقه بوده، رسيده       160000كه در طول    ppm   360قطبي، به طور چشمگيري افزايش يافته و به         

كنترل نشود افزايش دما همچنان ادامه        Co2است و در صورتي كه سوخت كربن در اتومبيل ها و توليد روزافزون              
 . را به بار خواهد آوردخواهد يافت و مشكالت بيشتري

تا آنجا  .  افزايش دماي كره زمين باعث ايجاد تغييرات اقليمي و تغيير در الگوهاي بارندگي گرديده است                  
كه در بعضي از مناطق باعث ايجاد سيل هاي ويرانگر و در مناطق ديگر موجب خشكسالي مخرّبي شده، پديده                       

 .شديد و طوفان هاي سهمگين نيز مزيد بر علّت شده است، تُندبادهاي )17 ، كفتار 9فصل (جوي اِل نينو 
پديده گرم شدن كره زمين همچنين باعث ذوب شدن يخ هاي قطبي و افزايش آب اقيانوس ها گرديده و                    

 درجه فارنهايت به    5/3 ميالدي حدود    2100طبق نظر كارشناسان، در صورتي كه روند فعلي، ادامه يابد تا سال                
 .اينچ به ارتفاع آب در سطح درياها افزوده مي گردد  6دماي زمين و حدود 

گرم شدن كره زمين و تغييرات اقليمي ناشي از آن باعث افزايش شيوع و شدت بسياري از بيماري هاي                      
عفونيِ گرمسيري شده يا خواهد گرديد و اين روند، همچنان رو به افزايش است و حتي پيش بيني شده است كه                        

 تب دانگ به مناطقي گسترش خواهد يافت كه هرگز وجود نداشته است و در اين خصوص،               بعضي از اين بيماري ها     
 درجه سانتيگراد به دماي محيط، به شدت بر ميزان بقاي پشه             2را مثال زده و متذكّر شده اند كه با افزايش حدود            

 و حتي بر طول دوره      آيدِس اِجيپتي، دوره نهفتگي در بدن پشه و جمعيت حشره ناقل و وسعت تماس آن با انسان                  
 كه در حال حاضر به      شيستوزوميازيسهمچنين  .  استقرار بيماري و شدت آن در بين افراد جامعه، افزوده مي گردد           

خاطر محدوديت انتشار جغرافيايي حلزون هاي ميزبان واسط، فقط در مناطق گرمسيري يافت مي شود با افزايش                   
ا، اروپا و آمريكا نيز منتشر شود و بيماري ماالريا نيز با توجه به               دماي زمين ممكن است حتي به مناطق معتدله آسي        

افزايش زادوولد و وسعت انتشار پشه هاي آنوفل، افزايش دفعات خونخواري پشه و تكثير روزافزون انگل، ممكن                    
ري از   و بسيا   كلرا، ليشمانيوز است از شيوع بيشتري برخوردار گردد و باالخره دامنه اينگونه پيش بيني ها به                    

 .بيماري هاي گرمسيري ديگر نيز گسترش يافته است

 پيش بيني وضعيت انتشار جغرافيايي بيماري ها در آينده
الزم به تاكيد است كه گاهي باال بودن ميزان برخي از بيماري ها در بعضي از مناطق، ارتباط مستقيمي با                     

مناطق است و لذا با تغيير اين شيوه ها از ميزان            شرايط اقليمي ندارد و صرفا ناشي از شيوه هاي زندگي مردم آن              
 در دهه هاي گذشته    كرم آسكاريس مثالً آلودگي به    .  بروز و شيوع آن بيماري ها نيز به طرز فاحشي كاسته مي شود          

زيرا در آن زمان سيستم فاضالب هنوز مدرنيزه        .  به طرز فاحشي بيش از ساير مناطق ايران بوده است            صفهانادر  
 كشاورزان به طور سنتي و به فراواني به منظور تقويت مزارع سبزيكاري، از كود انسانيِ آماده نشده و                      نشده بود و  

مملو از تخم آسكاريس، استفاده مي كردند ولي با مدرنيزه شدن سيستم فاضالب و ارتقاء سطح بهداشت مردم و                      
استه شده و از آن پس پروتئين هاي        بويژه خودداري اكيد از مصرف سبزي هاي نَشسته، به سرعت از شيوع آن ك               

در   HIV/AIDSهمچنين شيوع بسيار باالي      .  بدن مردم مقتَصِد آن سامان به وسيله كرم ها به تاراج نمي رود             
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 بيش از يك چهارم كلّ موارد كشوري را شامل مي شود ارتباط              1382كه بر اساس آمار كشوري سال          رمانشاهك
 اقليمي قهرمان پرور آن سامان نداشته و بر اساس داده هاي موجود، ريشه در              مستقيمي با جغرافياي منطقه و شرايط     

فقر و بيكاري و به تبع آن حمل و استعمال مواد مخدر تزريقي، زنداني شدن و امثال اينها داشته و در استان هاي                         
ري ايدز يافت   نيز كه تا حدودي شرايط مشابهي حكمفرما است موارد زيادي از عفونت يا بيما                   ارسفو    رمانك

مگر اينكه دامنه وسيع معناي جغرافيا را مد نظر قرار داده و             .  مي گردد كه آنهم ارتباطي به شرايط جغرافيايي ندارد        
 .جغرافياي سياسي، جغرافياي اقتصادي و امثال اين ها را متّهم نماييم

 كه در طول تاريخ،      اغلب بيماري هايي نكته مهم ديگري كه ذكر آن الزم به نظر مي رسد اينست كه                   
مخصوص منطقه خاصي از جهان و يا استان خاصي از يك كشور بوده است بدون شك سرنوشت محتوم ساكنين آن                       
مناطق نمي باشد و با برنامه ريزي صحيح، صرف بودجه، استفاده صحيح از امكانات و ارتقاء آگاهي هاي مردم آن مناطق،                    

، تحت تاثير برنامه هاي موثر وزارت بهداشت و         توزوميازيس هماتوبيوم  شيس ، همانگونه كه  قابل كنترل خواهد بود   
و مبارزه بي وقفه با حلزون هاي ميزبان           وزستانخكوشش دلسوزانه دست اندركاران بهداشت و درمان منطقه            

 كه داغ هاي قديمي آن هنوز بر پيكر          دراكونكوليازيسواسط، سال هاست كه در آن منطقه كنترل شده است و              
يافت مي شود تحت تاثير بهسازي محيط، مبارزه با سيكلوپس، تامين آب                   رمزگانهزحمتكش استان    مردم  

آشاميدني سالم و آموزش مداوم مردم، سال ها است كه كنترل گرديده و حتي يك مورد جديد آن يافت نشده است                     
راسان، گيالن،  خطق كشور، نظير     كه در گذشته اي نه چندان دور، با انتشار جغرافيايي بارز در بعضي از منا               جذامو  

ايران را به يك كشور هيپرآندميك تبديل كرده بود امروزه با بهره گيري از ارتقاء استانداردهاي                  .  .  .  و    آذربايجان
زندگي، بيماريابي و درمان رايگان مبتاليان، طبق آمار سازمان جهاني بهداشت به مرحله حذف رسيده است و                       

يستان و  سو سل      B هپاتيت    ،لستانگ، سل و ليشمانيوز       كرمان و    كرمانشاهز  ديري نخواهد پاييد كه ايد      
كه شايد در طول    .  .  .   و   خوزستان، وباي   ندر عباس ب ماالرياي   ،ذربايجانآ، بورليوز   فارس كاالآزار   ،بلوچستان

جغرافياي تاريخ بشر، جزو بيماري هاي بومي اين مناطق بوده و پزشكي جغرافيايي را تحت تاثير قرار داده از                         
بنابراين گرم شدن كره زمين و تغييرات اقليمي آينده در صورتي             .  مناطق، خارج شده و به صفحات تاريخ بپيوندد        

باعث افزايش شيوع و شدت بيماري هاي عفونيِ گرمسيري مي شود كه انسان، بدون هيچ واكنش حساب شده اي                   
 . و ارتقاء سالمتي خود نزنددر مقابل اين تغييرات تسليم شود و دست به اقدامات كنترلي
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 اپيدميولوژي بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن
 

 دكتر سيد محمدجواد پريزاده، دكتر حسين حاتمي
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس ا

  : د فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندنتظار مي روا
 بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن را نام ببرد 

 اهميت بهداشتي مبارزه با بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن را توضيح دهد 

 دوره نهفتگي و سير طبيعي بيماري هاي واجد واكسن را شرح دهد 

 ح دهدروند زماني بيماري هاي واجد واكسن را شر 

 تاثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي بر روند بيماري هاي واجد واكسن را توضيح دهد 

 حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري هاي واجد واكسن را شرح دهد 

 منابع و مخازن بيماري هاي واجد واكسن را نام ببرد 

 داگانه توضيح دهدنحوه واكسيناسيون عليه بيماري هاي واجد واكسن را براي هريك به طور ج 

 تاثير پيشگيري دارويي و ايمنسازي انفعالي عليه بيماري هاي واجد واكسن را توضيح دهد 

 

 )Measles(سرخك اپيدميولوژي 

 مقدمه و معرفي بيماري 
محمد كه براي اولين بار به وسيله پزشك عاليقدر ايراني،            حاد است    بيماري هاي عفوني   يكي از سرخك  

 بوسيله  شرح داده شده است و    )  الحصبه والجدري (ماري آبله، مقايسه و در كتاب آبله و سرخك            با بي  زكرياي رازي 
 . گردد  عارض مي،معمول در كودكان به طور سري است وشديداً ماين بيماري  . ايجاد مي شودروبئوالويروس 

 را  2011 ميزان مرگ ناشي از سرخك در سطح جهان در سال              2013سازمان جهاني بهداشت در سال       
 و بر اين واقعيت تاكيد       ه مورد در ساعت گزارش نمود      18 مورد در روز و       430 مورد يعني حدود     157700بالغ بر   

موارد مرگ ناشي از اين بيماري در كشورهاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب و               %  95 كه هنوز بيش از      ه است كرد
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بت واكسن سرخك در كودكان جهان در       و اين در حاليست كه پوشش اولين نو       .  شالوده بهداشتي ضعيف رخ مي دهد    
% 71رسيده و طي دهه اول قرن بيست و يكم موارد مرگ ناشي از اين بيماري را تا                   %  84 ميالدي به    2011سال  

 ميالدي كه پوشش واكسيناسيون در      1980ميزان مرگ ناشي از اين بيماري در سال هاي قبل از           .  كاهش داده است  
 .ليون مورد در سال تخمين زده شده است مي6/2سطح مطلوبي نبوده بالغ بر 

 ايمنسازي و   شگيري از برنامه گستر     حذف آن با بهره    مخزن مهمي غير از انسان ندارد     از آنجا كه بيماري     
كشور در  در گذشته اي نه چندان دور،         . است WHO اولويت هاي   واستفاده از واكسن بسيار سالم و موثر فعلي جز         

 در  1382نيز گرديده است و لذا در نيمه دوم سال           گاهي منجر به بروز طغيان هايي      ايران به فراواني يافت شده و        
 . ساله گرديده است5-25سراسر كشور، اقدام به واكسيناسيون كليه افراد 

  سببي بيماريعامل
 و خانواده    ويروس ها)  Morbili(موربيلي   ويروس، از جنس        RNAويروس عامل سرخك نوعي        

مضمحل كننده پروتئين ها   بسيار ناپايدار و نسبت به اسيد، آنزيم هاي        .   است )Paramixoviride(پاراميگزوويريده  
ندين ساعت در هوا به      چباشد ولي با اين حال به مدت            حساس مي  ،، نور شديد و خشك شدن       )تيكيپروتئول(

 .زا باقي مي ماند خصوص در شرايطي كه رطوبت متوسطي وجود دارد زنده و عفونت

 سير بيماري 
دوره بعد از دوره نهفتگي،      .   روز است  10متوسط  به طور    روز و     8-12حدود  بيماري    دوره نهفتگي 

 و سرفه آغاز مي شود و      )كتيويتونكونژ(قرمزي مخاط چشم     حالت زكام،    ، با كسالت عمومي، تب    يارمقدماتي بيم 
 ، چهاردهم بعد از تماس با ويروس      روزحوالي  به مدت سه روز ادامه مي يابد و بعد از روز چهارم شروع بيماري و يا                 

در حالي كه عاليم تنفسي به اوج شدت خود رسيده و تب بيمار از شدت بااليي برخوردار است بثورات پوستي در                        
 و در   شودد و موجب تغيير رنگ موقت پوست مي         گردتدريج محو مي  ه   و بعد از سه چهار روز ب       شدهسطح بدن ظاهر    

تيت مياني،   زودرس بيماري مثل پنوموني، اُ      عوارضيابد ولي گاهي      مل بهبود مي   بيمار به طور كا     ،اغلب موارد 
ورپوراي ترومبوسيتوپنيك،  پنژيت چركي، ميوكارديت،      ر چركي عقده هاي لنفاوي گردن، فا         التهابالرنژيت،  

 به   ويروس سرخك در بدن بيمار      يفزايد و يا گاه   ، مي ا مت بيماري بر وخا آنسفاليت و كرون نيز حادث گشته و          
شود مي   )SSPE(پان آنسفاليت اسكلروزان تحت حاد      حضور خود ادامه داده و حدود هفت سال بعد باعث ايجاد             

 .آورد بيمار را از پا در ميل كه درماني ندارد و در عرض كمتر از يك سا

 انتشار جغرافيايي 
به نحو شايعي منتشر    در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و بويژه در آفريقا و بعضي از نقاط آسيا                     

 .مي باشد و حوادث، سوانح و وقايعي كه منجر به كاهش پوشش واكسيناسيون مي شود بر ميزان بروز آن مي افزايد

 روند زماني 
 به حساب مي آيد و در نيمكره شمالي، بخصوص         زمستانه ـ بهاره  رخك در مناطق معتدله، يك بيماري       س
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ر ميزان خود مي رسد، در حالي كه در مناطق استوايي، هم گيري  بيماري، از             در ماه هاي اسفند و ارديبهشت، به حداكث      
 در  همه گيري هاي سرخك .  ح كمتري برخوردار بوده و بيشتر در فصول گرم و خشك سال حادث مي گردد                ووض

 سال تكرار مي شده در حالي كه در جوامع و          2-5بعضي از كشورهاي صنعتي در دوران قبل از كشف واكسن ها هر            
مناطق محدودتر و برخي از جزاير دوردست و مناطق قطبي، با فواصل طوالني تر و مرگ و مير باالتري حادث                        

 هرچه تعداد افراد جمعيت غيرايمن يك       (Herd immunity)ايمني جامعه   طبق ضوابط حاكم بر     .  مي گرديده است 
 .منطقه بيشتر باشد فاصله بين همه گيري هاي سرخك كوتاه تر خواهد بود

 اثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي ت
 سالگي  20مردم تا سن    %  90 شايع و بالغ بر      كودكان سرخك در    ، ايمنسازي شگستربرنامه  قبل از اجراي    

 در ابتال و مرگ ناشي از سرخك را سن بيماران و وضعيت تغذيه آنان        عوامل موثر د و مهمترين    دنبه آن مبتال مي ش   
 سال و بزرگساالن از شيوع بيشتري برخوردار         2 در كودكان كمتر از      بيماريي از    ناش مرگ و مير  داد و    تشكيل مي 

 .ر بيشتر از مونث باشد بيماري در جنس مذكّعوارضلي احتماال  يكسان و، دو جنس هر دررياميزان بروز بيم .بود

 تاثير عوامل مساعد كننده 
 ايدز يا   TB،  يوركورشكوا مزمني مثل    ميزان مرگ ناشي از بيماري در كودكاني كه مبتال به بيماري هاي           

منجر به  موارد،  %  40 باعث سرخك شديدي مي شود كه در         سوء تغذيه شديد    .شدت افزايش مي يابد  ه  هستند ب 
 بيماري  ،ليهبا ورود تعداد زيادي ويروس به بدن طي تماس بسيار نزديك و طوالني با مورد او                    .  مرگ مي گردد 

در صورتي كه بيماري از جنسي      .   ماهگي بيشتر است   12-24 در سنين    ماريشدت بي .  شديدتري ايجاد خواهد شد   
 . انتقال يابد ميزان مرگ تا دو سه برابر بيشتر از زماني خواهد بود كه به همجنس خود انتقال يابد                    جنس مخالف به  

م  سرخك باعث سركوب موقت سيست      ضمنا . باعث افزايش مرگ و مير ناشي از سرخك مي شود         Aكمبود ويتامين   
 تشديد  ، فروكش كرده و نفروز    ،، اگزما و آسم آلرژيك     شده  و طي اين بيماري آزمون توبركولين منفي       گرديده  يايمن

 . مي گرددپنوموني سلول هاي ژآنتشنده تحت عنوان  منجر به بروز پنوموني كُ، و در زمينه ايدزمي يابد

 حساسيت و مقاومت در برابر بيماري 
 و آنتي بادي هاي   اري مبتال نشده يا به نحو موفقيت آميزي واكسينه نگرديده         تمامي افرادي كه به اين بيم     

 تا پايان   بهبوديايمني بعد از    باشند البته     حساس مي  محافظت كننده ضد ويروس سرخك در بدن آنان وجود ندارد،         
 ماه در   9 تا   هستندي كه در مقابل بيماري، مصون        د از مادران   بعد از تولّ   شيرخوارانعمر ادامه خواهد يافت و نيز        

 ارتباط دارد و ابتالي زنان باردار به سرخك         وضعيت تغذيه  حساسيت به سرخك با      . ايمن خواهند بود   ،برابر سرخك 
 . استولي تا به حال ناهنجاري جنيني مشاهده نشده. باعث ميزان بااليي از مرگ جنيني و زايمان زودرس مي گردد

 وره قابليت سرايت منابع و مخازن، نحوه انتقال بيماري و د
فيان آنها منتقل و حتي افراد مبتال به عفونت بدون عالمت             ا تنها از افراد بيمار به اطر       ،ويروس سرخك 
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 به اوج   دوره مقدماتي  در   آنقابليت سرايت   .  سري نيستند يا قابليت سرايت ناچيزي دارند      براي ديگران يا م   سرخك  
اه مخاط بيني و    ر منتقل مي شود و ورود ويروس از        ،راد حساس  تنفسي به اف   حاتاز طريق ترش    . خود مي رسد  شدت

 روز بعد از آن     4ورات تا   بث روز قبل از بروز      4دامنه دوره قابليت سرايت از      گيرد و    به احتمالي ملتحمه چشم صورت مي     
 .گزارش شده است

 پيشگيري و كنترل بيماري 

   پيشگيري سطح اول
 ، اقتصادي مانند وضعيت تغذيه     تهاي بهداشتي و رفع مشكال     قاء آگاهي  تارپيشگيري اوليه سرخك با      

 زنده ضعيف شده    يويروسنوعي واكسن     ، سرخك واكسن  .، حاصل مي گردد  واكسيناسيونمخصوصاً انجام      و مسكن
دريافت %  5 و بثورات گذرا در       %5/0-15در  سانتيگراد   درجه   4/39 ناشي از واكسن شامل تب         عوارض.  است

 باردار براي زنان    اين واكسن .  كشد  روز طول مي   3-5 روز پس از واكسيناسيون شروع و        7-13باشد كه    كنندگان مي 
 .  ممنوع استاند لوده شده  آHIV به استثناي بيماراني كه با ضعف ايمني و مبتاليان به

 نحوه واكسيناسيون سرخك

وري مصوب   در برنامه ايمن سازي كش    (MMR)واكسن سرخك، همراه با واكسن هاي سرخجه و اوريون         
 : به نحو ذيل، تلقيح مي شود1383سال 

  سالگي4-6 ماهگي و نوبت بعد در سنين 12 يك نوبت در سن : ـ در كودكاني كه به موقع مراجعه كرده اند1
 6-12 دومين نوبت به فاصله      : سالگي دريافت مي كنند   4-6 ـ در كودكاني كه اولين نوبت واكسن را در سنين            2

 ماه بعد و
 ساله بايد نوبت    4-6 نظير كودكان    : سالگي مراجعه كرده اند   7-18كودكاني كه براي اولين بار در سنين         ـ در    3

 . ماه بعد تلقيح نماييم6-12اول را در اولين مراجعه و نوبت دوم را به فاصله 
ردار است   برخو ييل بعد از تماس با مبتاليان به سرخك از تاثير باال           روز او  شش طي   وبولينلگاماگتجويز  

ي بر سر راه     تكساني كه ممنوعي     وسير بيماري نداشته باشد          ممكن است تاثيري بر      ولي بعد از اين مدت      
 و يا به علّت نقايص ايمني در معرض ابتالء به سرخك شديد و كشنده هستند نظير                   واكسيناسيون آنان وجود دارد   

حت پوشش شيمي درماني يا اشعه درماني هستند،        كودكان مبتال به بيماري هاي بدخيم، مخصوصاً در صورتي  كه ت         
شيرخواران كمتر از يك ساله و بويژه نوزاداني كه از مادران مبتال به سرخك متولّد شده اند، كودكان مبتال به نقايص                   

، حتي در صورت دريافت واكسن، الزم است با رعايت            HIVايمني شديد و ازجمله مبتاليان به عفونت ناشي از            
 اين دارو در شيرخواران كمتر از        مقدار.   تحت پوشش ايمنسازي انفعالي با گاماگلوبولين، قرار گيرند          فاصله الزم، 

كيلوگرم و در كودكان مبتال به نقايص       /   ميلي ليتر    25/0يكساله سالمي كه در تماس با مبتاليان با سرخك بوده اند           
الزم به ذكر است كه هرچند در       .  ر توصيه شده است    ميلي ليت  15كيلوگرم و حداكثر    /   ميلي ليتر    5/0ايمني، بالغ بر    

صورت بروز عوارض ثانويه ناشي از هجوم باكتري ها و ايجاد اتيت و پنوموني و امثال اينها الزم است                               
آنتي بيوتيك هاي مناسبي تجويز شود ولي اين داروها در مبتاليان به سرخك، فاقد نقش پيشگيرنده بوده و به                       
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 .  جايگاهي ندارندعنوان پيشگيري دارويي،

 پيشگيري سطح دوم 
 ميالدي، كليه كودكاني كه در       2013 در سال    WHOبنا به توصيه       ولي درمان اختصاصي وجود ندارد   

زيرا .   ساعت دريافت كنند   24 به فاصله    Aكشورهاي در حال توسعه دچار سرخك مي شوند بايد دو نوبت ويتامين             
به نصف  نيز   از كوري مي شود و ميزان مرگ ناشي از بيماري را             اين اقدام باعث كاهش آسيب چشمي و جلوگيري       

  .كاهش مي دهد

 پيشگيري سطح سوم 
يت مياني شايعترين عارضه     تاو.  درمان به موقع انجام شود      الزم است      ،در صورت بروز عوارض نادر      

 .  استبه اين بيماريمبتاليان در  شايعترين علّت مرگ ،سرخك و پنوموني
 
 

  (Rubella) سرخجه اپيدميولوژي
 
 

 تعريف و اهميت بهداشتي 
 ، پوستي ماكولوپاپولر سه روزه       ات يكي از بيماري هاي بثوري ويروسي است كه با ضايع               سرخجه،

 در صورتي كه      با وجود خوشخيمي و گذرا بودن بيماري،       لي مشخص مي شود و   ،پاتي و عاليم مقدماتي خفيف    ودنالنف
تواند باعث نقايص جنيني گردد ل آبستني، عارض شود، ميطي ماه هاي او . 

 سببي بيماريعامل 
 . ويروس است RNA عامل اين بيماري، ويروسي از گروه توگاويروس ها و نوعي

 دوره نهفتگي
 .  هفته است3 تا 2دوره نهفتگي سرخجه حدود  

 سير طبيعي 
افرادي كه بيماري با    موارد، بدون عاليم باليني بوده، حتي در بين         %  50 تا   25پس از  دوره نهفتگي، در         

 ،ي آن در كودكان جلب توجه نمي كند اما در بزرگساالن          تعاليم باليني تظاهر مي نمايد به طور معمول دوره مقدما         
نكتيويت مختصر، تظاهر نموده و حدود      وبارزتر بوده با عاليمي نظير حالت كسالت، تب، بي اشتهايي، گلودرد و كونژ            

م عقده هاي لنفاوي   تقرار بيماري، برجسته ترين يافته هاي باليني، شامل تور         در مرحله اس   .چند روز طول مي كشد   
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تظاهر .  بزرگي طحال عارض شود   و در مواردي هم ممكن است       .  پشت گوشي و گردني خلفي و پس سري مي باشد        
 شكل بثورات به    .لين تظاهر بيماري را تشكيل دهد      او ، بثورات پوستي است كه ممكن است در كودكان        ،مهم ديگر 

گردد و به طور معمول تا سه روز         هاي ديگر بدن منتشر مي     ماكولوپاپولر بوده و از صورت شروع و به تنه و قسمت           
 تا چند   بزرگي عقده هاي لنفاوي   فروكش مي كند ولي      ،يك روز بعد از بروز بثورات      به فاصله   تب  .    ماند پايدار مي 

برخالف سرخك  .  اي ايجاد نمي كند   عت بهبود مي يابد و عارضه    اين بيماري در اكثر موارد به سر      .  هفته باقي مي ماند  
 ،مفاصل بزرگ   ويروسيآرتريت   قابل توجه نمي باشد ولي       ناشي از باكتري ها    هاي ثانويه  عفونتدر اين بيماري    

 ،كه حدود يك تا سه روز بعد از بروز بثورات           .  يكي از عوارض شايع بخصوص در بزرگساالن و در زنان مي باشد            
 . ده و پنج تا ده روز تداوم مي يابد و خود به خود فروكش مي كندعارض ش

ها بعد از    ها يا سال    آنسفاليت ديگري هم وجود دارد كه ماه        ،عالوه بر آنسفاليت معمولي بعد از سرخجه       
 ناشي از    اسكلروزان تحت حاد   تپان آنسفالي  شبيه   ،افتد و خطرناك است  و از نظر عاليم باليني            اتفاق مي  ءابتال

 .مي باشدسرخك 

 انتشار جغرافيايي
. در تمام نقاط جهان  يافت مي شود و در مناطق پرجمعيت به صورت همه گير يا بومي حادث مي گردد                     

 . متولد مي شوند(CRS) سرخجه مادرزادي  نوزاد مبتال به سندروم110000ساالنه حدود ، 2013طبق گزارش سال 

  ايران  وضعيت بيماري در

 ساله در مقابل    15-18 درصد دختران    8/18 مشخص گرديد كه فقط حدود       1365سال  در    يطي پژوهش 
با اين وجود در برنامه       .  اند  بوده 10/1پادتن ضد سرخجه با عيار كمتر از            اين بيماري ايمن نبوده و واجد           

 ساله ايراني، عليه سرخك و      5-25 كليه افراد    1382واكسيناسيون سراسري سرخك و سرخجه در نيمه دوم سال           
ك، سرخجه، واكسينه شدند و در بازنگري برنامه واكسيناسيون كشوري، واكسن سرخجه همراه با اوريون و سرخ                  

جزو واكسن هاي اجباري قرار گرفت و ايمني حاصله در جمعيت واكسينه و ازجمله در دختران بدو ازدواج به بيش از                    
 .افزايش يافت% 98

 روند زماني 
 به صورت اپيدمي هاي    يك بار  سال   6-9ه اين بيماري انتشار جهاني داشته و هر          جقبل از واكسن سرخ   

گرديد ولي در مناطقي كه تحت پوشش صحيح واكسن            ين دبستان مي   كودكان سن  ء تظاهر و باعث ابتال     ،بزرگ
 . سرخجه در تمام طول سال يافت مي شود ولي در زمستان و بهار شايع تر است . استهستند به شدت كاهش يافته

 تاثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي  
 كودكان    لذا ياد نيست و  كودكي است ولي قابليت سرايت آن چندان ز          جزو بيماري هاي دوران     گرچه  

شيوع آن در   به همين دليل،    د و   نبه آن حساس باقي بمان    سنين بعد نسبت    در  و    نشدهمبتال  ممكن است     ،خردسال
 . بزرگساالن نسبت به سرخك و آبله مرغان بيشتر است
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 يباردارل   ناشي از سرخجه بدون عالمت يا با عاليم باليني مادري در سه ماهه او                  ،سرخجه مادرزادي 
 . ر شودجمي باشد و ممكن است به سقط جنين يا نقص جنيني من

 تاثير عوامل مساعد كننده 

 . اي نمي باشد  بيماريزا واقع مي شود و نياز به عامل مساعد كننده،افراد حساستمامي ويروس سرخجه در 

 حساسيت و مقاومت در مقابل  بيماري 

 ايمني مادام   ،بار ابتالء    پس از يك    ولي  مي باشند تمام افرادي كه فاقد پادتن ضد سرخجه هستند حساس        
 ضد سرخجه در سرم افراد به اثبات         IgGعفونت مجدد بدون عالمت باليني بوسيله افزايش           .العمر ايجاد مي شود  

 .رازدحام كه تراكم ويروس و احتمال انتقال آن بيشتر است صورت مي گيرد            عفونت مجدد در جوامع پ    .  رسيده است 
 .  را تهديد نمي كندحاملهت هاي مجدد باعث ويرمي نمي شود و بنابراين زنان اينگونه عفون

 شايان ذكر است كه     . ماه ايمن باقي خواهند ماند     6-9نوزاداني كه از مادران ايمن متولّد مي شوند به مدت          
 باال نبرد ولي هم     ءالايمني ناشي از واكسيناسيون نيز گرچه ممكن است عيار پادتن ها را به اندازه ايمني بعد از ابت                  

 قابل شناسايي نباشد ولي ايمني عليه عفونت        ،ها بعد از واكسيناسيون ممكن است پادتن       ن است و هرچند سال     آ ارز
 . به دليل ايمني سلولي ادامه خواهد يافت

 ميزان حمله هاي ثانويه 

ليت سرايت آن به     و لذا قاب    مستلزم تماس طوالني و مكرر است       ،انتقال موثر ويروس به افراد حساس      
 .مراتب كمتر از سرخك مي باشد

 منابع، مخازن نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت 

 بخصوص در   ،در محيط هاي بيمارستاني  .   شناخته شده ويروس سرخجه است     مخزن و   ميزبان تنها   ،انسان
 ترشحات را از طريق        مخزن عفونت بيمارستاني مي باشند و ويروس      ، مبتاليان به سرخجه مادرزادي    ،بخش نوزادان 

 كه به تازگي به ترشحات       ييسرخجه از طريق تماس غير مستقيم با اشيا        .   پخش مي كنند  ،بدن و ادرار در محيط    
 .  آغشته شده است نيز منتقل مي گردد، ادرار و مدفوع مبتاليان، خون، حلق،بيني

بيماران كم   .   است پوستيثورات   از يك هفته قبل تا يك هفته بعد از ظهور ب           ،اكثر شدت انتقال عفونت     حد
 قادر به انتشار ويروس مي باشند و        ، باليني ح مانند بيماران داراي عاليم واض      ،عالمت يا افراد آلوده بدون عالمت      

 ويروس را انتقال دهند و اين در         ،ها بعد از تولد    شيرخواراني كه مبتال به عفونت مادرزادي هستند مي توانند تا ماه          
 . ن خنثي كننده با عيار بااليي در بدن اين شيرخواران وجود داردحالي است كه پادت
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 پيشگيري و كنترل 
 پيشگيري سطح اول 

 بهداشتي مردم    هايارتقاء آگاهي •
  به سرخجه بايد از تماس با ديگران خودداري نمايندءافراد مشكوك به ابتال •
 .محل كار اجتناب نمايندمدرسه يا ن به كودكان و بزرگساالن مبتال به مدت يك هفته بعداز بثورات از رفت •

 واكسيناسيون
وئيد انساني تهيه و به     لدر محيط كشت سلول ديپ    )  (RA 27.3واكسن زنده ضعيف شده ويروس سرخجه       

به صورت پلي واالن تهيه و باعث كنترل            (MMR)صورت مونوواالن و همراه واكسن اوريون و سرخك           
 . بيماري مي شود

 ه موارد مصرف واكسن سرخج

 ـ در برنامه ايمن سازي كشوري، جزو واكسن هاي اجباري است و در سنين يك سالگي و بعد از آن                       1
 . به نحوي كه در صفحات قبل ذكر شد، تلقيح مي گردد(MMR)همراه با واكسن سرخك و اوريون 

در اري،   ـ به منظور كسب مصونيت فعال و جلوگيري از بروز احتمالي سرخجه مادرزادي در دوران بارد                  2
 قابل  ،تلقيح واكسن    غيرحامله اي كه سرم آن ها فاقد آنتي بادي محافظت كننده سرخجه است           زنان نوجوان و جوان   

هرچند عدم رعايت غيرعمدي اين        .پس از واكسيناسيون نبايد آبستن شوند       هفته   4حدود  تا  توصيه است ولي     
 . معني لزوم ختم حاملگي نمي باشدموضوع و حتي تلقيح اتفاقي واكسن در دوران بارداري، قطعا به

 ،ها كاركنان بيمارستان  ـ جهت حفظ سالمتي دست اندركاران امور پزشكي و بهداشت و ازجمله                     3
و جلوگيري از انتقال ويروس سرخجه به وسيله آنان به افراد حساس، الزم              .  .  .  ها   يان مهد كودك   مرب ،ها درمانگاه

 .يت در مقابل سرخجه، واكسينه شونداست اينگونه افراد در صورت عدم مصون

 عوارض واكسن 

  روز بعد از واكسيناسيون شروع و       3-25 آرترالژي و كسالت     ، آرتريت   درصد است،  15در حدود   آن  شيوع  
از ديگر  .   بيشتر ديده مي شود    بالغين مونث،  در    و  دارد  مستقيمي با سنّ     و نسبت  يك تا يازده روز دوام مي يابد      

 هفته  4-6 به طور گذرايي به مدت       ضمنا  .  اشاره كرد  و تب    پوستي  بثورات    ، آدنوپاتي :ن به  بيماري مي توا  عوارض
 . مي شود (PPD)باعث منفي شدن تست توبركولين 

 موارد منع مصرف 

ها تغيير كرده و تحت درمان با           در بيماران تب دار، در كساني كه وضع ايمني آن             دوران بارداري، در  
 . ي  يا مبتال به ايدز هستند نبايد مصرف شودداروهاي مهار كننده ايمن

 ايمني سازي غير فعال

 قادر به پيشگيري از بروز عاليم بيماري سرخجه مي باشد            (ISG) ايمونوگلوبولين   هرچند مقادير باالي  
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  .نخواهد بودلوگيري از بروز عفونت قادر به جولي هيچگاه 

 انده بيماري سرخجه تماس داشت كه با مبتاليان به باردارينحوه رويارويي با زنان 

در صورتي كه بعد    .   نياز به اقدام خاصي ندارند     گرديده انددر صورتي كه پيش از آن واكسينه شده يا مبتال           
 معلوم شود كه پادتن سرخجه در سرم زن آبستن موجود نيست او را بايد به مدت يك ماه از نظر بروز                          ،از تماس 

 ترشحات بيني از نظر     يحت نظر قرار داده  در صورت بروز اين عاليم به بررس             ت ،تب، بثورات جلدي و لنفادنوپاتي    
ه خجسرخجه و نمونه سرمي از نظر وجود پادتن ضد سرخجه و در صورت بروز عاليم منطبق بر سر                       ويروس  

 . بررسي پادتن بايد به فاصله دو هفته بعد از ظهور عاليم صورت گيرد
ار مبتال به سرخجه مشخص شود كه پادتن سرخجه در بدن او                با بيم  خانم بارداري  تماس   اگر بعد از  

 دوباره  ، هفته بعد از تماس    6-8نيست و طي چهار هفته بعد نيز عاليم سرخجه در او ظاهر نشود الزم است                  موجود  
و گرفته   بايد احتمال آلودگي جنين را در نظر          بودن جواب،  سرخجه در سرم بررسي و در صورت مثبت           آنتي بادي 

 كشورهايي كه قوانين آنها اجازه       در در اين گونه موارد   الزم به ذكر است كه        .يمييد نما يرا تا در مادر   يماري  وقوع ب 
 . مي دهد مي توان دستور سقط جنين را صادر كرد

 پيشگيري سطح دوم 

 سرخجه بدون عارضه  نيازي به درمان اختصاصي ندارد •
 ستگساالن مفيد ارحمام نشاسته براي رفع خارش شديد بز •
 جداسازي رعايت شودمقررات براي شيرخواران مبتال به سرخجه مادرزادي بايد تا يك سال   •
 رين استفاده نمود و نيازي به استروئيد نمي باشديدر صورت بروز آرتريت در بزرگساالن مي توان از آسپ •
  درمان اختصاصي ندارد،آنسفاليت ناشي از سرخجه •
 .  نيست)كتوميناسپل(خارج كردن طحال  نيازي به  خودمحدود شونده است وكاهش پالكت ها، •

 پيشگيري سطح سوم 
 درصد شيرخواران مبتال به سرخجه        80 بيش از     دراري جنيني   ج ناهن شايع ترين   ،ا كه كري  جاز آن 

بديهي است كه در    .   بايستي  هرچه سريعتر اين عارضه را تشخيص داد تا اقدامات الزم صورت گيرد              استمادرزادي  
اجباري كردن بررسي پادتن سرخجه در بدو ازدواج و               واكسيناسيون سرخجه اجباري نيست،         كشورهايي كه 

 . استدر دوران جنيني  موثرترين را ه پيشگيري از بيماري و عوارض ناشي از آن ،واكسيناسيون دختران حساس
 

 (Mumps) اوريون اپيدميولوژي

 مقدمه و معرفي بيماري 
      عارض  ،ي در كودكان و بزرگساالن جوان       است كه به طور كلّ      سري  يكي از بيماري هاي ويروسي م 
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 يافته هاي اختصاصي بيماري به شمار      وم غدد بناگوشي جز    اگرچه تور  .مي شود و باعث گرفتاري سيستميك مي گردد     
هاي بدون عالئم باليني تا گرفتاري شديد چندين سيستم             برخوردار بوده از عفونت     يمي رود ولي از طيف وسيع     

 .اين بيماري همچنان جزو علل عقيمي انسان طبقه بندي مي شود. مي باشدمتفاوت 

  مسبب بيماريعامل
 ها است كه مقاومت زيادي دارد و در دماي كمتر از ده درجه                   پاراميگزوويروسعامل آن از دسته       

ها زنده    بتواند سال  هاي پايين تر ممكن است    ماو در د    سانتيگراد به مدت چند هفته تا چند ماه بيماريزا باقي مي ماند          
اين ويروس گرچه در دماي اتاق به مدت سه ماه باقي مي ماند ولي به طور معمول در عرض سه روز                             .بماند

 . مي يابدبيماريزايي آن كاهش 

 هاي از بين بردن ويروس  راه

  درجه سانتيگراد در عرض بيست دقيقه  55-60حرارت  •
  درصد در عرض دو ساعت 2/0فرمالين  •
  دقيقه 30رقيق در عرض ر تِاِ •

 سير طبيعي
 اين دوره پس از گذشتن    است و    روز   18 هفته و به طور متوسط        2-3 در حدود    اوريوندوره نهفتگي   

 درصد مي باشد و در مواردي      30-70 ميزان عفونت بدون عالمت باليني در حدود         ،ي مبتاليان  سنّ وضعيتبرحسب  
شتر به صورت بيماري تب دار دستگاه تنفس فوقاني عارض             كه اوريون بدون عالئم اختصاصي تظاهر نمايد بي         

اشتهايي،   با عاليم غيراختصاصي كسالت، بي      ، بعد از سپري شدن دوره نهفتگي        ،مي گردد ولي اوريون كالسيك    
 درصد موارد در عرض يك تا دو روز عاليم تورم و درد غدد                 70 و تب خفيف شروع و در         عضالنيسردرد، درد   

 درصد 30 روز بعد به صورت دو طرفه ظاهر مي شود و تنها در       4-5صورت يك طرفه و در عرض        ابتدا به    ،بناگوشي
يك طرفه باشد،مموارد ممكن است تور  . 

 روز افزايش يافته و حدود سه روز ديگر بدون تغيير مي ماند و سپس               1-3 در عرض    تورم غدد بناگوشي  
 .م به مدت يك تا دو هفته طول مي كشدر توربه عبارت ديگ. در عرض يك هفته به تدريج فروكش مي كند

 روز بعد از  غدد بناگوشي ظاهر         7-10بعد از سن بلوغ و به طور معمول          موارد   درصد   20-30 در   اركيت
افتد ولي با    تروفي بيضه در نيمي از مردان مبتال به اوريون اتفاق مي          آ  . دو طرفه است   درصد موارد،   3-17مي شود و   

  .با اركيت عارض مي شودهمراه  درصد موارد 85  در اپيديديميت . عقيمي نيز نادر است،نتوجه به يك طرفه بود
 به ندرت باعث     ليو شديدترين تظاهر اوريون است و      نموده   بروز   ، درصد موارد  5 در   ها تورم تخمدان 

 . اد اختالل در باروري و منوپوز مي شودجاي
هاي مايع نخاع بدون وجود عاليم         د سلول افزايش تعدا  به صورت     گرفتاري دستگاه اعصاب مركزي    

 كه مايع نخاع غيرطبيعي دارند روي       نيمي از افرادي   درصد موارد و مننژيت با عاليم باليني در           50-65عصبي در   
 سه برابر زنان ديده      ،م غدد بناگوشي ظاهر و در مردان         روز بعد از ظهور تور       2-10 حدود   همي دهد اين عارض  
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. گذارد  بويژه كري به جاي مي       و پايدار   داغ هاي خود محدود شونده و گاهي از خود            ،مننژيت اوريوني .  مي شود
 بروز  ،م غدد بزاقي   روز بعد از تور     10-14 بسيار نادر و پيش آگهي بدي دارد و حدود              ،آنسفاليت بعد از عفونت    

 .مي نمايد

 در كودكان ظاهر     درصد موارد  75 درصد موارد دو طرفه است در         20 يك طرفه و تنها در        ،كري عصبي 
م غدد پاروتيد ممكن است     در عرض يك تا دو هفته  بعد از كاهش تور            آرتريت  .مي شود و غير قابل برگشت است     

 مفاصل بزرگ   )پلي آرتريت مهاجر  (گرفتاري مهاجر   ظاهر و در بزرگساالن جوان شايع تر است و بيشتر به صورت              
 . تظاهر و به طور كامل بهبود مي يابد

 رگ در اوريون علل عمده م

 نفريت ، ميوكارديت، آنسفاليت

 ژي  وسرواپيدميول

 قابل بررسي بوده و تا پايان عمر باقي           ،پادتن خنثي كننده اختصاصي در دوره بيماري در خون بيماران           
برند داراي شواهد سرولوژي ايمني نسبت به اوريون          درصد بزرگساالني كه در مناطق شهري به سر مي         80  .مي ماند
  . اختصاصي ضد اوريون، قابل شناسايي مي باشندIgG و با بررسي هستند

 انتشار جغرافيايي

 . به صورت بومي در تمام نقاط جهان وجود دارد

 روند زماني 

 اين  . ولي شيوع آن در زمستان و اوايل بهار بيشتر است             ممكن است عارض شود    در تمام طول سال      
صورت همه گير تظاهر مي نمود ولي در حال حاضر در جوامعي كه در            سال به    2-4هر  قبل از واكسيناسيون،    بيماري  

اسي  در بين جمعيت هاي حس    طغيان هايي شايع نيست و تنها گاهي       همه گيري آن سطح وسيعي ايمنسازي مي شوند     
 . برند ممكن است بروز نمايد كه در نقاط پرازدحام به سر مي

 جنس و موقعيت اجتماعي   تاثير سن، 

عارض  سال   15 درصد موارد در كودكان كمتر از          85در  و  مخصوص دوران كودكي است      اين بيماري   
گرچه مواردي از اوريون در بين       .   سالگي بروز مي نمايد   5-10 موارد با عالمت باليني در سنين          غلب و ا  مي شود

اد در سنين   رخواران و سالمندان گزارش شده ولي انتقال ايمني غيرفعال از سطح جفتي و اطالع اكثريت افر                   يش
 در بزرگساالن بيشتر از     شدت بيماري .  كودكي باعث شده كه اين بيماري در ابتدا و انتهاي زندگي بسيار نادر باشد              

 . كودكان است و اوريون داراي عاليم اختصاصي در مردان شايع تر از زنان مي باشد
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 تاثير عوامل مساعد كننده
ويروس در صورت عدم وجود ايمني         ز مواجه شدن با   نياز به عامل مساعد كننده خاصي نيست و بعد ا           

 .قبلي احتمال ابتال وجود دارد

 حساسيت و مقاومت در برابر بيماري 
 يكسان است يك بار ابتال به اين بيماري          ،هاي با عالمت و بدون عالمت       از عفونت  حاصلهميزان ايمني   

ين حال حتي اگر عفونت مجدد اوريوني بروز نمايد          نادر است با ا    ، مجدد ءباعث ايجاد ايمني دائمي مي گردد و ابتال      
 . تنها باعث افزايش عيار پادتن ها شده موجب دفع ويروس يا بروز عاليم باليني نمي گردد

 ميزان حمله هاي ثانويه 
 . كمتر از سرخك مي باشد

 نحوه  انتقال و  دوره قابليت سرايت   منابع، مخازن، 
  :آيد منابع ويروس در بدن عبارتند از ده ويروس اوريون به حساب ميانسان تنها ميزبان طبيعي شناخته ش

 .آندولنف گوش داخلي  ،  شير،  ليه بيماري خون در مراحل او   ،   نخاعي ي مايع مغز  ،ادرار،  نسِنستِمجراي اِ ،  حلق،   بزاق
      روز بعد از شروع     14 اگرچه تا    . روز بعد از آن در بزاق يافت مي شود         9م پاروتيد تا    ويروس از هفت روز قبل از تور 

وجود آن در بزاق    به    وابستهرسد انتشار بيماري بيشتر      بيماري مي توان ويروس را از ادرار جدا كرد ولي به نظر مي            
بيماراني .   صورت مي گيرد  ،انتقال اين ويروس طي تماس مستقيم با ريزقطره هاي آلوده بزاق و يا وسايل آلوده             .  است

م غدد پاروتيد مي توانند بيماري     ز حدود يك هفته قبل تا دو هفته بعد از شروع تور            كه داراي عاليم باليني هستند ا     
                قابليت م غدد پاروتيد صورت مي گيرد و       را به ديگران منتقل كنند ولي حداكثر انتقال يك تا دو روز قبل از بروز تور

        بدون عالمت  موارد   درصد   30-70ون در   ل نمي باشد و از آنجا كه اوري      انتقال افراد بدون عالمت نيز كمتر از گروه او
 . است اياقدام بيهودهبيماران، تظاهر مي كند جداسازي 

 پيشگيري و كنترل

 سطح اولپيشگيري 

 ضدعفوني كردن وسايل آلوده به ترشحات دهان و بيني بيمار  •
 ن موارد تماس ددا تحت مراقبت قرار •
 تيد و غدد پارم روز بعد از تور9داري از حضور در مدرسه به مدت  خود •
 واكسيناسيون •

 تنها ميزبان ويروس است واكسيناسيون همگاني مي تواند باعث كنترل و ريشه كني                ،از آنجا كه انسان   
 درصد موارد مي تواند باعث پيشگيري از بروز        95واكسن زنده ضعيف شده در يك جامعه حساس در بيش از             .  شود
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(MMR)يون و واكسن اوريون همراه با سرخك و سرخجه           واكسن به صورت واكسن خالص اور      اين.  بيماري شود 
شده است توصيه سالگي  4-6 ماهگي و سپس در سنين      12در سنين   به طور معمول    ايمنسازي كودكان   .  وجود دارد 

و خوشبختانه در برنامه ايمن سازي همگاني كشور ايران نيز به نحوي كه در مبحث سرخك و سرخجه شرح داده                     
 . شد اجرا مي گردد

ز واحد به   و در يك د   ضمنا واكسن اوريون    . است بالمانع   HIVعفونت ناشي از    در MMRواكسن  ويز  تج
 مختصر كه به ندرت عارض مي شود        تيديتوپارصورت زير جلدي در قسمت خارجي بازو تلقيح مي گردد و جز               

 . نداردمهم ديگريعارضه 

 موارد منع مصرف واكسن اوريون 

در حاالت تب، لوسمي و بيماري هاي      ،  افراد حساس به واكسن   باردار،  ن  زنا،  سال شيرخواران كمتر از يك   
 . افرادي كه استروئيد و يا اشعه دريافت مي كنند و همچنين در بدخيم ديگر

 سطح دومپيشگيري 
ي هستند  بستري كردن بيماراني كه دچار مننژيت، آنسفاليت، پانكراتيت و بعضي از عوارض خفيف ديگر               

 .ماني غيراختصاصي و در صورت بروز عفونت ثانويه، تجويز داروهاي الزمبه منظور اقدامات در

 سطح سومپيشگيري 
 . عارضه پايدار بيماري شامل عقيمي است كه درمان ناپذير است

 
 

 )Poliomyelitis( فلج كودكان اپيدميولوژي

  تعريف و اهميت بهداشتي
 پوليو ايجاد   3 يا   2،  1يله ويروس هاي تايپ    وليوميليت، يكي از بيماري هاي عفوني مسري است كه به وس         پ

با توجه  .  مي شود و باعث ناخوشي تب دار خفيف، مننژيت آسپتيك بدون فلج و يا درجات مختلفي از فلج مي گردد                   
يروس پوليو مخزني غير از انسان ندارد امكان حذف و ريشه كني بيماري،                و به واكسن هاي موثر موجود و اينكه      

 .لويت هاي در دست اجراي سازمان جهاني بهداشت مي باشدفراهم شده و جزو او

 عامل سببي
همه اين  .   مي باشند 3 و   2،  1يروس هاي پوليو از جنس آنتروويروس ها هستند كه داراي تايپ هاي              و

 با شيوع   3 در اغلب موارد فلجي، يافت شده است در حالي كه تايپ             1تايپ  تايپ ها مي توانند سبب فلج شوند ولي       
 است  1همه گيري ها تايپ     ضمنا شايع ترين علّت   .   كمتر از دو تايپ ديگر، باعث ايجاد فلج مي گردد         2 تايپ   كمتر و 
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 . حادث مي گردد3 و 2، در اثر تايپ هاي بيشترين موارد فلج ناشي از واكسندر حالي كه 

  سير طبيعي
يده ولي به طور متوسط، حدود       روز، گزارش گرد   35 تا   5 پوليوميليت، دامنه وسيعي دارد و از        وره نهفتگي د

به %  5موارد، به شكل بدون عالمت و        %  95الغ بر   ب براساس گزارش هاي قبلي     . روز در نظر گرفته مي شود     12-8
% 5/0 سازمان جهاني بهداشت تنها در حدود         2011شكل با عالمت بروز مي نموده است ولي طبق گزارش سال             

 .  ممكن است به شكل فلجي غيرقابل برگشت، تظاهر نمايد مورد عفونت200موارد، يعني يك مورد از هر 
د، بي قراري، بي اشتهايي، استفراغ و درد شكم و            رب، سردرد، گلود   ت)  Abortive  (شكل آبورتيو ر  د

 .عضالت، بروز مي نمايد و التهاب مختصر حلق، تنها نشانه فيزيكي را تشكيل مي دهد

 ليتماي باليني و آزمايشگاهي سير طبيعي پوليوميش

 عالوه بر عالئم شكل آبورتيو، نشانه هاي تحريك مننژ،           "مننژيت آسپتيك "  پوليوميليت غيرفلجي ي  ط
 .نيز وجود خواهد داشت

 روز پس از شروع عالئم باليني ظاهر مي شود، در اطفال غالبا داراي دو مرحله               3-8 كه حدود    كل فلجي ش
 كه با دوره ويرمي تطابق دارد، با عالئم         "مينور"  د مرحله مي باش)  MAJOR  ( سنگين و)  MINOR  (باليني سبك 

 روزه، عالئم   2-5 روز بهبود مي يابد و سپس بعد از يك دوره بهبودي             1-3پس از      تظاهر نموده و   " آبورتيو "فرم  
 . به طور ناگهاني شروع مي شود" ماژور"مرحله 

 10 و   9صوصاً اعصاب   موارد فلجي، بروز مي كند، اعصاب مغزي و مخ         %  6-25 كه در     شكل بولبر ر  د
موارد %  85برداشتن لوزه و آدنوئيد، بويژه طي اپيدمي پوليوميليت باعث افزايش شيوع فرم بولبر تا                .  گرفتار مي شود 
 .فلجي مي گردد

رم فلج در تمامي موارد، به صورت فلج شل اندام ها مي باشد ولي طي آنسفاليت ناشي از پوليوميليت، به                    ف
د بيماري، جان   ابيماران مبتال به پوليوميليت فلجي، طي دوره ح       %  5دود  ح  .هر مي نمايد صورت فلج اسپاستيك، تظا   

 سال است در معرض خطر      40افرادي كه مبتال به شكل بولبر هستند و يا سنّشان بيش از             .  خود را از دست مي دهند    
ر نسبي مختل شده باشد      ر صورتي كه در انتهاي دوره حاد بيماري، فعاليت عضالني به طو             د  .بيشتري قرار دارند  

پيش آگهي، خيلي خوب ولي در صورتي كه در انتهاي اين مرحله در قسمتي از بدن، فلج كامل عارض شده باشد                       
 .احتمال بهبودي، بسيار كم خواهد بود

  وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري
ي در كودكاني كه    طالعات سرمي، حاكي از آنست كه هر سه تايپ ويروس پوليو انتشار جهاني داشته حت               م

 .جدا از كلّ جامعه به سر مي برده اند شواهدي دال بر عفونت ناشي از هر سه ويروس پوليو در گذشته يافته اند                         
يروس هاي پوليو، قبل از اجراي برنامه واكسيناسيون عليه اين بيماري در تمام دنيا در سطح وسيعي انتشار داشته،                   و

 از واكسن پوليو استفاده كرده اند شيوع اين بيماري به نحو چشمگيري              در كشورهايي كه به نحو صحيح و دقيقي        
در پيوسته است ولي در مناطقي كه در سطح           ناكاهش يافته و ضمنا پوليوميليت فلجي هم به صف بيماري هاي             
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محدود و يا به صورت انفرادي، از اين واكسن استفاده شده است هنوز ويروس وحشي پوليو وجود دارد و باعث                         
 . ليوميليت باليني مي گرددپو

ماري بر حسب ميزان مصونيت افراد جامعه مي تواند به صورت تك گير، بومي يا همه گير تظاهر                   ياين ب 
 .نمايد

) كه مجمع جهاني بهداشت، تصميم به ريشه كني جهاني پوليوميليت گرفت              (1988در مجموع، از سال     
اين چهار  )  1نقشه  .  ( كاهش يافته است   2011ورد، در سال     م 4 كشور به    127تعداد كشورهاي بومي فلج اطفال از       

افغانستان، پاكستان، هند و نيجريه و بنابراين مالحظه مي گردد كه دو كشور پاكستان و افغانستان               :  كشور عبارتند از  
 .در شرق ايران نيز هنوز جزو مناطق آندميك پوليوميليت، مي باشند

 2011در سال  ـ مناطق آندميك پوليوميليت 1نقشه 
 

  وضعيت بيماري در ايران

خوشبختانه طي سال هاي اخير، مورد غيروارده اي از پوليوميليت در سطح كشور، گزارش نشده است ولي                 
اين وضعيت را زماني مي توان پايدار و رضايتبخش، دانست كه در كشورهاي همسايه شرقي نيز موردي از بيماري                    

 .يافت نشود

  روند زماني
عدم وجود رطوبت كافي كه خود عامل        .  ر مناطق گرمسيري در سرتاسر سال عارض مي شود        يماري، د ب

 وارده دموار
مناطق آندميك
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مساعد كننده اي جهت انتقال ويروس است و نيز وجود عفونت هاي ناشي از ساير آنتروويروس ها كه ممكن است با                   
 و لذا در مناطق      ي كند يرويروس هاي پوليو تداخل داشته باشند مي تواند از بروز اپيدمي در اين مناطق جلوگ                  

گرمسيري و نيمه گرمسيري، عفونت همواره در سرتاسر سال ديده مي شود و حالت حمله اي و اپيدميك، در اين                      
 .بروز مي نمايد پاييز و اوائل تابستاناين بيماري در مناطق معتدله، بيشتر در اواخر . مناطق بروز نمي كند

 

 ان قبل از كشف واكسن ـ توزيع سني و جنسي فلج اطفال در دور1شكل 

  تاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماعي
ا قبل از فرا رسيدن بلوغ، در هر دو جنس به يك نسبت بروز مي نمايد ولي شكل فلجي آن در پسرها                        ت

در بين بالغين، زنان، در معرض خطر ابتالء بيشتري قرار دارند ولي اين به               .  خيلي بيشتر از دختران عارض مي شود     
 .ي نيست كه خطر بروز حالت فلجي هم در اين گروه بيشتر باشدآن معن

هداشت فردي ضعيف، آلودگي آب ها به مدفوع انسان، بهداشتي نبودن فاضالب ها و آلودگي غذاها به                   ب
وسيله آب هاي آلوده و عوامل مشابه آن باعث ابقاي ويروس وحشي در بسياري از مناطق گرديده است و تحت اين                    

در .   در همان اوائل زندگي عارض مي شود و بسياري از موارد باليني در شيرخواران، بروز مي نمايد                  يشرايط، بيمار 
اين مناطق، بالغيني كه از بيماري، جان سالم به در برده و به شكل فلجي آن مبتال نشده بلكه قبال به عفونت بدون                  

ون بوده و در اين گروه سنّي فلج جديد ناشي          مصعالمت مبتال گرديده اند در اواخر دوران كودكي در برابر بيماري،            
 .از پوليوميليت ديده نمي شود

ر صورت بهبود وضع بهداشت، عده كمتري از مردم در اوائل زندگي مبتال مي گردند و توزيع سنّي                       د
ري اعبيماري به اواخر دوران كودكي و سرانجام به سمت دوران بلوغ و بعد از آن متمايل مي شود و لذا در مناطق                        

از ويروس پوليو و يا در مناطقي كه ميزان آن به حداقل رسيده است در هر سنّي، امكان بروز حالت فلجي بيماري                        
 .وجود خواهد داشت
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  اثير سن در شكل فلجت

  ساله، فلج يك ساق پا شايع تر است5ر افراد كمتر از د •
 ت ساله فلج يكي از بازوها و يا پاراپلژي شايع تر اس5-15ر افراد د •
 .ر افراد بالغ، فلج چهار دست و پا شايع تر استد •

  تاثير عوامل مساعدكننده

واملي نظير سن، جنس، حاملگي، تزريقات موضعي، فعاليت شديد فيزيكي، عمل جراحي لوزه ها، نقايص               ع
عضي از اين    مبحث سير طبيعي بيماري به شرح ب       رايمني و ژنتيك، بر ميزان بروز و نوع فلج اندام ها تاثير دارد كه د             

 .عوامل پرداخته شده است

  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري

ساسيت نسبت به عفونت، جنبه عمومي دارد اما حالت فلجي، ندرتا عارض مي شود و ميزان بروز آن در                   ح
يني يا  ايمني عليه يك تايپ ويروس، اعم از موارد بال        .  بالغين غيرايمن، بيشتر از شيرخواران و كودكان غيرايمن است        

ي معموال نادر بوده و در صورت بروز، ناشي از           ارناآشكار به نحو بارزي مادام العمر خواهد بود و حمالت بعدي بيم            
تزريقات .  شيرخواران متولّد شده از مادران ايمن، مصونيت غيرفعال گذرايي خواهند داشت           .  تايپ هاي ديگري است  

.  گيرد ممكن است منجر به بروز فلج در همان عضو گردد            كه طي دوره كمون يا مقدماتي بيماري صورت        يعضالن
فعاليت عضالني مفرط در دوره مقدماتي بيماري       .  تونسيلكتومي ممكن است باعث افزايش خطر گرفتاري بولب شود        

بيماري در زنان حامله، بيشتر است      ي  ميزان بروز شكل فلج   .  مي تواند زمينه را جهت بروز شكل فلجي فراهم نمايد        
 . به بيماري در دوران بارداري، خطر بروز سقط جنين، تولد نارس و مرده زايي را افزايش مي دهدو ابتالء

  ميزان حمالت ثانويه

ز آنجا كه اغلب موارد بيماري فاقد عالئم باليني است و عارضه فلج نيز به ندرت رخ مي دهد تعيين ميزان                    ا
 .ت ثانويه، كار مشكلي استحمال

  تقال و دوره قابليت سرايتمنابع و مخازن، نحوه ان

در مناطق خيلي   .  ير از فضوالت و ترشحات انساني، مخزن ديگري براي ويروس عامل بيماري نيافته اند            غ
آلوده ممكن است بعضي از حشرات، از نظر وجود ويروس، مثبت باشند و نيز در چنين مناطقي فاضالب ها و حتي                      

يجاد عفونت در    ا اين ويروس به طور تجربي مي تواند باعث      .  دآب هاي روان، ممكن است حاوي ويروس پوليو باش        
الزم به تاكيد است كه مبتاليان      .   مخزن عفونت نمي باشند   "پريمات ها"ولي به طور كلي     .   بشود "نخستي ها"ساير  

 سياري از عفونت هاي ناشي از    ب  .مي باشند  بدون عالمت باليني و مخصوصاً كودكان آلوده، مخزن اصلي پوليوميليت         
، از فردي به فرد ديگر منتقل مي شود         دهانيـ  مدفوعي  ويروس هاي پوليو از طريق تماس مستقيم يا غيرمستقيم          
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 هم نقشي   تنفسي ـ دهاني  ولي در جوامعي كه از وضع اقتصادي اجتماعي خوبي برخوردار هستند ممكن است راه                
 :  عبارتند ازصه طرق انتقال پوليوميليتخالبه طور . در انتقال ويروس داشته باشد

 نتقال فرد به فرد، از طريق دست ـ دهان كه مهم ترين راه است ا ـ1
نتقال تنفسي ـ دهاني كه در مناطقي كه از وضع بهداشتي خوبي برخوردارند از اهميت زيادي                       ا  ـ 2

 برخوردار است و طي اپيدمي ها نيز مهم تلقي مي شود
  مواد آلودهنتقال از طريق وسايل آلوده، شير آب و ساير ا ـ3
 .نتقال به وسيله حشرات ا ـ4
يروس هاي پوليو در پوشينه خود فاقد مواد ليپيدي هستند و لذا نسبت به اِتِر، دترژانت ها و امالح                         و

يز مقاومند و لذا به آساني از سد معدي و محيط             ن  PH = 3  اين ويروس ها در مقابل   .  صفراوي، مقاوم مي باشند  
كنند و پس از رسيدن به ساير قسمت هاي روده باريك، به تكثير مي پردازند و تعداد                 صفراوي اثني عشر، عبور مي     

آن ها به قدري افزوده مي شود كه يك گرم مدفوع مبتاليان به پوليوميليت، براي آلوده كردن يك صد ميمون                       
 طوري كه اغلب     به.   به آساني در مقابل حرارت از بين مي روند           ،البته ويروس هاي مورد بحث    .  ديكفايت مي نما 

 درجه در عرض سي دقيقه،      60 درجه سانتي گراد و احتماال تمامي سويه ها در مقابل حرارت            50سويه ها در حرارت    
اين ويروس ها را از مگس و سوسك و از غذاهايي كه در معرض تماس با مگس ها                .  حيات خود را از دست مي دهند     

 .انتقال آن ها از طريق حشرات اهميتي داشته باشدبوده اند نيز جدا كرده اند ولي به نظر نمي رسد 
يروس از چند روز قبل از بروز نشانه هاي باليني، در ترشحات تنفسي و مدفوع، يافت مي شود و دفع آن                     و

اري بالقوه، طوالني است ولي به      ملذا دوره واگيري بي   .  به وسيله مدفوع، تا چندين هفته بعد از آن نيز ادامه مي يابد            
 .د انتقال آن حداكثر، در ابتداي بيماري كه دفع ويروس، بيشتر است صورت مي گيردنظر مي رس

  پيشگيري و كنترل

   به منظور حفظ افراد سالمپيشگيري سطح اول

  عايت بهداشت فردي و عمومير •
  لوگيري از آلودگي آب و غذا با مدفوع بيماران و افراد به ظاهر سالمج •
  ير مواد خام با آب هاي مشكوكودداري از شستشوي سبزي ها و ساخ •
  رارت دادن آب هاي مشكوك، قبل از مصرف و يا كلرينه كردن آنح •

 عليه ويروس هاي پوليو، تنها راه پيشگيري از بروز پوليوميليت، رعايت موازين             ،بل از تهيه واكسن موثر    ق
ري كننده مناسبي نبوده ولي با      بهداشتي بود كه آن هم با توجه به شيوع موارد بدون عالمت بيماري، اقدام پيشگي               

بزرگ صنعتي، در   ي  مصرف وسيع واكسن هاي پوليو بروز بيماري به شدت كاهش يافته و مثال در يكي از كشورها                
 مورد در يك صد هزار نفر، تنزل نموده و         4/0 مورد در يك صد هزار نفر جمعيت به         6/17عرض حدود هفت سال از      

 ساليانه باعث فلج پانزده هزار تا بيست و يك هزار انسان مي گرديد از سال                 اين بيماري كه در گذشته اي نزديك،     
 به بعد حتي يك مورد هم        1991ر سال، تنزل يافته و از سال          د  مورد 10 به بعد در آن كشور به كمتر از            1972
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 .گزارش نشده است

  نواع واكسن پوليو و محاسن واكسن خوراكيا

   OPV)سابين يا(اكسن ضعيف شده خوراكي و •
   IPV) سالك  يا(اكسن كشته شده تلقيحي و •
مي شود و  )  هومورال(اكسن سه ظرفيتي خوراكي پوليو، نظير عفونت طبيعي، هم باعث ايجاد ايمني پادتني              و)  1

 رشحي موجب مصونيت روده اي مي گردد  تA (IgA) هم با توليد ايمونوگلوبولين
 تجويز آن نيازي به نيروي انساني كارآزموده ندارديمت اين واكسن، ارزان، راه مصرف آن آسان و ق) 2
مستقيم، موجبات ايمونيزه شدن افراد     راكسن خوراكي پوليو از طريق مدفوع، دفع مي شود و لذا به طور غي             و)  3

  )دفع ويروس تا شش هفته بعد از واكسيناسيون، ادامه مي يابد(غيرواكسينه آن جامعه را نيز فراهم مي نمايد 
 ن به سرعت موجب توليد مقادير زيادي آنتي بادي مي گرددين واكسا) 4
  )بر خالف نوع تزريقي(تي يك نوبت واكسن، باعث ايجاد ايمني قابل مالحظه اي مي شود ح) 5
  آن را به صورتي تهيه كرد كه نيازي به نگهداري در يخچال نداشته باشدمي توان) 6
ت سلول هاي انساني تهيه كرد و از مصرف سلول هاي            ين واكسن را مي توان با استفاده از محيط كش           ا)  7

وه ويروس هاي نهفته در آن وجود دارد         قميمون كه به منظور تهيه نوع تزريقي به كار مي رود و خطر بال                 
 . )گرچه براي تهيه نوع تزريقي نيز اخيرا از محيط كشت سلول انساني استفاده نموده اند. (خودداري نمود

  عايب واكسن خوراكيم

كي از معايب مهم واكسن خوراكي، آنست كه در موارد نسبتا نادري، باعث ايجاد پوليوميليت فلجي                  ي)  1
موارد، در كودكان مبتال به نقص ايمني و بالغين حساسي كه در معرض                 %  15اين نوع پوليوميليت در      .  مي شود

 .تماس با دريافت كنندگان واكسن قرار گيرند بروز مي نمايد
موارد، باعث تغييرات سرمي  گرديده است      %  95چه در بسياري از كشورهاي صنعتي در        ين واكسن گر  ا)  2

بوده و توجيه قانع كننده اي براي اين تفاوت ها نيافته اند ضمنا          %  50 آن تنها در حدود    تولي در مناطق گرمسير، كفاي    
 .وميليت فلجي توصيه نمي شودصرف اين واكسن در بزرگساالني كه قبال واكسينه نشده اند به علّت خطر بروز پوليم

موارد فلج ناشي از واكسن پوليو در دريافت كنندگان و تماس يافتگان در ارتباط با اولين                 %  80يش از   ب)  3
 . ويروس بيش از تايپ يك باعث ايجاد فلج گرديده است3 و 2نوبت اين واكسن بوده و تايپ هاي 

 ميليون نفر   6/2واكسن خوراكي در حدود يك نفر در         كلّي احتمال بروز پوليوميليت بعد از مصرف         به طور 
 .مينه نقايص ايمني، چند برابر اين رقم بوده است          ز و در %  10و مرگ ناشي از پوليوميليت بعد از واكسن در حدود            

ن بروز پوليوميليت ناشي از واكسن در دريافت كنندگان اين واكسن، اكثرا سنين كمتر از چهار سالگي بوده و دوره                   س
 . روز بوده است20-29 روز و در اطرافيان آن ها حدود 7-21 آن در دريافت كنندگان، حدود كمون

 حوه واكسيناسيون پوليون
 سالگي قابل انجام   4-6 و سنين    18،  6،  4،  2           ايمن سازي همگاني كودكان در بدو تولد و سپس در ماه هاي           
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لگي و در وقت مقرر مراجعه نموده اند اين واكسن را به             سا 1-6است ولي توصيه شده است كودكاني كه در سنين           
 ماه بعد از سومين مراجعه و         6-12هنگام مراجعه، يكماه بعد از اولين مراجعه، يك ماه پس از دومين مراجعه،                  

 سالگي صورت   4-6سرانجام چهارمين نوبت واكسن به فاصله حداقل يك سال با نوبت قبلي يعني در سنين                      
همچنين .   سالگي مراجعه كرده اند نيز همين فواصل مراعات مي گردد           7-18ني كه در سنين      مي گيرد و در كسا   

 سال يا بيشتر باشد نيازي به يادآور دوم      4يادآور شده اند كه در صورتي كه سن كودك به هنگام دريافت يادآور اول،              
 .نمي باشد

  اكسن تزريقيو

 موارد باعث ايمني محافظت كننده اي    %  95كه در   كي از محاسن واكسن كشته شده تزريقي جديد آنست          ي
البته اين واكسن برخالف نوع خوراكي، باعث توليد            .  د و به شكل فلجي پوليوميليت هم نمي انجامد           مي شو

زيرا به  .  رشحي نمي گردد و لذا قادر نيست از بروز اپيدمي در مناطق حساس، جلوگيري نمايد                ت A  ايمونوگلوبولين
رشحي در روده اين افراد در مواقع اپيدمي، ويروس وحشي پوليو تكثير يافته و                ت A  نوگلوبولينعلّت عدم توليد ايمو   

به عبارت ديگر اين افراد، تنها در مقابل ويرمي و شكل فلجي پوليوميليت، مصونيت              .  باعث آلودگي ديگران مي شود   
 .وده كنندلديگران را آپيدا مي كنند ولي ممكن است دچار عفونت بدون عالمت روده اي بعدي بشوند و 

  ريقيزوارد مصرف واكسن تم

 ودكان مبتال به نقص ايمني و افرادي كه با آن ها در تماس هستندك) 1
 الغين غيرايمني كه بر حسب موقعيت شغلي، بايستي ايمن شوندب) 2
 الغين غيرايمني كه قصد مسافرت به مناطق بومي پوليوميليت را دارندب) 3
در مناطقي كه خطر بروز اپيدمي      (كه به ميل خود روش تزريقي را ترجيح مي دهند           ريافت كنندگاني   د)  4

 )وجود ندارد
الغين غيرايمني كه قبل از ايمنسازي فرزندانشان با واكسن خوراكي، به داليلي كه قبال ذكر شد                     ب)  5

 بخواهند خود را واكسينه كنند
 .نان حامله اي كه جزو يكي از گروه هاي فوق باشندز) 6

  نحوه تزريق دار وقم

  . ميلي ليتر و به صورت زير جلدي1ر تمام سنين به مقدار د

  قدار واكسن خوراكيم

در .  اكسني كه به وسيله انستيتو رازي حصارك ساخته مي شود هر بار به مقدار دو قطره مصرف مي گردد                 و
 .مورد ساير واكسن ها بايستي به بروشور آن ها مراجعه شود

   پوليوي خوراكي در كودكان ايرانييزان تاثير واكسنم

ي دو فقره مطالعه اي كه به وسيله محققين دانشكده بهداشت دانشگاه تهران بر روي كودكان جنوب                   ط
تهران و يكي از روستاها صورت گرفته، ميزان مصونيت حاصله پس از سه بار واكسيناسيون، به ترتيب براي                         
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) در يكي از روستاهاي ايران    %  (77 و   91 و   91و  )  هر تهران  ش جنوبدر  %  (90 و   98 و   94 بالغ بر    3 و 2 و 1پوليوي  
 يادآور مي شود كه كفايت واكسن هاي تزريقي و خوراكي پوليو در مناطق حاره خيلي كمتر از                 .گزارش گرديده است  

ريق ساير نقاط مي باشد و ضمنا دوزهاي يادآور واكسن تزريقي پوليوميليت به فواصل هر پنج سال يك بار بايد تز                    
 .شود

 قايسه بعضي از ويژگي هاي واكسن هاي پوليوم

ر بيمارستان براي بيماري ناشي     د)  Enteric precautions  (يزوالسيون به صورت مراقبت هاي روده اي    ا
البته اين اقدام در بيماراني كه در منزل بستري هستند از ارزش كمتري برخوردار است زيرا                    .  از ويروس وحشي  
 .نواده، قبل از تشخيص بيماري آلوده شده اندا خبسياري از اعضاء

در جوامعي كه از    .  رشحات حلق، مدفوع و اشيايي كه در تماس با آن ها بوده اند بايد ضدعفوني گردند                ت
سيستم فاضالب مدرني برخوردارند مدفوع و ادرار را مي توان مستقيما وارد سيستم فاضالب نمود ولي در غير اين                    

 تماس يافتگان خانوادگي و ساير تماس هاي نزديك قابل         ايمنسازي  .نهايي ضدعفوني گردد  صورت بايد قبل از دفع      
توصيه است، هرچند منجر به كنترل سريع نمي شود، زيرا اغلب به طور همزمان با تشخيص اولين مورد، افراد                        

افراد يك جامعه   ين   ب ر صورت بروز يك مورد فلجي بيماري در        د  .حساس در تماس هاي نزديك آلوده گرديده اند      
به منظور اطمينان از تشخيص سريع بيماران و مهيا كردن امكانات كنترل و             .  بايد به جستجوي سريع پرداخته شود     

تدارك درمان مناسب، موارد تشخيص داده نشده و يا گزارش نشده بيماري، بايستي به جستجوي دقيق ساير موارد                  
 .د شوتهفلج حاد شل در محيط اطراف بيمار، پرداخ

   افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضپيشگيري سطح دوم به منظور بازگرداندن سالمتي
ر حال حاضر، داروي خاصي به منظور درمان بيماري در مراحل اوليه و جلوگيري از پيشرفت آن وجود                     د

 .ندارد و بنابراين پيشگيري ثانويه جايگاهي ندارد

  پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمارور جلوگيري ازظ، به منپيشگيري سطح سوم
  ستفاده از فيزيوتراپي متناسب با ميزان و نوع فلجا

  اير اقدامات كنترليس

 قداماتي كه طي طغيان ها، همه گيري ها و پاندمي هاي بيماري بايد انجام داد ا

 اكسيناسيون عمومي با واكسن سه ظرفيتي در مراحل اوليه اپيدميو) 1
جهت رسيدگي به وضع بيماران مبتال به پوليوميليت حاد و توان بخشي مبتاليان به               اسيس مراكزي   ت)  2

 پوليوميليت فلجي
ه تعويق انداختن تزريقات و واكسيناسيون هاي غيراجباري و اعمال جراحي انتخابي و مخصوصاً                  ب)  3

ناسيون عمومي  توضيح اينكه در صورت انجام واكسي     .  يجراحي گلو و بيني تا بعد از فروكش نمودن اپيدم         
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 .نيازي به تعطيل مدارس و ساير اماكن عمومي نمي باشد
ر كشورهايي كه برنامه حذف پوليوميليت اجرا مي گردد حتي يك مورد پوليو به عنوان يك                   د

ه كليه كودكان    ب OPV  در چنين مواردي يك دوز واحد      .  اورژانس بهداشت عمومي محسوب مي گردد     
در صورتي كه    .  ي فرد مفروض زندگي مي كنند، تجويز مي گردد         كمتر از پنج ساله اي كه در نزديك         

ه منظور متوقف    ب OPV  همه گيري محدودي از پوليوميليت حادث گردد برنامه ايمنسازي دسته جمعي با           
 به اپيدميولوژي   تاين برنامه بايستي براساس آگاهي نسب      .  نمودن انتقال ويروس وحشي الزم مي باشد      

ور دستيابي سريع و كامل به ايمنسازي گروه هاي در معرض خطر و بويژه              منطقه، حداكثر كوشش به منظ    
مراكز ايمنسازي بايد براساس تراكم      .  كودكان كم سن در كشورهاي در حال توسعه پي ريزي گردد              

ارد، مدارس داراي اين ويژگي ها     موجمعيت و الگوهاي اجتماعي مردم منطقه، دائر گردد و مسلّماً در اغلب             
 .مي باشند

 

 )Pertussis( سياه سرفه پيدميولوژي ا

 تعريف و اهميت بهداشتي 
 و در تمامي    بودهسياه سرفه يكي از  بيماري هاي عفوني دستگاه تنفس است كه در سراسر جهان منتشر                 

آيد و   د سرفه به حساب مي     اين بيماري يكي از شايعترين ناخوشي هاي مولّ       .سنين و بويژه در كودكي عارض مي شود      
رساند و از آنجا كه تا حدود زيادي          ميليون نفر را مبتال و قريب ششصد هزار نفر را به هالكت مي              51دود  ساالنه ح 

 . زيادي برخوردار استبهداشتي قابل پيشگيري و درمان مي باشد آگاهي از همه گيري شناسي آن از اهميت 

 عوامل اتيولوژي 
پاراپرتوسيس   بردتال و   Bordetella Pertussis)  (  پرتوسيس  بردتالل  ــــد سياه سرفه، شام   عامل مولّ 

) (Bordetella Para Pertussisپرتوسيس اپار  دتالر تنها در انسان بيماريزا بوده ولي ب         ،پرتوسيس  بردتال.  است
آيد و در انسان نيز مي تواند         به حساب  مي    )زئونوز(مشترك بين حيوانات و انسان      مانند ديگر بردتالها نوعي عامل      

شكال گوناگوني مي باشند البته    هاي گرم منفي هوازي هستند كه داراي اَ         اين ارگانيسم ها باسيل  .  واقع شود بيماريزا  
تفاوت عمده بردتال پرتوسيس و پاراپرتوسيس، عبارت است از توليد توكسين بوسيله پرتوسيس و عدم توليد آن به                   

شايان ذكر  .  پرتوسيس ايجاد مي شود    ثر بردتال  درصد موارد سياه سرفه در ا      95 در ضمن حدود     .وسيله پاراپرتوسيس 
اند و بنابراين عالوه بر اينكه به تنهايي         است كه آدنوويروس ها  نيز در بدن كودكان مبتال به سياه سرفه يافت شده              

ها نيز به اثبات رسيده و بويژه         آن ازقادر به ايجاد بيماري شبه سياه سرفه بردتاليي هستند وقوع توام عفونت ناشي              
 .در شيرخواران از شدت بسيار زيادي برخوردار مي باشد

 سير طبيعي 

اي، عاليم مقدماتي آبريزش، اشك ريزش، عفونت       ه  هفت 3 تا   1  دوره نهفتگي گذاشتن    به دنبال پشت سر   
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خفيف ملتحمه، كسالت و تب خفيف آغاز مي شود و در عرض حدود يك هفته، سرفه هاي خشك با حمله هاي                       
 ماه يا بيشتر، طول     2 تا   1 اين بيماري، به طور معمول به مدت          .ار در روز، نيز عارض مي گردد      ب 30تكراري حدود   

ا  گاهي ممكن     ام .يابد ولي سرانجام بهبود مي   )  اند و بيهوده نيست كه چيني ها آن را سرفه صد روزه ناميده          (مي كشد  
هاي فيزيكي ناشي از حمله هاي شديد و          و داغ  است منجر به عوارضي مانند عفونت ثانويه گوش مياني، پنوموني          

  .سرفه گردد و حتي پنوموني حاصله منجر به مرگ  بيماران شود
عوارضي مانند خونريزي زير ملتحمه و صلبيه چشم، پتشي ناحيه صورت و تنه، خونريزي بيني، خونريزي                 

يرون زدگي مقعد نيز عوارض     فتق نافي و ناحيه كشاله ران و ب          پنوموتوراكس،  داخل جمجمه، آمفيزم زير پوستي،    
اري تحت تاثير عواملي    مطبيعي اين بي    سير  باليني و تظاهرات  شايان ذكر است كه     .  شناخته شده بيماري مي باشند   

اند و حتي ميزان     ايمنسازي يا ابتالي قبلي، وجود پادتن هايي كه طي ايمنسازي انتقالي به بدن راه يافته                مانند سن، 
  . و اكتسابي و ژنوتيپ ارگانيسم هاي مولد بيماري مي باشدتماس عوامل ميزباني ژنتيك

در واقع همين عوامل هستند كه پيش آگهي بيماري را نيز تعيين مي كنند به طوري كه كودكان بزرگتر و                    
حد بااليي مي باشد و      ند در حالي كه احتمال بروز مرگ در شيرخواران در         اربزرگساالن از پيش آگهي خوبي برخورد     

و تشنج بر هوش و ذكاوت بعدي    )  آپنه( گذشته، پيگيري طوالني مدت، نشان دهنده تاثير قطع موقت تنفس            از اينها 
 . هاي ناشي از اين بيماري در محيط خارج بيمارستان رخ مي دهد مي باشد در مجموع بيشتر مرگ

 اي بيماري منطقه وضعيت جهاني و
يا حتي موقعيت جغرافيايي در تمام        شرايط اقليمي   ، بيماري هاي بومي است كه صرفنظر از عامل نژاد        وجز

هاي اخير با كاهش پوشش سطح ايمني ناشي         شايع است و در سال      نقاط جهان و بخصوص نزد كودكان كم سن،       
 2003و در سال     سوئد بر ميزان بروز آن افزوده شده          و ژاپن  از واكسيناسيون در بعضي از كشورها مانند انگلستان،       

 .ري در شمال شرقي افغانستان گرديده استباعث ايجاد همه گي

 ايران وضعيت بيماري در
 ،15 به ترتيب      1376 تا   1382هاي   هرچند ميزان موارد گزارش شده به سازمان جهاني بهداشت طي سال          

اند ولي با توجه     ذكر كرده %  100 مورد و سطح پوشش واكسيناسيون عليه اين بيماري در كشورمان را              5   و 80،  45
ردند  گه بيشتر اين بيماران، به طور سرپايي تحت درمان، قرار مي گيرند و به نحو دقيقي ثبت و گزارش نمي                  به  اينك  

 . باشد بدون شك ميزان موارد كشوري به مراتب بيش از اين ارقام مي

 روند زماني 
امعه  ساله دارد كه ناشي از آثار تجمعي افراد حساس در ج               5 تا   3همه گيري هاي اين بيماري، تناوب      

 در ضمن الگوي فصلي خاصي در عصر قبل از كشف  واكسن ها براي اين بيماري ذكر نشده است ولي در                     .مي باشد
حال حاضر در بعضي از كشورهاي پيشرفته با پوشش ايمنسازي مطلوب، موارد بيماري بيشتر در فصول تابستان و                   

ان در فصول زمستان و بهار از شيوع بيشتري           دهند در حالي كه در برخي از كشورها مانند هندوست            پاييز رخ مي  
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 . برخوردار است

 شغل و موقعيت اجتماعي  تاثير سن، جنس، 

 ولي   آمد ساله به حساب مي    5 تا   1 مصيبت بار كودكان     التدر دوران قبل از كشف واكسن يكي از معض         
 ساله واكسن   12كمتر از     وامروزه در بزرگساالن نيز مواردي يافت مي شود كه ممكن است ناشي از تاثير موقت                  

باشد و در مجموع هرچند بيماري در تمامي سنين عارض مي شود ولي در كودكان غير ايمن از شيوع بيشتري                        
 .  بيشتر استدختران موارد مرگ و عوارض  آن در ،برخوردار است و به داليل نامعلومي ميزان حمله

 تاثير عوامل مساعد كنند 

وضعيت اقتصادي نامطلوب از شيوع بيشتري برخوردار است ولي عامل            هرچند بيماري در كشورهاي با       
 . مساعده كننده خاصي براي آن ذكر نشده است

 حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري 

اند همگي حساس هستند و حتي       افرادي كه پيش از اين مبتال نشده يا واكسن سياه سرفه دريافت ننموده            
   به شيرخواران نيز در دست نمي باشد ولي كساني كه مبتال            تافته از طريق جف   شواهدي از ايمني انفعالي انتقال ي      

 . رسد اند ايمني طوالني مدتي را كسب مي نمايند به طوري كه احتمال ابتالي مجدد به حداقل مي شده

 ميزان حمله هاي ثانويه 

 آيا فرد بيمار تحت درمان       دوره و شدت بيماري و اينكه      ،بر حسب ميزان و نحوه تماس افراد سالم و بيمار         
اند به طوري كه در اعضاي        گزارش نموده %  10-50بين    موثري قرار گرفته است يا نه ميزان حمله هاي ثانويه را           

 . مي باشد % 90 تا 80غيرايمن خانواده 

 منابع و مخازن نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت 

ش از اين نيز اشاره شد      پيباشد ولي همان طور كه      به نظر مي رسد كه انسان تنها مخزن بردتال پرتوسيس          
 نيز بيماريزا مي باشد در ضمن انتقال عفونت، اثر تماس مستقيم           اتپرتوسيس مانند ساير بردتالها در حيوان     اپار  بردتال

 دستگاه تنفس افراد آلوده، از طريق هوا و به احتمالي به وسيله ريزقطره هاي آب دهان صورت مي گيرد                   اتبا ترشح 
هاي   در بيشتر موارد بوسيله كودكان بزرگتر خانواده يا والدين آنها به خانه انتقال مي يابد هرچند طي همه گيري                    و

اي دچار حالت حامل بدون عالمت مي گردند ولي با توجه به اينكه دچار سرفه نمي باشند به نظر                      سياه سرفه، عده  
 مزمن نيز به اثبات نرسيده است       ناقلي همچنين وجود حالت     رسد نقش بااهميتي در انتقال عفونت  داشته باشند         نمي

 . ولي افراد بزرگسال مبتال به شكل هاي غيرمعمول بيماري نيز به عنوان منبع مهم بيماري كودكان مطرح مي باشند
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  پيشگيري و كنترل  
 پيشگيري سطح اول 

 ن بيماري  ين عليه ا بهداشتي مردم و تاكيد بر تاثير واكسيناسيون كودكا هايارتقاء آگاهي •
 واكسيناسيون  •

  در بعضي از كشورها دو نوع واكسن سياه سرفه وجود دارد . موثرترين اقدام پيشگيري استواكسيناسيون
 و ) واكسن هاي سلول كامل( كشته شده  پرتوسيس كامال  سوسپانسيون هاي بردتال ـ1
واكسن هاي يا  )  دتوكسيفيه(رفع سميت شده    ه   تركيب هاي اجزاي تخليص شده ارگانيسم و توكسين سياه سرف           ـ 2

هماگلوتينين :  ي نظير    واكسن هاي فاقد سلول حاوي يك يا تعداد بيشتري از مواد           ، عالوه بر توكسوئيد   .فاقد سلول 
  .هستند 69KDپروتئين ، آگلوتينوژن أي، رشته

 دوره  .تجويز مي شود   )سه گانه ( همراه با واكسن هاي ديفتري و كزاز         به طور معمول  واكسن سياه سرفه    
 سالگي  4-6و   ماهگي   18سپس   ماهگي و    6  ، ماهگي 4   ماهگي، 2ز به فواصل زماني     وليه شامل سه د   ايمنسازي او 

 در اولين مراجعه، يك ماه بعد از اولين نوبت،          سالگي مراجعه كرده اند   1-6در كودكاني كه در سنين      ولي  .  باشد مي
 4-6و سرانجام، آخرين نوبت در سنين        )  يادآور اول ( بعد از سومين نوبت        ماه 6-12يك ماه پس از دومين نوبت،       

 سال يا بيشتر    4توصيه شده است و در صورتي كه سن كودك به هنگام تزريق يادآور اول،                 )  يادآور دوم (سالگي  
عد از هفتمين   واكسن سياه سرفه به طور معمول براي تجويز در افراد ب           همچنين  .  باشد نيازي به يادآور دوم نيست     
ي  باال بوده و واكنش نسبت به         آن به طور كلّ   ناشي از    و عوارض    اتخطرميزان  سال تولد توصيه نمي شود زيرا       

  .از شيوع بيشتري برخوردار باشد سنين باالتر،هاي سلول كامل ممكن است در  واكسن
 خود نشان دهند كه      هايي را از   در شيرخواراني كه بعد از تزريق واكسن سه گانه ممكن است واكنش               

گريه هاي شديد و   ،   درجه 5/40ها به واكسن سياه سرفه نسبت داده مي شود شامل تب بيش از                بيشتر اين واكنش  
هاي بعدي الزم     حذف واكسن سياه سرفه در تزريق نوبت        .آنسفاليت مي باشد  و   شنج، ت مداوم و بيش از سه ساعت     

قع تزريق خواهيم كرد براي شيرخواران و كودكان زير هفت سال           است و فقط واكسن توام ديفتري، كزاز  را  به مو           
كودكاني   استفاده نمي شود ولي براي شيرخواران و       سياه سرفه واكسن  مبتال به بيماري هاي عصبي پيشرفته نيز از         

 متوقف شده هستند انجام      C.Pكه بيماري عصبي كنترل شده و يا تشنج كنترل شده داشته باشند و يا مبتال به                  
 .كسيناسيون سياه سرفه بالمانع استوا

 پيشگيري دارويي 

 را دريافت نكرده و يا از        DTP ساله تماس يافته اي كه چهار نوبت كامل         7الزم است كودكان كمتر از       
دريافت آخرين نوبت اين واكسن در آن ها بيش از سه سال مي گذرد به مدت يك هفته تحت پوشش اريترومايسين                   

همچنين توصيه شده است كليه تماس يافتگان       .  اسيون سياه سرفه نيز براي آنان آغاز گردد         قرار گيرند و واكسين   
خانوادگي و ساير تماس هاي نزديكي كه در تماس بعدي با كودكان كمتر از يك ساله هستند بدون توجه به سن و                      

 .سين، دريافت نمايند روز، اريترومايسين، كالريترومايسين يا آزيتروماي7وضعيت ايمن سازي قبلي، به مدت 
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 پيشگيري سطح دوم  
شيرخواران جدا شوند تماس يافتگان       افراد مبتال به سياه سرفه بايد از نظر تنفسي از كودكان كم سن و               

 روز از حضور در اجتماع هاي      14اند الزم است به مدت        كه به طور ناقص واكسينه شده       ه سال 7خانوادگي كمتر از    
 . عمومي منع شوند

  سطح سومپيشگيري
در صورت بروز عوارض خطيري نظير خونريزي داخل جمجمه و عوارض مشابه آن بايد با مداخلة جراحي،                

 .داغ هاي احتمالي بعدي را به حداقل رساند
 
 
  

  پيدميولوژي ديفتريا

  تعريف و اهميت بهداشتي
لد توكسين ايجاد     مو كورينه باكتريوم ديفتريه  يفتري يكي از بيماري عفوني حاد است كه بوسيله              د

ري پوست،  اعفونت حاصله معموال محدود به حلق و حنجره و حفره هاي بيني است ولي گاهي باعث گرفت                .  مي شود
ر بيماران مبتال به ديفتري لوزه ها، بيماري شديد و عمومي و مرگ و            د  .ملتحمه، گوش و دستگاه تناسلي نيز مي شود      

كه )  اگزوتوكسيني(و تمامي اين عالئم و عوارض، در اثر سم خارجي           مير ناشي از آن به نحو شايعي عارض مي شود          
 .در موضع عفونت، توليد شده و به ساير نقاط بدن مي رسد، ايجاد مي گردد

 عامل سببي
غيرمولد اسپور، غير اسيدفاست      )  پلئومرفيك(ورينه باكتريوم ديفتريه، نوعي باسيل چند شكلي              ك

ير، به شكل حروف چيني، ديده مي شود و انتهاي برجسته و چوگان مانند              غيرمتحرك گِرَم مثبتي است كه در اسم      
 .ه معني چوگان اخذ شده است، مي باشد بKorynee ه از ريشه يوناني كCorynebacterium آن وجه تسميه

  سير طبيعي
رچه ديفتري مي تواند به صورت      گ  . روز و گاهي طوالني تر مي باشد       2-5وره نهفتگي بيماري معموال      د

خيم و كشنده اي تظاهر نمايد ولي اغلب كودكاني كه در معرض آلودگي، قرار مي گيرند دچار ديفتري همراه با                      و
اما در موارد با عالمت باليني، به دنبال پشت سر گذاشتن دوره نهفتگي كمتر از يك هفته،                  .  عالئم باليني نمي شوند  

، پوست، بيني، ملتحمه    )الرنگوتراكئال(يا حلق و ناي      ه هايي نظير گرفتاري لوزه ها، حلق، حنجره         هربيماري با چ  
 .چشم و اندام تناسلي تظاهر مي نمايد

 به آرامي شروع مي شود و در ابتدا ممكن است حتي باعث ايجاد گلودرد هم نشود ولي در                   يفتري لوزه ها د
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 هفته در   1-2ت   روز، موجب رنگ پريدگي، خواب آلودگي و حالت توكسيك مي گردد و بيمار، به مد                 1-2عرض  
 الزم به ذكر است     .ي هفته سوم بيماري عارض مي شود     الهمين حالت باقي مي ماند و سپس گاهي فلج كام، در حو           

 .كه عوارض قلبي ديفتري، در دو هفته اول شروع بيماري و فلج ناشي از آن در مراحل بعدي عارض مي شود

 ها استفاده نمي شده است ميزان مرگ ناشي از        ر دوراني كه از آنتي توكسين ضد ديفتري و آنتي بيوتيك          د
 سالگي و به علّت     14ذكر كرده اند و مرگ ناشي از ديفتري اكثراً در سنين كمتر از              %  30-50اين بيماري را حدود     

كاهش %  5 بوده است ولي در حال حاضر، ميزان مرگ ناشي از بيماري به كمتر از                  يخفگي ناشي از غشاء ديفتر    
 .يعي در اثر ميوكارديت مي باشد و ارتباطي با سن بيماران ندارديافته و به نحو شا

بتاليان به ديفتري كه جان سالمي از اين بيماري به در مي برند در نيمي از موارد در مقابل بيماري،                        م
مصونيتي را كسب مي نمايند كه به مدت حداقل يك سال، ادامه خواهد يافت و به هرحال الزم است پس از                           

 . بيماري، واكسيناسيون نيز صورت گيردبهبودي از

  وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري

من سازي ميزان بروز آن در      يولي پس از اجراي برنامه ا      .  ين بيماري در سرتاسر جهان منتشر مي باشد       ا
شايان ذكر است كه شيوع بيماري در روسيه، رو به افزايش بوده از               .  بعضي از كشورها به شدت كاسته شده است        

ي ديفتري در گروه وسيعي از      همه گير  . افزوده شده است   1994 مورد در سال     40000 به   1989 مورد در سال     603
 كشور  15 و تاثير بر هر      1990 در سال    هكشور هاي تازه استقالل يافته شوروي سابق با شروع در فدراسيون روسي           

، 1990ـ1995رش شده در جهان طي سال هاي       تمام موارد ديفتري گزا   %  90 در واقع بيش از      ،)NIS  (استقالل يافته 
 . اين بيماري در آن كشورها استبازپديديمي باشد كه حاكي از قطع واكسيناسيون همگاني و 

  وضعيت بيماري در ايران

بق آمار هاي موجود در مركز مديريت بيماري ها موارد ديفتري گزارش شده از استان خوزستان طي                    ط
 1367ـ8 از بسياري از استان هاي ديگر مملكت بوده است ولي در سال هاي                  همواره كمتر  1357ـ66سال هاي  

) 1368( مورد   240و بيش از     )  1367( مورد   50ناگهان بر ميزان بروز آن افزوده مي شود و به ترتيب به حدود                 
اطق  بيماري و ناشي از عوارض جنگ تحميلي، آوارگي مردم و مهاجرت آنان به من               بازپديديمي رسد كه حاكي از     

 . غيرگرمسيري و دور ماندن از دسترس مامورين بهداشت و عدم دريافت واكسن ديفتري طي آن سال ها باشد

رخ داده است كه    ه   سال 15 درصد در بين كودكان كمتر از        60 بيش از    1368 مورد سال    246ضمنا از تعداد    
 درصد در فصل زمستان      70و   درصد در فصل پاييز       28 درصد در فصل تابستان       6/1 درصد در فصل بهار،       4/0

 تصميم گرفت به جاي واكسن      1368زارت بهداشت، در سال      و EPI  عارض گرديده است و بدين لحاظ كميته ملي       
) dT  (كزاز، در واكسيناسيون هاي همگاني و انفرادي بزرگساالن، از واكسن دوگانه ديفتري و كزاز ويژه بزرگساالن               

  .ستفاده نمايدا
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  روند زماني
فتري، در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري، بيش از آنكه به صورت عفونت دستگاه تنفس،                 يماري دي ب

تظاهر نمايد باعث گرفتاري پوست مي گردد و عفونت پوستي، در رابطه با ثبوت حالت آندميك بيماري، در مناطق                    
 .نمي باشد اهميت زيادي برخوردار است و لذا توزيع فصلي آن در اين مناطق، چندان واضح زمذكور ا

موارد در بين كودكان كمتر از      %  80يزان بروز بيماري، در فصول پاييز و زمستان، به اوج مي رسد و حدود              م
 . ساله غيرايمن، بروز مي نمايد15

  تاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماعي
راد ندارد ولي دميك، معموال در سنين پايين عارض مي شود و ارتباطي به جنس اف       نين بيماري در مناطق آ    ا

 سالگي رخ   15موارد گزارش شده بيماري در سنين بيش از         %  70 آمريكا حدود    1980ـ92طي همه گيري سال هاي    
ي، غالبا در    ارضمنا طي همه گيري بسيار گسترده كشور هاي استقالل يافته شوروي سابق نيز بيم                .  داده است 

دريجي ايمني ناشي از واكسيناسيون، با افزايش سن        بزرگساالن، عارض شده است كه مي تواند نشان دهنده افول ت         
 .و لزوم تزريق دوزهاي يادآور در مقاطع سني مختلف باشد

  تاثير عوامل مساعد كننده
  عدم واكسيناسيون •
  فاصله با واكسن هاي قبلي •
  كاهش سطح ايمني كل افراد جامعه •

  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري
ن مصون، داراي مقاومت انفعالي نسبي هستند كه معموال تا شش ماهگي، از              وزادان متولّد شده از مادرا    ن

ضمنا بهبودي بعد از ابتالء به ديفتري، هميشه منجر به مصونيت طوالني نمي شود و ايمني حاصله در                  .  بين مي رود 
 تاثير عميقي در    اگفته نماند كه ايمني توده جمعيت،     ن  .اغلب اوقات، در اثر ابتالء به عفونت مخفي، حاصل مي گردد          

الگوي انتقال و حالت ناقلي كورينه باكتريوم ديفتريه داشته و گرچه به نظر بعضي از محققين، ايمن سازي بوسيله                     
توكسوئيد ديفتري موجب افزايش ميزان حالت ناقلي مي شود ولي اين تصور صحت ندارد و حتي عكس آن صادق                   

ين جمعيت ايمن شده، كاهش مي يابد و سويه هاي مولد توكسين          يرا خاصيت توكسين زايي باكتري، در ب      ز.  مي باشد
 .كمتري در بين آنها يافت مي گردد

  ميزان حمالت ثانويه
ارد، به طوري كه ميزان حمالت ثانويه         د)  Index case  (، بستگي به مورد اوليه     هيزان حمالت ثانوي  م

 .افرادي است كه دچار حالت ناقلي ديفتري هستندبيماري منتقله از افراد مبتال به بيماري شديد، خيلي بيشتر از 
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  منابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت

اين باكتري فقط بين انسان ها منتشر مي گردد       .  نسان، مخزن شناخته شده كورينه باكتريوم ديفتريه است       ا
درت، باعث انتقال ميكروب به انسان      و ميزبان واسطي براي آن وجود ندارد و گربه و ساير حيوانات اهلي تنها به ن                

لب موارد، كورينه باكتريوم ديفتريه       غحيوانات، در ا   ن  مي گردند و از طرفي كورينه باكتريوم هاي موجود در بد            
 .نمي باشد

 : راه هاي انتقال بيماري عبارتست از

  ز طريق آئروسل هاي آلودها) 1

  ز طريق ساير ترشحات دستگاه تنفسا) 2

  اس با زخم هاي آلودهز طريق تما) 3

  ز طريق تماس با وسايل آلودها) 4

  ز طريق خوردن شير آلودها) 5

 ز طريق عفونت حيوانات و مخصوصاً گاوهاا) 6

 افرادي هستند كه يكي از سويه هاي مولد توكسين كورينه باكتريوم ديفتريه را              ديفتري)  حاملين(اقلين  ن
اين افراد، معموال تشخيص داده نمي شوند مگر در رابطه با            .  ماينددر ناحيه بيني و حلق يا پوست خود حمل مي ن           

 .بروز ديفتري در تماس يافتگان و نزديكان آن ها و يا بررسي هاي اتفاقي ترشحات بيني و حلق يا زخم آن ها

 اليني، مي تواند وجود داشته باشد و ضمنا در بيماري ديفتري،          ب الت ناقلي از چند روز قبل از شروع عالئم        ح
البته حالت ناقلي دوره نقاهت، با مصرف آنتي بيوتيك طي درمان بيماري،             .  حالت ناقلي دوره نقاهت نيز وجود دارد      

 . به نحو بارزي كاهش مي يابد

اقليني كه كورينه باكتريوم ديفتريه را از طريق ترشحات گوش و پوست خود منتشر مي نمايند در مقايسه                 ن
ن مبتال به ضايعات    اضمنا بيمار .  ا سهولت بيشتري محيط خود را آلوده مي كنند         با ناقلين ديفتري حلق و بيني، ب       

البته در  .  پوستي در مقايسه با مبتاليان به ديفتري حلق و بيني، قابليت سرايت بيشتري براي اطرافيان خود دارند                   
زي طبيعي آن ها در    جوامعي كه ناقلين پوستي ديفتري از فراواني زيادي برخوردار هستند ممكن است به مصون سا               

ف ديگر حالت ناقلي پوست، مي تواند به همه گيري ديفتري لوزه ها منجر            طرمقابل ديفتري حلق، كمك شود و از         
 .گردد

، تا زماني كه باسيل توكسين زا در محل بروز عفونت وجود داشته باشد ادامه              وره قابليت سرايت ديفتري   د
يار نادري ناقلين   سب به طور    ه و ندرتا بالغ بر چهار هفته است ولي          مي يابد و اين زمان معموال در حدود دو هفت           

 .مزمن، ممكن است باكتري را به مدت بيش از شش ماه، دفع نمايند
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  پيشگيري و كنترل

   به منظور حفظ افراد سالمپيشگيري سطح اول

 .  ديفتريه مي باشدتنها روش موثر در كنترل ديفتري شامل واكسيناسيون با توكسوئيد كورينه باكتريوم ـ 1

  وش واكسيناسيون ديفترير

 ) روز29 ماه و 11 سال و 6(  در كودكاني كه سن آن ها كمتر از هفت سال است-لف ا 

 2 واكسيناسيون اوليه را با واكسن سه گانه از           :در كساني كه از بدو تولّد، تحت پوشش قرار مي گيرند          
 ماهگي تزريق مي كنيم تا ايمني       18و نوبت چهارم را در سن         ماه   2ماهگي شروع نموده در سه نوبت به فاصله          

ولي در  .   سالگي تزريق مي گردد    4-6قوي تر و طوالني تري حاصل شود و باالخره يك نوبت هم در سنين                    
 نوبت اول در اولين مراجعه، نوبت دوم يك ماه پس از نوبت              سالگي مراجعه مي نمايند   1-6كودكاني كه در سنين     

 4-6 ماه بعد از نوبت سوم و در سنين            6-12 سوم، يك ماه بعد از نوبت دوم و يادآور اول و دوم در                 اول، نوبت 
 .سالگي تزريق مي گردد

   در كودكان هفت ساله و در سنين باالتر- ب

ه فواصل  ب)  dT  (ر صورتي كه اين افراد قبال واكسينه نشده باشند سه نوبت واكسن دوگانه بزرگسال                د
 ماه بعد از نوبت سوم، تزريق مي شود و         6-12 ماه پس از نوبت دوم و نوبت چهارم به فاصله             1ه بعد و     ما 1صفر و   

البته از آنجا كه عوارض واكسن با افزايش سن، افزوده مي شود در سنين             .   تكرار گردد  يك بار  سال   10سرانجام، هر   
در افرادي كه مبتال به ديفتري بوده و سپس          .  باالتر از شش سالگي بايد از واكسن با غلظت كمتري استفاده نمود             

نجر به   م يز تجويز گردد زيرا ابتالء به ديفتري،       ن DPT  ا ي dT  ا ي DT  بايستي بر حسب سن آنها واكسن       بهبود يافته اند 
 .ايمني در مقابل آن نمي گردد  الزم است واكسيناسيون بعد از بهبودي بيماري نيز صورت گيرد

  واكسينه گرديده اند ـ  در افرادي كه كامالج

الزم به  .   بايد تكرار شود   يك بار  سال   10ر افرادي كه كامال واكسينه گرديده اند توكسوئيد ديفتري هر           د
موارد %  95 در   تست شيك ذكر است كه طبق بررسي هاي انجام شده، پس از تزريق دو نوبت واكسن ديفتري،                  

 .، بوده است منفي گرديده و نشان دهنده تاثير واكسن و توليد پادتن
موزش كلياتي در مورد ديفتري و خطرات ناشي از آن به توده مردم و مخصوصاً به والدين كودكان و تاكيد بر                     آ ـ   2

 .فوايد و لزوم واكسيناسيون ديفتري
اد غذايي و مخصوصاً شير، در تماس        وزرگساالني كه با مبتاليان به ديفتري در تماس بوده و با كودكان يا م              ب ـ   3

 الزم است تا زماني كه نتيجه كشت منفي ترشحات گلو و بيني آن ها حاضر شود موقتا شغل خود را ترك                        هستند
 .نمايند

فراد ايمن شده اي كه در تماس نزديك با مبتاليان به ديفتري بوده اند الزم است يك نوبت واكسن دوگانه،                    ا ـ   4
ن به ديفتري بوده اند نيز الزم است اولين نوبت             ضمنا افراد غيرايمني كه در تماس با مبتاليا          .  دريافت نمايند 
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 تزريقي، دريافت نمايند و به مدت هفت روز تحت نظر،           نيپني سيل  خوراكي يا    اريترومايسينتوكسوئيد را همراه با     
 .قرار گيرند

تري در آن   و قصد مسافرت يا عبور از كشور هايي را دارند كه ديف            فرادي كه در مقابل بيماري، مصونيتي ندارند      ا ـ   5
كشور ها شايع است بايستي قبل از مسافرت، سري اول واكسيناسيون خود را تكميل نمايند و در صورتي كه قبال                      

 .واكسينه شده اند مجدداً يك نوبت واكسن دوگانه بزرگسال، به عنوان يادآور دريافت نمايند
ـ 6  ساعت بعد   24م پوستي كه به فاصله       تا منفي شدن كشت نمونه ترشحات حلق، بيني و زخ          داسازي بيماران ج   

و تجويز آنتي بيوتيك و       از قطع آنتي بيوتيك، تهيه شده باشد و يا ايزوالسيون بيماران به مدت حداقل چهارده روز                
 .سرم ضد ديفتري طي اين مدت

 . اشيايي كه در تماس با بيمار بوده و يا آلوده به ترشحات او شده است ضدعفوني ـ7
ـ 8 ير بيماريابي، تشخيص تماس يافتگان با بيماران، شناسايي افراد در معرض خطر، اثبات موارد                  قداماتي نظ ا   

در چنين مواردي افراد در     .  بيماري، تعيين بيوتايپ باكتري و قدرت توكسين زايي آن طي همه گيري ها الزم مي باشد           
 بايد واكسينه شوند و نوبت دوم        از مدرسه هستند   لمعرض خطر و مخصوصاً شيرخواران و كودكاني كه در سنين قب          

 .توكسوئيد به فاصله يك ماه بعد به آن ها تزريق گردد
 به مقدار يك گرم در روز به مدت           اريترومايسين در بالغين، از      قلي ديفتري ادرمان حالت ن  ه منظور   ب

600000 به مقدار  ئينپني سيلين پروكا   روز يا    7/  روز  /  كيلوگرم  /   ميلي گرم    40هفت روز و در كودكان، به مقدار        
 واحد براي   600000 پوند و كمتر و       20 واحد براي كودكان با وزن        300000ر بزرگساالن و    دواحد    2000000-

ضمنا در صورت لزوم، مي توان از      .   روز استفاده مي شود   10 پوند به صورت عضالني و به مدت         20كودكان بيش از    
واحد در كودكاني كه      600000 ميليون واحد در بزرگساالن و        2/1 به مقدار    بنزاتين پني سيلين  يك تزريق واحد    

 .ده نمودا پوند است نيز استف60وزن آن ها كمتر از 

   به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضپيشگيري سطح دوم
تيك براساس  آنتي بيو +  شروع اقدامات تشخيصي اختصاصي ضمن آغاز سريع درمان اختصاصي با سرم             

 .تشخيص هاي محتمل

 ، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمين گير شدن بيمارپيشگيري سطح سوم
اقداماتي در جهت درمان و اصالح عوارضي نظير انسداد راه هاي تنفسي، ميوكارديت، پلي نوريت،                      

ا آندوكارديت ناشي از عفونت مهاجم      پنوموني، نارسايي كليه، آنسفاليت، انفاركتوس مغزي، آمبولي ريه، باكتريمي ي          
 .ناشي از كورينه باكتريوم ديفتريه

 

 پيدميولوژي كزازا
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  تعريف و اهميت بهداشتي
عضالت )  اسپاسم(و گرفتگي هاي   )  تون(زاز نوعي بيماري دستگاه اعصاب است كه با افزايش صالبت            ك

نده ها و مهره ها و خفگي شده و         اين اسپاسم ها بعضا موجب صدمات جدي نظير شكستگي د          .  مشخص مي شود 
 .بروز نمايند. . . ممكن است با محرّك هايي نظير نسيم، حركت ناگهاني، صدا، نور، سرفه 

 عامل سببي
، باسيل گرم مثبت بي هوازي متحرّك مولّد اسپوري است كه به فراواني، در خاك و                 لوستريديوم تتاني ك

پورهاي آن را مي توان از گرد و خاك، البسه و از محيط خشك               هلي و انسان يافت مي شود و اس        ا مدفوع حيوانات 
اين اسپورها و توكسين باسيل، مي توانند واكسن ها، سرم ها        .  اطراف، به فرم قابل زيست، پس از سال ها كشف نمود         

طوب و  ت و در آب و هواي گرم و مر        عيوفور اين باكتري در نواحي پرجم     .  را نيز آلوده نمايند   )  كات گوت (و نخ بخيه    
در خاك غني از مواد آلي، بيشتر است و شكل رويشي كلوستريديوم تتاني، نسبت به حرارت، بسياري از مواد                          
ضدعفوني كننده و آنتي بيوتيك ها و مخصوصاً پني سيلين، حساس است ولي اسپورهاي آن نسبت به عوامل                       

 درجه سانتي گراد به مدت      121توكالو  ا مقاوم بوده به طوري كه در ا        يدضدعفوني كننده فيزيكي و شيميايي، شد      
در صورتي كه حيواناتي نظير اسب و گاو و فضوالت آن ها در محيط وجود داشته باشند                .   دقيقه زنده مي ماند   15-10

 .ميزان كلوستريديوم تتاني، در دستگاه گوارش انسان و در محيط زيست، افزوده مي شود

  دوره نهفتگي
 عبارت است از    دوره نهفتگي .   روز است  6روز و دوره شروع آن در حدود          14وره نهفتگي كزاز در حدود      د

، عبارتست از فاصله اولين      دوره شروع و  )  تريسموس(فاصله ورود باسيل به بدن و بروز اولين قفل شدگي فك               
عت  سا 48 روز و دوره شروع كمتر از        9در صورتي كه دوره نهفتگي، كمتر از        .  پاسم عمومي ستريسموس تا اولين ا   

ضمنا هرچه فاصله محل زخم و سيستم اعصاب مركزي بيشتر باشد دوره             .  باشد، حمله بيماري، شديدتر خواهد بود     
ته باشد دوره نهفتگي، كوتاه تر      اشنهفتگي نيز افزون تر و در صورتي كه زخم، مركزي و يا بر روي سروگردن قرار د                

 . روز است و پيش آگهي بدي نيز دارد1ـ2، در حدود )سِفاليك(مي باشد به طوري كه دوره نهفتگي، در كزاز مغزي 
 روز، متغير باشد و در       28 تا   3 روز است ولي مي تواند از        6وره نهفتگي متوسط كزاز نوزادان در حدود         د

 .موجب مرگ نوزادان مي گردد% 80ا  تمواردي كه اين دوره، كوتاه است

  سير طبيعي
ختصاصي كزاز، تريسموس است كه باعث قفل شدگي فك           عموال اولين و شايع ترين تظاهر باليني ا         م
. ر اشخاصي كه از بيماري، جان سالم به در مي برند داغي باقي نمي ماند و بهبودي آن ها كامل است                     د  .مي گردد

 ساله است و    10ـ20ضمنا ميزان مرگ ناشي از كزاز، در نوزادان، بيشتر از سالمندان و در سالمندان بيشتر از جوانان                  
، رخ مي دهد و بيشتر در اثر آسپيراسيون و عفونت           ازموارد مرگ ناشي از بيماري، در هفته اول كز         %  60-75حدود  

 .ريوي، حاصل مي شود
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  وامل موثر در پيش آگهيع

  سنين نوزادي و سالمندي •
  دوره نهفتگي و دوره شروع كوتاه •
  )هيپرپيركسي(تب و افزايش شديد دماي بدن  •
در صورتي كه نوع موضعي از پيش آگهي خوبي برخوردار              .  هي بدي دارد  كزاز نوع سفاليك پيش آگ      •

 .مي باشد
منا پيش آگهي كزاز موضعي بهتر از نوع عمومي است و در صورتي كه آنتي توكسين در خالل دوره                          ض

 .نهفتگي و يا اوائل بيماري، تجويز شود ممكن است بيماري خفيف تري ايجاد شود

  يوضعيت جهاني و منطقه اي بيمار
زاز، در سراسر جهان روي مي دهد و عليرغم وجود واكسن كارساز، هنوز همه ساله الاقل يك ميليون                    ك

شيوع آن در   .  نفر در سطح جهان، قرباني اين بيماري مي شوند كه نيمي از آنان را نوزادان، تشكيل مي دهند                      
مرگ %  10يش از    ب  نوزادان، عامل  به طوري كه در اين مناطق، گاهي كزاز       .  كشورهاي در حال توسعه، بيشتر است     

 و مير دوره نوزادي مي باشد و در مناطقي نظير اروپا و آمريكاي شمالي كه از نظر اقتصادي، پيشرفته اند اين بيماري                    
كلّي، نادر است، زيرا سطح بهداشت مردم باالتر مي باشد و مصون سازي افراد در سطح وسيعي انجام                      به طور   

تقريبا ريشه كن شده و كزاز، بيشتر به صورت بيماري سالمندان در آمده               ،  از نوزادان مي شود و در اين كشورها كز      
 .است زيرا در اين سنين، پاسخ موضعي نسبت به عفونت كاهش يافته و مصونيت آن ها نيز نقصان پيدا كرده است

  وضيح بيشتري در مورد كزاز نوزادانت
وره نوزادي در بسياري از نقاط جهان مي شود و         املي است كه موجب مرگ و مير د       ع)  NT  (زاز نوزادي ك

 در ميان بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن رتبه دوم را نسبت به سرخك به عنوان يكي از علل مرگ و مير                        
ين بيماري يكي از معضالت مهم بسياري از كشورهاي در حال پيشرفت را              ا .ودكان، به خود اختصاص داده است     ك

اين ممالك امكانات زايشگاهي و مصون سازي بر ضد كزاز بنحو مطلوبي وجود ندارد و                  تشكيل مي دهد زيرا در      
 . نفر در هر يك هزار نوزاد زنده مي رسد2-60ميزان مرگ ناشي از كزاز نوزادان، گاهي به 

ادان مبتال به كزاز در خارج بيمارستان، از مادران غير ايمن و در شرايط غير بهداشتي، متولّد                      وز اكثر ن 
 مربوط به منطقه جنوب شرقي آسيا بوده كه           92 گردند و بيشترين موارد مرگ ناشي از كزاز نوزادان در سال              مي

اسپورهاي كلوستريديوم تتاني، معموال پس از زايمان در اثر           .  د را تشكيل مي داده است     ر درصد كل موا   40حدود  
ف نوزاد مي گردند و پس از ژرميناسيون و توليد          بريدن، بستن يا پوشاندن بند ناف با وسايل و مواد آلوده، وارد نا               

اقي مانده بند ناف كوتاه تر باشد احتمال          ب توكسين، باعث ايجاد بيماري مي گردند و در صورتي كه طول قسمت            
 .بروز كزاز بيشتر خواهد بود
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  وضعيت بيماري در ايران
فته است مشخص شده است      بيمار مبتال به كزاز در اصفهان صورت گر         382ه بر روي     ك ي مطالعه اي ط

از مناطق مختلف شهر اصفهان بوده اند و نسبت مذكّر          %)  2/22( نفر   85از نقاط روستايي و     %)  8/77( نفر   297كه  
 .  بدست آمده است1:2به مونث، 

 خانگي نظير استفاده از فضوالت دام بر        يدر اين مطالعه همچنين مشخص شده است كه كاربرد درمان ها         
خ كردن گوش، اقدام به سقط جنين و ختنه با وسايل غير بهداشتي در پسران از عوامل مهم                      روي زخم ها، سورا  

ابتالء به كزاز در مناطق روستايي، بوده است كه معرف عدم آگاهي به مسائل بهداشتي و احتياج به آموزش                           
 .دمي باشبهداشت بين افراد روستايي 

يمارستان امام خميني تهران صورت گرفته است        ر مطالعه ديگري كه بر روي پرونده هاي هفت ساله ب           د
 درصد بيماران، مذكّر بوده اكثرا با فضوالت دامي تماس داشته و شغل اغلب آن ها                      84مشخص گرديده كه     

 . كشاورزي يا دامداري بوده است
 درصد بيماران را افراد     7/87ي مطالعه ديگري كه در بيمارستان لقمان حكيم تهران صورت گرفته است             ط

منا بررسي سرولوژيك نمونه هاي سرمي ارسالي به انستيتو رازي حصارك، نشان داده              ضكر تشكيل مي داده اند،    مذ
 درصد زنان بررسي شده، داراي آنتي بادي محافظت كننده ضد كزاز، در سرم خود بوده اند و طي                  79است كه حدود    

راق عليه ايران، به منظور بررسي سطح         نفر از رزمندگان جنگ ع      712 بر روي    1366مطالعه ديگري كه در سال       
% 4/8 درصد افراد واكسينه، مصون گرديده اند و فقط در          6/91زاز صورت گرفته است مشخص گرديده كه         ك ايمني

 برابر بيشتر از حداقل     25با اين وجود ميانگين عيار آنتي بادي در افراد مصون،            .  آن ها مصونيتي ايجاد نشده است    
 .ه استآنتي بادي حفاظتي، بود

  ضعيت كزاز نوزادان در ايرانو

ته است و خوشبختانه سال ها است   فذف كزاز نوزادان توسط سازمان جهاني بهداشت، مورد هدف قرار گر          ح
 .سيده استر) Elimination  (كه كزاز نوزادي در جمهوري اسالمي ايران به مرحله حذف

  روند زماني
ستايي كه از نظر كشاورزي، غني هستند شيوع بيشتري          ين بيماري در آب و هواي گرم و در مناطق رو           ا

موارد بيماري از اواسط بهار تا اواخر تابستان بروز         %  60دارد و در آب و هواي معتدل شيوع آن كمتر است و حدود               
 .مي نمايد

  تاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماعي
 ساله بيشتر از ساير     50در افراد بيش از     نوزادي و     يوع بيماري و ميزان مرگ و مير ناشي از آن در سنين           ش
از علل شيوع كزاز نوزادي، مي توان به زايمان در شرايط غيربهداشتي، قطع بند ناف با وسايل آلوده،                    .  سنين است 

 پوشاندن بند ناف با پارچه آلوده، اقدامات سنتي منسوخ نظير استفاده از كودهاي حيواني جهت پوشاندن بند ناف و                    
 .با وسايل غيراستريل، اشاره نمودتنه نوزادان خ
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يوع بيماري در جنس مذكّر به مراتب بيشتر است و گرچه مردان بيشتر، در معرض تماس با مخازن                      ش
 . مي باشد1 به 5/2عفونت، مي باشند ولي اختالف توزيع جنسي در بين نوزادان نيز مشاهده مي شود و به نسبت 

  تاثير عوامل مساعد كننده
اين بيماري در بين معتادان     .  نبال عمل جراحي، آزمون هاي پوستي و تزريقات رخ مي دهد        اهي كزاز به د   گ

شيوع بيشتري دارد و اين امر شايد به اين خاطر باشد كه هروئين و بعضي مواد ديگر، پتانسيل اكسيد ـ احيا را در                         
م به ذكر است كه گاهي      الز.   كنديمحل تزريق، به شدت كاهش مي دهد و محيط را جهت رشد ميكروب آماده م               

سايل آلوده رخ مي دهد و ضمنا كزاز ناشي از اتيت مزمن در كشور هندوستان،               و اپيدمي هاي محدودي در اثر ختنه با     
يكي از گونه هاي ميكروبي شايعي     .  از شيوع زيادي برخوردار است و اسپورهاي باسيل كزاز را در هروئين نيز يافته اند             

افته اند گونه هاي كلوستريديوم است و لذا در مار گزيدگي، نيز            ي)  Rattlesnake Venom  (كه از زهر مار زنگي     
 .بايستي احتمال بروز بيماري كزاز در نظر باشد

  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري

ه نظر مي رسد كه حساسيت افراد مختلف، نسبت به بيماري كزاز، يكسان نباشد زيرا در سرم بعضي از                     ب
توكسوئيد را ذكر نمي كنند آنتي توكسين كزاز را با ميزان محافظت               ونه سابقه اي از دريافت   اشخاصي كه هيچ گ   

وزاداني كه از مادران ايمن، متولّد مي شوند داراي مصونيت انفعالي مي باشند و به كزاز نوزادان،                 ن.  كننده اي يافته اند 
ود و لذا افرادي كه پس از ابتالء، جان سالمي به در مي             ابتالء به كزاز، باعث ايجاد مصونيت، نمي ش      مبتال نمي گردند ولي    

 .تالئات بعدي، مصون گردنداببرند الزم است عليه بيماري، واكسينه شوند تا در مقابل 

  منابع و مخازن، نحوه انتقال ودوره قابليت سرايت

ي از فلور   اين ميكروارگانيسم، ضمناً بخش    .  خزن اصلي كلوستريديوم تتاني را خاك، تشكيل مي دهد          م
طبيعي مدفوع حيوانات، مي باشد و لذا باسيل ها و اسپورهاي موجود در مدفوع حيوانات، به محيط خارج، راه يافته و                    

گونه خاك ها با زخم هاي باز انسان،       ن  باعث آلودگي خاك مي شوند و زماني كه طي حوادث و سوانح مختلف، اي              
ايل آلوده و   سهمچنين از طريق ختنه با و       .   كزاز، مي شوند  تماس يابند باعث ورود اسپورها به موضع و ايجاد           

پوشاندن بندناف با فضوالت حيوانات يا مواد آلوده ديگر كه در بعضي از جوامع مرسوم است، نيز منتقل مي شود                       
 زم به ذكر است كه اجسام خارجي و يا بافت هاي نكروزه،            ال  .ولي از انساني به انسان ديگر، قابل انتقال نمي باشد         

 .شرايط را براي رشد باسيل كزاز، مساعد مي نمايد

  پيشگيري و كنترل

   به منظور حفظ افراد سالمپيشگيري سطح اول

اكسيناسيون، عليه بيماري كزاز، در واقع ضرورتي عام و كلي است و در حقيقت مصون سازي، تنها راه                    و
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بدون شك مصون سازي با واكسن       .  آيدت عمومي به حساب مي      شحذف كزاز، به عنوان مسئله اي مهم، در بهدا        
كزاز، ايمني قابل توجهي ايجاد مي نمايد به طوري كه مي توان ادعا نمود در افرادي كه به نحو كاملي عليه كزاز                        

 صدواكسينه شده اند اين بيماري عارض نخواهد شد زيرا ميزان بروز آن در اين افراد كمتر از چهار نفر در هر يك                        
 .ميليون نفر مي باشد

هت حصول مصونيت موثر، بايستي حداقل سه تزريق توكسوئيد صورت گيرد كه در اين صورت، آنتي                  ج
رد واكسينه، دچار    ف لذا در صورتي كه   .   سال در بدن افراد واكسينه يافت خواهد شد         5ـ10بادي ضد كزاز، به مدت      
 كزاز، به عنوان يادآور، تزريق        نشود مي توان هر ده سال يك بار، يك نوبت توكسوئيد            زخم هاي مستعد به كزاز   

نمود ولي اگر فرد كامال ايمني دچار زخم هاي مستعد به كزاز گردد و به مدت پنج سال يا بيشتر، از آخرين تزريق                        
عتماد نخواهد بود و الزم است يك نوبت توكسوئيد به عنوان             ا توكسوئيد، گذشته باشد ديگر فاصله ده ساله، قابل        

كامل )  دبريدمان( مثال در رابطه با آسيب هاي شديد و تخريب وسيع نسوج كه نسج برداري                 .يادآور، دريافت نمايد  
 سال يا بيشتر، از آخرين نوبت توكسوئيد مي گذرد الزم است يك نوبت               5آن ها امكان پذير نبوده و مدت بيش از          

 توكسوئيد يادآوري كه حتي     ق شود و يادآور مي شود كه براساس اطالعات موجود، يك نوبت          ريتوكسوئيد يادآور، تز  
 سال بعد از واكسيناسيون كامل، تزريق گردد مي تواند به سرعت، عيار آنتي توكسين را به مقدار كافي،                  19به فاصله   

 .در خون، افزايش دهد

  اكسيناسيون اطفالو

 6 و   4 ماهگي شروع شود و در ماه هاي        2 بايستي مصون سازي با واكسن سه گانه در سن           :طور معمول ب
 واكسن سه گانه در     : سالگي مراجعه كرده اند   1-6ولي در كودكاني كه در سنين       .   سالگي ادامه يابد   4-6 و   18و  

 سالگي  4-6 ماه بعد از سومين تزريق و        6-12 ماه پس از دومين نوبت،       1 ماه بعد از اولين تزريق،       1زمان مراجعه،   
در اولين  ت   يك نوب  :ي كه در موعد مقرر، مراجعه نكرده اند      در كودكان باالتر از هفت ساله ا     ادامه يابد و باالخره     
 ماه بعد از سومين تزريق      6-12 ماه پس از دومين مراجعه، نوبت چهارم         1 ماه بعد، نوبت سوم      1مراجعه، نوبت دوم    

و بديهي است كه هر     .   تكرار مي شود  يك بار  سال   10 سالگي، تزريق مي گردد و هر       4-6و نوبت پنجم در سنين      
 سالگي باشد بايستي از واكسن دوگانه ويژه         6 از   ترام از نوبت هاي واكسن سه گانه اي كه مصادف با سن باال            كد

 .ستفاده شودا) TD ( در صورت بروز تب و تشنج در اطفال، بايد از واكسن دوگانه اطفالو) Td (بزرگساالن

  اكسيناسيون بالغينو

ه فاصله شش هفته، استفاده نموده، يك        ب (Td)  نه بالغين  دوز واكسن دوگا   2راي واكسيناسيون بالغين از     ب
الزم به ذكر است    .  دوز يادآور نيز پس از يك سال، تزريق و سپس هر ده سال يك بار واكسن يادآور، زده مي شود                   

 ، به فاصله اولين مراجعه، يك ماه بعد، شش ماه بعد، يك سال بعد و يك سال پس از آن تزريق                     زنان حامله كه در   
به ارمغان مي آورد كه تا پايان سنين         %  99و  %  99و  %  95و  %  80به بعد مصونيتي معادل       د و از نوبت اول    ومي ش

 .باروري، ادامه مي يابد

  اكسيناسيون ناكاملو

 دوز واكسن دريافت نموده اند     2كامل مصون سازي نشده ولي يك يا         به طور    ليه بيماران مجروحي كه   ك
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كامل، عليه بيماري    به طور    واكسينه شوند و طبق يك برنامه تنظيمي در آينده          بايستي سريعاً يك بار ديگر نيز        
كاملي ايمونيزه شده اند در موقع بروز انواع زخم ها نيازي به تزريق               به طور     ضمنا در افرادي كه    .  ايمونيزه گردند 

 .  نمي باشد(TIG)ايمونوگلوبولين ضد كزاز 
ان  ج كساني كه از بيماري كزاز،    صونيت نمي شود و لذا     قابل تاكيد است كه ابتالء به كزاز، موجب بروز م          

 از دريافت واكسن، معاف نبوده، بهتر است به فاصله يك ماه بعد از تشخيص بيماري،                       سالم به در مي برند    
 .واكسيناسيون كزاز در آن ها آغاز گردد

  مان بروز مصونيتز

يرغم تداخل مختصري كه در بروز      همزمان مصرف شوند، عل    به طور    ماني كه توكسوئيد و آنتي توكسين،     ز
 روز پس از تزريق دومين دوز       8-10ني فعال، عليه بيماري ايجاد مي شود ميزان پادتن فعال، معموال در عرض              ماي

 .واكسن به حد محافظت كننده مي رسد

  زريق همزمان واكسن و آنتي توكسينت

همزمان  به طور    د كزاز هستند مي توانند   فراد غير واكسينه اي كه داراي شرايط دريافت ايمونوگلوبولين ض        ا
 .عليه اين بيماري مصون شوند) هر يك در يك كفل(با دريافت ايمونوگلوبولين و واكسن 

  يزان تاثير واكسنم

كامل واكسينه شده باشند عارض      به طور    زاز در حقيقت در افرادي كه     كهمانطور كه قبال نيز اشاره شد        
 .راد كمتر از چهار نفر در هر يك صد ميليون نفر مي باشدنخواهد شد و ميزان بروز آن در اين اف

  وارض واكسنع

اكنش نسبت به توكسوئيد، شايع نيست و بيشتر در افرادي بروز مي كند كه چندين بار اين واكسن را                      و
واكنش موضعي شامل تورم قرمزي، درد و تب، حدود چند ساعت پس از تزريق واكسن،                    .  دريافت كرده باشند  

دريافت كنندگان واكسن كه    %  30ر  گرچه اين گونه واكنش ها د    .  مي باشد  "پديده آرتوس "شود و يادآور    عارض مي  
موارد %  3/0قبال نيز واكسينه شده اند بروز مي كند ولي عوارض حاصله چندان شديد نمي باشد و تنها در كمتر از                      

 .باعث ناتواني بيمار به مدت يك روز يا بيشتر مي گردد
 روز پس از تزريق واكسن به صورت         6-7يته تاخيري، نسبت به توكسوئيد كزاز در حدود           يپرسانسيتيوه

ه شده است، اين پديده شبيه واكنش نسبت به            دبروز درد، ناراحتي و تحريك موضعي در محل تزريق نيز دي              
 .كلي با واكنش كهيري سريع، متفاوت مي باشد به طور توبركولين است و

وگيري از آلودگي زخم مي شوند و يا زخم هاي آلوده را پاك مي نمايند                 قدامات ساده اي كه باعث جل      ا
نمونه بارز آن تاثيري است كه توجه به درمان           .  مي توانند در پيشگيري از بروز كزاز، تاثير به سزايي داشته باشند            

دن اقدامات   است جهت اثبات موثر بو       بيباقي مانده بندناف، بر روي شيوع كزاز نوزادان دارد و خود دليل خو                 
 .بهداشتي ساده، در پيشگيري از بروز اين بيماري

ز داخل زخم، نه تنها مواد        ا راحي پيشگيرنده، يعني برداشتن تمامي نسوج مرده و اجسام خارجي           جاقدام  
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حامل اسپور را از سر راه، بر خواهد داشت بلكه امكان فراهم شدن شرايط بي هوازي الزم، جهت رشد اسپورها را                       
 .ين خواهد بردنيز از ب

  )انفعالي(يمونيزاسيون پاسيو ا

صون سازي انفعالي، عليه بيماري كزاز با تزريق آنتي توكسين ضدكزاز مي تواند زندگي بسياري از                     م
انسان ها را نجات دهد و تجارب آزمايشگاهي انجام شده بر روي حيوانات، نشان مي دهد كه تزريق آنتي توكسين،                    

 .اسيل كزاز مي تواند مانع پيدايش بيماري بشودبالفاصله بعد از تلقيح ب
ن نمي كند به طوري كه بر       يدم وقوع كزاز را تضم     ع)  TIG  (ر انسان، تزريق ايمونوگلوبولين ضد كزاز      د

مبتاليان به كزاز، آنهايي هستند كه در موقع آسيب ديدن بدن،             %  5اساس مطالعاتي كه در آمريكا صورت گرفته         
آنتي توكسيني كه در خالل دوره نهفتگي، يا اوائل بيماري تجويز              .   دريافت نموده اند  ايمونوگلوبولين ضدكزاز هم  

 .، موثر واقع مي شود و ممكن است بيماري را تحت تاثير قرار دهددهنش) فيكس(شود در واقع بر توكسين تثبيت 
تفاده نمود ولي    انساني و يا سرم ضد كزاز اسبي اس         ايمونوگلوبولينهت ايمنسازي انفعالي، مي توان از       ج

 : مصرف ايمونوگلوبولين انساني به داليل زير ترجيح دارد 
سبي، تمايل كمتري به تشكيل كمپلكس هاي ايمني كه سريعا           ا  آنتي توكسين انساني، نسبت به نوع      ـ  1

 .دفع مي گردند، دارد
 مي نمايد با    واكنش هاي آنافيالكتيك شديد و كشنده اي كه گاهي به دنبال تزريق سرم اسبي بروز                ـ  2

آنتي توكسين انساني، بي نهايت نادر بوده و در مورد اخير، به هيچ وجه نيازي به آزمون قبل از تزريق نمي باشد و                        
كه در موقع تزريق آنتي توكسين حيواني يا          با اين حال توصيه شده است     .  مي توان با خيال راحت آن را تزريق نمود       

 .س باشدانساني، بايستي آدرنالين نيز در دستر
  مصونيت ناشي از سرم اسبي، گرچه معادل مصونيت حاصله از ايمونوگلوبولين ضدكزاز انساني است                ـ  3

 . روز است7ـ10 روز و اسبي 30لي مدت آن كوتاهتر، يعني نوع انساني و
حي، يمونوگلوبولين ضدكزاز را بايد تنها براي زخم هاي وسيع و آلوده به كار برد و در زخم هاي تميز و سط                  ا

صونيتي به مدت چهار هفته ايجاد       م TIG  )يك ويال ( واحد   250تزريق عضالني به موقع     .  كاربرد آن موردي ندارد   
 .خواهد كرد
ك دوز واحد ايمونوگلوبولين ضدكزاز، در تمامي موارد و ازجمله پس از ابتالء به زخم هايي كه بيشتر از                    ي

يك يا دو نوبت واكسن دريافت نموده اند نيز كافي به نظر               ساعت از بروز آن ها گذشته باشد در افرادي كه              24
 واحد است كه پس از تست، به صورت عضالني مصرف           1500مي رسد ضمنا مقدار توصيه شده سرم اسبي، معادل         

 . درجه سانتيگراد نگهداري نمود4- 8وبولين كزاز انساني را بايد در دماي گلايمونو. مي گردد
بارزه با عفونت محل زخم، الزم است ولي تاثير آن در پيشگيري از                   جهت م  صرف آنتي بيوتيك ها  م

پني سيلين، باعث از بين بردن كلوستريديوم هاي در حال رشد، مي گردد ولي            .  بيماري كزاز مسئله مورد بحثي است     
 جلوگيري  هيچ گونه تاثيري بر اسپورها يا توكسين ترشح شده در محل زخم ندارد، لذا فقط از تكثير كلوستريديوم ها                 

مي نمايد و بنابراين پيشگيري قابل اطمينان، تنها بوسيله ايمنسازي قبلي و تميز كردن زخم هاي آلوده حاصل                      
ايستي اندكي پس از تجويز آنتي توكسين، اقدام به دبريدمان جراحي               ب مي شود در صورت يافتن كانون عفوني،      
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% 20 مي شود بوسيله آن خنثي گردد، البته در بالغ بر           نماييم تا توكسيني كه در حين عمل جراحي وارد جريان خون          
شايد بتوان گفت   ت  در مواقعي كه نمي توان راه ورود باسيل به بدن را ياف            .  موارد، كانون اوليه را نمي توان يافت      

 .باكتري از طريق سيستم گوارش و يا استنشاق، وارد بدن شده است
يكي توسعه زايشگاه ها و ارتقاء     .  دان جلوگيري به عمل آورد    داقل به دو طريق مي توان از بروز كزاز نوزا        ح

سطح بهداشت مردم و ديگري مصون سازي زناني كه در سنين باروري هستند و مخصوصاً آن هايي كه حامله نيز                     
 .مي باشند

، زماني  1993در سال   .  ا در سراسر جهان حذف كند      ر صميم گرفت كزاز نوزادان    ت WHO  1989ر سال   د
بود  %  45ر خانم هاي حامله    د+    TT2     پوشش جهاني   و نوزاد زنده   1000 مورد در    5/6آورد كلّي مرگ    كه ميزان بر  

ولد زنده در كشور، تعيين كرد و موفقيت اين برنامه را            ت 1000با كاهش بروز به كمتر از يك مورد در            WHO  هدف
 .در عرض مدت كوتاهي مشاهده نمود

 از طريق جفت عبور مي كنند و با ورود به بدن جنين باعث ايجاد              پادتن هاي ضد كزاز موجود در خون مادر      
مصونيت غيرفعال و موقتي در چند ماه اول بعد از تولّد مي شوند و لذا براساس شواهد موجود، ايمن سازي فعال                        

 .ز كزاز نوزادان گرديده استروچشمگيري موجب كاهش ميزان ب به طور مادران در اوائل دوران حاملگي،

   زنان حامله به منظور پيشگيري كزاز نوزادانزيايمن سا

. ن حامله غيرايمن را با تزريق دو نوبت واكسن كزاز به فاصله چهار هفته واكسينه نمود                 اايد كليه زن   ب )1
البته بايد برنامه واكسيناسيون را طوري تنظيم كرد كه دومين نوبت واكسن، حداقل به فاصله دو هفته قبل از                         

 حصول مصونيت كامل در      هتضمنا ج .  ردد تا فرصت براي توليد پادتن كافي وجود داشته باشد           زايمان، تزريق گ  
زنان حساس، توصيه شده است سومين نوبت واكسن را در خالل حاملگي بعدي تزريق نمايند و در صورتي كه                       

 ها توليد مي شود جهت    زنان حامله، فقط دو نوبت واكسن كزاز را دريافت نمايند مقدار آنتي توكسيني كه در بدن آن                
 .تا چهل ماه بعد از آن متولّد مي گردند كافي خواهد بوده پيشگيري از بروز كزاز نوزاداني ك

به اين  .  ر زناني كه قبال عليه كزاز واكسينه نشده اند بايد حداقل، پنج نوبت واكسن كزاز تزريق گردد                 د )2
 ماه از نوبت دوم و نوبت چهارم و پنجم يا به             6، به فاصله    ترتيب كه نوبت اول، دوم به فاصله يك ماه، نوبت سوم          

زيرا طبق مطالعات انجام شده     .  فاصله يك سال از نوبت هاي قبلي و يا در خالل حاملگي هاي بعدي، تزريق شود               
شايان ذكر است كه طبق برنامه ايمن سازي        .   پنج نوبت واكسن براي دوران بچه زايي آنان كفايت مي نمايد            ناي

ن ي كميته كشوري ايمن سازي، در جمهوري اسالمي ايران، براي مصون سازي زنان حامله و زنان در سن                    مصوب
 .باروري از واكسن دوگانه بزرگساالن، استفاده مي شود

   به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضپيشگيري سطح دوم

نمي باشند و لذا نيازي به جدا سازي آن ها نيست ولي از آنجا كه              اين بيماران براي اطرافيان خود، مسري       
ممكن است محرّك هاي محيطي مختلف باعث بروز يا تشديد حمالت تشنجي در آنان گردد الزم است در اطاق                     

 ضمنا نجات جان بيماران در گرو تشخيص و درمان اختصاصي زودرس             .آرامي بستري و مورد معالجه، قرار گيرند       
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 ، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمارپيشگيري سطح سوم
ايداري مواجه نمي شوند و لذا نيازي به         پ در صورتي كه بيماران، جان سالمي بدر ببرند معموال با عارضه            

 .پيشگيري ثالثيه، نمي باشد
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 اپيدميولوژي و كنترل سِل
 

 دكتر حسين حاتمي
 بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد

 

 هداف درس ا

   نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 دعفونت سلي و بيماري سل را تعريف كن 

 وضعيت جهاني و منطقه اي سل را توضيح دهد 

 وضعيت بيماري در ايران را شرح دهد 

 سل در مبتاليان به ايدز را توضيح دهد 

 راه هاي انتقال سل، با تاكيد بر مهمترين راه را بيان كند 

  را شرح داده مزاياي آن را متذكّر شودDOTSاستراتژي  

 برنامه كشوري واكسيناسيون سل را بيان كند 

 يشگيري ثانويه را توضيح دهدپ 

 مقدمه
سل، بيماري عفوني حاد يا مزمني است كه باعث گرفتاري ارگان هاي مختلف بدن و مخصوصاً ريه ها                    

 . در اپيدميولوژي باليني سل، بايد هم به عفونت سلي و هم به بيماري سل توجه شود. مي شود
الئم باليني و آزمايشگاهي واضحي در بدن        حالتي است كه با سيل هاي سل، بدون ايجاد ع          عفونت سلي 

در چنين مواردي باسيل ها معموال در      .  شخص آلوده، حضور داشته و تنها باعث مثبت شدن تست توبركولين ميشوند           
 زير اِپانديم و بعضي از عقده هاي لنفاوي، به           ،قلّه ريه ها، كليه ها، جسم مهره ها، استخوان هاي طويل، لوله فالوپ          

% 5-15عفونت سلي، معموال به خودي خود خطري ندارد ولي از آنجا كه در حدود                  .  به سر مي برند  حالت نهفته   
موارد، در عرض پنج سال مي تواند به بيماري سل، تبديل شده و عالئم و عوارض خطيري به بار آورد بايد مورد                         

ن، مي توان تشخيص داد و بررسي      در حال حاضر عفونت سلي را تنها از طريق انجام تست توبركولي           .  توجه قرار گيرد  
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 .برخي از سيتوكين ها كه اخيرا مطرح شده است هنوز نتوانسته است جايگزين تست مزبور، گردد
 به حالتي اطالق مي شود كه باسيل ها موجب گرفتاري يك يا چند عضو بدن شده و باعث                    بيماري سل 

 .تريولوژيك، گرديده باشندايجاد عالئم و نشانه هاي باليني، تغييرات راديوگرافيك و باك
ه هالكت مي رساند و همه گيري آن در سطح جهان          ه بيش از يك ميليون نفر را ب        بيماري سل، همه سال   

 سل مقاوم به چند دارو نيز مزيد بر علت شده و             نوپديدي و   HIV/AIDSگسترش يافته و معضالتي نظير انتشار       
ر اساس تخمين كارشناسان سازمان جهاني بهداشت در فاصله         ضمناً ب .  كنترل بيماري را با مشكل مواجه كرده است       

 ميالدي در صورتي كه اقدامات كنترلي فعلي تقويت نشود حدود يك هزار                2020 تا   2002زماني بين سال هاي    
 ميليون نفر طعمه مرگ ناشي از       36 ميليون نفر مبتال به بيماري سل و          150ميليون نفر دچار عفونت سلي جديد،       

 :د و عالوه بر آن متذكر شده اند كه سل خواهند ش
 در هر ثانيه يك نفر جديداً دچار عفونت سلي مي شود •
 جمعيت جهان دچار عفونت جديد سلي مي گردند% 1ساالنه حدود  •
 در حال حاضر يك سوم جمعيت جهان دچار عفونت سلي هستند •
 عمر خود دچار    در طول )  HIV/AIDSغيرمبتال به   ( درصد مبتاليان به عفونت سلي        5-10حدود   •

 بيماري سل مي شوند و اين رقم در زمينه عفونت ناشي از ويروس ايدز به مراتب بيشتر است
  ميليون نفر در اثر ابتالء به سل جان خود را از دست مي دهند2ساالنه حدود  •
  ميليون نفر از مردم جهان دچار بيماري سل مي گردند8ساالنه حدود  •
 ميليون مورد مرگ ناشي از آن در        1/1 ميليون مورد جديد سل و       7/8 ميالدي تعداد      2011در سال    •

  نبوده اند رخ داده است HIVافرادي كه دچار عفونت 
  ميليون كودك به علت ابتالء والدين خود به سل، يتيم شده اند10 تعداد 2010در سال  •
 . استAIDSموارد مرگ در زمينه % 25بيماري سل، عامل حدود  •

 سازمان جهاني بهداشت بر خالف گزارش هاي قبلي از         2013بق گزارش سال    شايان ذكر است كه ط    
 به  2002تعداد مطلق موارد سل در سطح جهان كاسته شده و ميزان بروز و موارد مرگ ناشي از آن از سال                        
 .بعد كاهش يافته است و طبق همين گزارش، چنين كاهشي در كشور ايران نيز به وضوح ديده ميشود

  كشورهاي جهان كه قبال تحت كنترل در آمده بوده مجددا طغيان نموده، به عنوان يك                سل در بعضي از   
 مطرح شده و در بسياري از نقاط جهان سويه هاي مقاوم به چند داروي آن به عنوان يك                         "بيماري بازپديد "
ي فراواني  ، به سرعت جايگزين سويه هاي حساس به دارو گرديده مشكالت بهداشتي و اقتصاد             "بيماري نوپديد "

را به بار آورده است و عالوه بر اين ها از نوع درمان ناپذير و مقاوم به چند داروي آن به عنوان جنگ افزار                                
، انواع درمان پذير آن را به       مهندسي ژنتيك   و  بيوتكنولوژي  بيولوژيك، استفاده گرديده است و يا با سوء استفاده از         

 اگر اين موضوع كابوسي بيش نباشد واقعيت اينست كه در سايه شوم              ند كه سويه هاي مقاوم به چند دارو تبديل كرده ا      
اختالفات طبقاتي و ضايع شدن حقوق ملت هاي تحت سلطه به وسيله تروريسم جهاني، بيماري سل كه زماني يك                       

 درمان  بيماري قابل پيشگيري، درمان پذير و كنترل شدني به حساب مي آمد در بسياري از نقاط جهان به يك بيماري                     
ناپذير و مقاوم به چند دارو و غيرقابل كنترل تبديل شده است كه به طور غير مستقيم نوعي اقدام بيوتروريستي به                          
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حساب مي آيد و در مجموع چنين ايجاب مي كند كه به طور جدي به جنبه هاي پزشكي و بهداشتي اين بيماري پرداخته                      
با حقوق بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي خود آشنا شوند تا مدافع آن             شود و ترتيبي داده شود كه ملت هاي تحت سلطه،          

 . باشند و سهم عادالنه خود از موهبت هاي هستي را دريافت كنند

 سل مقاوم به دارو

 عبارتست از جدا كردن سويه هاي      مقاومت اوليه مقاومت دارويي را به اوليه و ثانويه، طبقه بندي كرده اند،           
 مقاومت ثانويه وبركولوزيس از بيماراني كه قبال داروهاي ضد سل، دريافت نكرده اند و                 مقاوم مايكوباكتريوم ت  

عبارتست از جدا كردن سويه هاي مقاوم از بيماراني كه قبال داروي ضد سِل، دريافت نموده اند ولي حقيقت امر                       
 قبال به نحوي با       اينست كه تقريبا تمامي سويه هاي مايكوباكتريومي كه مقاومت چشمگيري نشان مي دهند               

 به سلي اطالق مي شود كه حد اقل         سل مقاوم به چند دارو    ضمناً  .  داروهاي ضد ميكربي موجود، مواجه شده اند      
در حال حاضر سل مقاوم به دارو را از          .  نسبت به دو داروي ايزونيازيد و ريفامپيسين به طور همزمان مقاوم باشد             

آن از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و به نحو واضحي در               سراسر جهان گزارش مي كنند ولي ميزان بروز         
كشور هايي كه جمعيت آن ها از ثبات بيشتري برخوردار بوده و همواره از رژيم هاي دارويي موثري استفاده                         

 .مي كرده اند، در حد پاييني قرار دارد

دچار عفونت يا بيماري     بيليون نفر انسان كه قريب يك سوم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند              7/1حدود  
 ميليون مورد جديد سل فعال به وقوع مي پيوندد كه از آن ميان عده اي بهبود                  8سل هستند و همه ساله قريب        

موارد مرگ ناشي از سل در كشورهاي با وضعيت اقتصادي          %  95مي يابند و عده اي جان خود را از دست مي دهند و           
يست كه بيماران مبتال به سل حساس به دارويي كه قرباني اين               متوسط و نامطلوب، رخ مي دهد و اين در حال          

بيماري مي شوند به بروز مقاومت دارويي، دامن نمي زنند ولي بيماراني كه به طور ناقصي درمان مي شوند مخزن و                    
 كه  ضمناً در كشور هايي  .  منبع اصلي سل مقاوم به دارو به حساب مي آيند و موجبات انتشار آن را فراهم مي كنند                  

سل از شيوع كمي برخوردار است، جنگ و مهاجرت چنداني وجود ندارد، جمعيت آن ها وضعيت نسبتا ثابتي دارد و                     
نظام سازمان يافته اي براي تشخيص و درمان اين بيماري وجود دارد، موارد سل مقاوم به چند دارو از شيوع بسيار                      

 تشكيل مي دهد و بديهي است كه پديده مهاجرت در           كل موارد را  %  5كمي برخوردار است و سل مقاوم، كمتر از          
ضمناً در كشور هاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب و         .  اين كشور ها به طور قطع مي تواند الگوي فعلي را تغيير دهد           

محدوديت امكانات بهداشتي كه قادر به تامين داروهاي موثر ضد سل نمي باشند نيز عليرغم شيوع باالي سل،                      
قاوم به دارو در حد پاييني قرار دارد ولي معضل اصلي مقاومت دارويي، مربوط به كشور هاي با                       ميزان موارد م  

در اين كشور ها كه ميزان سل، در حد بااليي قرار دارد و سازماندهي مناسبي در               .  وضعيت اقتصادي متوسط مي باشد   
 30-50خوردار است و گاهي به       امر تشخيص و درمان سل وجود ندارد، سل مقاوم به درمان از شيوع بااليي بر                 

 .درصد موارد نيز بالغ مي شود كه از آن ميان تعدادي از بيماران، به سل مقاوم به چند دارو مبتال مي باشند

%    48همچنين مشخص شده است كه ميزان مقاومت دارويي و ازجمله موارد مقاوم به چند دارو در نپال                    
بوده است كه باالترين ارقام گزارش شده در سطح          %  5/14 در كُره    و%    3/15در بوليوي   %    8/33در گجرات هند    
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 .جهان را تشكيل مي دهد
، شامل مجموعه مايكوباكتريوم توبركولوزيس، مايكوباكتريوم بويس و مايكوباكتريوم          عوامل مولد بيماري  

ه رشد آهسته اي   ، باسيل گرم مثبت مقاوم به اسيدي است ك           مايكوباكتريوم توبركولوزيس  .آفريكانوم، مي باشد 
 .داشته داخل فاگوسيت هاي بدن قادر به تكثير، است

 سير طبيعي

 هفته است و واكنش حساسيت تاخيري نسبت به ماده توبركولين را               4-6 سل در حدود      دوره نهفتگي 
 . هفته بعد از شروع عفونت، مورد بررسي قرار داد2-10مي توان 

اليني است ولي در موارد نادري ممكن است منجر به بروز           موارد، فاقد عالئم ب   %  95 در   عفونت اوليه سلي  
پلورزي، مننژيت، سل ميلير، اريتم ندوزوم، كونژونكتيويت، پنوموني اوليه، آدنوپاتي ناف ريه و عوارض ناشي از فشار                 

وارد م%  5در  .  .  .    عقده هاي لنفاوي، نظير كوالپس ريه، فيستول بين تراشه و مري، سندروم وريد اجوف فوقاني و                 
احتمال تبديل  .  باقيمانده، در ارگان هاي مختلف بدن، به حالت نهفته در آمده نهايتا پس از مدتي مجددا فعال گردد                 

 5ـ15 درصد و جمعا     3-4عفونت سلي به بيماري سل، طي سال اول بعد از مثبت شدن تست توبركولين را حدود                   
ين ارقام در افراد مبتال به سركوب سيستم ايمني، قدري           هرچند ا .  درصد براي سال هاي بعد از آن برآورد كرده اند        

آنان دچار بيماري سل    %  4/10بيشتر بوده، طي مطالعه اي در دو سال اول بعد از مثبت شدن تست توبركولين،                   
 سالگي و سنين    15-25شده اند و از اين گذشته احتمال تبديل عفونت سلي به بيماري سل، در دوران شيرخوارگي،                 

 . سالگي از ساير سنين، كمتر گزارش شده است5-15 زمان ديگري بيشتر و در سنين پيري از هر
% 50شايان ذكر است كه بر اساس آمارهاي به جا مانده از دوران قبل از كشف داروهاي ضد سل، قريب                     

مي يافته خود به خود بهبود     %  25 سال جان خود را از دست مي داده،         2بيماران مبتال به سل ريوي ثانويه، در عرض         
باقيمانده، سير مزمني را طي كرده به مدت  چندين سال باسيل ها را به طور متناوب در محيط اطراف خود،                     %  25و  

با تشخيص عفونت سلي و درمان موفقيت آميز آن مي توان اين روند را كامال              منتشر مي نموده اند و اين در حاليست كه        
 و در موارد مواجه شدن با بيماري سل، به درمان مسلولين               گيري نمود تغيير داده از تبديل عفونت به بيماري، جلو         

هرچند در صورتيكه با توبركولوز مقاوم به چند دارو مواجه باشيم،             .  پرداخت و بهبودي كامل آنان را تضمين نمود        
ت كه  الزم به تاكيد اس    .  درمان بيماران و تغيير سير طبيعي بيماري، بسيار مشكل و گاهي ناموفق خواهد بود                  

 .توبركولوز، به عنوان شايعترين عامل پاتوژن منفرد منجر به مرگ، در بين تمامي عوامل عفوني، به حساب مي آيد

 وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري

اين بيماري در تمام نقاط دنيا وجود دارد ولي چندين سال است كه ميزان ابتالء و مرگ ناشي از آن در                        
ضمناً ميزان ابتالء و مرگ ناشي از بيماري سل با افزايش سن،               .  ي را طي مي كند    بسياري از كشور ها سير نزول     

 .افزوده مي شود و در مردان، بيشتر از زنان و در افراد كم درآمد، بيشتر از ثروتمندان مي باشد
 ميليون نفر يعني بالغ بر يك سوم جمعيت جهان،          1900 مالحظه مي گردد حدود     1همانطور كه در نمودار     

اين %  80به طوري كه در كشورهاي صنعتي        .  ر عفونت ناشي از مايكوباكتريوم توبركولوزيس بوده يا مي  باشند         دچا
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آنان را افراد كمتر از     %  75افراد را گروه سني پنجاه ساله و باالتر و حال آنكه در كشورهاي در حال توسعه، بيش از                    
 ميزان بروز   1389ت بيماري هاي واگير كشور، در سال       البته طبق گزارش مركز مديري    .  پنجاه ساله تشكيل مي دهند   

 . سالگي بيش از ساير گروه هاي سني بوده است65سل در سطح كشور در سنين باالتر از 

مبتال
%33

غير مبتال
%67

 

 WHO ـ  ميزان موارد عفونت سلي در سطح جهان بر اساس گزارش 1نمودار 

 

 2010 در سال WHOاطق ششگانه  ـ بار اپيدميولوژيك سل در من1جدول 

 منطقه بروز شيوع مرگ HIVهمراه با 

 جنوب شرقي آسيا 3500000 5000000 500000 90000
 آفريقا 2300000 2800000 250000 900000
 غرب اقيانوس آرام 1700000 2500000 130000 35000
 شرق مديترانه 650000 1000000 95000 12000
 اروپا 420000 650000 61000 20000
 آمريكا 270000 330000 20000 35000

 جمع 8840000 12280000 1056000 1092000

 
 در منطقه جنوب شرقي آسيا و       2010 مالحظه مي گردد بيشترين موارد سل جديد در سال          1همانگونه كه در جدول     

 .آن در آمريكا تخمين زده شده استكمترين موارد 
شايان ذكر است كه سل در كشورهاي صنعتي، عمدتا در بين افراد سالخورده يافت مي شود و معموال                     
ناشي از فعاليت مجدد عفونت هاي قديمي است و تنها عده كمي از آنان را بيماراني كه جديدا دچار عفونت سلي                       
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رهاي در حال توسعه، خطر بروز عفونت سلي در حد بااليي باقي مانده              شده اند تشكيل مي دهند در حاليكه در كشو      
است و احتمال بروز آن در تمام سنين، وجود دارد و هرچند رقم بااليي از موارد سل در اين كشورها در كودكان                          

دي يعني   ساله رخ داده ولي بيشترين ميزان بروز مرگ ناشي از بيماري در سنين توليد و فعاليت اقتصا                   15كمتر از   
خسارات ناشي از سل در كشورهاي در حال توسعه به اين           %  80 سالگي حادث مي شود و در نتيجه بيش از          59-15

موارد مرگ هاي قابل پيشگيري را تشكيل       %  26گروه سني، تحميل مي گردد و در مجموع، بيماري سل عامل              
 .مي دهد

كاهش شيوع و مرگ ناشي از آن به         دفه  2015تا سال   اگر روند رو به كاهش سل همچنان ادامه يابد           
نيز در  )  2012سال  (البته هم اكنون      .حاصل خواهد شد  معروف است     MDG   كه به  1990نصف اين رقم در سال      

از ميزان سل و انتقال آن با سرعت           يعني مناطقي مثل آمريكا و غرب اقيانوس آرام به اين حد كاهش يافته است             
 بروز ساالنه سل، پايين آمده است ولي با اين حال اين بيماري هنوز به                  زيادي كاسته شده و بدين ترتيب خطر       

عنوان يكي از قابل مالحظه ترين بيماري هاي عفوني، مطرح مي باشد در حاليكه در بعضي از كشورهاي در حال                     
 .توسعه، سرعت كاهش، آهسته بوده و سل هنوز به عنوان يكي از معضالت مهم بهداشتي به حساب مي آيد
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  ـ ميزان بروز سل در منطقه شرق مديترانه و جايگاه جمهوري اسالمي ايران2نمودار 

 وضعيت بيماري در ايران

 مورد در هر يك صد هزار نفر         620 ميالدي آلوده ترين كشور منطقه، با ميزان بروز              2010در سال    
 مورد در هر يك صد هزار نفر جمعيت، مقام سيزدهم را           17يزان  جمعيت، كشور جيبوتي بوده است و كشور ايران با م         

شايان ذكر است   ).  2نمودار  (كسب كرده و بعد از اردن و عمان، كمترين ميزان بروز را به خود اختصاص داده است                   
كه ميزان بروز اين بيماري در نقاط مختلف كشور، از توزيع يكساني برخوردار نمي باشد و با توجه به اينكه                            

شورهاي همسايه شرقي ايران جزو آلوده ترين كشور هاي جهان، به حساب آمده اند طبيعي است كه بيشترين                     ك
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 شمسي، مربوط به سيستان و بلوچستان، و گلستان بوده است ولي در مجموع                1389ميزان بروز بيماري در سال       
 ناشي از سل در كل كشور،         شمسي همواره از ميزان بروز و موارد مرگ          1389 تا   1369طي دوره بيست ساله      

 ).3نمودار (كاسته شده است 
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ميزان بروز

ميزان مرگ

 )1369-89سال ( ـ روند رو به كاهش بروز سل و مرگ ناشي از آن در ايران 3نمودار 

اهميت اين موفقيت ها زماني مشخص مي گردد كه بدانيم ميزان بروز ساليانه سل اسمير مثبت، در همه                   
 درصد هزار نفر و در مناطق روستايي در          85 بالغ بر    1357-61طق شهري ايران در طول سال هاي        سنين در منا  

 درصد هزار نفر برآورد شده است و اين ميزان در اردوگاه افغاني ها مشابه مناطق شهري زاهدان، بوده                     160حدود  
 566( بيشترين موارد بيماري      در منطقه كرمانشاه انجام شده است      1364همچنين طي مطالعه اي كه در سال       .  است

. در كنگاور گزارش شده است    )  نفر  نفر در هر صدهزار    70(در پاوه و كمترين موارد آن        )  نفر مورد در هر صدهزار   
طي اين مطالعه، مشخص شده است كه ميزان پوشش واكسيناسيون ساكنين پاوه، در آن زمان كمترين و ميزان                     

ر مناطق كرمانشاه بوده است ولي امروزه در سايه برنامه ريزي صحيح و             عفونت سلي، در بيشترين حد نسبت به ساي       
تالش شبانه روزي كاركنان بهداشتي، به وضوح از موارد آن كاسته شده و به ميانگين كشوري، نزديك گرديده                      

 .است

 روند زماني

راي الگوي  از آنجا كه بيماري معموال ماهيت مزمني دارد و در هر زماني ممكن است حادث شود لذا دا                    
فصلي خاصي نيست ولي نظر به اينكه يكي از عوامل مساعد كننده تبديل عفونت سلي به بيماري سل را                            
بيماري هاي ويروسي شناخته شده اي تشكيل مي دهند كه بيشتر در فصول زمستان و بهار، طغيان مي كنند باال                     
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هرچند نقش ازدحام جمعيت و     .   توجيه باشد  بودن ميزان تقريبي سل در اين دو فصل، ممكن است بدينوسيله، قابل           
گرد آمدن فرد مسلول و افراد سالم در زير يك سقف و فضاي محدود با تهويه ناكافي در فصول سرد سال را نيز                          

 .نمي توان در افزايش ميزان بروز عفونت سلي و سل اوليه، در فصل هاي سرد سال، ناديده گرفت

 يتاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماع

در كشورهايي كه همه گيري سل، مراحل جواني خود را مي گذراند و شيوع بيماري به اوج خود رسيده                     
است ميزان بروز آن در بالغين جوان و بويژه در زنان جوان بيشتر است ولي در كشورهاي پيشرفته كه همه گيري ها                     

 .وز سل، در سالخوردگان، بيشتر استمراحل جواني را پشت سر، گذاشته و تكامل يافته تر مي باشند ميزان بر
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مونث مذكر

در سطح كشور، طي    )  در صد هزار  (ـ توزيع سني و جنسي ميزان بروز سل ريوي خلط مثبت             4نمودار  
 1374سال 

يادآور مي شود كه بيماري سل، در بسياري از كشور ها ترجيحا بيماري سنين پيري است و منشاء آن سل                   
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البته .  ودكي مي باشد كه در زمينه سازشكاري سيستم ايمني ناشي از كهولت سن، مجددا فعال شده است                 دوران ك 
گاهي در افراد توبركولين منفي حساس به سل، عفونت جديد سلي در سنين سالمندي نيز عارض مي شود و باعث                     

راه با نشت جنبي مي باشد و از        ايجاد پنومونيت لوب تحتاني، مياني يا سگمان قدامي لوب فوقاني، شده گاهي هم              
 .عالئم عفونت اوليه كودكان، تقليد مي نمايد ولي با اين حال، آدنوپاتي چنداني در ناف ريه ها يافت نمي گردد

 سالگي،  50ميزان بروز سل در سنين باالتر از        )  4نمودار  (بر اساس مطالعاتي كه در ايران انجام شده است          
سني، در خانم ها از ميزان بروز بيشتري برخوردار بوده است، به طوري كه در سنين               بيشتر بوده در تمامي گروه هاي      

 . است ولي در سنين باالتر تدريجا از فاصله آن ها كاسته مي شود1 به 5/2قبل از بلوغ، به نسبت 
ذرات سيليس و كوارتز در رابطه با اشتغال به بعضي از مشاغل از طريق تنفس، وارد ريه ها مي شود و                        

اعث ايجاد فيبروز ريوي و ندول هاي سختي مي گردد كه از به هم پيوستن آن ها توده هاي بزرگ و سختي در ريه                     ب
 .و مخصوصاً در بخش هاي فوقاني آن ايجاد مي شود

 ها بيشتر است و طي مطالعاتي كه در          پنوموكونيوز و احتماال ساير      سيليكوزشيوع سل در مبتاليان به       
.  گرفته است مشخص شده است كه سيليس باعث كاهش فعاليت ماكروفاژ ها مي گردد              انسان و حيوانات، صورت   

. ، اغلب مشكل است زيرا تصوير راديولوژيك پنوموكونيوز، غلط انداز مي باشد              سيليكوتوبركولوزضمناً تشخيص   
ليكوتوبركولوز، پيش آگهي سيليكوتوبركولوز درمان شده نيز نسبت به توبركولوز ساده، بدتر است و دوره درماني سي                

توصيه شده است كه مبتاليان به سيليكوزي كه تست توبركولين مثبتي           .  نسبت به توبركولوز خالص، بيشتر مي باشد     
 .دارند تحت پوشش پيشگيري دارويي با ايزونيازيد قرار گيرند

 ـ بيماران زنداني بستري در بيمارستان سيناي كرمانشاه به تفكيك نوع بيماري، طي               2جدول  
 1367ـ76 هاي سال

داد و ارقام مندرج در     يادآور مي شود كه اع   
، مربوط به سال هاي قبل از اوجگيري ايدز         2جدول  

و صرفا   در كرمانشاه و ساير استان هاي كشور است       
شامل بيماران زنداني معرفي شده به بخش               

 .بيماري هاي عفوني مي باشد

 سل در افراد زنداني

ميزان بروز سل، در زندان ها و                  
رگان، بيش از    بازداشتگاه ها و در اردوگاه هاي آوا       

بسياري از مكان هاي ديگر است و طي مطالعه اي          
 نفر قبل از ورود     152 بيمار مسلول تحت درمان،      800كه در آمريكا صورت گرفته است مشخص شده است كه از             

ضمناً عوارض ناشي از سل، در زندانيان        .  به زندان، مبتال به سل نبوده و در زندان به اين بيماري مبتال شده اند                
مطالعه .   برابر افراد غير زنداني بوده و افراد زنداني، منبعي جهت آلودگي ديگران به حساب مي آيند                     5/6ود  حد

تعد
 اد

 بيماري تعداد بيماري

 سل 106 پنوموني غيرسلي 1
 هپاتيت ويروسي 29 تومور پانكراس 2
 مننژيت 5 استئوميليت 1
 آنسفاليت 1 تيفوئيد 4
 سلوليت 3 بروسلوز 3
 سپتي سمي 1 عفونت ويروسي 2

 160 عقرب گزيدگي 1
 

 تعداد كل
 سرماخوردگي 1 
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پرونده هاي بيماراني كه از مركز بازپروري و زندان مركزي كرمانشاه به مركز آموزشي درماني سينا، معرفي                        
تري در بيمارستان را در بين آنان تشكيل          گرديده اند نشان داده كه سل، شايعترين بيماري عفوني منجر به بس             

 ).2جدول (مي داده است 
به طور خالصه بيماري سل در زندان هاي جنايي بعضي از كشورها بيداد مي كند و اگر مسئولين مربوطه                   
به موقع و به طور جدي با اين معضل اجتماعي، برخورد نكنند لطمات غيرقابل جبراني بر پيكره بهداشت جامعه،                      

 نيز به طور جدي     وقوع همزمان سل و ايدز    واهد شد و اين روز ها كه بحث سل مقاوم به درمان و مخصوصاً              وارد خ 
مطرح است الزم است به چنين زندان هايي به عنوان يكي از كانون هاي اصلي سل مقاوم نيز به طور جدي توجه                      

 دارويي و درمان، قابل اجرا است و بر          در چنين اماكني هم برنامه بيماريابي و واكسيناسيون و هم پيشگيري           .  شود
 .دانشگاه هاي علوم پزشكي هر استاني واجب است كه مسئولين مربوطه را در حل اين معضل، ياري و ارشاد نمايند

 سل در مبتاليان به ايدز

افرادي كه قبال دچار عفونت ناشي از مايكوباكتريوم توبركولوزيس، بوده و سپس مبتال             %  50ـ100سل در   
 شده اند عارض مي گردد و معموال حدود سه ماه زود تر از ساير عفونت هاي فرصت طلب، در زمينه                   HIV/AIDSبه  

AIDSبروز مي نمايد . 
 نيز مثبت مي باشند در      HIVمبتاليان به سل، ضمناً از نظر         %  30-50در آفريقاي مركزي و  هاييتي        

 .ال هستندحاليكه فقط يك سوم آنان به ساير عفونت هاي فرصت طلب، مبت
در مجموع، تخمين زده مي شود كه بيش از سه ميليون نفر به طور همزمان، دچار عفونت توام ناشي از                       

HIV       ميليون نفر آنان آفريقايي هستند و عفونت ناشي از           4/2 و سل مي باشند و حدود HIV    مهمترين عامل خطر 
ولي، باعث فعال شدن عفونت سلي و تبديل آن         به حساب مي آيد زيرا با در هم شكستن مقاومت ناشي از ايمني سل            

 . به بيماري سل مي گردد
  مي باشد ولي سهم     HIVموارد سل در سطح جهان، در ارتباط با عفونت ناشي از             %  5البته فعال كمتر از     

   برنامه كنترل سل در اين كشورها را بهم        AIDSعمده اي از اين موارد مربوط به ده كشور آفريقايي است و اپيدمي             
بر موارد گزارش شده سل افزوده است و طبق مطالعات انجام شده، خطر بروز              %  100 سال گذشته تا   4-5زده و طي    

 .است% 7 در حدود AIDSساليانه سل در زمينه 
 آن  78 در مسلولين سال     HIVطي مطالعه اي در كرمانشاه مشخص شده است كه شيوع عفونت ناشي از             

الگوي .  از برآوردهاي كشوري كه حداكثر يك تا دو درصد بوده است مي باشد             بوده كه بسيار بيشتر     %  8/6استان  
 در مبتاليان به سل مورد مطالعه، اعتياد تزريقي بوده و اقامت در زندان و مراكز                  HIVاپيدميولوژيك غالب انتقال    

 ،  HIVبازپروري، يك عامل خطر، به حساب آمده است و نظير بسياري از مطالعات ديگر، عفونت ناشي از                          
همچنين كليه مبتاليان به سل      .  مسلولين جوان را بيشتر درگير كرده، در مجرد ها بيش از متاهلين بوده است                 

HIV+        مذكر بوده و مسلولين ، HIV    مبتال سل  %  10موارد، سل ريوي اسمير مثبت داشته اند،        %  85 مثبت در
 ريوي تشخيص داده شده اند ولي خوشبختانه        از اين افراد مبتال به سل خارج       %  5ريوي اسمير منفي بوده و تنها        

 .هيچيك از آنان دچار سل مقاوم به چند دارو نبوده اند
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 مورد بررسي قرار گيرند و در صورت مثبت          PPD بايد با تست      HIVبيماران مبتال به عفونت ناشي از        
سل يا عفونت سلي    همچنين افرادي كه دچار بيماري      .  بودن اين تست تحت پوشش كموپروفيالكسي، قرار گيرند        

 ممنوع است   AIDS در مبتاليان به     BCGضمناً تلقيح   .   بررسي گردند  HIVهستند بايد از نظر عفونت ناشي از         
 . ممنوعيتي نداردHIVولي در افراد مبتال به عفونت ناشي از 

الزم به تاكيد است كه قبل از وقوع جهانگيري ايدز، چنين تصور مي شد كه وجود كاويته، ريوي جهت                     
مسري بودن سل، الزامي است ولي مشخص شده است كه بيماران مبتال به سل ريوي در زمينه ايدز، بدون داشتن                     

 .حفره سلي در ريه و حتي عليرغم طبيعي بودن عكس قفسه سينه مي توانند شديدا مسري باشند

 ميزان حمالت ثانويه

 ديگر چندان زياد نمي باشد ولي       گرچه قابليت سرايت سل، در مقايسه با بعضي از بيماري هاي عفوني             
افزايش %  30تماس ممتد و دايمي، نظير تماس اعضاء خانواده فرد مسلول با او ميزان ابتالء به عفونت سلي را به                      

 ساله، با اعضاء اسمير مثبت      0-14تماس يافتگان   %  50طي مطالعه اي كه در هلند انجام شده است حدود          .  مي دهد
ين مثبتي گرديده اند در حاليكه اين رقم در تماس يافتگان با افراد اسمير منفي و كشت                 خانواده، واجد تست توبركول   

% 27همچنين طي مطالعه اي كه در آمريكا، انجام شده است تست توبركولين حدود                .  بوده است %  5مثبت، فقط   
نيز ذكر  %    80دود، تا   تماس يافتگان خانوادگي از منفي به مثبت تغيير يافته و اين رقم در بعضي از محيط هاي مح                 

شده است و باالخره طي مطالعه اي كه در تماس يافتگان خانوادگي افراد مبتال به سل ريوي اسمير مثبت، در                         
به دست آمد و در مجموع مالحظه مي گردد كه ميزان          %  43كرمانشاه انجام گرديد، ميزان تبديل توبركوليني، قريب        

مير مثبت، خيلي كمتر از بعضي از بيماري هاي عفوني ديگر نظير              حمالت ثانويه سل، حتي در اشكال ريوي اس         
يادآور مي شود كه همه گيري هايي از بيماري سل در بين افرادي كه در فضاهاي بسته اي نظير                    .  سرخك است 

 .كشتي، زندان و امثال اين ها تجمع نموده و با هم مي زيسته اند نيز گزارش گرديده است

 مخازن عفونت انساني

 افراد آلوده به بيماري سل و مخصوصاً سل ريوي فعال ـ 1
 ـ گاو هاي آلوده كه هنوز در مناطقي كه سل گاوي، ريشه كن نشده است جزو مخازن عفونت، به                         2

 حساب مي آيند
 . ـ بعضي از حيوانات ديگر و پرندگان3

 راه هاي انتقال سل

  ـ از طريق هوا1
  ـ از طريق وسايل و لوازم آلوده2
 ريق دستگاه گوارش ـ از ط3
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  ـ از طريق پوست و مخاط4
  ـ از طريق تماس جنسي5
 . ـ از طريق تماس با حيوانات و مصرف لبنيات آلوده6

منشاء اين باسيل ها   .  سل در درجه اول بوسيله ذرات مايع حاوي باسيل كخ، به ديگران منتقل مي شود                
حفره ريوي بوده و در موقع صحبت كردن، عطسه          معموال دستگاه تنفس افرادي است كه مبتال به سل همراه با              

ولي وقتي اين ذرات    .  كردن، خنديدن، سرفه كردن و خوانندگي، اين ذرات را در فضاي اطراف خود منتشر مي نمايند              
به سطح زمين يا ساير سطوح  فرود آيند عفونتزايي خود را از دست مي دهند و لذا بر خالف تصور قبلي نيازي به                          

از طرفي اينگونه ذرات، داراي شكل نامنظم و بار         .   البسه و ظروف غذا خوري مسلولين، نمي باشد       ضد عفوني كردن  
 .الكتروستاتيك بوده و وقتي وارد دستگاه تنفس بشوند نهايتا از رسيدن آن ها به آلوئول ها ممانعت بعمل مي آيد

تشكيل مي دهند و هريك    ذرات قطره اي چند ميكروني، بوسيله تبخير سريع آب، قطرات كوچك تري را              
وقتي هواي آلوده   .  حاوي يك يا چند باسيل كخ مي باشند و ممكن است به مدت نسبتا طوالني در هوا معلق بمانند                  

به ذرات قطره اي مزبور بوسيله فردي كه قبال مبتال به عفونت سلي نشده است استنشاق شود ذرات بسيار كوچك،                    
شرط .   شده و بدين ترتيب باسيل ها در شش ها، شروع به رشد مي نمايند              همراه با هوا به آلوئول هاي ريوي برده       

الزم به يادآوري است كه يك      .   ميكرون باشد  5رسيدن اين ذرات به آلوئول ها اينست كه اندازه آن ها كوچك تر از             
اد را ايجاد    قطره كوچك آلوده كننده، توليد كند و پنج دقيقه صحبت كردن، همين تعد             3000تك سرفه، مي تواند تا     

 .خواهد كرد و با عطسه كردن، تعداد بيشتري به محيط خارج، پراكنده خواهد شد

 عوامل موثر در انتقال باسيل كخ از طريق هوا

خطر انتقال بيماري از طريق هواي آلوده، خود تحت تاثير چند عامل است كه به بعضي از آن ها اشاره                       
 :مي شود

 اكنده شده در فضاالف ـ تعداد و غلظت باكتري هاي پر
 ب ـ حالت فيزيكي ذرات

 ج ـ حجم و مقدار هواي حاوي باسيلي كه وارد دستگاه تنفس مي شود
 د ـ سن بيماران

ه ـ مهمترين عامل خطر، مدت زماني است كه شخص سالم و بيمار، مشتركا حجم معيني از هوا را                         
 .استنشاق مي نمايند

مثال كاركنان  .  داراي قابليت انتقال و انتشار يكساني نيستند        از اينها گذشته افراد مبتال به سل آشكار،           
شيرخوارگاه ها، رانندگان وسائط نقليه مدارس و معلميني كه به سل مسري، مبتال هستند به علت حساستر بودن                    
كودكاني كه با آن ها در تماس مي باشند نقش اپيدميولوژيك مهمي را ايفا مي كنند و ضايعات وسيع ريوي، وجود                     

فره و غلظت شديد باسيل سل در ترشحات ريوي، احتمال تشكيل ذرات قطره اي آلوده و انتقال به ديگران را                       ح
 .مي افزايد و عواملي نظير تراكم جمعيت، محيط زيست و بهداشت ضعيف هم از اهميت زيادي برخوردار است

ر محيط كار از مهمترين      بنابراين تماس نزديك، طوالني و يا مكرر، نظير تماس هاي خانوادگي و يا د                
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 .عوامل انتقال بيماري به حساب مي آيند
در رابطه با سن بيماران، بايد اضافه شود كه عفونت اوليه، در اغلب كودكان باعث ايجاد واكنش نسجي                    
محدودي مي گردد و به بيماري فعال و مسري نمي انجامد ولي در برخي از كودكان، به سرعت منتشر مي گردد و                      

البته در اين گروه نيز قابليت سرايت بيماري، چندان زياد نمي باشد زيرا خلط               .  بيماري كشنده اي مي شود  منجر به   
چنداني توليد نمي شود و ضمناً كودكان، به جاي اينكه خلط باال آمده بوسيله سرفه را بيرون بيندازند معموال به بلع                     

به اين ترتيب كه ميزان تخريب نسج ريوي        .  يگري است از طرفي واكنش بدن، در بزرگساالن طور د       .  آن مي پردازند 
و توليد خلط حاوي مايكوباكتريوم، خيلي بيشتر مي باشد و بيمار با سرفه هاي مكرر، باعث آلودگي محيط اطراف                     

ناگفته نماند كه در     .  خود مي گردد و در صورتي كه درمان نشود موجبات آلودگي ديگران را فراهم مي نمايد                    
ل توسعه اي كه بيماري سل از شيوع زيادي برخوردار است اغلب بالغين در دوره كودكي، دچار                    كشورهاي در حا  

عفونت سلي شده اند و لذا احتمال آلودگي مجدد آن ها در اثر تماس با افراد مسلول و به عبارت ديگر احتمال بروز                       
وع بسيار كمي برخوردار است بالغين      ، در آن ها بسيار كم است ولي در مناطقي كه سل از شي             )اگزوژن(سل برون زاد   

 .تماس يافته نيز بايستي تحت مراقبت كامل قرار گيرند
به طور كلي انتقال سل، معموال از فردي به فرد ديگر و از طريق استنشاق ذرات قطره اي حاصل از                         

رگسالي هستند كه   افشانه هاي ترشحات ريوي افراد مبتال صورت مي گيرد و مخزن اينگونه ذرات، اصوال بيماران بز              
مبتال به سل ريوي حفره دار مي باشند و ضمناً مهمترين شاخص هاي آلوده كنندگي باسيل كخ، شامل تراكم باسيل                  
در خلط، فاصله و مدت تماس با فرد مبتال، فراواني سرفه و عادات شخصي نظير بلند صحبت كردن، خوانندگي و                      

 همين داليل، انتقال سل در منازلي بيشتر صورت مي گيرد كه تعداد            امثال اين ها و ميزان تهويه محل مي باشد و به        
افراد جمعيت خانواده، زياد باشد، تهويه به خوبي صورت نگيرد و عده زيادي كودك سالم و يك فرد بالغي كه خلط                      

 .او شديدا مثبت است در آن مكان زندگي نمايند

 پيشگيري و كنترل

 افراد سالمپيشگيري اوليه به منظور حفظ سالمتي 

 موثر است كه توان تشخيص       )NTP(برنامه كنترل ملي توبركولوز     كليد اصلي كنترل سل، شامل يك        
  NTPs، مجمع جهاني بهداشت توصيه كرد كه          1991سريع موارد عفوني و مراقبت آن ها را داشته باشد، در سال             

 : در نيل به دو هدف زير تالش كندبايد براي حصول به يك وضعيت رضايت بخش در زمينه كنترل توبركولوزيس
 موارد جديد اسمير خلط مثبت% 70 ـ تشخيص 1
 آنها% 85 ـ درمان موفق 2

 اهداف كاربردي

 ـ تشخيص موارد در بين بيماران بدون عالمتي كه خود به مراكز بهداشتي مراجعه مي كنند، با استفاده                   1
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 از بررسي ميكروسكوپي اسمير خلط
  مدت استاندارد همراه با نظارت مستقيم بر درمان موارد ـ درمان دارويي كوتاه2
  ـ برقراري يك سيستم تهيه منظم دارو براي كل دارو هاي ضروري ضد توبركولوز3
 . ـ برقراري و تداوم يك سيستم ثبت و گزارش استاندارد كه امكان بررسي نتايج درمان را فراهم كند4

اشت مردم در سطحي است كه زمينه را جهت ابتالء به             امروزه در كشور هاي در حال توسعه، وضع بهد        
بيماري سل و توسعه آن مساعد مي نمايد و لذا يكي از عوامل بالقوه كنترل سل در چنين جوامعي شامل بهبود                         
استاندارد هاي زندگي و به عبارت ديگر كم كردن فاصله اختالف طبقاتي است كه جز در سايه باال بردن فرهنگ                      

عه و آشنا كردن آنان با حقوق بهداشتي و اقتصادي، راه ديگري براي نيل به اين هدف و تداوم                        كليه افراد جام  
 .هميشگي آن وجود ندارد

 
اگر سل، معلول فقر است و فقر محصول جهل و جهل، مهمترين شاخص ضعف فرهنگي، بايستي در كنار                       

قويت نمود تا افراد تحت درمان و پيشگيري، درك         اقداماتي نظير بيماريابي و درمان و پيشگيري، فرهنگ جامعه را نيز ت            
كنند كه چرا مبتال به سل شده اند؟ چرا بايد درمان شوند؟ چرا بايد واكسينه گردند و يا ساير اقدامات پيشگيرنده، در مورد               

 شود كه وظيفه   ضمناً يادآور مي  .  آن ها اجرا شود و سرانجام، داوطلبانه از برنامه هاي كنترل بيماري سل، استقبال نمايند              
پزشك اين نيست كه فقط به تشخيص و درمان بيماري، بپردازد، بلكه اهميت تفكر و تعقل در باره علل وجودي سل در                        
جامعه و چاره انديشي بمنظور رفع اين علل به عنوان يك رسالت انساني، به مراتب با اهميت تر از تشخيص و درمان                         

و از زاويه بيمار به      بيمار    نگر را تحقق بخشد و از زاويه فرد بيمار به جامعه           سل استو لذا بايد هدف اصلي پزشكي جامعه       
 .عوامل مسبب بيماري نگاه كند

به موازات اقداماتي كه در راستاي بيماريابي، صورت مي گيرد بايستي به منظور ريشه كني منابع عفونت و                  
د حساس، بالفاصله اقدام به درمان بيماران نموده تا         قطع زنجيره انتقال باكتري از افرادي كه سل فعال دارند به افرا           

پايان درمان، در امر اجراي آن نظارت نمود، همان شيوه اي كه امروزه تحت عنوان درمان كوتاه مدت تحت نظارت                    
 . و يكي از موفق ترين برنامه هاي كنترل سل، تشخيص داده شده است)DOTS (مستقيم، ناميده شده

يك بيمار مسلول درمان نشده اي كه الم رنگ آميزي شده خلط او حاوي              تخمين زده شده است كه      
 و لذا در كشورهاي در حال توسعه كه          نفر ديگر را نيز مبتال كند      10باسيل كخ باشد قادر است در هر سال حدود          

ي تلف  بعضي از بيماران مسلول، تا آخر عمر تحت بررسي و درمان، قرار نمي گيرند و سرانجام در اثر اين بيمار                       
 . نفر ديگر نيز بشود20ميشوند هر بيمار درمان نشده اي مي تواند تا پايان عمر خود حد اقل باعث آلودگي 

 ساعت باعث كاهش تعداد باسيل هاي      48از طرفي رژيم درماني شامل ايزونيازيد و ريفامپيسين در عرض           
 روز بعد تعداد باسيل ها به يك دهم        7-10كه در   زنده در خلط بيماران مي گردد و اين روند ادامه پيدا مي كند تا اين             

ميزان اوليه، كاهش مي يابد و به نظر اغلب محققين، بيماري كه به مدت دو هفته تحت درمان با داروهاي ضد سل                     
 .قرار گيرد از نظر باليني، غيرمسري فرض مي شود

 يافتن افراد مبتال به عفونت سلي

 نقاط دنيا عده كثيري از بزرگساالن، در دوران خردسالي،            امروزه مشخص شده است كه در بسياري از         
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مثال بيش از   .  مبتال به سل گرديده اند و بررسي تست توبركولين و اتوپسي هاي انجام شده گواه بر اين مدعا است                  
 فوت نموده اند از طريق اتوپسي، مورد بررسي قرار           1944-47يك هزار نفر از ساكنين نيويورك كه در سال هاي           

 ساله داراي   40-59اشخاص  %  80افراد شصت ساله و باالتر و حدود         %  88ته و مشخص شده است كه حدود         گرف
شواهدي دال بر وجود عفونت سلي بوده اند و در حال حاضر، بهترين روشي كه براي يافتن اينگونه افراد به كار                        

 .ميرود تست توبركولين مي باشد
 ميلي گرم به ازاي هر       5با ايزونيازيد به مقدار     )  روفيالكسيكموپ(درمان پيشگيرنده يا پيشگيري دارويي       

 ماه، در بسياري از موارد، مانع تبديل عفونت سلي به بيماري سل مي گردد ولي                6كيلوگرم وزن بدن و براي مدت       
 :طبق برنامه كشوري مبارزه با سل، فقط براي افراد در معرض خطر باال نظير موارد ذيل، بايد تجويز گردد 

 ادان مادران مبتال به سل ريوي با اسمير خلط مثبتنوز •
  سال كه در معرض تماس بوده اند ولي عالئم باليني بيماري سل را ندارند6كودكان كمتر از  •
بيماران مبتال به نقص ايمني، ديابت و نارسايي كليه كه واجد تست توبركولين مثبت هستند طبق                    •

 .نظر پزشك متخصص

 واكسيناسيون

 نوعي واكسن زنده ضعيف شده سوش گاوي باسيل سل است در سطح وسيعي مورد                  كه BCGواكسن  
تاثير اين واكسن بر اساس افزايش پاسخ ايمني و مصونيتي است كه دستگاه ايمني                   .  مصرف قرار گرفته است    

گيرد ميزبان را قادر مي سازد تا در صورت ورود باسيل سل به بدن و قبل از اينكه تخريب بافتي و انتشار، صورت                         
گرچه كفايت اين واكسن در انسان به اثبات رسيده است ولي ميزان             .  باعث از بين بردن بسياري از باسيل ها گردد        

 .تاثير آن مورد بحث صاحبنظران مي باشد
 در كشورهايي كه بيماري سل، از شيوع زيادي برخوردار است در سطح                BCGدر حال حاضر واكسن      

بايستي در دوران شيرخوارگي و يا اوائل طفوليت و در واقع قبل از اينكه فرد،               اين واكسن   .  وسيعي به مصرف ميرسد   
 .مبتال به عفونت سلي بشود تلقيح گردد

مطالعات متعدد نشان داده است كه با       .   جزو برنامة گسترش ايمنسازي كشوري است      BCGواكسيناسيون  
ي يعني سل ارزني و مننژيت سلي جلوگيري به          واكسيناسيون نوزادان مي توان از بروز موارد خطير و مرگزاي بيمار          

بر اساس دستورالعمل كشوري، الزم است واكسن مزبور در بدو تولد به طور داخل جلدي در قسمت                     .  عمل آورد 
اين ميزان براي كودكان تا سن يك سالگي كفايت           .  ميلي ليتر تلقيح شود   /.  05فوقاني بازوي راست و به مقدار        

 .ميلي ليتر توصيه مي شود/. 1يش از يك سال به مقدار مي كند ولي براي كودكان ب
 را دريافت نكرده باشد ابتدا بايد براي او تست توبركولين را             BCGاگر كودكي تا سن سه سالگي واكسن        

 . تلقيح گرددBCG ميلي متر باشد واكسن 6انجام داده در صورتي كه نتيجه تست كمتر از 
ن بايد در دماي صفر تا هشت درجه سانتي گراد يعني در طبقه               يادآور مي شود كه محلول يا پودر واكس       

 فوقاني يخچال نگهداري شود و ويال هاي باز شده بايد در پايان عمليات واكسيناسيون روزانه دور ريخته شود
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  ـ نحوه تشخيص موارد مشكوك به سل ريوي، طبق برنامه كميته كشوري سِل1آلگوريتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مورد مشكوك به سل ريوي

AFBانجام آزمايش سه نمونه خلط از نظر

+ + + 
+ + -

درمان با آنتي بيوتيك 
 *وسيع الطيف 

گرافي ريه و تصميم پزشك

عدم بهبودي **AFBانجام مجدد رنگ آميزي بهبودي

+ - - - - - 

+ + + 
+ + -

+ - ؟-

- - -

گرافي ريه و تصميم پزشك

 بتسل ريوي با خلط مث ساير تشخيص ها سل ريوي با خلط منفي

. روز تجويز شود10-14حد اقل به مدت *
معموال دو هفته پس از اولين سري **

 آزمايش خلط انجام مي شود 

؟ چنانچه بيماري در ابتدا سه اسمير خلط
منفي داشته و پس از تجويز آنتي بيوتيك

آزمايش  روسيع الطيف بهبود نيافته و د
مجدد خلط از سه نمونه اسمير وي يك نمونه

+ مثبت شده باشد جهت ثبت بعنوان اسمير
 منطبق بر سل ريوي CX-Rayالزم است

 باشد
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 پيشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارض

 DOTSپيشگيري ثانويه، شامل تشخيص و درمان به موقع سل، مخصوصاً با بهره گيري از استراتژي                   
ري از اهميت اپيدميولوژيك وااليي برخوردار است و نه تنها منجر           تشخيص زودرس و درمان به موقع بيما      .  مي باشد

آلگوريتم (به نجات جان بيماران و جلوگيري از بروز عوارض بيماري مي شود بلكه زنجيره انتقال را نيز قطع مي كند                   
يمار و  تاخير ب است كه ميانه      حاكي از آن   1382مطالعه كشوري انجام شده در سال         است كه    الزم به تاكيد  ).  1

 در  1388 و در مطالعه ديگري كه در سال           روز 46 و   20  به ترتيب  ، سل ريوي اسمير مثبت    پزشك در تشخيص  
 روز به دست آمده    14 روز و    37كردستان انجام شده است سهم تاخير بيماران نسبت به پزشكان، بيشتر و به ترتيب               

 اسمير مثبت چه از جانب پزشك و چه از           ولي واقعيت اين است كه تاخير در تشخيص و درمان سل ريوي             .است
بيشتر بيماري نخواهد داشت و لذا در برنامه هاي آموزشي پزشكي و             طرف بيمار صورت گيرد نتيجه اي جز انتشار         

 .مردمي بايد به اين واقعيت ها توجه نمود

 پيشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمار

 ي در ترميم ضايعات استخواني مفصلي پيشرفتهمداخله ارتوپد •
 تعبيه شنت در موارد هيدروسفالي ناشي از مننژيت سلي •
 لوبكتومي يا پنومونكتومي در موارد اضمحالل و فيبروز شديد ريوي •
  در مبتاليان به آمپيم سليChest tubeتعبيه   •
 .ان مسلول مي گرددساير مداخله هاي باليني و پاراكلينيكي كه منجر به باز تواني بيمار •
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 اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي
 

 دكتر  حسين حاتمي
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

  هداف درسا

   نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 ويروس هاي عامل هپاتيت را طبقه بندي كند 

 اهميت بهداشتي هپاتيت هاي ويروسي را ذكر كند 

 سير طبيعي هپاتيت هاي ويروسي را ذكر كرده هپاتيت هاي با سير مزمن را نام ببرد 

 روند زماني هپاتيت هاي ويروسي را بيان كند 

 تاثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي بر شيوع، بروز، شدت و عوارض هپاتيت ها را توضيح دهد 

 ميزان حمالت ثانويه و منابع و مخازن هپاتيت هاي ويروسي را ذكر كند 

 پيشگيري اوليه در هپاتيت هاي ويروسي مختلف را شرح دهد 

 عه را توضيح دهد در كشورهاي در حال توسAعلت عدم كارايي واكسن هپاتيت  

  و اهميت آن را شرح دهدBنحوه واكسيناسيون هپاتيت  
 

 كليات
پاتيت هاي ويروسي يكي از پنج عامل عفوني مرگ زودرس انسان در سطح جهان بوده، همه ساله                      ه 

  دهة آخر قرن بيستم    2طي  .  حداقل يك ميليون نفر از جمعيت جهان در اثر ابتالء به اين بيماري ها تلف مي شوند                
پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه شناخت اين ويروس ها، عوارض و عواقب بيماري، داروهاي موثر در درمان و                    

بسياري از هپاتيت هاي حاد    .  همچنين واكسن هاي بسيار موثري در پيشگيري از برخي از آن ها حاصل شده است              
 .ي شديد و نكروز كبدي نيز مي گردندويروسي، بيماري خود محدود شونده اي هستند ولي گاهي باعث پاسخ التهاب

، طبقه بندي كرد و بر      غيركالسيك و   كالسيك هپاتيت هاي ويروسي را مي توان به دو دسته         وامل سببي ع 
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ا جزو عوامل قطعي مولد هپاتيت كالسيك و ويروس هايي را كه               ر E   و A  ،B  ،C  ،Dاين اساس ويروس هاي     
هي به كبد نيز دست اندازي مي نمايند جزو ويروس هاي مولد             معموالً باعث گرفتاري سيستميك مي شوند و گا        

هپاتيت غيركالسيك، به حساب آورد و در مجموع عوامل ويروسي، غير ويروسي و غير عفونيِ مولّد هپاتيت هاي                    
 : حاد را مي توان بشرح زير طبقه بندي نمود

  وامل اصلي مولّد هپاتيت هاي ويروسي كالسيكع

  ) HAV) Aيروس هپاتيت و •
 )  HBV) Bيروس هپاتيت و •
 ) D) HDVيروس هپاتيت دلتا يا و •
 نتقله از طريق خون  مNANBامل هپاتيت ع) HCV) Cيروس هپاتيت و •
 .نتقله از طريق دهاني ـ مدفوعي مNANBامل هپاتيت اپيدميك ع) HEV) Eيروس هپاتيت و •

  ي مولد بيماري هاي سيستميك همراه با هپاتيتويروس ها

هرپس، واريسال زوستر، سرخك، سرخجه،       ،)CMV(سيتومگال    ،)EBV( هاي تب زرد، اپشتين بار                ويروس
 . . .آدنوويروس ها ، Bكوكساكي 

 وامل عفوني غير ويروسي مولد هپاتيت حادع

 . . .پنوموكوك ، Qيفيليس، لپتوسپيروز،  تب س

 وامل غيرعفوني مولد هپاتيت حادع

 ) ونيازيدآسپيرين، استامينوفن، ايز (اروهاد
 ) كربن الكل، تتراكلريد (وكسين هات
 ).شوك، ايسكمي (سيب هاي غيراختصاصيآ

 هپاتيت هاي كالسيك ويروسي طبيعي سير 
  E روز، هپاتيت    C  50-15 روز، هپاتيت    B   80-30 روز، هپاتيت  15-45دود   ح A هپاتيت   وره نهفتگي د 

شايان ذكر است كه محدوده     .  دمي باشو وابسته به آن       Bشبيه نوع    احتماالً   Dوز و دوره نهفتگي هپاتيت       ر 60-15
هپاتيت، يعني فاصله زماني بين ورود ويروس به بدن تا بروز عالئم                وره نهفتگي بيماري  دتعيين شده، مربوط به     

ل افراد آلوده معموالً از مدت ها قب     .  .  .  باليني است و از آنجا كه در بيماري هايي نظير هپاتيت هاي ويروسي، ايدز و               
وره نهفتگي  د"از سپري شدن اين دوره، قادر به انتشار عامل سببي، به ديگران مي باشند عمال الزم است به                        

نها كه عبارتست از فاصله زماني بين ورود عامل سببي به بدن تا مثبت شدن شاخص هاي                          آ "سرولوژيك
ينصورت دوره نهفتگي عفونت    يز توجه نماييم كه در ا       ن )مثبت  HBsAg = Bدر هپاتيت   (سرولوژيك عفونتزايي   
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 روز مي باشد و در اين فاصله دو        80دود  ح"  Bوره نهفتگي بيماري هپاتيت     د" روز و    15دود   ح Bناشي از هپاتيت    
مالحظه .  ماهه بين دوره هاي نهفتگي مزبور، كه از نظر بهداشتي، حائز اهميت زيادي است نيز توجه نماييم                       

مي شود و در مواردي كه الزم است واژه هاي           "عفونتزايي"تري بر مي گردد كه در اينصورت توجه و دقت بيش         
"Infection" )  فونتع( و "Disease")  ا درست به كار ببريم قادر خواهيم بود واژه دوره نهفتگي               ر )يماريب
 .ستفاده كنيم ا"فونتع" اصطالح دوره نهفتگي سرولوژيك را براي  و"يماريب"معمولي را براي 

. وتاهتر است  ك B دوره آن نيز از دوره هپاتيت           و Bمتر از نوع    كشدت آن     A  سير طبيعي هپاتيت  در   
 متفاوت بوده   3 به   1 تا   12 به   1ميزان عفونت بدون زردي، به بيماري همراه با زردي، در گزارش هاي مختلف، از               

در رده هاي  ولي در مجموع، ميزان عفونت هاي بدون زردي، در كودكان، خيلي بيشتر از بزرگساالن است و حتي                    
به طوري كه طي يكي از همه گيري هاي بيماري،         .  سِني مختلف كودكان نيز از توزيع يكساني برخوردار نمي باشد         

 ساله و   5و در كودكان    %  50 ساله،   3-4، در كودكان    %84نسبت موارد بدون عالمت، در كودكان كمتر از سه ساله،           
ي ديگري كه بين نظاميان يكي از كشورها حادث گرديده            بوده است و از طرفي طي همه گير       %  20باالتر، حدود   

، نمي شود و به    حالت ناقلي مزمن  اين بيماري باعث ايجاد     .   درصد آنان فاقد عالئم باليني بوده اند      3-24است فقط   
.  درصد مي باشد  5/0سيار كم و در حدود        ب A ناشي از هپاتيت      يزان مرگ م.   نيز تبديل نمي گردد    بيماري مزمن 

اگهاني و با عالئم شبه آنفلوآنزا همراه با درد عضالني، سردرد و حالت كسالت مي باشد ولي اين                   ن Aتيت  شروع هپا 
نيز مشخص مي شود با زردي        ولستاتيككوع  ن.   ساير هپاتيت هاي كالسيك، نادرتر است       و Bحاالت در هپاتيت    

ود  خ Aروز اين عوارض، هپاتيت      كه قبالً نيز اشاره شد حتي در صورت ب           ولي همانطور .  انسدادي و خارش بدن   
 .محدود شونده بوده و به سمت بيماري مزمن كبدي، پيشرفت نمي كند

  Aولي به طور كلي طوالني تر از هپاتيت         .  اد حالت ثابتي ندارد و متغير مي باشد       ح Bير طبيعي هپاتيت    س 
نفريت و واسكوليت در سير      ست و تظاهرات خارج كبدي نظير كهير و ساير بثورات پوستي، آرتريت و گلومرولو                 ا

اين بيماران،  %  95عارض شود، حدود    بعد از دوران كودكي     در صورتي كه    .  ست ا Aايعتر از هپاتيت     ش Bهپاتيت  
آن ها دچار هپاتيت برق آسا مي شوند و عده زيادي از          %  1كمتر از   .  نها منفي مي گردد   آ HBsAgكامالً بهبود يافته و     

نفي و بقيه آنها دچار       م HBsAg ماه يا بيشتر      6-12قيمانده است در عرض      نها مثبت با   آ HBsAgبقيه كه   %  5
يادآور مي شود كه شروع آن نسبت به        .  حالت ناقلي بدون عالمت يا ساير اشكال باليني هپاتيت مزمن مي گردند             

ه قبل  ، با تب، بثورات پوستي و پلي آرتريت، در مرحل          سندروم شبه بيماري سرم   دريجي تر بوده بروز      ت Aهپاتيت  
 .ست اBاز بروز زردي به نفع تشخيص هپاتيت 

  HBsAgدن قادر به زدودن        ب B درصد بالغين مبتال به عفونت ناشي از ويروس هپاتيت                5-10ر  د 
اين بيماران اغلب دچار بيماري خفيف، بدون زردي و بدون عالمت              .  مي باشد و لذا حالت ناقلي، ايجاد مي شود        ن

 درصد  2/0-1حدود  .   اكثر ناقلين، سابقه اي از حمله هپاتيت حاد را ارائه نمي دهند           هستند و به همين دليل است كه      
بالغين ساكن آمريكا ناقل مزمن مي باشند و شيوع حالت ناقلي حتي در افراد در معرض خطر باال مثل مردان                          

بيشتر ناقلين  .  اشد درصد مي ب  2-15 درصد و بيماران دياليزي      7، هموفيلي ها   %7، معتادان تزريقي    %6همجنس باز   
مبتاليان به هپاتيت ويروسي حاد با عالمت،        .  مزمن، بدون عالمت هستند و عالئمي دال بر ضايعه كبدي ندارند            



 1144/تيت هاي ويروسي اپيدميولوژي و كنترل هپا / 4گفتار 
 

 

 HBeAgر صورت منفي نشدن     د.  نسبت به افرادي كه بدون عالمت هستند كمتر دچار حالت ناقلي مزمن مي شوند            
عفونت حاد، بايد پيشرفت بيماري به سمت حالت مزمن را در            ماه پس از     6ه مدت بيش از      ب HBsAgرم يا تداوم    س

 .نظر گرفت
اعث ايجاد سردرگمي در تشخيص هپاتيت حاد ويروسي مي شود زيرا           ب HBsAg  حالت ناقلي مزمن  جود  و 

ثبت نيز مي باشند ممكن است به عللي غير از ويروس هپاتيت           م HBsAgبيماران مبتال به هپاتيت حاد ويروسي كه        
B اتيت شده باشند و آنچه كه منجر به مثبت شدن            چار هپ  دHBsAg نان گرديده صرفاً حالت ناقلي مزمن آنان         آ

 ممكن است به همان داليل بر احتمال بروز ساير           بوده اند Bدر بيماراني كه در معرض خطر ابتالء به هپاتيت          .  باشد
يز افزوده شود كه در      ن Bمزمن هپاتيت   هپاتيت ها ازجمله هپاتيت دلتا و اضافه شدن اين ويروس به حالت ناقلي               

 HBsAgفيد واقع مي شود زيرا در صورتيكه عامل ديگري در يك فرد              م IgM anti-HBcچنين مواردي بررسي    
 .ثبت، باعث ايجاد هپاتيت حاد شده باشد اين آنتي بادي در سرم، يافت نمي گرددم

رتباط مستقيمي با سن ابتالء به       ا Bيت   عفونت ناشي از ويروس هپات     سير طبيعي زم به تاكيد است كه      ال 
بدون عالئم باليني، با    ( درصد موارد آن به صورت حاد         90، قريب   در بزرگساالن اين عفونت دارد، به طوري كه        

در در حاليكه   .   درصد موارد آن ممكن است سير مزمني را طي كند              10و كمتر از     )  عالئم باليني و برق آسا     
 .ير مزمني را در پيش مي گيرد سB درصد موارد هپاتيت 90، معموالً بيش از شيرخواران

اين بيماري نوعي هپاتيت غيرمعمول     .  مي باشد  Bابع وضعيت ويروس هپاتيت      ت Dير طبيعي هپاتيت    س 
ست كه از      ا RNAعامل دلتا يك ويروس ناقص        .  د مي باش HBsAgاست كه الزمه وقوع آن مثبت بودن            

HBsAg استفاده مي كند و بنابراين عفونت         راي تكميل پوشش پروتئيني خود      ب HDV   ًدر بيماراني رخ    صرفا
 . منفي مي شوندHbsAgنها مثبت است و يا هر دو ويروس به طور همزمان وارد بدن فرد  آHBsAgمي دهد كه 

 درصد  70-80ا شروع تدريجي و در      ب به حساب مي آيد     نوپديدكه يكي از بيماري هاي عفوني        Cپاتيت  ه 
تر، تظاهر مي نمايد و در موارد با عالمت، از شدت كمي برخوردار است ولي گاهي به حالت برق آسا،                   موارد بدون ايك  

موارد، به حالت مزمن و در اغلب موارد به صورت مزمن فعال، در مي آيد و                %  75-85بيماري در   .  نيز تبديل مي شود  
 سال طول نمي كشد و     2-3ن، بيش از    دوره هپاتيت مزمن، به خوبي مشخص نمي باشد ولي در بسياري از بيمارا             

يماري از شدت كمي برخوردار      ب Cدر بعضي از مبتاليان به هپاتيت       .  زمن است  م Bپيش آگهي آن بهتر از هپاتيت      
بوده ممكن است خود به خود فروكش كند يا پس از  يك يا چند سال، مجدداً شعله ور شود ولي در بعضي از                              

ت ناقلي شود و يا سير پيشرونده اي داشته سرانجام به سيروز و نارسايي كبدي                  بيماران مي تواند باعث ايجاد حال     
ميشه به معني بهبودي بيماري و        ه Cشايان ذكر است كه ناپديد شدن آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت              .  بيانجامد

م به صورت    ه Cپاتيت  ه.  عدم اِزمان آن نمي باشد و لذا ابزار مناسبي جهت بررسي سير طبيعي بيماري نمي باشد               
تك گير و هم به شكل همه گير، تظاهر مي نمايد و ممكن است در جوامع شهري، شايعتر از روستاها باشد و در                           

 . ساله نيز شايعتر بوده است35افراد بيش از 
 است در اغلب موارد، عالئم باليني،         نوپديدكه يكي ديگر از بيماري هاي       ،  Eهپاتيت  ر مبتاليان به     د 

ولي در موارد با عالمت، نظير      .   تنها اختالل گذرايي در آزمون هاي فعاليت كبدي، يافت مي گردد          عارض نمي شود و  
ساير هپاتيت هاي ويروسي كالسيك، باعث ايجاد عالئم مقدماتي و سپس منجر به بروز يرقان مي شود و در                        
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ذراي تست هاي فعاليت كبدي،     نفر دچار اختالل گ    8-10مجموع، به ازاي هر بيمار مبتال به هپاتيت باليني، حدود            
عالئم همراه با زردي، در اين بيماران نظير هپاتيت هاي كالسيك است ولي شيوع تب، آرترآلرژي و                     .  مي گردند

اين نوع هپاتيت، خودمحدود شونده است و عالئم باليني و آزمايشگاهي آن              .  فزونتر است  ا Eكولستاز در هپاتيت    
نجر به هپاتيت مزمن و يا حالت ناقلي مزمن          م Aاين بيماري نظير هپاتيت     .  بد هفته بهبود مي يا   6معموالً در عرض    

 و مخصوصاً در سه ماهـه سـوم حاملـگي، در          در زنان باردار  نمي گردد ولي برخالف ساير هپاتيت هاي ويروسي،        
بتال به هپاتيت   يادآور مي شود كه ميزان مرگ زنان باردار م        .   درصد موارد، منجر به مرگ مادران، مي گردد        25-20
E لين همه گيري و نوپديدي بيماري، در ايران          ط21، زايمان زودرس    %4، سقط جنين    %18، حدود   )كرمانشاه(ي او %

 .بوده است% 11و مرده زايي 

  در هپاتيت هاي ويروسي) فولمينانت(ير برق آسا س
يشتر از ساير    ب D   و Bنوع  فور هپاتيت فولمينانت نيز بستگي به عامل سببي آن دارد، به طوري كه در                 و 

گزارش شده  %  2ـ20ين رقم بين     ا Dهپاتيت هاي حاد ويروسي، اتفاق مي افتد و در بعضي از طغيان هاي هپاتيت              
 .  استزنان بارداريوع بيماري فولمينانت و مرگ و مير باال در  شEاست و يكي از ويژگي هاي هپاتيت 

ي ويروسي، معرفي گرديده و عبارتست از نارسايي شديد         اين عارضه به عنوان شوم ترين تظاهر هپاتيت ها       
 هفته بعد از شروع عالئم با يرقان عارض مي گردد و نارسايي ديررس             8و حاد كبدي همراه با آنسفالوپاتي كه حدود         

در .   هفته بعد از شروع عالئم با يرقان، حادث مي شود         8-12كبدي عبارتست از نارسايي حاد و شديد كبدي كه بين           
هپاتيت هاي فولمينات، در سير هپاتيت هاي حاد ويروسي، ايجاد مي شود كه از آن ميان، هپاتيت              %  75وع حدود   مجم

B درصد موارد نارسايي برق آساي كبدي ناشي از          30-40همچنين حدود   .   درصد موارد، دخالت دارد    30-60ر   د 
HBV هپاتيت  مراه با مثبت بودن ويروس دلتا و احتماالً ناشي از  وقوع توام                هB دلتا مي باشد ولي هپاتيت       و A ز  ا

معموال   Cهپاتيت  .   درصد موارد، منجر به نارسايي كبدي مي شود       0-1علل نادر هپاتيت فولمينانت است و كمتر از         
ند بعنوان يك    مي توا HBVه تنهايي ايجاد هپاتيت فولمينانت نمي كند ولي در زمينه هپاتيت هاي ديگر مثل                  ب

Cofactor يادآور مي شود كه نارسايي حاد كبدي در هر مرحله اي از سير            .  نارسايي حاد كبدي عمل كند    ر ايجاد    د
 .بيماري به طور زودرس يا ديررس ممكن است حادث شود

 واريسال زوستر، منجر به عفونت هاي نسبتاً خوش خيمي در انسان             و CMVيروس هرپس سيمپِلِكس،    و 
ت نكروز كبد، افزايش چشمگير آنزيم هاي كبدي و حتي مرگ ناشي           مي شوند ولي در زمينه نقص ايمني، ممكن اس       

از نارسايي كبد نيز ايجاد نمايند و لذا در افراد مبتال به نقص ايمني و هپاتيت فولمينانت، بايد به جستجوي اين                          
 .ويروس ها نيز پرداخت

  ير مزمن در هپاتيت هاي ويروسيس
 كنند و بنابراين مهمترين علل هپاتيت مزمن ويروسي،         يماري مزمن ايجاد نمي    ب E   و Aي نوع   ويروس ها 

اين ويروس ها عالوه بر سير مزمن، عواقب جدي ديگري          .  مي باشد  HDVو پس از آن ها       HCV   و HBVشامل  
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 . نيز به بار مي آورندكارسينوم هپاتوسلّولر و بيماري مزمن كبدي، سيروزنظير 
ه عنوان مهمترين علّت سيروز و يكي از علل           ب Bت  ر حال حاضر عفونت مزمن ناشي از ويروس هپاتي         د 

مردم جهان، دچار حالت ناقلي     %  5كه حدود    مهم مرگ ناشي از سرطان، به حساب مي آيد و تخمين زده مي شود             
. وده و كارسينوم هپاتوسلّولر حاصله ازجمله تومورهاي شايع متعاقب اين ويروس در جهان مي باشد                ب HBVمزمن  

 .احتمال خطر بااليي براي كانسر كبدي همراه است با  HCV عفونت مزمن ناشي از
ايعترين عفونت ويروسي مزمنِ شناخته شده بشر مي باشد و پيش بيني مي شود               ش Bر مجموع، هپاتيت    د 

 ميليون نفر به علّت     60 ميليون نفر به علّت سيروز كبدي و          40ر سطح جهان،     د HBV ميليون ناقل    350كه از   
 درصد از هپاتيت هاي    25، علّت   HBVدر كشورهاي غربي ازجمله آمريكا       .  وما فوت مي نمايند  هپاتوسلولر كارسين 

 درصد از هپاتيت هاي مزمن توسط اين ويروس ايجاد             70-80مزمن محسوب مي شود در حالي كه در ايران             
ر ناشي از   ه تنهايي مهمترين عامل بيماري كبدي و اصلي ترين علّت مرگ و مي              ب HBVبه همين علّت    .  مي گردد

 .اين بيماري در ايران محسوب مي شود
 درصد بيماران   50به نحوي كه    .  بيماري خفيف و اكثراً بدون عالمتي است       معموالً   Bپاتيت مزمن نوع    ه 

بدون عالئم مهم قبلي براي اولين بار با بيماري پيشرفته كبدي، آسيت، بزرگي طحال و يا خونريزي از واريس                        
 درصد افراد جوان و سالمي كه       90بيش از   .  سابقه اي از يرقان قبلي و بيماري كبدي ندارند       مري مراجعه مي كنند و     

بتال مي شوند به خصوص وقتي بيماري شديد باشد كامال بهبود يافته و بدن آنها از وجود                   م Bبه هپاتيت حاد نوع     
داده و سپس     HBVي از   زيرا بدن اين افراد پاسخ ايمني مناسبي نسبت به عفونت ناش             .  ويروس، پاك مي شود  

 .ا از بين مي برند و ويروس دفع مي شودرسيستم ايمني آنها سلول هاي كبدي مبتال 
فرادي كه پس از عفونت با اين ويروس پاسخ ايمني مناسبي نداشته باشند بيماري خفيف و                 ا كلّي به طور  

مي شود و در نتيجه مبتال به هپاتيت       يا بدون عالمتي دارند و ويروس به طور كامل از سلول هاي كبدي آنها دفع ن                
 90 تا   80ثبت، پس از آلودگي با اين ويروس در           م HBeAg متولد شده از مادران         نوزادانمثالً  .  مزمن مي شوند 

در ابتدا آن را تحمل نموده      .  نــد مي شو Bدرصد موارد نمي توانند ويروس را دفع كنند و مبتال به هپاتيت مزمن نوع              
)Immune Tolerance  (با وجود     و HBV-DNA ثبت در خون، آنزيم هاي كبدي و بيوپسي كبد نزديك به              م

طبيعي دارند ولي در سنين بلوغ، آنزيم هاي كبدي باال رفته و سيستم ايمني تالش مي كند كبد را از  وجود ويروس                      
يا هپاتوسلولر  ر نتيجه ممكن است هپاتيت مزمن و نهايتاً سيروز كبدي و               د)   (Immune clearanceپاك نمايد 

بيماران مبتال به لوسمي، نارسايي كليوي، ايدز، دريافت كنندگان پيوند عضو و             .  كارسينوم در سنين باالتر بوجود آيد     
حتمال ابتالي   ا HBVكننده سيستم ايمني پس از تماس و عفونت با             همچنين مصرف كنندگان داروهاي مهار     

 .ارند دBبيشتري به هپاتيت مزمن نوع 

 تيت هاي ويروسي در ايرانضعيت هپاو

   Aپاتيت ه

به نحوي كه تقريباً اكثر      .  كي از شايع ترين بيماري هاي عفوني در كشورهاي در حال توسعه است                ي 
در حاليكه  .  كودكان در اين كشورها تا سن ده سالگي به اين بيماري مبتال گرديده و در مقابل آن مصون مي شوند                    
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غربي و آمريكاي شمالي كه از وضعيت بهداشتي خوبي برخوردارند عليه اين               اغلب افراد بزرگسال جوامع اروپاي       
ويروس فاقد آنتي بادي مي باشند و لذا بخش قابل توجهي از جمعيت اين كشور ها در صورت تماس، مستعد ابتالء                     

 در  A، موارد تخميني ساالنه هپاتيت      2012طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال         .  به اين بيماري هستند   
ضمنا بررسي هاي سرواپيدميولوژيك به عمل آمده در ايران نشان         .   ميليون مورد مي باشد   4/1سطح جهان در حدود     
 35 درصد ايراني هاي با سنّ باالتر از        95 سال و بيش از      25 درصد ايرانيان با سن باالتر از        90داده است كه بيش از      

بنابراين بيشترين موارد عفونت ناشي از ويروس       .  ند مي باش Aضد هپاتيت     IgGسال در سرم خود داراي آنتي بادي        
 در سطح كشور، در سنين كودكي و نوجواني اتفاق مي افتد و اين پديده در بالغين، كمتر ديده مي شود                       Aهپاتيت  

ولي نظير كشورهاي صنعتي، به تدريج كه آب آشاميدني سالم و دفع بهداشتي زباله و فاضالب در كشورها فراهم                     
د سنّ ابتالء به اين بيماري باالتر مي رود و در اين صورت ممكن است واكسيناسيون عليه آن در آينده ضرورت                     گرد

 .پيدا كند

   Bپاتيت ه

بتالء به اين هپاتيت در بيش از دو ميليارد نفر از مردم جهان اتفاق افتاده است و هم اكنون در سطح                          ا 
اين ويروس هستند كه اكثر آنها در آسياي جنوب شرقي و آفريقا              جهان بيش از سيصد و پنجاه ميليون نفر ناقل            

 هزار نفر در اثر ابتالء به اين بيماري و عوارض آن جان خود را از دست                      600زندگي مي كنند و ساالنه حدود       
ه ناقلين ويروس، منبع اصلي انتشار آن در جامعه بوده و هر سال حداقل ششصد هزار نفر در اثر ابتالء ب                      .  مي دهند

 تا قبل از اجباري شدن        كشور ايران در  .  اين بيماري و عوارض ناشي از آن در سطح جهان تلف مي شوند                 
 بودند و شيوع آن در استان هاي       B درصد مردم، ناقل ويروس هپاتيت       2-3 به طور متوسط     Bواكسيناسيون هپاتيت   

 5 و در سيستان و بلوچستان به بيش از           درصد 7/1مختلف، متفاوت بود مثالً در بعضي از مطالعات، در استان فارس            
 سال از شروع واكسيناسيون اجباري عليه اين بيماري            18كه بيش از     )  1391سال  (درصد مي رسد ولي اينك      

 .مي گذرد ميزان بروز آن در كودكان و افراد جوان به شدت كاهش يافته است
 گرفته است مشخص گرديده      نفر داوطلب در تهران صورت      250000ر اساس يك مطالعه كه بر روي         ب 

 درصد از اين خون      37ضمناً  .  ند مي باش HBsAg درصد از زنان تهراني، ناقل         6/1 درصد از مردان و        6/3كه  
ا نيز در خون خود داشته اند و اين آمار نشان دهنده  اين واقعيت است كه                 ر HBcAbدهندگان داوطلب، آنتي بادي     

 درصد آنها   2-3ويروس تماس داشته و عفونت را كسب نموده ولي فقط             درصد از افراد جامعه ما با اين          40حدود  
ر ايران نشان داده است كه انتقال از         د HBVبررسي شيوع عوامل خطر در ابتالء به         .  ناقل آنتي ژن، باقي مانده اند    

 افراد آنتي ژن     درصد 50مادر به فرزند، احتماالً مهمترين راه انتقال در بين اعضاء خانواده است چون مادرانِ حدود                 
 در سيستان و     1389همچنين طي مطالعه اي كه در سال          .  ثبت داشته اند  م HBsAgمثبت، به طور همزمان       

 مثبت از نظر وجود اين آنتي ژن، مثبت بوده اند و            HBsAgمادران افراد   %  53بلوچستان انجام شده است بيش از        
 . (p<0.001) بوده است 3/19حال آنكه اين رقم در كل اعضاء خانواده 

ي مطالعه اي كه در مبتاليان به بيماري هاي مقاربتي، در تبريز انجام گرديده، مشخص شده است كه                   ط 
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كه شيوع    به طوري .  ر اين افراد، به مراتب بيشتر از افراد كنترل بوده است             د HBsAgميزان شيوع مثبت بودن      
HBsAg داراي اختالف معني داري بوده     %)  2( كنترل   بوده كه در مقايسه با گروه      %  3/16ثبت در اين بيماران      م

، همچنين شيوع مثبت بودن     %)13و  %  2/17به ترتيب   (ميزان شيوع آن در  افراد مذكّر بيش از افراد مونث             .  است
% 4/11در زمينه سيفيليس و     %  6/18(اين آنتي ژن، در مبتاليان به سيفيليس، نسبت به سوزاك باالتر بوده است                

 ). سوزاكدر افراد مبتال به 
ر سرم   د HBsAg درصد داراي    51   و HBcAb درصد داراي    84يماران ايراني مبتال به سيروز كبدي       ب   

 درصد داراي   46   و HBcAb   درصد از مبتاليان به كارسينوم سلول هاي كبدي، داراي          72همچنين  .  خود بوده اند 
HBsAg و بر اين اساس،      .  ر سرم خود بوده اند    دHBV تيت حاد و مزمن در بالغين و شايع         ايع ترين علّت هپا    ش

 .ترين علّت سيروز كبدي و هپاتوسلولر كارسينوماي كبدي در ايران محسوب مي شود

   Dپاتيت ه

عفونت ناشي از ويروس دلتا را نيز كسب           HBV ميليون نفر از مبتاليان به        15ر سطح جهان بيش از       د 
اين عفونت  .  ده است ولي ميزان انتشار آن يكسان نمي باشد        هپاتيت دلتا از نقاط مختلف دنيا گزارش گردي        .  كرده اند

در دماغه بالكان، شرق مديترانه و غرب آسيا، بعضي از كشورهاي شمال آفريقا، آمازون و بعضي از جزاير پاسيفيك،                    
يدي به صورت آندميك وجود دارد ولي در مناطق ديگر نظير شمال و مركز اروپا، آمريكا و استراليا پديده نسبتاً جد                     

به حساب مي آيد و بيشتر در بين معتادان تزريقي و نيز در شركاي جنسي آنها يافت مي شود و عليرغم شيوع                           
ر ژاپن، سنگاپور و فيليپين، اضافه شدن عفونت ناشي از ويروس دلتا به                   د Bعفونت ناشي از ويروس هپاتيت        

 .ر اين مناطق، نادر مي باشد دBهپاتيت 
 درصد از   50 نزديك به     و HBsAgاز ناقلين سالم    %  3ـ%  14ز نسبتا شايع است و       ني در ايران پاتيت دلتا   ه 

 . بيماران مبتال به سيروز كبدي در ايران، واجد آنتي بادي ضد اين ويروس نيز مي باشند

   Cپاتيت ه

ستند و همه ساله بيش از      همزمن    Cر سطح جهان، نزديك به يكصد و پنجاه ميليون نفر دچار هپاتيت              د 
اين ويروس مهمترين علّت    .  هزار نفر در اثر ابتالء به اين بيماري و عوارض آن جان خود را از دست مي دهند                   350

سيروز كبدي و كارسينوم هپاتوسلولر در ژاپن و آمريكا محسوب گرديده و مهمترين دليل براي پيوند كبد در آمريكا                    
، %)15( مزمن در كشورهايي نظير مصر          سازمان جهاني بهداشت، شيوع عفونت      2012طبق گزارش سال     .  است

مي باشد و راه اصلي انتقال ويروس در اين مناطق، شامل وسايل و تجهيزات                 %)  2/3(و چين   %)  8/4(پاكستان  
 .فاقد واكسن است ولي درمان پذير، مي باشد) 1391سال (اين بيماري هرچند در حال حاضر . غيربهداشتي است

 درصد از خون دهندگان داوطلب      3/0يده مي شود به طوري كه فقط        د B به مراتب كمتر از نوع       ر ايران د 
 درصد از بيماران    10و كمتر از    )   درصد آفريقايي  4/1 درصد ژاپني و     2/2 درصد مصري و     4در مقايسه با    (تهراني  

 .ستند هHCVمبتال به هپاتيت مزمن و يا سيروز كبدي در سرم خود، واجد آنتي بادي ضد 
 درصد و   5/1ر اهداكنندگان خون در استان سيستان و بلوچستان           د HCVوع عفونت   االترين ميزان شي  ب 
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 . درصد گزارش گرديده است2/0كمترين آن در استان فارس 
م اكنون مهمترين و شايع ترين علّت هپاتيت مزمن و سيروز كبدي نزد                 ه Cا وجود اين هپاتيت نوع       ب 

 .محسوب مي شود) همودياليز(سايي كليه بيماران ايراني مبتال به هموفيلي، تاالسمي و نار
 مركز درماني در تهران صورت گرفته است          2ي مطالعه اي كه در بيماران مبتال به بتا تاالسمي در              ط 

ضمناً مطالعه مشابهي در زاهدان صورت       .  ثبت بوده اند  م HCVآنان از نظر آنتي بادي       %  21مشخص گرديده كه    
همچنين طي يك فقره بررسي در مركز بازپروري پيربنو شيراز، مشخص            .  درا به دست آورده ان   %  15گرفته كه رقم    

مي باشد و با سن زندانيان، مدت زمان زنداني شدن و            %  80ر سرم اين افراد      د Anti-HCVشده است كه شيوع      
 .خالكوبي، ارتباط داشته است

 مورد  479از  :  هطي مطالعه اي كه در يكي از زندان هاي همدان، انجام شده است مشخص گرديده ك                  
از .  سابقه اعتياد خوراكي و استنشاقي داشته اند     %)  8/58( مورد   280معتاد تزريقي و    %)  5/41( مورد   199بررسي شده،   

  HBsAg مورد   6ثبت و    م HIV مورد   5ثبت،  م)  anti-HCV%  5/27( مورد،   132كل موارد نمونه گيري شده       
 .نان، معتاد استنشاقي بوده اندآ% 1/38ا معتاد تزريقي و ثبت ه مHCV درصد موارد 8/61ضمناً . ثبت بوده اندم

   Eپاتيت ه

 ميليون مورد عفونت ناشي از       20 سازمان جهاني بهداشت، همه ساله حدود          2012طبق گزارش سال      
 هزار مورد مرگ، تظاهر     70 ميليون مورد آن به صورت هپاتيت حاد با            3 رخ مي دهد و حدود       Eويروس هپاتيت   

 درصد گزارش   35 تا   10وع اين ويروس با بررسي سرواپيدميولوژي در كشورهاي در حال توسعه بين              يش.  مي نمايد
ر بالغين  د)  Sporadic(گرديده است ولي در برخي گزارش ها به عنوان شايع ترين نوع هپاتيت حاد تك گير                      

و شرق آسيا بيش از     كشور هاي در حال پيشرفت، مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع، شيوع آن در جنوب                    
ه عنوان عامل اپيدمي ناشي از آلودگي آب آشاميدني با فاضالب در اين              ب Eساير مناطق جهان است و ويروس نوع        

 نيز تاكنون اپيدمي بيماري از غرب كشور، اصفهان و چهارمحال و               در كشور ايران  .  كشورها شناخته شده است    
 به عنوان   1369-70ي اين ويروس در شهر كرمانشاه، در سال         بختياري گزارش گرديده است كه مهمترين آن اپيدم       

ميزان ابتالء در كشورهاي غربي بسيار پايين است مثالً           .  اولين همه گيري و نوپديدي بيماري در ايران مي باشد         
 . درصد از داوطلبين اهداء خون آمريكايي، واجد آنتي بادي ضد اين ويروس هستند2حدود 

  زماني وندر

ر تمام فصول سال عارض مي شود ولي در اواخر پاييز و اوائل زمستان از شيوع بيشتري                     د  Aپاتيت  ه 
الزم به ذكر است كه قبالً در         .  برخوردار است هرچند در مناطق گرمسيري، الگوي فصلي واضحي وجود ندارد             

  5-10وع بيماري هر    بعضي از كشور هاي پيشرفته با شرايط اقليمي معتدله، نظير ژاپن، آمريكا و دانمارك، موج شي               
كر نشده است و با هيچيك       ذ D   و C   و Bز طرفي روند زماني خاصي براي هپاتيت        ا.  سال به اوج مي رسيده است     

 .از فصول سال نيز ارتباط خاصي نداشته و در هر زماني ممكن است عارض شوند
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اده است تا كنون     كه همه گيري وسيعي در هندوستان رخ د        1955ز سال    ا Eر مورد همه گيري هپاتيت     د 
نظم خاصي كه حاكي از دوره اي بودن روند بيماري طي همه گيري هاي بعدي باشد به اثبات نرسيده است ولي                       
همه گيري هاي ثبت شده، معموالً در فصل بارندگي، يا بعد از به راه افتادن سيل، به وقوع، پيوسته و همه گيري                        

 . حادث گرديده است1369نيز در اواخر زمستان ) نكرمانشاه، فريدون شهر اصفها(بيماري در ايران 

  اثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعيت

ر سنين پايين تري در خون،       د Aر نقاطي كه از وضع بهداشتي خوبي برخوردار نيستند، آنتي كُر هپاتيت              د 
ر مقابل آن مصون مي گردند     قابل اندازه گيري است زيرا اكثراً در اين سنين به هپاتيت بدون عالمت، مبتال شده و د                

بر طبق مطالعات انجام شده در چنين مناطقي         .  ه مدت چند سال در خون آن ها باقي مي ماند          ب IgGو آنتي بادي    
بالغين، داراي آنتي كر مزبور، در خون خود مي باشند در حاليكه در بعضي از كشور هاي پيشرفته، ميزان                 %  90بيش از   

 .ستبرآورد شده ا% 20آن بالغ بر 
ر دو جنس، به يك نسبت، مبتال مي شوند مگر به داليل شغلي نظير كارگري فاضالب و امثال آن و در                     ه 

به عبارت ديگر در ممالكي كه بي بند و باري هاي جنسي، رايج است             .  مردان همجنس باز، كه شيوع آن بيشتر است       
در حاليكه در   .  ـ مقعدي شايع است    ر مردان همجنس باز و مخصوصاً در مقاربت كنندگان دهاني               د Aهپاتيت  
ضع به گونه ديگري است به طوري كه در كشور هاي در حال پيشرفت، در اغلب موارد از طريق مادر                      و Bهپاتيت  

به كودك و در حين زايمان، منتقل مي شود ولي در كشورهاي صنعتي، عمدتاً در بزرگساالن و از طريق تماس                        
ضمناً سن موقع ابتالء، تاثير واضحي بر سير بعدي ويروس در بدن انسان،              .  ابدجنسي يا تزريقات آلوده، انتقال مي ي     

اعمال مي كند و نه تنها شيوع آن در مردان، بيشتر است بلكه عوارضي نظير كارسينوم هپاتوسلولر و حالت ناقلي نيز                     
يماري در اغلب موارد سير     ز آنجا كه ب    ا Cدر اين جنس، از شيوع بيشتري برخوردار مي باشد و در ارتباط با هپاتيت               

بدون عالمت و مزمني به خود مي گيرد و فاصله بين شروع عفونت تا عوارض خطير بيماري نيز به چندين سال                        
 Eمي رسد بنابراين در افراد بزرگسال، بيش از كودكان با اين بيماري مواجه مي شويم و باالخره در مورد هپاتيت                       

اكي از آنست كه اين بيماري اساسا در سنين بعد از ده              ح Eندميك هپاتيت   طالعات سرواپيدميولوژيك در مناطق آ    م
 5يوع آنتي بادي مثبت در دهه اول زندگي، كمتر از           ش)  pune(مثالً در يكي از نقاط هندوستان       .  سالگي، رخ مي دهد  

مالي، ميزان  بروز    ضمناً طي مطالعه اي در سو    .   درصد بوده است   30-40درصد و در دهه هاي سوم تا چهارم، بالغ بر          
 درصد بوده و نسبت     20 درصد و در سنين باال تر، بالغ بر           13 ساله،   5-15 درصد،   5 ساله   1-4عفونت در كودكان    

بيماران %  95حدود  )  كرمانشاه( گزارش گرديده است و طي اولين همه گيري بيماري در ايران             5/1مذكّر به مونث،    
در افراد بستري در بيمارستان     %)  62و  %    38به ترتيب     (6/0به مونّث،    سالگي بوده و نسبت مذكّر       15-40در سنين   

 .ذكر شده است

  اثير عوامل مساعدكنندهت

عمدتاً از طريق تماس مدفوعي ـ دهاني، انتقال مي يابد عواملي نظير وضعيت                ،  Aهپاتيت  ز آنجا كه     ا 
 .هرچه سريعتر آن، فراهم مينمايدنامطلوب بهداشتي، ازدحام جمعيت و امثال اينها زمينه را جهت انتشار 
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يازي به عامل مساعد كننده خاصي نمي باشد و تمامي افرادي كه قبالً مبتال                ن Bهپاتيت  راي ابتالء به    ب 
هرچند .  نشده و يا واكسينه نگرديده اند وقتي در معرض تماس موثر با ويروس، قرار گيرند ممكن است مبتال گردند                  

 .به دليل ارتباط بيشتر با مواد آلوده، بر احتمال بروز بيماري، افزوده مي گردددر رابطه با بعضي از مشاغل و 
 درصد موارد هپاتيت حاد ويروسي، بوده        20-40ر يكي از كشورهاي بزرگ صنعتي مسئول          د Cپاتيت  ه 

ت افراد در معرض خطر، شامل معتادان تزريقي، كاركنان حرفه هاي پزشكي و ساير مشاغلي كه به اقتضاي موقعي                   
شغلي، با خون و فرآورده هاي خوني در تماس هستند و بيماراني كه تحت دياليز مي باشند با شيوع بيشتري مبتال                      

 .بيماران، فاقد چنين زمينه هايي بوده اند% 40هرچند حدود . شده اند

  ساسيت و مقاومت در مقابل بيماريح

ي از آن، كساني كه دوران كودكي را پشت         ه دليل ابتالء قبلي و مصونيت ناش       ب Aهپاتيت  ر مناطق بومي    د 
سر گذاشته اند در مقابل ابتالء به عفونت يا بيماري، مصون مي باشند ولي كودكان كم سن، كامالً حساسند و اكثراً                     

 .به شكل تحت باليني بيماري، مبتال مي شوند و به خيل مصونيت يافتگان، مي پيوندند
ولي بيماري، معموالً در كودكان از شدت كمتري برخوردار          موميت دارد    ع Bهپاتيت  ساسيت نسبت به    ح 

است و اغلب به صورت بدون زردي، تظاهر مي نمايد و در شيرخواران، ترجيحا به شكل بدون عالمت باليني، ظاهر                    
ده اند در دوره نقاهت بيماري، ظاهر         ش B درصد افرادي كه دچار هپاتيت         80-90ر   د HBsAbضمناً  .  مي شود

 به صِرف    و HBsAbهمچنين در صورت عدم وجود       .  عث ايجاد مصونيت نسبي يا مطلق مي گردد        مي شود و با  
مكن است تا حدودي مصونيت وجود داشته باشد و ايمني سلّولي نيز موثر                  م HBeAb حتي    و HBcAbوجود  
 .مي باشد

  HBVاشي از   لبته در موارد استثنايي در بيماراني كه واجد اين آنتي بادي هستند نيز عفونت مجدد ن                    ا 
زارش گرديده و نيز در برخي از بيماران، عليرغم وجود آنتي بادي بر عليه يك ساب تايپ ويروس، ابتالء به ساب                      گ

همچنين طي مطالعه اي كه بر روي شامپانزه، صورت گرفته است مشخص شده            .  تايپ ديگر هم مشاهده شده است     
 باعث ايجاد عفونت مجدد خواهد شد ولي به هرحال           است كه در صورتي كه تعداد زيادي ويروس وارد بدن شود            

ساسيت حضمناً  .  ر تعقيب مصونيت ناشي از عفونت اوليه، غير معمول مي باشد          د Bعفونت مجدد با ويروس هپاتيت      
 .موميت دارد ولي ميزان مصونيت بعد از بروز عفونت مشخص نمي باشد عCهپاتيت در مقابل 
شخص نمي باشد ولي تخمين زده مي شود قابليت انتقال آن به             م Eهپاتيت  يزان حساسيت نسبت به      م 

البته طبق مطالعه اي كه در كشمير، صورت گرفته است ميزان           .  ساير اعضاء خانواده، در حد پاييني قرار داشته باشد         
ده بو%  20ر تماس يافتگان خانوادگي بر اساس تغييرات تست هاي فعاليت كبدي، در حدود              د Eموارد ثانويه هپاتيت    

 .و حال آنكه موارد ثانويه همراه با عالئم باليني، خيلي كمتر از اين رقم گزارش شده است
يمني ناشي از اين بيماري به نظر مي رسد طويل المدت و شايد مادام العمر باشد و حمالت مجدد آن تا                      ا 

 15-39در گروه سني    كنون گزارش نشده و بيشترين موارد آن طي همه گيري هاي مختلف و ازجمله در ايران،                   
ساله، حادث گرديده است كه خود مي تواند حاكي از بروز موارد بدون عالمت در كودكان و مصونيت مادام العمر                       
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ناشي از ابتالء قبلي در سالمندان باشد ولي واقعيت اينست كه اين موضوع از نظر آزمايشگاهي، به اثبات نرسيده                       
ه است وقوع اپيدمي هاي بزرگ ناشي از آن در بين افراد جوان در مناطق              است و آنچه كه تاكنون بدون توجيه، ماند       

جغرافيايي است كه ساير ويروس هاي روده اي، شديداً آندميك هستند و اغلب افراد جامعه در سنين كودكي، آلوده                   
 .مي گردند

  يزان حمالت ثانويهم

موارد و در افراد همو      %  18 در   موارد، در مهد كودك ها    %  24ر تماس هاي خانوادگي، در       د Aپاتيت  ه 
% 2موارد و در بين معتادان تزريقي در          %  4 درصد موارد، طي مسافرت به مناطق آندميك در            11سكسوئل، در   

ضمناً احتمال  .  ضعيت ثابتي ندارد و بستگي به راه ورود ويروس به بدن دارد             و Bهپاتيت  موارد، انتقال مي يابد ولي     
ه از   ك Eهپاتيت  بوده و از آنجاكه تعداد ويروس          B  خانوادگي، كمتر از هپاتيت   ي تماس هاي    ط Cهپاتيت  انتقال  

اين .  ست، انتشار ثانويه اين ويروس نيز نادرتر مي باشد          ا Aطريق مدفوع، دفع مي شود كمتر از ويروس هپاتيت           
 .ويروس از اواخر دوره نهفتگي تا يك هفته بعد از شروع بيماري، از طريق مدفوع، دفع مي گردد

  نابع و مخازن، نحوه انتقال بيماري و دوره قابليت سرايتم

رگز مزمن نمي شود و ناقل مزمن نيز ايجاد نمي كند و از طرفي معموالً ميزبان                  ه Aهپاتيت  ز آنجا كه    ا 
اصلي آن انسان ها هستند، لذا مخزن بيماري نيز انسان ها و مخصوصاً افراد بدون عالمت باليني و بيماراني كه در                      

البته شامپانزه و بعضي از نخستي هاي ديگر نيز ندرتاً مخزن           .  له قبل از بروز عالئم باليني، قرار دارند مي باشند         مرح
ا  ر Aعفونت واقع مي شوند و در مجموع، حدود يك هفته بعد از بروز ايكتر مي توان افراد مبتال به هپاتيت                            

 :راه هاي انتقال عبارتست از . غيرمسري، فرض كرد
 طريق آب آلودهز  ـ ا1
 ذاي آلوده، شير آلوده ـ غ2
 ) در روستا هاي ايران، بچه ماهي خام(دف خوراكي  ـ ص3
ماس خيلي نزديك با بيماران، مخصوصاً در اواخر دوره نهفتگي و قبل از بروز عالئم، يا با مبتاليان                    ـ ت  4

 بدون عالئم باليني واضح، البته انتقال از اين طريق خيلي نادر است
 ثبت خيلي بيشتر است مHAAbز طريق تماس جنسي، به طوري كه در افراد هموسكسوئل، شيوع  ـ ا5
 نتقال از طريق خون كه اگر هم صورت بگيرد بسيار نادر مي باشد ـ ا6
حتمال انتقال ويروس از مادران بارداري كه طي سه ماهه سوم حاملگي، دچار اين بيماري مي شوند                   ـ ا  7

 پاييني قرار دارد و از آنجا كه عفونت احتمالي نوزادان، فاقد عالئم باليني است                   به نوزادان آنها در حد     
اينگونه موارد، معموالً با رويداد ثانويه بيماري در كاركنان بيمارستان و ساير كسانيكه با شيرخواران، در                   

د ولي ندرتاً    هفته از طريق مدفوع، دفع مي شو      2-4ويروس معموالً حدود    .  تماس بوده اند، كشف مي گردد   
 . هفته نيز برسد40اين دوره ممكن است به 

ر مدفوع انسان، به مفهوم       د HAV RNAا   ي Aايان ذكر است كه يافتن آنتي ژن ويروس هپاتيت             ش 
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 .زيرا اين بررسي ها ممكن است تنها نشان دهنده ويروس ناقص يا اجزاء آن باشد. عفونتزايي انسان، نمي باشد
شامپانزه ها نيز نسبت به اين ويروس حساسند، اما تا كنون هيچ حيواني در             .  ست ا Bهپاتيتنسان، مخزن   ا 

 ، )Woodchucks(ويروس هاي مشابه را در موش خرما          هپادنا.  طبيعت بعنوان مخزن شناسايي نگرديده است      
 .مي شوداردك ها و حيوانات ديگر، شناسايي كرده اند، اما هيچكدام از اين ويروس ها در انسان موجب بيماري ن

ررسي نخستي هاي غير انسان، نظير شامپانزه، ژيبون، اورانگ اوتان، ميمون هاي سبز آفريقايي و برخي                 ب 
ديگر از ميمون هاي دنياي قديم و جديدي كه در اسارت انسان به سر مي برده اند نشان دهنده وجود عفونت ناشي از                    

ست كه عفونت مورد بحث، در زندگي آزاد و طبيعي           در اين حيوانات، بوده ولي مشخص نشده ا         Bويروس هپاتيت   
آنها حاصل شده و يا در رابطه با اسارت و طي تماس با انسان و عالوه بر اينها عفونت تجربي، در شامپانزه، ايجاد                         
شده و عالئمي نظير هپاتيت انساني، بروز نموده است ولي همانطور كه قبالً نيز ذكر شد نقش مخزني اين                            

يعت و اينكه آيا دخالتي در دوام و بقاي ويروس در خارج از بدن انسان هاي ناقل و بيمار، دارند يا                       موجودات در طب  
 .خير مشخص نشده است

رچه خون و فراورده هاي آن، شناخته شده ترين منابع ويروس مي باشند ولي ويروس را در مدفوع، ادرار،                  گ 
. نخاعي، مايع مفصلي و خون بند ناف نيز مي توان يافت         صفرا، عرق، اشك، بزاق، سمن، شير، ترشحات واژن، مايع          

 Bمهمترين راه هاي انتقال هپاتيت     .  در مطالعات تجربي، عمال تنها سرم، بزاق و مني، عفونت زا واقع شده است               
 : بارت است از ع

 مي باشد) يكي از شايعترين راه هاي انتقال(از طريق تزريقات  ـ 1
 مواردي كه تعداد زيادي ويروس خورده شودز طريق دستگاه گوارش در  ـ ا2
 ز طريق مقاربت ـ ا3
 )مثالً تماس مادر و نوزاد به هنگام زايمان و شيردهي(ماس خيلي نزديك  ـ ت4
مكان انتقال آن از طريق گاز گرفتن        ا Bه علّت وجود ويروس عفونت زا در بزاق مبتاليان به هپاتيت            ـ ب  5

  هم در اين مورد ارائه گرديده استافراد سالم نيز وجود دارد و گزارشي
د ولي انتقال تجربي به شامپانزه نيز امكانپذير است اين بيماري از يك                مي باش Cنسان، مخزن ويروس    ا 

يا چند هفته قبل از شروع اولين عالئم، تا مرحله حاد و طي دوره مزمن، مسري است و از طرفي حساسيت نسبت                        
يز  ن Cهمچنين حمالت مكرر هپاتيت      .   بعد از ابتالء، مشخص نمي باشد      به آن عموميت دارد و ميزان مصونيت        

گزارش شده است ولي معلوم نيست حمالت بعدي، مربوط به همان ويروس و باقي ماندن آن در بدن بوده و يا                         
 .بوسيله ويروس هاي ديگري ايجاد شده است

 انتقال خون است و در گذشته اي نه         ايعترين هپاتيت بعد از    ش Cهپاتيت  مانطور كه قبالً نيز اشاره شد        ه 
اين ويروس از طريق خون     .   نفر، مبتال مي شدند   5-10چندان دور، از هر يكهزار نفري كه خون دريافت مي نمودند            

 .پالكت، پالسما و مخصوصاً فاكتورهاي انعقادي، انتقال مي يابد، Packed cellكامل، 
ه بدن بوسيله سرسوزن و سرنگ آلوده، مخصوصاً در         ز طريق تلقيح ويروس ب     ا Bظير هپاتيت    ن Cپاتيت  ه 

بين معتادان تزريقي، منتقل مي شود و در تماس يافتگان خانوادگي با افرادي كه قبالً مبتال بوده اند نيز به اثبات                        
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 .رسيده است
ز طريق تماس جنسي نيز منتقل مي شود و         ا Cواهد اپيدميولوژيك، حاكي از آنست كه ويروس هپاتيت         ش 

اد در بين مردان همجنس باز و مقاربت كنندگان با جنس مخالف                     ح Cه بر شيوع روزافزون هپاتيت         عالو
واجد شركاء جنسي متعدد، از طريق بررسي هاي سرولوژيك در يكي از كلينيك هاي ادراري ـ                   )  هتروسكسوئل(

مراجعه كنندگان به اين     نفر از    1046يز اين موضوع به اثبات رسيده است به طوري كه طي بررسي سرم                ن تناسلي،
ر سرم افراد هموسكسوئل، نسبت به افراد هتروسكسوئل،          د Cكلينيك، ميزان مثبت بودن آنتي بادي ضد ويروس          

 C برابر بيشتر بوده و ارتباط معني داري هم بين ميزان موارد مثبت از نظر آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت                      7حدود  
 AIDSن بيماري از طريق پيوند عضو نيز منتقل مي شود و در زمينه              اي.  جود داشته است   و HIV آنتي بادي ضد     و
يز بر ميزان بروز آن افزوده مي گردد و از طرفي در تمامي موارد سركوب سيستم ايمني، ممكن است آنتي كر                          ن

anti-HCV ر حد قابل كشفي افزايش نيابد و عفونت حاصله نيز تشخيص داده نشود مگر با توسل به تست                       د
(PCR) HCV RNA.  

 حاكي از آن است كه منبع عفونت را مدفوع انسان يا حيوانات، تشكيل مي دهد                 ،Eهپاتيت  اپيدميولوژي   
 گونه از جوندگان منطقه را تا شعاع يك كيلومتري روستاي آلوده،               23طي يكي از همه گيري هاي بيماري حدود        

ه طور كلي از    ب.  ا به اثبات رسانده اند    ر Eهپاتيت   گونه از آن ها ويرمي ناشي از ويروس          5مورد بررسي قرار داده در      
ر دست نبوده است اطالع چنداني در مورد         د Eآنجا كه قبالً تست سرولوژيك اختصاصي، جهت تشخيص هپاتيت           

اكولوژي آن و احتمال وجود ميزبان هاي واسط، وجود نداشته ولي وقوع اپيدمي هايي از بيماري در اردوگاه هاي                     
 و حيوانات در كنار هم زندگي مي نموده و سطح بهداشت در حد پاييني قرار داشته است اين                       آوارگان كه انسان  

دوره قابليت سرايت بيماري،     .  تصور را به وجود آورده كه احتماالً ويروس، داراي مخزني در طبيعت مي باشد                  
 .اشد بAمشخص نيست ولي ممكن است نظير هپاتيت 

  يشگيري و كنترلپ

  منظور حفظ  سالمتي افراد سالم يشگيري اوليه بهپ

اقداماتي نظير كلرينه    .واهد كاست  خ Aعايت بهداشت فردي و تامين بهداشت عمومي، از شيوع هپاتيت           ر
كردن آب آشاميدني و قرار دادن وسايل آلوده، در معرض فرمالين، اشعه ماوراء بنفش و يا حرارت دادن آنها باعث                      

ل آلوده مي گردد و جوشاندن به مدت يك دقيقه باعث از بين بردن اين                 ر مواد و وساي    د Aمحو ويروس هپاتيت    
ظروف غذا، قاشق و چنگال، البسه، سرسوزن ها و فضوالت بيماران بايستي توسط كاركنان مجهز               .  ويروس مي شود 

پانزه، انسان نظير شام   كساني كه با نخستي هاي غير    .  به دستكش و جدا از ظروف و وسايل ساير بيماران جابجا شود           
 .در تماس هستند بايد مجهز به دستكش باشند

ايـد در ايزوالسيون روده اي      ب Aگر بيمار در بيمارستان بستري است  جهت جلوگيـري از انتقـال هپاتيت              ا 
)Enteric  (رار گيرد، هرچند با توجه به اينكه اغلب بيماران مبتال به هپاتيت              قA         به فاصله دو هفته پس از شروع

يني، ديگر ويروس را از طريق مدفوع، دفع نمي كنند و لذا با ايزوالسيون نسبي هم احتمال انتقال آن بسيار                   عالئم بال 
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. كم است لذا در زمان بستري آنان بايد احتياط هاي مرتبط با انتقال مدفوعي ـ دهاني بايد به خوبي مراعات شود                       
تبط با خون و ترشحات را در زمان تماس با نمونه ها            كاركنان مراقبت هاي بهداشتي، بايد احتياط هاي همه جانبه مر       

تمامي نمونه هاي  هرچند معموالً بر روي برچسب نمونه ها به هپاتيت، اشاره مي گردد ولي                .  كامالً مراعات نمايند  
 .خوني كه از كليه بيماران، تهيه مي شود بايد بالقوه عفونتزا تلقي شده موازين بهداشتي، مراعات گردد

ر كشور هاي صنعتي با موفقيت      د A فعال با واكسن تهيه شده از ويروس كشته شده هپاتيت            صون سازي م 
جزو واكسن هاي اجباري در كشور آمريكا، چين، اندونزي        )   شمسي 1391سال  (زيادي انجام شده است و هم اكنون        

ه مناطق آندميك، در    و برخي از كشورهاي صنعتي ديگر مي باشد و در بعضي از كشورها نيز صرفا براي مسافرين ب                 
ولي در كشور هاي در حال پيشرفتي كه       .  زمينه بيماري هاي مزمن كبدي و در افراد هموسكسوئل، تجويز مي گردد          

ند غالبا در تعقيب عفونت بدون عالمت ناشي از          مي شو HAVاغلب كودكان در سنين پايين، دچار عفونت ناشي از          
ه اندازه عفونت    ب Aمايند و اگر قرار باشد تزريق واكسن هپاتيت           اين ويروس، ايمني مادام العمري را كسب مي ن        

طبيعي ناشي از  اين ويروس، موثر واقع نشود و دريافت كنندگان اين واكسن در سنين باالتر، در مقابل موارد باليني                     
اين بيماري، حساس باقي بمانند و سرانجام به اشكال با عالمت باليني و شديد بيماري مبتال گردند مصرف                          

ر مقايسه با ساير      د Aواكسن، اقدام عاقالنه اي به نظر نمي رسد و لذا در اينگونه كشور ها كه كنترل هپاتيت                     
بيماري هاي عفوني، از اولويت چنداني برخوردار نيست و انجام واكسيناسيون يادآور نيز ممكن است ميسر نباشد                    

يادآور مي شود  .   اقدامات پيشگيرنده فعلي، اكتفا نمود     فعال مصرف اين واكسن توصيه نمي شود و بايستي كماكان به         
 يا پيشگيري از بروز اين بيماري، به خوبي            و Aكه تاثير ايمونوگلوبولين در جهت ماليم نمودن شدت هپاتيت             

اين واكسن را به منظور پيشگيري بعد از تماس         .  شناخته شده است و در مواقع الزم مي توان مورد استفاده قرار گيرد           
 .تا دو هفته پس از تماس نيز مي توان مصرف نمودو 

امل ارتقاء آگاهي هاي بهداشتي مردم و مخصوصاً افراد در معرض خطر و            ش  Bيشگيري اوليه در هپاتيت     پ 
گر از ابتالء به اين بيماري، جلوگيري  نشود ممكن است به صورت برق آسا باعث مرگ                      اتاكيد بر اين واقعيت كه       

پس از تبديل به حالت مزمن، باعث سيروز كبدي و عوارض غير قابل برگشت ديگري گردد و يا مسير                    بيماران گردد و يا     
سومي را طي كند و با ايجاد حالت ناقلي مزمن، موجبات آلودگي ساير افراد جامعه را فراهم نمايد و اين در حاليست كه                         

ايد به قطع زنجيره انتقال از طريق        ب Bه هپاتيت   در پيشگيري اولي  .  بيماري از قابليت پيشگيري بااليي برخوردار است      
: توجه به عمده ترين راه هاي انتقال كه در اينجا توضيح بيشتري در مورد آن داده مي شود، نيز الزم است اقدام شود                     

انتقال خون و فراورده هاي خوني آلوده، خالكوبي، سوراخ كردن گوش، طب سوزني، اعتياد دارويي، اصابت سرسوزن                
ن كاركنان بيمارستان ها، همچنين آلوده شدن سطوح مخاطي به وسيله خون يا سرم آلوده از طريق پيپت در                    به بد 

آزمايشگاه، پاشيدن ترشحات، به چشم، انتقال مواد آلوده از طريق دست ها به دهان و چشم ها و انتقال ويروس از                      
مسواك، اسباب بازي، بطري و پستانك      سطوح محيطي آلوده به پوست آسيب ديده و سطوح مخاطي بدن از طريق              

 .شيرخواران، فنجان، استكان، دستكش هاي الستيكي، تيغ، حوله، وسايل بيمارستاني و امثال اينها
فع مشكالت اقتصادي زمينه ساز بيماري، مثالً رفع موانع اقتصادي ازدواج به موقع، استفاده از خدمات                   ر 

 .فعاليپزشكي سالم و بهداشتي، ايمنسازي فعال و ان
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 B ايمنسازي اختصاصي وجود ندارد و بايد به همان موازين پيشگيري هپاتيت               هپاتيت حاد دلتا  ر مورد   د 
 .كتفا نمودا

غلب يك فاصله زماني بين تشخيص هپاتيت حاد ويروسي و مشخص نمودن اينكه بيماري به علّت                     ا 
ي باال پروفيالكسي اعضاء خانواده و نزديكان،       ست وجود دارد و لذا با توجه به توصيه ها         ا D يا    و C  ,B ,Aهپاتيت  

 .  تا حاضر شدن نتايج آزمون هاي سرمي، الزم است به تعويق افتد
ك مشكل عمده جهاني بوده و از طرفي درمان آن هزينه بر و ميزان موفقيت                   ي Cهپاتيت  ز آنجا كه    ا 

 .ت زير، در اولويت، قرار گيردنمي رسد از اين رو پيشگيري مقدم است و بايستي اقداما% 100درماني به 

 مبارزه جدي با زمينه هاي گرايش به اعتياد تزريقي •

رفع زمينه هايي نظير فقر و اختالف طبقاتي كه منجر به ارتكاب جنايت و زنداني شدن افراد مي شود                        •
 1181براساس مطالعاتي كه در زندان هاي جنايي تهران انجام شده است، خطر ابتالء به اين بيماري به                   (

 ). بار افزوده مي شود

 غربالگري خون و فراورده هاي خوني در سراسر دنيا •

 استفاده موثر از احتياط هاي همه جانبه  •

 انهدام سرسوزن هاي يك بار مصرف و استريليزه كردن نامناسب وسايل چند بار مصرف، ازجمله سرنگ ها •

 .ستريلتوسعه آموزش هاي عمومي در مورد خطرات استفاده از وسايل غيرا •
 

امل آموزش مردم، مبني بر دفع بهداشتي مدفوع و شستشوي              ش Eهپاتيت   باالخره پيشگيري اوليه      و 
دست ها قبل از خوردن غذا و رعايت موازين بهداشتي مربوط به جلوگيري از انتشار مدفوعي ـ دهاني ويروس و                       

سي، در حال حاضر امكان پذير نيست زيرا         مدرنيزه كردن سيستم آب و فاضالب استان ها مي باشد و ايمونوپروفيالك         
حتي تجويز ايمونوگلوبولين تهيه شده از سرم ساكنين مناطق بومي اين بيماري نيز يا با عدم موفقيت، مواجه شده و                    

ر كشور چين، به طور معمول،        د Eيا نتيجه نامطمئني به بار آورده است و عالوه برآن هرچند واكسن هپاتيت                  
اين واكسن، نتايج مطلوبي به     .  ر بسياري از كشورها هنوز مجوز مصرف، دريافت نكرده است         مصرف مي گردد ولي د   

ايمنسازي فعال و انفعالي كه از اهم اقدامات پيشگيري اوليه هستند در صفحات بعد، شرح داده شده                 .  بار آورده است  
 .است

 و قطع زنجيره انتقاليشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي، جلوگيري از بروز عوارض پ

اي بر سير    بازدارنده  هنوز درمان موثري كه در صورت تشخيص زودرس هريك از هپاتيت ها بتواند تاثير               
 ولي از آنجا كه بعضي از شيوه هاي درماني باعث توقف روند تخريبي              باشد داشته باشد در دسترس نمي    حاد  بيماري  

 هاي كبدي مي شود لذا هرچه سريعتر بايد موارد مزمن و بويژه             كبد و جلوگيري از بروز سيروز و كارسينوم سلول          
 .موارد بدون عالئم باليني را تشخيص داده تحت درمان مناسبي قرار دهيم
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 يشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمارپ

 .ت مراقبت هاي الزم، قرار دادوارد شديد و برق آساي بيماري را بايستي در بيمارستان، بستري و تحم 
 : اد، درمان اختصاصي ندارد ولي پيوند كبد در موارد زير ممكن است جان بيمار را نجات دهد حBهپاتيت 

 در بيماري كه دچار آنسفالوپاتي است% 20 به كمتر از 5اهش فاكتور كـ  1
 كاهش شديد اندازه كبد در سونوگرافي يا سيتي اسكن اين عضو ـ 2
 سلول هاي كبدي در بيوپسي ترانس ژوگولر % 95د حيات بودن بيش از  ـ فاق3
 . ـ مجموعه اي از عوامل سن، سرعت پيشرفت بيماري و حجم كبد4

وثر بوده است و امروزه معموالً با ريباويرين باضافه           م Cهپاتيت  موارد  %  40رمان با انترفرون در حدود       د 
اين بيماران بايستي از مصرف الكل، اجتناب        .  رد، موثر واقع مي شود   انترفرون، درمان مي شوند كه در نيمي از موا        

 .نمايند زيرا الكل باعث تشديد ضايعات كبدي، افزايش روزافزون سرطان كبد و كاهش پاسخ به انترفرون، مي گردد
 ر درمان هپاتيت مزمن و حالت ناقلي         د Bهپاتيت   تجويز مقادير زياد فاكتور ترانسفر و گاماگلوبولين           ـ 

خط ( و آدفووير    Lamivudineو  )  داروي خط دوم  (مزمن، بي تاثير است و در حال حاضر فقط تاثير انترفرون آلفا              
 16به اثبات رسيده است به طوري كه تزريق زير پوستي انترفرون به مقدار روزانه پنج ميليون واحد و به مدت                     )  اول

 .ع شده و تاثير دو داروي ديگر از اين رقم نيز بيشتر بوده استبالغين مبتال به هپاتيت مزمن، موثر واق% 40هفته در 
، زمن م Cهپاتيت  ه منظور بررسي تاثير انترفرون بر پيشگيري از بروز كارسينوم هپاتوسلولر، در زمينه                 ب 

دند  ساله مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده نمو        7ـ8 نفر از مبتاليان به اين نوع هپاتيت را طي يك دوره              149تعداد  
كه در گروه اول و دوم كه انترفرون، دريافت نموده و پاسخ كامل يا نسبي داده اند ميزان بروز سرطان كبد، به                           

 6/1 درصد در حاليكه در گروه سوم كه اين دارو را دريافت نكرده اند در حدود                  3/0ترتيب، بالغ بر صفر درصد و        
ي از آنست كه انترفرون، ممكن است بتواند از بروز اين نوع            درصد بوده كه اختالف معني داري را نشان داده و حاك          

امل مراقبت صحيح از مبتاليان به       ش Eهپاتيت  و پيشگيري سطح سوم، در مبتاليان به         .  سرطان، جلوگيري نمايد  
هپاتيت فولمينانت و آنسفالوپاتي كبدي و بخصوص زنان باردار مبتال به اين بيماري و تصميم گيري به موقع در                      

 .د پيوند كبد، در صورت امكان مي باشدمور

 : قداماتي كه طي همه گيري ها بايد انجام شودا

 Eو    Aبه صورت تك گير، تظاهر مي نمايند، در همه گيري هاي هپاتيت           معموالً   D   و B  ،Cپاتيت هاي  ه 
 : قدامات زير را بايد انجام دهيما

 يولوژيكعيين شيوه انتقال با استفاده از پيگيري هاي اپيدم ت ـ1
قدامات خاصي در جهت ارتقاء سطح بهداشت از طريق حذف آلودگي مواد خوراكي و آب با مدفوع، به مورد                       ا ـ  2

 اجراء گذاشته شود
  ممكن است پيشگيري وسيع با ايمونوگلوبولين را الزامي  گرداندAپيدمي ناحيه اي ناشي از هپاتيت  اـ 3
ودداري از پنهانكاري و اطالع رساني به مردم از طريق وسايل             نترل همه گيري رعب و وحشت حاصله با خ         ك ـ  4
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 .ارتباط جمعي و مخصوصاً شوراهاي محلّي و رابطين بهداشتي

   بايد انجام شودEاقداماتي كه طي همه گيري هاي هپاتيت  

 )Point Epidemic  (ز آنجا كه اپيدمي هاي بيماري، حالت ناگهاني داشته در واقع نوعي همه گيري نقطه اي             ا          
د و همچون كلرا، ناگهان باعث ابتالء عده كثيري مي گردد الزم است تجهيزات بيمارستاني و آزمايشگاهي،                  مي باش

اعم از كاركنان پزشكي و پرستاري و خدماتي و تخت بيمارستاني و سرم قندي، گلوكز هيپرتونيك، الكتولوز،                       
ي جهت انجام آزمون هاي فعاليت كبدي، به اندازه كافي در دسترس           و تجهيزات و مواد آزمايشگاه    .  .  .  متوكلوپراميد  

كته ديگري كه الزم است در طي همه گيري هاي بيماري مخصوصاً در بيمارستان هاي محل بستري اين                   ن.  باشد
بيماران مراعات شود دفع بهداشتي مدفوع و ساير فضوالت بيماران است تا از آلودگي ثانويه آب هاي زير زميني                      

 .ي و آب لوله كشي شهر بوسيله فاضالب آلوده بيمارستان ها جلوگيري به عمل آيدسطح
عيين نحوه انتقال ويروس، در خالل اپيدمي و از بين بردن منابع مشترك، شناسايي جمعيت در معرض                    ت 

ه، اقدامات زير،   ر كرمانشا  د Eمثالً در اپيدمي هپاتيت     .  خطر و جلوگيري از آلودگي آب و غذا با مدفوع و امثال اين ها            
 : انجام شد
ز آنجا كه بيماري به صورت همه گير، و عمدتاً در بين ساكنين بخش هايي از شهر، عارض شده بود كه                      ا 

تامين مي شد و نظر به اينكه در اپيدمي هاي قبلي، همواره آلودگي آب هاي                ودخانه قرسو ر  آب لوله كشي آنها از    
 اثبات رسيده بود مسير عمده ترين فاضالب شهر كه متاسفانه به قبل از                آشاميدني، به فاضالب اماكن انساني، به      

تصفيه خانه، تخليه مي شد به بعد از آن منحرف گرديد و از آنجا كه عليرغم آلودگي آب رودخانه به انواع و اقسام                         
اري هاي منتقله  ادث شده بود و تغييري در ميزان بروز ساير بيم           ح Eويروس ها و باكتري ها فقط همه گيري هپاتيت       

از طريق آب به چشم نمي خورد اين تصور پيش آمد كه ميزان كلري كه به آبها افزوده مي شود هرچند مي تواند                         
باعث از بين بردن ارگانيسم هايي نظير سالمونال، شيگال، اشريشيا كولي و نظاير آنها بشود ولي به احتمال زياد، بر                      

ذا بر ميزان كلر آبها نيز افزوده شد و مردم از طريق سيماي مركز                   اثيري نداشته است و ل      ت Eويروس هپاتيت   
و تريبون نماز جمعه و معلمين مدارس و ايراد            )اخترب(كرمانشاه و يكي از روزنامه هاي بسيار فعال و متعهد محلي            

 اقدامات  سخنراني در مدارس، در جريان امر، قرار گرفتند و به مصرف آب هاي جوشيده، دعوت شدند ولي اگر همين                 
روبنايي سهل الوصول، قبل از شروع اپيدمي، انجام مي شد بيش از بيست نفر انسان جوان كه همه آنها را زنان                         
حامله، تشكيل مي دادند در اثر ابتالء به اين بيماري قابل پيشگيري، جان خود را از دست نمي دادند و نام مردم                          

 . بت نمي گرديد  ثE قربانيان هپاتيت ايران، از اين پس در كتب و مقاالت پزشكي بعنوان

 : قداماتي كه طي بروز حوادث بايد انجام شود ا

ه هنگام تجمع عده اي از افراد، بدون تمهيدات بهداشتي الزم، احتمال بروز اين بيماري، بالقوه وجود                     ب 
ش امكانات بهداشتي   ر چنين جمعيتي بايد در جهت افزاي       د Aخواهد داشت و لذا در صورت بروز مواردي از هپاتيت           

الزم به ذكر است كه تجويز گاماگلوبولين به چنين جمعيتي هرگز نمي تواند            .  و آب سالم مورد نياز آنها كوشش نمود       
 .جايگزين بهداشت محيط شود
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 ايمنسازي عليه هپاتيت هاي ويروسي

   A، عليه هپاتيت )واكسيناسيون(صون سازي فعال م
راهم گرديده كه فرآورده اي     ف Aليه هپاتيت   ع)  Killed(كشته شده   نوعي واكسن ساخته شده از ويروس        

واكسن مزبور، در سه نوبت به فاصله صفر، يكماه و شش ماه بعد، به مصرف ميرسد و هرچند                  .  سالم و موثر مي باشد   
ش مي يابد  دريافت كنندگان، عيار آنتي بادي به حد بااليي افزاي        %  90پس از تزريق نوبت هاي اول و دوم در بيش از           

اين .  ولي به منظور تشكيل آنتي بادي بيشتر و افزايش تداوم ايمني حاصله، تزريق نوبت سوم نيز توصيه شده است                   
ند مفيد واقع شود ولي دوره ايمني حاصله، مشخص          مي توا Aواكسن در مسافرين به مناطق شديداً آندميك هپاتيت         

كه در حال حاضر واكسن مورد اشاره را در بعضي از كشور ها به جاي                يادآور مي شود   .  نبوده و مادام العمر، نمي باشد   
 .  نوبت تجويز مي نمايند كه بايد منتظر گزارش ميزان تاثير اين روش ها باشيم2 يا 1سه نوبت، فقط 

  و Aر كشورهاي پيشرفته، ممكن است كودكان در سنين پايين در معرض تماس با ويروس هپاتيت                    د 
ي از آن قرار نگيرند و همواره در مقابل اين ويروس، حساس باشند به طوري كه در سنين                      ابتالء به عفونت ناش   

ردند و متحمل زيان هاي اقتصادي ناشي از         گ Aجواني بخصوص در مناطق آندميك به نحو شايعي دچار هپاتيت            
 به صالح و صرفه     قرون م Aآن شوند و لذا در چنين مناطقي شايد واكسيناسيون كودكان و نوجوانان عليه هپاتيت                

ولي در كشورهاي در حال توسعه كه بيماري، شديداً آندميك بوده ابتالء به اَشكال بدون عالمت و خفيف آن                    .  باشد
در دوران كودكي باعث ايمني مادام العمر، مي گردد تجويز اين واكسن، در حال حاضر با استقبال چنداني مواجه                      

 . سالگي، ممنوع مي باشد1كمتر از ضمنا مصرف اين واكسن در سنين . نشده است

  Aعليه هپاتيت ) با ايمونوگلوبولين(صونسازي انفعالي م
 يا پيشگيري از بروز اين بيماري، به           و Aاثير ايمونوگلوبولين، در جهت ماليم نمودن شدت هپاتيت            ت 

 . خوبي شناخته شده است
دون اينكه ميزان بروز عفونت را        مقدار متوسط ايمونوگلوبولين، باعث كاهش شدت بيماري مي شود ب            

باعث كاهش شدت بيماري و تخفيف ايكتر مي گردد و اين ابتالء خفيف، موجب مصونيت              %  80مثالً تا   .  كاهش دهد 
از طرفي مقدار زياد ايمونوگلوبولين هم باعث پيشگيري از بيماري و هم موجب جلوگيري از                .  درازمدت نيز مي شود  

به طور كلي مصرف ايمونوگلوبولين، در      .  ر نتيجه، ايمني درازمدت، به وجود نمي آيد      بروز عفونت خفيف، مي شود و د     
مقدار مصرف آن در حدود     .  موارد باعث جلوگيري از بروز حمله بيماري در ساير اعضاء خانواده، مي گردد            %  90-80
 .كيلوگرم وزن بدن مي باشد/ ميلي ليتر06/0-02/0

  مان مصرف ز

به شرط عدم   (اثير بيشتري خواهد داشت با اين حال تا دو هفته پس از تماس              رچه زود تر مصرف شود ت     ه 
البته هرچه ديرتر مصرف شود اثرات كمتري خواهد داشت، به             .  مي توان آن را مصرف كرد    )  ظهور عالئم باليني  
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 .طوري كه پس از شروع عالئم باليني، داليل قانع كننده اي براي مصرف آن وجود ندارد

  ن مصرفس

مام سنين بايد مصرف شود گرچه احتمال سرايت بيماري به اطفال، بيشتر است ولي از طرفي اگر                     ر ت د 
اشند و قبل از تماس با بيماران، ايمونوگلوبولين، دريافت ننمايند نسبت به             ب Aبزرگساالن، فاقد آنتي كر ضد هپاتيت       

ه را در جايي كه انديكاسيون دارد به تمام         لذا بايستي اين فرآورد   .  اطفال به شكل شديدتر بيماري مبتال خواهند شد       
 .گروه هاي سني، تجويز نمود

   Bمصونسازي فعال عليه هپاتيت 
به اين ترتيب   .  ثبت تهيه مي كردند   م HBsAgسرم افراد   ا صِرفاً از     ر Bاكسن هپاتيت   وتا چند سال قبل،      

اين مواد، تمامي   .  ه مصرف مي نمودند  كه سرم را در سه مرحله بوسيله اوره، فرمالين و پپسين، غيرفعال و آماد                  
ولي امروزه واكسن مورد اشاره را عالوه بر        .  ويروس هاي شناخته شده و ازجمله، رتروويروس ها را غيرفعال مي نمايند        

 نير توليد مي نمايند كه از تاثير يكساني           نوتركيبيسرم انسان، ترجيحاً با بهره گيري از بيوتكنولوژي، از طريق              
 .خواص اين واكسن، شامل كاهش ميزان ابتالء و كاهش شدت بيماري مي باشد. برخوردارند

 ر سنين مختلف   دB  ميزان تاثير واكسن هپاتيت  - 1دولج

 
 ســــــن Anti-HBsميزان مثبت شدن 

 نين نوزادي        س   < 95        

 )         سال (2ـ19  99        

                  20ـ29  95        

                   30ـ39  90       

                    40ـ49  85        

                    50ـ59  70        

      50 > 59  >  

اير نقايص ايمني     س، HIV كليه، عفونت نارسايي  50ـ70      
 بيماري كبدي          60ـ70     

 ) Hepatavax-B (شتق شده از پالسماي انسانيقدار و نحوه تجويز واكسن مم

 ساله نيم ميلي ليتر، افراد مبتال به نقايص ايمني و تحت              10زرگساالن، يك ميلي ليتر، اطفال كمتر از         ب 
وز سوم، شش ماه بعد از دوز اول به صورت عضالني،            د وز دوم، يك ماه بعد،     د وز اول، در ابتدا،    د . ميلي ليتر  2دياليز،  
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 .ددتزريق مي گر
البته سن، عامل مهمي    .   درصد، اعالم شده است    90-100يزان مصونيت پس از سه بار تزريق در حدود          م 

در پاسخ بدن نسبت به واكسن، به حساب مي آيد، به طوري كه هرچه دريافت كنندگان واكسن، جوانتر باشند ميزان                   
 60 است، تا جاييكه در سنين بيش از            تغييرات سرمي در آنها بيشتر و هرچه سن، باالتر باشد ميزان آن كمتر                

 1تاثير سن، بر ميزان تاثير واكسن، در جدول          .   درصد افراد نسبت به واكسن، پاسخ مي دهند        50-70سالگي، تنها   
 .نشان داده شده است

چاقي، مصرف شديد   :  بارتند از  ع Bالوه بر سن، ساير عوامل مداخله گر در كاهش پاسخ واكسن هپاتيت             ع 
همچنين مشخص شده است كه هرگاه اين واكسن غير از عضله دلتوئيد در جاي ديگري               .  ايص ايمني دخانيات و نق  

 .از بدن تزريق شود از تاثير كمتري برخوردار خواهد بود

  دت مصونيتم

 سال، تخمين زده شده است و حتي پس از منفي شدن            15س از سه بار تزريق، مدت مصونيت تا حدود          پ 
HBsAb ت در مقابل اين بيماري، ادامه خواهد يافت و در حال حاضر تزريق يادآور اين واكسن،                 رجاتي از مصوني   د

قابل توصيه نمي باشد مگر در افراد مبتال به سركوب سيستم ايمني كه اين آنتي بادي در خونشان يافت نشود يا                        
ضمناً در بيماران دياليزي،    .  دستن ه HBsAgافراد فاقد نقايص ايمني كه در تماس ممتد با تزريقات احتماالً آلوده به              

اهش يافت  ك mIU/ml10 ا بررسي نموده هرگاه مقدار آن به كمتر از            ر anti-HBSبايد سالي يك بار آنتي بادي      
 .دوز يادآور واكسن، تكرار گردد

  واردي كه مصرف واكسن توصيه نشده استم

 ثبت   مHBsAgر افراد  ـ د1

ن به اين گروه، نه مضر است و نه مفيد؛ به اين ترتيب كه باعث               ر طبق مطالعات انجام شده، تجويز واكس      ب 
 عارضه اي به بار    ،HBsAgمي شود و نه در زمينه مثبت بودن           ن Bتغييرات سرمي و مصونيت در مقابل هپاتيت          

 .مي آورد

 .ثبت  مHBsAbر افراد  ـ د2

با اين حال تزريق واكسن،    .  رندصون بوده نيازي به واكسيناسيون مجدد ندا       م Bين افراد در مقابل هپاتيت      ا 
گرچه ممنوعيت خاصي براي    .  به اين گروه نيز هيچگونه اثرات مفيد يا مضري نداشته و لذا قابل توصيه، نمي باشد                

 .متر از افراد غير مبتال است كAIDSمصرف اين واكسن، ذكر نشده است ولي ايمني زايي آن در مبتاليان به 

  تماسوارد لزوم واكسيناسيون بعد از م

 لقيح اتفاقي ويروس به بدن ـ ت1
 ماس جنسي با مبتاليان به هپاتيت حاد ـ ت2
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 ثبت متولد گرديده اند مHBsAgوزاداني كه از مادران  ـ ن3
 .يز به طور همزمان استفاده كردن  Bدر تمامي موارد فوق، بايد از  ايمونوگلوبولين هپاتيت  
ثبت، متولد   م HBsAg مثالً در نوزاداني كه از مادران           رگاه نياز به اقدامات محافظتي فوري باشد         ه 

مي شوند يا در موارد تلقيح اتفاقي مواد آلوده به بدن، بايد ايمن سازي فعال را به طور همزمان با ايمن سازي                            
 .يز استفاده كرد نBانفعالي، توام نمود و عالوه بر واكسن، از ايمونوگلوبولين هپاتيت 

ز  ا B واكسن هپاتيت     و Bقدام، يعني مصرف همزمان ايمونوگلوبولين هپاتيت        شايان ذكر است كه اين ا       
ر  د Bضمناً هرگاه به هنگام اقدام به اولين مرحله ايمن سازي، ويروس هپاتيت              .  ميزان تاثير واكسن نخواهد كاست    

 آورد ولي با اين     بدن، شروع به تكثير كرده باشد مصون سازي نمي تواند به نحو كاملي از تكثير آن جلوگيري بعمل                 
وجود حتي در بسياري از اينگونه افراد نيز از بروز بيماري وخيم و از آن مهمتر از وقوع حالت ناقلي، پيشگيري                           

 .خواهد كرد
اقعيت ديگري كه بايد به آن توجه نماييم اينست كه پاسخ ايمني بيماران سازشكار از نظر ايمني، نسبت                   و 

افرادي كه تحت همودياليز هستند پس از واكسيناسيون        %  60طوري كه تنها    به واكسن مورد بحث، ضعيف است به        
ند و لذا توصيه شده است در افراد مبتال به بيماري هاي مزمن كليوي كه ممكن است                  مي گرد HBsAbموثر، واجد   

يمني آنها دستخوش   در آينده به همودياليز، يا پيوند كليه احتياج پيدا كنند قبل از اينكه به آن مرحله برسند و پاسخ ا                   
اكسينه گردند تا آنتي بادي كافي در بدن آنها توليد گردد و بر احتمال                 و Bسازشكاري، واقع شود بر ضد هپاتيت        

 در  B نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه واكسن هپاتيت                 .بروز مصونيت فعال، افزوده شود    
، در سنين   %95ار است به طوري كه در دوران شيرخوارگي، كودكي و جواني            سنين پايين تر از تاثير بيشتري برخورد      

 .  محاسبه گرديده است% 65 سالگي در حدود 60و باالتر از % 90 سالگي 40باالتر از 

 وارض واكسن ع

 موارد% 12رد مختصر، در محل تزريق واكسن در  ـ د1
 موارد% 2ب خفيف در كمتر از  ـ ت2
 .در موارد نادرالئم عمومي خفيف، ع ـ 3
بزرگترين عيب اين واكسن، قيمت گران آن مي باشد و لذا اقدام به ساختن واكسن هاي ارزان قيمت زير                     

 : نيز نموده اند
 اكسن سنتتيك شيميايي ـ و1
 اكسن ساخته شده از ويروس زنده ـ و2
اميده مي شود و    ن Recombivax-HBاكسن ساخته شده از سلول مخمر تغيير يافته بوسيله پالسميد كه                ـ و  3

ست ولي دوز آن نصف دوز واكسن مزبور،          ا HBsAg+ميزان تاثير آن نظير واكسن ساخته شده از پالسماي افراد            
ست  ا HBsAg نانوگرم   10اين واكسن حاوي    .  البته در صورت حساسيت به مخمر ها نبايد مصرف شود         .  مي باشد

البته مقدار  .  د مي باش HBsAg نانوگرم   20د كه حاوي    جود دار  و Engerix-Bولي واكسن مخمري ديگري به نام       
 : تجويز اين دو نوع واكسن، يكسان نيست و به شرح زير مي باشد
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   Recombivax-HBاكسنو

  ساله10 ميلي ليتر در كودكان كمتر از 25/0ه مقدار  ـ ب1
ند و نيز در سنيــن      ثبت زندگي ميكن   م HBsAg ميلي ليتر در شيرخواراني كه با مادران         5/0ه مقدار    ـ ب  2

  سالگي10ـ19
  ساله اي كه از سيستم ايمني سالمي برخوردارند19 ميلي ليتر در افراد باالتر از 1ه مقدار  ـ ب3
 . ميلي ليتر، براي بيماران دياليزي و ساير نقايص ايمني1ه مقدار  ـ ب4

   Engerix-Bاكسنو

 تر ميلي لي5/0 ساله و كمتر، به مقدار 10ر كودكان  ـ د1
  ميلي ليتر1ر كودكان و بزرگساالني كه از سيستم ايمني سالمي برخوردارند به مقدار  ـ د2
، 2،  1صفر،  ( ميلي ليتر در چهار نوبت       2ر بيماران دياليزي و ساير زمينه هاي نقايص ايمني به مقدار            ـ د  3
 ).   ماه6

  ررسي تاثير واكسنب

شخص شود كه آيا تغييرات      م Anti-HBsيستي با تست    س از واكسيناسيون افراد آنتي بادي منفي، با        پ 
ممكن است يكماه پس از تزريق دومين نوبت واكسن هپاتيت، آنتي بادي ضد ويروس                .  سرمي، بوجود آمده يا نه    

ر سرم، ظاهر شود و در صورت عدم ظهور آن احتمال توليد آنتي بادي پس از سومين دوز واكسن نيز                       د Bهپاتيت  
البته ادعا شده است كه دوز هاي تكراري ماهانه واكسن، ممكن است در اين افراد باعث                  .  دخيلي كمتر خواهد بو   
يا پنج و حتي شش نوبت به جاي        )  12  يا    6،  2،  1،  (.  همچنين تزريق واكسن در چهار نوبت       .  تغييرات سرمي بشود  

 پس از دومين دوز واكسن،      به هر حال حتي در افرادي كه يكماه       .  سه نوبت نيز ممكن است تا حدودي راهگشا باشد        
 .دچار تغييرات سرمي  گرديده اند نيز بايد دوز سوم را تزريق نمود

 ماهگي يعني تا سه ماه بعد از تزريق سومين دوز               9ر طبق توصيه ديگري در شيرخواران، نبايد تا            ب 
خون، ظاهر نشود بايستي    ر   د Bواكسن، منتظر تغييرات سرمي  باشيم ولي بعد از اين مدت اگر آنتي كر ضد هپاتيت                

 .مجدداً واكسينه گردند
% 100بالغين و پس از دو بار تزريق، حدود             %  92 قريب    ،Bس از سه بار تزريق واكسن هپاتيت           پ 

 . ماهه، حائز آنتي بادي مي گردند3-12شيرخواران 
نل پزشكي و   طي مطالعه پنج ساله اي در تبريز، ميزان تاثير واكسن مشتق شده از پالسما در پرس                 ضمناً   

ذكر شده و هيچ عارضه قابل تشخيصي را براي آن ذكر               %  98پرستاري و ساير كاركنان بهداشتي ـ درماني           
ننموده اند و طي مطالعه تقريباً مشابهي كه در پرسنل پزشكي و بهداشتي تبريز به عمل آمده، ميزان تاثير واكسن                      

Engerix-HB،    به ( كه در جنس مونث، قدري بيشتر از جنس مذكر            درصد، بيان شده است به طوري      5/78 بالغ بر
بوده است و باالخره طي مطالعه ديگري كه در كاشان بر روي واكسن نوتركيب، انجام شده                  %)  72و  %  85ترتيب  
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الزم به تاكيد است كه طي دو فقره مطالعه  جداگانه اي كه در            .  گزارش شده است  %  95است ميزان تاثير آن بيش از       
اي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و بيماران دياليزي مركز پيوند كليه آن دانشگاه، انجام                 كاركنان حرفه ه 

 درصد به دست آمده و در بيماران دياليزي، تفاوت معني             1/66 و   6/69شده است ميزان تاثير واكسن به ترتيب         
 . نوبت واكسينه شده اند وجود نداشته است4 يا 3داري بين كساني كه 

 Bي انفعالي، عليه هپاتيت صونسازم
 (ISG) صرف ايمون سرم گلوبولينم) 1

 مورد بررسي دقيقي قرار نگرفته و در مورد            Bتاثير ايمونوگلوبولين استاندارد در پيشگيري از هپاتيت            
 . استفاده شودHBIGتجويز آن اتفاق نظر وجود ندارد و عقيده اكثريت بر اين است كه از 

 B (HBIG)پاتيت مصرف ايمونوگلوبولين ه) 2

 باعث كاهش موارد باليني بيماري مي شود       HBIGبررسي هاي متعدد باليني حاكي از آن است كه هرچند           
 6از اين فراورده فقط زماني به تنهايي استفاده مي شود كه پس از              .  ولي موجب پيشگيري از بروز عفونت، نمي گردد      

از طرفي  .   و بيمار در معرض تماس با اين ويروس باشد          نتيجه مطلوبي حاصل نشده    Bنوبت واكسيناسيون هپاتيت    
HBIG                 را به عنوان پروفيالكسي بعد از تماس هاي پرخطر، نظير نوزادان مادران HBsAg+   اصابت سرسوزن ،

شايان ذكر است كه اين فراورده در       .   تجويز مي نمايند  Bآلوده، تماس جنسي و امثال آن همراه با واكسن هپاتيت            
 ساعت و در پروفيالكسي پس از تماس جنسي،            24 از تماس با سرسوزن بايستي در عرض            پروفيالكسي بعد 

 را از سرم اهداء كنندگان خون، تهيه        ISGزم به يادآوري است كه      ال.   روز بعد از تماس، تزريق گردد      14حداكثر تا   
ا از   ر HBIGد ولي   ، سرخك و بسياري از بيماري هاي عفوني ديگر به كار مي  رو            Aنموده در پيشگيري هپاتيت      

 . تجويز مي شودBثبت، تهيه مي نمايند و فقط به منظور پيشگيري از هپاتيت  مHBsAb سرم افراد

  HBIG نديكاسيون هاي اصليا

 : ظير نB به ويروس هپاتيت مواد آلودهماس نزديك با ت) 1
 .ثبت با بدن مHBsAg ماس سر سوزن آلوده به ترشحات بيمار ت- 
 .ثبت مHBsAg خون يا ساير ترشحات فردماس مخاطي با  ت- 

 : نيز مي باشند مثالً +HBeAg ، مخصوصاً افرادي كه+HBsAgافراد ماس نزديك با ت) 2
 .فرادي كه تماس جنسي دارند  ا-  

 مادراني كه طي سه ماهه دوم يا سوم حاملگي و يا دو ماهه اول بعد از زايمان مبتال به                           وزادانن)  3
ثبت نيز   م HBeAg  ثبت و مخصوصاً آن هايي كه       م HBsAg  ه اند و يا ناقلين    اد گرديد  ح Bهپاتيت  
 .مي باشند

  قدار مصرفم

/  ميلي ليتر     06/0 ساعت اول و حداكثر تا دو هفته بعد از تماس                24 مخصوصاً در     ر بزرگساالن دـ  
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 . وزن بدنكيلوگرم
 . ميلي ليتر5/0عد،  ساعت ب24، طي يك ساعت اول بعد از تولد يا حداكثر تا ر نوزاداندـ 

 توصيه نمي شود HBIG واردي كه تجويزم

 ثبت مHBsAb وHBsAg ر افرادد) 1
 Bبه منظور پيشگيري از هپاتيت هايي غير از هپاتيت ) 2
 .ر مواردي كه بيش از دو هفته از تماس با بيماران يا ناقلين، گذشته باشدد) 3

  صونسازي نوزادانم

 استفاده از ايمونوگلوبولين معمولي يا هپاتيت        و Bوز واكسن هپاتيت    ا مصون سازي مركب بوسيله سه د      ب 
B ن به بهترين نحو ممكن از بروز بيماري در نوزادان متولد شده از مادران                 مي تواHBsAg ثبت، جلوگيري نمود   م .

اين نوزادان ندارد و    ناگفته نماند كه نحوه زايمان، مثالً زايمان واژينال يا از طريق سزارين، تاثيري در ميزان ابتالء                   
 .به هرحال بايستي ايمنسازي، صورت گيرد

 5/0ه طور معمول، در بدو تولد، همراه با اقدامات ديگري نظير پيشگــيري كونژونكتيويت و غيره بايد                    ب 
ثبت، متولد شده اند به صورت عضالني        م HBsAgه نوزاداني كه از مادران        ب Bسي سي ايمونوگلوبولين هپاتيت      

ر بدو تولد مصرف شده است تاثير آن به اثبات رسيده و               د Bدر مواردي كه ايمونوگلوبولين هپاتيت       .  ددتزريق گر 
 ساعت بعد از تولد هم به تعويق افتد همچنان موثر            48گرچه اين روش، قابل توصيه نيست ولي در صورتي كه تا             

ر تاثير واكسن سه گانه و پوليو كه در دو           ر بدو تولد، مداخله اي د     د Bمصرف ايمونوگلوبولين هپاتيت    .  واقع مي شود 
 .ماهگي مصرف مي گردند نخواهد كرد

لي با   و Bا مي توان به طور همزمان با تجويز ايمونوگلوبولين هپاتيت               ر B دوز واكسن هپاتيت      اولين 
دران در مجموع، توصيه فعلي اينست كه نوزادان متولد شده از ما            .  سرنگ جداگانه و در محلي ديگر تزريق نمود        

HBsAg ميلي ليتر    5/0ثبت، مقدار    م HBIG ر اطاق زايمان، دريافت نمايند و به طور همزمان و يا به فاصله يك               د
 ماه و   1يز به آنان تزريق و نوبت هاي دوم و سوم، طبق معمول به فاصله               ن Bهفته بعد، اولين نوبت واكسن هپاتيت       

 . ماه بعد تكرار گردد6
 

  در برنامه واكسيناسيون عمومي كشورBهپاتيت  ـ جايگاه واكسن 2جدول 
 

 نس نوع واكسن توضيحات

ر كودكان زير يك سال، مقدار  واكسن  د
BCG  نصف دوز بالغين است 

BCG، قطره فلج اطفال و  هپاتيت B   ز بدو تولدا 

  ماهگيB 2سه گانه، فلج اطفال و هپاتيت    
  ماهگي4 سه گانه و فلج اطفال                 
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  ماهگيB 6سه گانه، فلج اطفال، هپاتيت    

  ماهگيMMR  12 شامل واكسن اوريون، سرخك و سرخجه

  ماهگي18 سه گانه، فلج اطفال      

   سالگي  4ـMMR             6سه گانه، فلج اطفال،      
 درصد  3/94مطالعه اي در   طي  .  س از نه ماه دليل بر موفقيت ايمنسازي مي باشد          پ HBsAbثبت شدن   م 

البته .  ثبت گرديده است   م HBsAbيمونيزه شده بودند      ا Bشيرخواراني كه با ايمونوگلوبولين و واكسن هپاتيت          
ورد  م HBsAg   و HBsAb ماهگي از نظر وجود      9-15را بايد در سن       +HBsAgشيرخواران متولد شده از مادران      
نفي هستند مجدداً واكسينه نموده بعدا مورد بررسي،          م HBsAg نيز    و HBsAbبررسي قرار داد و آنهايي را كه         

ثبت هستند عفوني بوده و بايد هرچند وقت يك بار مورد بررسي، قرار                 م HBsAgضمناً آنهايي كه     .  قرار دهيم 
 .گيرند، چون امكان ناقل مزمن شدن آنان و فعاليت مجدد ويروس وجود دارد

 قدامات پيشگيرنده قبل از تولدا

ثبت را بايستي قبل از زايمان، شناسائي نمود زيرا آگاهي نسبت به اين موضوع، باعث                   م HBsAgنان  ز 
محدود كردن تماس هاي غيرضروري به هنگام زايمان و نيز در بسياري از موارد، موجب مصون سازي به موقع                      

سازي در مورد نوزاد او     ادر، بايستي مصون     م HBsAgالبته ناگفته نماند كه به صرف مثبت بودن         .  نوزادان، مي گردد 
لذا در صورت امكان بايد طي حاملگي و          .  بايد مانع ايمنسازي نوزاد گردد      ن HBeAgاجراء شود و منفي بودن        

 .ررسي نمود بHBsAgمخصوصاً در ماه هاي آخر بارداري، خون زنان باردار را از نظر وجود 
 متمول جهان، اقدامات پروفيالكتيك     شايان ذكراست كه هم اكنون در كشور ايران، پا به پاي كشورهاي             
يز به طور رايج در خواست مي گردد و در          ن HBsAgنجام مي شود و در اين راستا طي حاملگي آزمايش           ا Bهپاتيت  

قدامات پروفيالكتيك الزم براي همسر و ساير اعضاء خانواده، صورت مي گيرد و                ا HBsAgصورت مثبت بودن    
 . و در صورت لزوم به ايمنسازي اقدام مي گرددHBsAgزدواج نيز به بررسي حتي در برخي از استان ها در بدو ا

به اميد روزي كه اين ويروس تك مخزنيِ واجد واكسن نيز همچون آبله به طور كامل مغلوب تدابير                        
 .خردمندانه انسان گردد و از دنياي انسان ها رخت بربندد
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هار، گوسفندي را آزار يا و سگ ) قالده كردن سگ مشكوك(اگر از اين دستور پيروي نشود 
انساني را  مجروح سازد، در آن صورت بايد صاحب سگ، مانند قتل از عهده غرامت بــرآيد

ـ) ع(ونديداد، زرتشت ـ      

 اپيدميولوژي و كنترل هاري
 

 حسين حاتميدكتر  
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 هداف درس ا

   نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 اهميت بهداشتي هاري را توضيح دهد 

 سير طبيعي هاري را شرح دهد 

 وضعيت جهاني و منطقه اي هاري را تشريح كند 

 هدانتشار جغرافيايي و وضعيت هاري در ايران را شرح د 

 منابع و مخازن هاري را نام ببرد 

 راه هاي انتقال هاري را توضيح دهد 

 اساس كنترل هاري در انسان را بيان كند 

 پيشگيري اوليه و ثانويه هاري در انسان را شرح دهد 
 

 كليات
اري يكي از بيماري هاي حاد ويروسي حيوانات خونگرم است كه ممكن است به طور اتفاقي در اثر                      ه

ت، استنشاق افشانه هاي حاوي ويروس و پيوند قرنيه و ساير بافت هاي آلوده به انسان نيز منتقل شود و                  گزش حيوانا 
 .، به حساب مي آيدانسان و حيواناتبين بيماري هاي مشترك لذا جزو 

تمامي .    هاري ويروس  هاري است كه نوعي رابدوويروس از جنس ليزاويروس مي باشد                 امل سببي ع
ند ولي با استفاده از آنتي بادي منوكلونال، مشخص            اا از نظر آنتي ژنيك، با يكديگر مرتبط       ويروس هاي جنس ليز  

و منطقه جغرافيايي منشاء ويروس، با يكديگر            ميشود كه از نظر سكانس نوكلئوتيدي بر حسب گونه حيواني             
 .متفاوتند
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  طبيعي يرس
  : اري معموال داراي چهار مرحله مي باشده

  روز به طول مي انجامد20-90دود وره نهفتگي كه حد ) 1
  روز به طول مي انجامد2-10وره مقدماتي كه حدود د ) 2
  روز به طول مي انجامد2-7وره نرولوژيك حاد كه  د ) 3
 . روز به طول مي انجامد0-14وره اغماء كه  د ) 4

  وره مقدماتيد
تب، سردرد، خستگي و بي      خص هارگزيده، به دنبال گذراندن دوره نهفتگي بيماري، دچار كسالت،               ش

 موارد، پارستزي و درد محل گزيدگي، نيز وجود دارد اين درد ممكن است                    50-%80اشتهايي، مي گردد و در      
الت ترس، اضطراب، بي قراري، تحريك پذيري،       ح  .، يا انتشاري و همراه با سوزش يا خارش موضعي باشد           يموضع

لودرد، سرفه، لرز، درد شكم، حالت تهوع و           گ  . شود عصبانيت، بي خوابي و افسردگي، نيز ممكن است عارض           
نيز با شيوع كمتري ممكن است      )  نعوظ دردناك آلت تناسلي مردان    (استفراغ و اسهال، سوزش، پيوري و پرياپيسم         

 . روز به طول مي انجامد2-10اين دوره تقريبا. بروز نمايد

 وره نرولوژيك حادد
، توهم و هذيان گويي، اختالل جهت يابي زماني ـ مكاني،            )ههيپراكتيويت(ر اين مرحله، افزايش فعاليت      د

حركات غيرمعقول، صرع، سختي گردن و يا فلج، تظاهر مي نمايد و به طور متناوب، حالت بي قراري، حمله به                        
اطرافيان و گاز گرفتن آن ها و ساير حركات غيرمعقول، از بيمار، سر مي زند و هر بار به مدت پنج دقيقه دوام                            

اين حاالت ممكن است در اثر محرّك هاي شنوايي، بينايي، بويايي يا المسه اي بروز نمايد و لذا بيمار،                      .  ابدمي ي
ر فاصله بين حمالت، گرچه بيمار،      د الزم به تاكيد است كه       .ه اين محرك ها، شديدا حساسيت نشان مي دهد       ب نسبت

 .ي نمايدو همكاري م اغلب بي قرار است ولي ظاهرا سالم به نظر مي رسد
درد شديدي   بيماران، كوشش در راه نوشيدن آب، باعث اسپاسم گلو يا حلق شده و               ر بيش از نيمي از    د

 در آنها ظاهر ميشود و       "هيدروفوبي"كلّي، حالت ترس از آب        ع، خفگي و به طور    وايجاد مي كند و لذا حالت ته      
رشحات ت  .ر نيز باعث بروز اين حمالت ميشود      حتي صداي ريختن مايعات و يا بوي آنها و دميدن باد به صورت بيما             

 .بزاقي فراوان، تعريق، اشك ريزش و تنفس سريع و عميق و آريتمي قلبي نيز ممكن است وجود داشته باشد
فلج ممكن  .  موارد، حاالت مختلف فلجي، ساير عالئم باليني را تحت الشعاع خود قرار مي دهد               %  20ر  د

ام هارگزيده، از شدت خيلي بيشتري برخوردار باشد و يا حالت باالرونده، داشته              است وسيع و قرينه بوده و يا در اند         
انقباض عضالت مختلف بدن، ممكن است          باشد و حتي در غياب فلج عمومي بدن و عليرغم افزايش شدت                

 .عضالت اطراف محل گزيدگي دچار ضعف و سستي شده باشند
نامساوي بودن اندازه آن ها و دوبيني هم گاهي          سترابيسم، نيستاگموس، تنگي يا گشادي مردمك ها و          ا

، 7،  6،  3به طور كلي در بين اعصاب مغزي، گرفتاري زوج هاي          .  بروز مي نمايد و فلج تارهاي صوتي نيز شايع است        
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 . شايعتر مي باشد12 و 11، 9،10
خواب )  نكونفوزيو  (ي اين مرحله، حاالت رواني بيمار، همواره در نوسان بوده، مراحل اغتشاش فكري              ط

عليرغم اينكه ممكن است سختي گردن، موجود       .  آلودگي شديد و كاهش پاسخ به تحريكات و كوما را طي مي نمايد           
 . درصد موارد، افزايش سلول مايع نخاع، حادث ميشود50باشد ولي تنها در 

،  روز به طول مي انجامد و در شكل فلجي، مدت آن طوالني تر                2-10حدود   وره نرولوژيك حاد، در    د
 .شود مي باشد و سرانجام ممكن است به مرگ ناگهاني بيمار و يا حالت اغماء منجر

 وره اغماءد
 روز اول بعد از شروع عالئم باليني، عارض شده و ممكن است چند ساعت تا                   10الت اغماء در خالل     ح

ر اينكه روش هاي حفاظتي    نده مي مانند، مگ   ز  روز پس از بروز عالئم     4-20اين بيماران حدود    .  چند ماه، ادامه يابد   
 .ويژه اي به كار برده شود

  وره بهبوديد
راقبت هاي شديد پزشكي در مرحله اغماء ممكن است بتواند باعث نجات جان بيماران بشود و تاكنون                   م

حداقل سه نفر توانسته اند از هاري، جان سالم به در ببرند و حتي دو نفر آنها بدون باقي ماندن هيچگونه عارضه اي                      
ت پيشگيرنده قبل يا بعد از تماس، صورت گرفته          ماالبته در هر سه مورد فوق، اقدا      .  از بهبودي كامل، برخوردار شده اند    

 .بوده است
 
فزايش فشار داخل جمجمه، ادم مغزي، سندروم ترشح نامتناسب هورمون آنتي ديورتيك، ديابت بي مزه،                ا

رجه حرارت بدن، صرع كانوني يا عمومي، اختالل فعاليت          هاي قلبي، كاهش د   يافزايش يا كاهش فشارخون، آريتم    
تنفسي، تنفس عميق و سريع و آلكالوز، جزو عوارض مهم مرحله مقدماتي و ابتداي مرحله نرولوژيك مي باشد و در                    

 .مراحل بعدي؛ پنوموني، عوارض قلبي ـ عروقي و خونريزي گوارشي نيز بروز خواهد كرد

 وضعيت جهاني و منطقه اي
 نفر در اثر ابتالء     55000، ساالنه حدود    2011مين كارشناسان سازمان جهاني بهداشت در سال         بق تخ ط

ضمنا ساالنه  .  موارد مرگ ناشي از هاري مي باشند      %  99به هاري جان خود را از دست مي دهند و سگ ها عامل              
ند و تخمين زده ميشود     رار مي گير  ق ش حيوانات، گز ميليون نفر تحت پوشش اقدامات پيشگيرنده بعد از           15حدود  

 .  نفر انسان مي شود32700كه اين اقدام موجب نجات جان حدود 
ين بيماري، انتشار جهاني دارد و به استثناي چند كشور كه توانسته اند آن را حذف نمايند در ساير نقاط                      ا

تر در كشورهاي   ولي بيش .   كشور و منطقه به اثبات رسيده است        150دنيا منتشر است به طوري كه وجود آن در            
طبق .  جهان سوم، كه هاري سگسانان را كنترل ننموده اند هاري انسان به صورت يك معضل، خودنمايي مي كند                  

 نفر مراجعه كننده به آن         2000گزارش هاي منتشر شده از طرف بيمارستان هاي آموزشي هندوستان از هر                 
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قم را گزارش نموده اند و      ر  مناطق، چهار برابر اين    بيمارستان ها يك مورد مبتال به هاري بوده و حتي در بعضي از             
 . مورد برآورد كرده اند17000ميزان مرگ ساليانه ناشي از هاري را در آن كشور، بالغ بر 

 هنوز يكي از معضالت بهداشتي ـ اقتصادي مي باشد و تقريبا همه استان ها             ايرانيماري هاري در كشور     ب
بيشترين موارد بيماري در حاشيه درياي خزر، نواحي شمال شرقي و جنوب            .  دكم و بيش به اين بيماري آلوده هستن       

ز بيماري در سگ هاي ولگرد تهران       ا  به بعد در شهر تهران مواردي       1358از سال   .  غربي كشور، مشاهده مي گردد   
 ستاد   سال به سال اين بيماري گسترش بيشتري پيدا كرده است تا اينكه با تشكيل                1363مشاهده شده و تا سال      

مبارزه با بيماري هاري و اتالف سگ هاي ولگرد در تهران بزرگ و اجراي طرح تنظيم شده به وسيله ستاد مذكور                      
به طور كلي موارد هاري حيواني در بيست سال         .  در جهت كنترل بيماري نتيجه رضايت بخشي حاصل گرديده است         

افزايش، شمار مجروحين هارگزيده نيز رو به افزايش        اخير در سطح كشور، رو به افزايش بوده است و به موازات اين              
 نفر كه اكثرا به وسيله سگ هاي ولگرد، مجروح          37523 در سراسر كشور     1371به طوري كه در سال      .  تاسبوده  

 نفر هارگزيده كه به مراكز       19 مركز درمان ضد هاري عليه هاري درمان شده اند و              180شده بودند در بيش از       
ي حيوانات، توسط   د هار  مور 335 تعداد   71در سال   .  ه بودند به بيماري هاري مبتال شدند        درمان مراجعه نكرد  

 .آزمايشگاه تاييد شده است كه از بين آنها هاري در سگ ها و نشخواركنندگان، بيشترين موارد را نشان داده است
يزان ضد هاري در خون      در اپيدميولوژي هاري در ايران جايگاه خاصي دارد و وجود آنتي بادي نوترال             وباهر

 .روباه هايي كه پس از ابتالء به هاري جان سالم به در برده اند طي مطالعه اي به اثبات رسيده است
 به منظور كنترل هاري حيواني در استان خراسان، طرحي به مورد اجراء گذاشته               1373ـ74ي سال هاي   ط

، چناران، قوچان، درگز، شيروان، بجنورد و         مشهد( روستا از شهرستان هاي شمالي        949شد و طي آن جمعا در         
 قالده سگ بوده كه سگ هاي مزبور پس از شناسايي و            22384مليات انجام شده بر روي      ع  .داجرا گردي )  اسفراين

 .قالده گذاري واكسن هاري دريافت و كارت بهداشتي براي آنها صادر شده است
 و بررسي   74 و   73اي شمالي در طي سال هاي      ا توجه به اجراي طرح مبارزه با بيماري هاري در شهره           ب

مقايسه اي تعداد كانون ها و موارد مثبت هاري، كاهش قابل توجهي در تعداد موارد مثبت و تعداد كانون هاي هاري                    
ن، تعداد موارد مثبت با تاييد      تا ديده شده است به طوري كه در هفت شهرستان شمالي اس           73 نسبت به    74در سال   

 . تنزل يافته استن كانو6 كانون به 15 مورد و تعداد كانون ها از 11 مورد به 21از انستيتو پاستور 

 روند زماني و تاثير سن و جنس
ر بعضي از مناطق گرمسيري در فصل پاييز و زمستان به دنبال شيوع هاري سگسانان، موارد هاري                      د

 .انساني هم از شيوع بيشتري برخوردار مي گردد
 20رم موارد هاري، در جنس مذكّر و بيشترين موارد بيماري، در سنين كمتر از                 ريب دو سوم تا سه چها     ق

 .سالگي بروز مي نمايد

 منابع و مخازن، نحوه انتقال بيماري و دوره قابليت سرايت
مامي پستانداران به درجات مختلفي نسبت به ابتالء به هاري، حساسند ولي ميزان اين حساسيت، بر                     ت
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انسان در مقايسه با چندين گونه از حيوانات، نسبت به اين ويروس            .  ت متفاوت باشد  حسب سوش ويروس ممكن اس    
 درصد افرادي كه به وسيله       40ط  قاز مقاومت بيشتري برخوردار مي باشد به طوري كه طي مطالعه اي در ايران ف               

 .حيوانات هار، گزيده شده و تحت درمان قرار نگرفته اند، به اين بيماري مبتال گرديده اند
مثال در آمريكا، اسكونك ها    .  ر مناطق جغرافيايي مختلف، حيوانات وحشي متفاوتي مخزن هاري هستند          د

مخزن بيماري به شمار مي روند و در بسياري از مناطق آفريقا           )  در فلوريدا (و راكون ها   )  در شرق (، روباه ها   )در غرب (
در يك منطقه   .  ن هاري مي باشند  خز كوچك، م  و آسيا و ازجمله، ايران؛ گرگ، شغال و ساير حيوانات گوشتخوار             

مفروض، انتقال بيماري ممكن است ترجيحا به وسيله يك گونه ويژه اي تحقق يابد مثال در كشور آمريكا هاري در                    
 خفاش، در سه بخش اكولوژيك جداگانه، منتقل مي گردد و هر ناقلي مي تواند سويه جداگانه اي                 و روباه و اسكونك  

 . حمل كرده به روش مخصوصي آنرا منتقل نمايداز ويروس هاري را
% 99نسان ندرتا به وسيله پستانداران وحشي، آلوده مي گردد و همانگونه كه قبال نيز اشاره شد سگ ها در                  ا

 .مواردي كه از كل جهان گزارش مي شود مسئول هاري انسان هستند
موارد، هاري  %  75خ مي دهد ولي در      كليه موارد هاري در بين روباه ها ر        %  86 با اينكه     غرب اروپا ر  د

ر كشور  د  .انسان، ناشي از گزش سگ است كه خود منعكس كننده تماس نزديك انسان و سگ مي باشد                        
ر اثر گزش    د  گرگ ها مخازن اصلي هاري به شمار مي روند ولي بيماري، بيشتر             ايران شغال ها و در      هندوستان

 .سگ، گربه و روباه، به انسان منتقل مي گردد
 تئوريك ؛ هاري بايستي از طريق بزاق، ترشحات تنفسي، اشك و ادرار انسان هاي مبتال نيز بتواند                   طور به

به ديگران منتقل شود و حتي در گزارش هاي قديمي، چندين مورد ثابت نشده انتقال انسان به انسان ذكر شده                        
نج موردي است كه در تعقيب پيوند         پ استتنها مواردي كه اخيرا از نظر آزمايشگاهي نيز به اثبات رسيده              است ولي   

دهندگان قرنيه در اثر بيماري نرولوژيك بدون         .  قرنيه در فرانسه، آمريكا، تايلند و مراكش و ايران رخ داده است              
ر از گيرندگان قرنيه، در حدود يك ماه بعد        فچهار ن .  تشخيص، سندروم گيلن باره و فلج شل اندام ها فوت نموده بودند          

ي، در سمت پيوند شده، دچار سر درد پشت كاسه چشمي گرديده و در اثر هاري فلجي تلف شده اند و                     از عمل جراح  
، به علت هاري، تلف     اراك و   تهران شمسي نيز دو نفر از دريافت كنندگان پيوند قرنيه آلوده در             1373در اوائل سال    

 .گرديده اند
ه اي از زنان بارداري كه دچار آنسفاليت        فونت داخل رحمي، در حيوانات به اثبات رسيده است ولي عد            ع

ضمنا حداقل يك مورد انتقال هاري انساني از مادر به            .  ناشي از هاري بوده اند كودكان سالمي را زايمان نموده اند         
 .شيرخوار، گزارش شده است و اين طريقه انتقال، در حيوانات، كامال به اثبات رسيده است

 4به ندرت بيشتر از     ( روز قبل از ظهور عالئم باليني،         10 تا   3از  ، در سگ و گربه       بليت سرايت اوره ق د
در اتيوپي سوش هايي از ويروس هاري كه منبع آنها سگ بوده           .  آغاز شده و در سراسر دوران بيماري ادامه دارد        )  روز

 روز قبل   12  در يك مطالعه  ).   روز 14(است به مدت طوالني تري قبل از شروع عالئم باليني با بزاق منتشر شده اند               
 روز  8از بروز نشانه هاي بيماري در خفاش ها ويروس منتشر شده است، در يك مطالعه ديگر، اسكونك ها حداقل                    

 .قبل از ظهور عالئم بيماري، ويروس هاري را منتشر كرده اند
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  پيشگيري و كنترل

  يشگيري اوليه به منظور حفظ سالمتي افراد سالمپ

ضمنا مردم را بايستي به       .  واكسيناسيون ساليانه عليه بيماري، ايمن كرد       وانات اهلي را مي توان با        حي
خودداري از نگهداري حيوانات وحشي گوشتخوار، در منزل، تشويق نموده آنها را از تماس هاي غير ضروري با                       

 .پستانداران، بر حذر داشت
 وهم اينكه موجب     جمعيت ميزبان حيوانات وحشي را كاهش داد ولي اين كار هم مشكل است               مي توان

روش ديگر اين است كه طعمه جانوران ميزبان را آغشته به واكسن خوراكي نموده و                .  آشفتگي اكولوژيك، مي شود  
 .در مسير آنها قرار دهيم

ر مناطقي كه سگ هاي هار، مخازن اصلي بيماري هستند ريشه كني يا كنترل بيماري امكانپذير مي باشد                د
80در بسياري از مناطق شهري، واكسيناسيون حداقل        .  به مورد اجرا گذاشته شده است     و در بسياري از كشورها نيز       

نابراين مالحظه ميشود كه مهمترين     ب  .درصد جمعيت سگ ها منجر به ناپديد شدن موارد هاري انساني گرديده است           
 .اقدام پيشگيرنده به منظور كنترل هاري انسان، شامل كنترل آن در بين حيوانات اهلي است

. م واكسن كشته شده و هم ضعيف شده ويروس هاري جهت مصرف در حيوانات در دسترس مي باشد                  ه
 بايستي آنها را تا شش      گدر كشورهايي كه هاري، ريشه كن گرديده است به هنگام وارد كردن حيواناتي نظير س                

 واكسن فلوري  اهلي از    ر اغلب كشورها جهت ايمن نمودن حيوانات       د  .ماه، قرنطينه و عليه بيماري، واكسينه نمود       
ين واكسن برحسب دفعات پاساژ سوش ويروس هاري در تخم مرغ جنين دار، شامل دو تايپ                    ا  .استفاده مي شود 

 مرتبه متواليا روي تخم مرغ جنين دار         60 تا 40ه در آن سوش ويروس هاري         ك LEP  واكسن فلوري است يكي   
واكسن ديگري  .  يناسيون سگ هاي بالغ به كار مي رود     اين واكسن در دامپزشكي براي واكس     .  پاساژ داده شده است   

 . مرتبه در تخم مرغ جنين دار، پاساژ داده شده است180ست كه در آن سوش ويروس هاري  اHEP فلوري
ت كنترل هاري در انسان در گرو كنترل آن در حيوانات است كه آنهم در بسياري از                    ير مجموع، موفق  د

 ميليون دوز واكسن    59 به بعد بيش از      1978انجام است به طوري كه از سال         كشورها با نتايج درخشاني در حال       
حظه هاري در   ال كشور اروپايي و آمريكاي شمالي توزيع گرديده موجبات كاهش قابل م             15ضد هاري حيواني در     

ه است  حيوانات را فراهم كرده و عالوه بر آن باعث كاهش تماس حيوانات مشكوك به هاري با انسان ها نيز گرديد                   
 مورد بوده در حاليكه در      261 در فرانسه، فقط     1993و طبق آمارهاي موجود، ميزان موارد هاري حيوانات در سال            

 در آلمان، حدود    1990د و نيز موارد هاري حيوانات در سال           بو مورد، گزارش گرديده      2984 بالغ بر    1990سال  
 . است مورد، كاهش يافته853 به 1993 مورد بوده كه در سال 5572

  روفيالكسي قبل از تماسپ

البته واكسن ديپلوئيد   .  ر چنين مواردي مي توان با آسودگي خاطر به تزريق واكسن هاري اقدام نمود                د
 1/0اكسن انتخابي است و به صورت سه دوز داخل عضالني يك ميلي ليتري يا داخل پوستي                  و)  HDCV  (انساني

در افرادي كه به اقتضاي      .  م يا بيست و هشتم، تزريق مي گردد       ميلي ليتري در روزهاي اول، هفتم، بيست و يك          
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شغلشان ممكن است با حيوانات هار، تماس داشته باشند در صورتي كه سابقه حساسيت شديد نسبت به                            
 .ن هاي قبلي را ذكر نكنند بايد هر دو سال يك بار اقدام به تزريق واكسن يادآور هاري نمودسواك

ت كه در صورت ادامه تماس شغلي بايد هر دو سال يك بار آنتي بادي ضدهاري               لبته توصيه جديدتر، اينس   ا
/   ميلي ليتر    1در سرم، اندازه گيري شود و در صورتي كه مقدار آن ناكافي باشد به تزريق واكسن يادآور به مقدار                       

هشي با ويروس    در آزمايشگاه هاي پژو   كههمچنين كساني   .   ميلي ليتر داخل پوستي اقدام گردد       1/0عضالني يا   
زنده هاري تماس دارند و يا در توليد واكسن هاري، دخيل هستند و در معرض خطر تماس اتفاقي با اين ويروس                        

دهاري را در بدن خود بررسي نموده در صورت ناكافي بودن              ض مي باشند بايستي هر شش ماه يك بار آنتي بادي        
 .عيار آن به تزريق يادآور، اقدام نمايند

 هفته بعد از آخرين نوبت، سرم       2-3 واكسن به صورت داخل پوستي تزريق شود بايد حدود           ر صورتي كه  د
شخص از نظر ميزان آنتي بادي، مورد بررسي قرار گيرد و در صورت ناكافي بودن پاسخ آنتي كري، يك بار ديگر                       

 . دهنداربه تزريق واكسن، اقدام نموده مجددا سرم فرد واكسينه را مورد بررسي قر
 لزوم واكسيناسيون قبل از تماس با هاري عبارتست از افرادي كه ممكن است در معرض خطر                      واردم

ا و كلّيه كسان ديگري كه به اقتضاي         هابتالء به هاري، قرار گيرند، نظير دامپزشكان، بعضي از كاركنان آزمايشگاه            
در صورتي كه واكسن     .  ندحرفه يا موقعيت مكاني خود، ممكن است در معرض تماس با حيوانات هار قرار گير                   

 .ه تعداد سه دوز، استفاده نمود بRVA ديپلوئيد انساني در دسترس نباشد مي توان از واكسن

  يشگيري بعد از تماسپ

ر صورتي كه فردي به وسيله حيوانات، گاز گرفته، ليسيده و چنگ زده شود بايستي به مراكز مجاز،                        د
توجه به شيوع هاري و وضع حيوان مهاجم، تصميمات الزم براي وي            مراجعه نمايد تا با     )  مركز بهداشت شهرستان  (

 .گرفته شود و در صورت لزوم، پروفيالكسي بعد از تماس به مورد اجرا گذاشته شود
 مورد حمله سگ يا حيوانات ديگر قرار           و عضي از افرادي كه به كشورهاي ديگر مسافرت مي نمايند           ب

موطن اصلي خود اقدام پزشكي خاصي از نظر پيشگيري هاري، انجام            مي گيرند، ممكن است تا زمان بازگشت به         
در اينصورت بايد محل مسافرت، زمان وقوع حادثه، شدت ضايعات اوليه، حاالت مختلف حيوان مهاجم قبل                 .  ندهند

 در  ا حيوان زنده يا مرده است و در صورت امكان، اطالعاتي در اين خصوص كه آيا حيوان                 آيو بعد از حمله و اينكه       
اين اطالعات گاهي كامال مفيد واقع ميشود مثال اگر         .  سال هاي اخير، عليه هاري، واكسينه شده يا خير، كسب گردد         

تفي مي گردد زيرا در    منمشخص شود كه مكان حادثه، در ژاپن يا انگلستان بوده است تقريبا موضوع پروفيالكسي،                
ت ولي برعكس در صورتي كه آن فرد به هندوستان            اين كشورها بيماري هاري سال ها قبل، ريشه كن شده اس           

مسافرت كرده باشد خطر بروز هاري مي تواند وي را تهديد نمايد و لذا در چنين مواردي كه در باره وقوع هاري،                         
 .بعد از تماس، به طور كامل اجرا شوده شك و ترديد وجود دارد بايستي اقدامات پيشگيرند

ست كه ويروس هاري را قبل از اينكه بتواند به دستگاه اعصاب، برسد               ر پيشگيري بعد از تماس، هدف اين       د
 :  و لذا هرچه زودتر بايد اقدامات زير انجام گيرد خنثي نماييم
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  ر مورد هارگزيدگان دستورالعمل سازمان جهاني بهداشتد

   كمك هاي اوليه-لف ا

ركيبات شيميايي و طرق فيزيكي،      ظر به اينكه زدودن ويروس هاري از مواضع آلودگي، با استفاده از ت               ن
موثرترين وسيله حفاظت مجروح، از مبتال شدن به هاري است لذا شستشوي فوري زخم ها با آب و صابون يا مواد                      

زيدگي حتي آنهايي  كه به ظاهر       گ دترژانت و حتي با آب تنها بايد صورت گيرد و اين توصيه بايد در مورد هر نوع                  
يا محلول يد در آب،     %  40-70 شود و سپس براي ضدعفوني نمودن زخم ها از الكل             ارتباطي با هاري ندارند اجرا    

كاركنان خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني كشور، پس از شستشوي زخم             شايان ذكر است كه      .استفاده شود 
 . بايد، فرد مصدوم را به مركز درمان پيشگيري شهرستان، ارجاع دهند

 )2 و 1جدول ( نظر پزشك يا به وسيله او  درمان اختصاصي تحت- ب

  نجام كمك هاي اوليه مشروحه فوقا ) 1
مقداري سرم ضدهاري را به ترتيبي كه كلّيه زواياي عميق و بريدگي هاي زخم ها بدان آغشته گردد                    )  2

 در داخل زخم ها و مقداري نيز در چند نقطه اطراف زخم ها تزريق شود
اييكه مقدور باشد بايد به تاخير انداخته در مواردي كه اجتناب ناپذير باشد از               خيه زدن زخم ها را تا ج     ب  )  3

. سرم ضدهاري به ترتيبي كه اشاره شد به طور موضعي استفاده گردد و به كمترين تعداد بخيه اكتفا شود                   
 مورد  اهميت خودداري از بخيه زدن به قدري زياد و سرنوشت ساز است كه در پزشكي نياكان نيز به طور جدي                   

 در صورتي كه اينگونه زخم ها اشتباها بخيه زده شده باشد بايد هرچه                ابن سينا توجه بوده و بنا به توصيه        
 .سريع تر بخيه ها شكافته شود

 .ر صورت لزوم فرد مجروح را عليه كزاز واكسينه نموده، آنتي بيوتيك هاي مناسبي نيز تجويز گرددد ) 4
در شرايط مناسب به مدت طوالني زنده مي ماند ولي در شرايط              زم به ذكر است كه ويروس هاري،          ال

مثال تابش نور آفتاب، سريعا باعث از بين رفتن آن مي شود و در             .  ت، حيات خود را از دست مي دهد      عنامناسب به سر  
 .صورتي كه در معرض هوا قرار گيرد يا خشك شود از بين خواهد رفت

 دقيقه زنده مي ماند ولي جوشاندن به سرعت باعث         30ه مدت    درجه سانتيگراد، ب   58منا گرچه در دماي     ض
همچنين شيره اسيدي معده و پاستوريزه كردن و طبخ مواد غذايي آلوده، به حيات                   .  از بين رفتن آن مي گردد     

ته و در دماهاي زير صفر به        هف  1-2ويروس هاري، خاتمه مي دهد ولي در نسج مغزي در دماي اطاق به مدت                 
 .زنده خواهد ماندمدت چندين سال 

 كشور هايي كه توانايي توليد يا خريد آنرا داشته          رمروزه د  ا )HRIG  (يمونوگلوبولين انساني ضد هاري   ا
اين فراورده از سرم افراد سالمي كه با واكسن هاري،               .  باشند جانشين سرم ضد هاري حيواني گرديده است           

 ميلي ليتري كه هر ميلي ليتر آن        2 به صورت ويال هاي     هيپرايمونيزه شده اند به دست مي آيد و در كشورهاي خارج،        
 واحد بين   150بين المللي است و در ايران در حجم هاي مختلفي كه هر ميلي ليتر آن بيش از                    د   واح 150حاوي  

كيلوگرم، مي باشد كه نصف آن به صورت         /   واحد 20 آن   دوزالمللي، آنتي كر ضد هاري دارد تهيه مي شود و             
ر صورتي كه   د.   محل واكسيناسيون و نصف ديگر در اطراف زخم محل گزيدگي، تزريق ميشود              عضالني و دور از   
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 . ميلي ليتر باشد بايد در دو محل جداگانه تزريق نمود5ميزان تجويز عضالني، بيش از 
صرف مكرّر اين فرآورده، همراه با واكسن ضدهاري، ممنوع اعالم شده است زيرا ممكن است از بروز                    م

ضمنا در صورتي كه بين تزريق ايمونوگلوبولين و واكسن،          .  ل ناشي از تزريق واكسن، جلوگيري نمايد       مصونيت فعا 
اري نمود زيرا در اين موقع در اثر          د به مدت بيش از هفت روز فاصله ايجاد شود بايد از تجويز گاماگلوبولين، خود               

 .ي كننده، توليد شده استواكسيناسيون، در بدن خود فرد واكسينه، به طور فعال، آنتي بادي خنث

  ـ دستورالعمل واكسيناسيون هاري1جدول 
 

 راه تزريق فاصله بين دوزها
اكسن  وتعداد

 يك ميلي ليتري
 وقعيت دريافت كننده واكسنم

 اكسيناسيون قبل از تماس  و 3   عضالني    28 يا 21 و 7و . روزهاي 

 ون بعد از تماس در فرد غيرايمن  اكسيناسيو 5   عضالني    28 و 14 و 7 و 3و . روزهاي 

 اكسيناسيون بعد از تماس در افراد ايمن  و 2   عضالني    3و .   روزهاي 

 اكسيناسيون يادآور به اقتضاي شغل  و 1   عضالني     هر دو سال يكبار

  ـ راهنماي نحوه پروفيالكسي بعد از تماس با هاري2جدول 
 

 درمان توصيه شده
 مشكوك به هاري يا *ناتنوع تماس با حيوا

 هار يا حيواني كه به آن دسترسي نيست
گروه

تماس يا غذا دادن به حيوانات، ليسيده               در صورت وجود شرح حال قابل اعتماد، درمان خاصي الزم نيست
 شدن پوست سالم

1 

 روزي  10شروع واكسيناسيون و سپس در صورتي كه حيوان، طي           
 يا آزمايش هاي اختصاصي     كه تحت نظر قرار دارد سالم بوده و           

 **هاري روي جسد حيوان، منفي باشد قطع واكسن

تماس پوست برهنه با دندان حيوان،               
خراش هاي كوچك يا ساييدگي هاي بدون        

 خونريزي و ليسيدن پوست آسيب ديده

2 

در صورتي كه     .  ***شروع تجويز سريع ايمونوگلوبولين و واكسن     
لم بوده و يا آزمايشات      روزي كه تحت نظر است سا      10حيوان طي   

 اختصاصي هاري در حيوان، منفي باشد قطع واكسن

در صورت وجود يك يا چند گزش يا                
خراش هاي عميق پوستي يا آلودگي مخاط با       

 بزاق

3 

  در آلودگي توسط جوندگان و خرگوش، ندرتا نياز به درمان ضد هاري، مي باشد*
ساير .  به استثناي زماني كه حيوان تهديد شده يا در معرض خطر باشد            .  د  اين دوره فقط براي سگ و گربه به كار مي رو            **

حيوانات اهلي و وحشي مشكوك به هاري بايد به طرز مناسبي كشته و نسوج آن ها با بهره گيري از روش هاي اختصاصي، مورد                      
 آزمايش قرار گيرد

. دارد، مي توان شروع درمان را به تاخير انداخت          اگر سگ يا گربه ظاهرا سالمي از منطقه اي كم خطر، تحت نظر قرار                  ***
 .ضمنا براي خراش هاي كوچك و دور از مراكز اعصاب يا ليسيدن شخص به وسيله حيوان مشكوك نيازي به سرم نمي باشد
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  يشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارضپ

  اختصاصي ندارد و در صورت شروع عالئم، به مرگ منجر خواهد شداين بيماري در حال حاضر، درمان •
 جداسازي بيماران در يك اطاق آرام تا زمان فرا رسيدن مرگ آنها •
 .استفاده از دستكش و لباس و ماسك مناسب به هنگام معاينه بيماران •

 يشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمارپ
 .تثناي يك مورد هاري فلجي، تا بحال هيچ انسان مبتال به هاري زنده نمانده است  به اسـ

  اير اقدامات كنترليس

 قداماتي كه طي طغيان ها، همه گيري هاي بيماري بايد انجام دادا

اري در حيوانات به صورت همه گير، حادث مي گردد ولي در انسان، به صورت تك گير، بروز مي نمايد و                   ه
  : ه نظر مي رسد بطقه اي كه همه گيري حيواني، رخ داده است انجام اقدامات زير، ضروريلذا در من
 منطقه مورد نظر، بايد تحت حفاظت سازمان محيط زيست و ساير ارگان هاي ذيربط قرار گيرد •
 تمامي سگ ها بايد تحت پوشش واكسيناسيون، قرار گيرند •
رچند عقيم سازي سگ ها نيز باعث كاهش جمعيت         سگ هاي ولگرد، بايد جمع آوري و معدوم گردند، ه          •

 .آن ها ميشود و اقدام كنترلي مفيدي به نظر مي رسد

 نابع م
1. Hatami H. History of rabies in traditional medicine’s resources and Iranian research studies: On 
the occasion of the world rabies day (September 28, 2012). Int J Prev Med, 2012;3:593-5. 
 
2. Tomas P. Bleck, Charles E. Rupprecht, Rhabdoviruses, In: Mandell, Douglas, Bennett; Principles 
and Practice of Infectious  Diseases, 7th edition, 2010. 
 
3. WHO Expert Consultation on Rabies (2004: Geneva, Switzerland) WHO Expert Consultation on 
Rabies: first report. (WHO technical report series; 931), World Health Organization 2005, PP. 1-121 
 
4. Alan CG. Rabies Virus and other Rhabdoviruses, In: Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jamesson, 
Loscalzo. Harrison's Principles of Internal Medicine. 18th edition, 2012. pp 1611-17. 
 
5. Arjun Srinivasan, Elizabeth C. Burton . . . Transmission of Rabies Virus from an Organ Donor to 
Four Transplant Recipients, New England Journal of Medicine, 2005; 352: 1103-11. 
 
6. Rodney E. Willoughby, Jr. . . . Survival after Treatment of Rabies with Induction of Coma, New 
England Journal of Medicine, 2005;352:2508-14. 
 
7. Charles E. Rupprecht, Robert V. Gibbons, Prophylaxis Against Rabies, New England Journal of 
Medicine, 2004;351:2626-35. 
 
8. Avindra Nath, Joseph R. Berger, Rabies, in : Goldman, Ausiello, Cecil Textbook of Medicine, W.B. 



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9كتاب جامع بهداشت عمومي                                                        فصل /  1181

 

 
 

Saunders  Company, Philadelphia, 22nd  edition, 2004, pp. 2341-42.  
 
9. Stanley A. Plotkin H. Fred Clark; Rabies, in : Feigin, Cherry, Demmler, Kaplan, Textbook of  
Pediatric Infectious Diseases, 5th edition, 2004, pp. 2347-64. 
 
10. David L. Heymann (edit.): Control  of Communicable Diseases Manual, An Official report of the 
American Public Health Association; 18th Edition, 2004, pp. 438-47. 
 
11. Paul D. Hoeprich-M. Golin Jordan, Infectious Diseases J. B. Lippincott Company Philadelphia / 
5th edition 1994.   
 
12. Weatherall-Ledingham-Warrell, Oxford Textbook of Medicine oxford  University Press Inc. New 
York Second edition, 1987.   
 
13. John R. Patterson ,Rabies a growing threat van Nostrand ( UK) Co. Ltd  Publisher 1983.   
 
14. Donnees Serologiques sur la rage Vulpine Etudiee en Iran /(Y. Karimi, A. Fayaz, H. Teymouri) 
/Acta Medica Iranica, Vol xviii 1975.   
 
15. Marguerite Pappaioanou; Antibody Response to Pre-exposure Human Diploid Cell Rabies 
Vaccine, The New England Journal of Medicine, Vol. 314 No. 5, 1986  . 
 
16. A.B. Christie ; Infectious Diseases Epidemiology and Clinical Practice, 4th Edition, 1987.  
17. Wingarden and Smith / Cecil Textbook of Medicine Sanders Publisher.  17th edition / 1985.   
18. A. Afshar & M. Bahmanyar; Contribution to the Detection of Inapparent Rabies in Stray Dogs, 
Veterinary Record, December, 2nd , 1972.  
19. WHO, Rabies, Fact Sheet N°99, September 2012.    
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/  
20. WHO Meeting on European Cooperation on Oral Vaccination of Foxes Against Rabies; Weekly 
Epidemiological Record, WHO, No. 9, 1994. 
21. Two Rabies Cases Following Corneal Transplantation; a Report From Ministry of Health, 
Weekly Epidemiological Record, No. 44, November 1994 )براساس گزارش بخش هاري انستيتو پاستور ايران(  
22. WHO Technical Report Series 624, Geneva, 1992 .  
23. Zoonoses control, Bat rabies: Weekly Epidemiological Record, WHO, No. 34, 1996, pp. 256-57. 
24. Zoonoses control, Rabies situation and trends in Asia; Weekly  Epidemiological Record, WHO, 
NO 35, 1997, pp. 266-268. 
25. Rabies Management Gideline, A compendium of rabies control measures and planning strategies 
compiled by the Maine Rabies Work Group – 2005, pp. 1-107. 
 

ـ 26 اري بخش ه /     ساله هاري در ايران         25 و آمار    1994 گزارش انستيتو پاستور ايران به سازمان جهاني بهداشت در سال               
 ).دكتر احمد فياض(انستيتو پاستور ايران 

ـ 27 وزارت بهداشت، ويرايش      تحقيقات و فنĤوري   بانك اطالعاتي رايانه اي قانون ابن سينا، حوزه معاونت       :  قانون در طب  :    ابن سينا    
 .htm.LIBRARY/persian/ir.hbi.elib.www://tpht  7087ـ7109، صفحات 1377دوم، سال 

  تحقيقات اخير انستيتو پاستور ايران در جهت نجات هار گزيدگان ، دكتر بهمنيار، دكتر نورصالحي،  دكتر سيماني،  دكتر فياض ـ28
 . 1363 دي ماه 25- 29، صفحات 1 مجله علمي انستيتو پاستور ايران، شماره ، 

مجله علمي انستيتو پاستور        /    1360 مورد آن در سال      19بيماري هاري در ايران و گزارش       /     ديار   - دكتر كتابي    -هدايت    كترد+    
 . 1363 دي ماه 36-45 صفحات 1ايران شماره 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر رضا لباف قاسمي / 6گفتار  / 9فصل 

 EPIپايش و ارزشيابي برنامه 
 فهرست مطالب

 
 1183....................................................................................................................:اهداف درس 

 1183..............................................................................................................................:مقدمه

 1184......................................................................................................پايش پوشش ايمن سازي

 1184...............................................:براي پائيدن پوشش ايمن سازي، قدمهاي زير بايستي برداشته شود 

 1184............................................................................................................. ـ  برنامه ريزي1

 1185.................................................................................... ـ  جمع آوري داده هاي ايمن سازي2

 1185......................................................................................................ايمن سازي كودكان

 1185...................................................)واكسن كزاز يا توام بزرگسال(ايمن سازي توكسوئيد كزاز 

 1185.......................................................................................... ـ  تحليل داده هاي ايمن سازي3

 1186........................................:ايمن سازي ماهانه مي توان استفاده هاي زير را نموداز نمودار پايش 

 1186....................................................................................................ارزيابي پوشش ايمن سازي

 1186.............................................................................................................اندازه گيري كمي

 1186...................................................... ـ  بررسي پوششها به صورت سه ماه به سه ماه و ساالنه1

 1187.................................................................................................... ـ  بررسي خوشه اي2

 1187........................................................................................................ ـ  بررسي سريع3

 1187............................................................................................................اندازه گيري كيفي

 1187............................................................................................ ـ  بررسي تيتر آنتي بادي1

 1188...............................................................................................:ز بيماري ها ـ  مراقبت ا2
 
 
 



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9                                    فصل كتاب جامع بهداشت عمومي                   /  1183

 

 
 

 
 
 

 EPIپايش و ارزشيابي برنامه 
 

 دكتر رضا لباف قاسمي
 حوزه معاونت سالمت وزارت بهداشت

 

 هداف درس ا
 

  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
  را نام ببردEPIاهداف مهم  

  را شرح دهدEPI شاخص  هاي دست يابي به 

  را نام ببردB ، سه گانه، فلج اطفال، سرخك و هپاتيت BCGجمعيت هدف براي واكسن هاي  

 جمعيت هدف براي توكسوئيد كزاز يا توام را نام ببرد 

 پايش پوشش ايمنسازي را تعريف كند 

 راه هاي پائيدن پوشش ايمنسازي را با ذكر مثال، شرح دهد 

 را شرح دهدنحوه ارزيابي پوشش ايمنسازي  

 

 مقدمه
و )  Morbidity(كاهش ابتالء    واكسيناسيون گروه هاي در معرض خطر به منظور         EPIاز اهداف مهم     

بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن و نهايتا كنترل، حذف و ريشه كني اين               )  Mortality(كاهش مرگ و مير     
داف، پوشش ايمن سازي يعني نسبت افراد         بيماري ها مي باشد كه يكي از شاخص هاي مهم رسيدن به اين اه              

 سه گانه، فلج اطفال،     BCGجمعيت هدف كه واكسن دريافت كرده اند مي باشد، جمعيت هدف براي واكسن هاي              
تمامي زنان درسين باروري    )  واكسن كزاز يا توام   (كودكان زير يك سال و براي توكسوئيد كزاز          Bسرخك و هپاتيت    

 لذا براي رسيدن به هدف پوشش ايمن سازي كه معموال به درصد عنوان مي شود                و مخصوصا زنان حامله مي باشد    
و ساالنه يا در برنامه هاي مختلف توسعه اقتصادي اجتماعي مشخص مي گردد، پايش و ارزشيابي پوشش به طور                    

 .مرتب و مداوم بايستي انجام گيرد
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 پايش پوشش ايمن سازي 
ور نشان دادن كيفيت مطلوب اجراي برنامه ايمن سازي و             پايش به معني كنترل منظم برنامه به منظ          

همچنين نشان دادن اينكه آيا به اهداف از پيش تعيين شده خواهيم رسيد يا خير و در صورت منفي بودن پاسخ،                        
 : بررسي علل و رفع آن ها مي باشد كه مهمترين علل آن به اختصار، به شرح زير مي باشد 

ه معني عدم مراجعه بعدي كودكان و زناني كه تحت پوشش ايمن               ب)  Drop-outs( ـ افت شدگان      1
 .سازي قرار گرفته اند

به معني اينكه كودكان و زناني كه احتياج به         )  Missed opportunities( ـ  فرصت هاي از دست رفته        2
 واكسينه  ايمن سازي دارند و در مراكز بهداشت نيز حضور مي يابند ولي به داليل مختلف توسط پرسنل بهداشتي                   

 .نمي شوند
به معني اينست كه كودكان و زنان به داليل غير از عدم            )  Never reached( ـ  هرگز ديده نمي شوند       3

 .دسترسي جغرافيايي از خدمات ايمن سازي استفاده نمي كنند
به معني اينست كه جمعيت هدف       )  lack of geographic access( ـ  عدم دسترسي جغرافيايي         4
 در حوزه مراكز بهداشتي درماني زندگي نمي كنند از خدمات ايمن سازي اين مراكز بي بهره مي مانند                    بدليل اينكه 

الزم به توضيح است كه هر يك از عوامل فوق داراي بحث هاي تفصيلي مي باشد كه از حوصله اين نوشته خارج                       
 .مي باشد

  :براي پائيدن پوشش ايمن سازي، قدم هاي زير بايستي برداشته شود 
  ـ  برنامه ريزي 1
  ـ  جمع آوري داده هاي ايمن سازي 2
  ـ  تحليل داده هاي ايمن سازي 3
  ـ  اقدام مفيد و موثر4

  ـ  برنامه ريزي 1
براي برنامه ريزي بايستي هدف ساالنه پوشش ايمن سازي را براساس دستاوردهاي سال قبل مشخص و                 

علل پديد آمدن آن ها را مشخص و در صورت كاهش پوشش، راه            بررسي نمود، در بررسي ساالنه بايستي مسائل و         
حل هايي را انتخاب نمود و باالخره برنامه اي براي افزايش پوشش ايمن سازي طراحي كرد ولي بايد توجه داشت                     
چنانچه براي سنجش ميزان موفقيت ها تا پايان سال صبر كنيم، ممكن است مسائلي را كه در طول سال اتفاق                       

ل نشده باقي بماند و پوششي كه در انتظار آن هستيم حاصل نشود، وقتي براي پايش پوشش، برنامه                      مي افتد ح 
ريزي مي كنيم اولين قدم اطمينان از چگونگي جمع آوري و ثبت اطالعات در باره ايمن سازي مي باشد براي اينكار                   

 . نمايدواحد ارائه خدمات ايمن سازي بايستي اطالعات روزانه را به طريق ذيل ثبت
 برگ چوب خطي روزانه  •
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 صدور كارت براي هر فرد •
 نگهداري يك نسخه كارت ايمن سازي يا ثبت در پرونده ايمن سازي  •

 
 .سپس مسئولين رده باالتر از گزارش هاي روزانه يك خالصه به يكي از صورت هاي زير بايستي تهيه كند 

 
 گزارش هاي ماهانه ايمن سازي  •
  نمودارهاي پايش ايمن سازي •

  ـ  جمع آوري داده هاي ايمن سازي 2
 : در برگه هاي روزانه چوب خطي دو قسمت با مشخصات ذيل وجود دارد

 
 ايمن سازي كودكان 

هر وقت كودكي به يكي از واحدهاي ارائه خدمات ايمن سازي مراجعه مي نمايد بايد به وضعيت ايمن                      
نند يا تزريق نمايند، بعد از ايمن سازي كودك، كارمند بايد         سازي او توجه و هر واكسني را كه الزم است به او بخورا            

اطالعات مربوطه را در كارت ايمن سازي كودك و در برگه روزانه چوب خطي و همچنين در پرونده خانوار كودك                     
ثبت و عوارض احتمالي واكسن و وقت مراجعه براي دريافت نوبت بعدي همان واكسن يا واكسن هاي ديگر را                       

 .ايديادآوري نم
 

 ) واكسن كزاز يا توام بزرگسال(ايمن سازي توكسوئيد كزاز 

 .به همان طريق ايمن سازي كودكان بايستي اقدام گردد 
در پايان ماه برگ هاي روزانه چوب خطي جمع و مجموع ايمن سازي هاي آن ماه مشخص مي گردد و                     

پايش ايمن سازي كه براي واكسن هاي      سپس جمع ايمن سازي ها بر حسب انواع واكسن ها مشخص و روي نمودار            
 .مختلف و به صورت تجمعي تهيه شده است ثبت مي گردد

  ـ تحليل داده هاي ايمن سازي 3
 : پس از رسم واكسن ها بر حسب عدد تزايدي روي نمودار مربوطه، نتايج بايستي تحليل گردد 

 يا باالي آن باشد نشان دهنده         مقايسه خط تزايدي با خط هدف ساالنه اگر خط پوشش منطبق بر خط هدف                 
 .اينست كه پيشرفت برنامه ايمن سازي در مورد آن واكسن خوب است

اگر خط تزايدي كل براي واكسني پايين خط هدف ولي نزديك به آن باشد پيشرفت برنامه ايمن سازي                     
 .بد نيست
 برنامه ايمن سازي    اگر خط تزايدي كل خيلي پايين تر از خط هدف باشد نشانه وجود مسائل جدي در                   

 .است
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 : از نمودار پايش ايمن سازي ماهانه مي توان استفاده هاي زير را نمود

  ـ برآورد ميزان جاري پوشش واكسن هاي هدف در اين ماه 1
 ـ مقايسه آمار اين ماه با رقم ماه قبل به منظور اينكه آيا تغييري پديد آمده است يا خير و آيا رقم ايمن سازي ها                          2

 .ش يافته يا كم شده استافزاي
 . ، مسائل و علل آن ها را بايستي مشخص نمود2 ـ در صورت تغييراتي در بند 3
   ـ اقدام4

بعد از تحليل داده هاي مربوط به پوشش ايمن سازي و بررسي ساير اطالعات مرتبط با خدمات ايمن                       
بر ارقام ايمن سازي ها تاثير ذا رده و        سازي مي توان قضاوت كرد كدام فعاليت مطلوب است، همچنين مسائلي كه              

علل آن را نيز مي توان مشخص نمود و در نتيجه علل احتمالي اين اتفاق نيز مشخص مي گردد، لذا بايستي راه حل                     
براي تعيين راه  حل ها بايستي به برنامه ساالنه نظر افكند و در            .  مسئله و تقويت بفعاليتها در برنامه كاري قرار گيرد        

به هر حال بايستي راه     .   بعضي از فعاليت ها هنوز اجرا نشده كه قبال پيش بيني شده است به اجرا در آورد                 صورتيكه
حلّي را انتخاب نمود كه علّت يا علل مشخص مسئله را هدف قرار دهد در اين راستا ممكن است به فكر تامين                          

ه را حل كند و از وقوع آن در آينده جلوگيري             منابع جديدي بود نهايتا راه حل هاي ارائه شده بايستي بتواند مسئل            
 .نمايد

 ) Evaluate Immunization Coverage(ارزيابي پوشش ايمن سازي 

 اندازه گيري كمي 
 
  ـ  بررسي پوشش ها به صورت سه ماه به سه ماه و ساالنه 1

 فرم هايي تهيه شده    در اين طريق عالوه بر دريافت اطالعات ماهانه از استان ها به منظور پايش برنامه،                
تهيه اطالعات در اين فرم ها به صورت شهرستاني بوده         .  است كه هر سه ماه و مجموعا بطور ساالنه تهيه مي گردد          

و براي تعيين موقعيت پوشش هر شهرستان نيز سه قسمت شهر، خانه هاي بهداشت و تيم هاي سيار، مورد ارزيابي                   
 : م ها استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند عبارتند ازشاخص هايي كه از اين فر. قرار مي گيرند

 
 پوشش نوبت سوم واكسن ثالث در كودكان زير يك سال  •
 پوشش نوبت سوم واكسن پوليو در كودكان زير يك سال  •
 در كودكان زير يك سال  Bپوشش نوبت سوم واكسن هپاتيت  •
 پوشش واكسن سرخك در كودكان زير يك سال  •
 در كودكان زير يك سال  BCGكسن پوشش وا •
 افت واكسيناسيون نوبت سوم به نوبت اول واكسن ثالث  •
 افت واكسيناسيون نوبت سوم به نوبت اول واكسن پوليو •



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9                                    فصل كتاب جامع بهداشت عمومي                   /  1187

 

 
 

   Bافت واكسيناسيون نوبت سوم به نوبت اول واكسن هپاتيت •
 پوشش واكسيناسيون كزاز يا توام بزرگسال در زنان باردار •

 
 ) Cluster Survey( اي  ـ  بررسي خوشه2

حال آنكه  .  بررسي خوشه اي يك روش تحقيق است كه شمار كمي از جمعيت هدف را منظور مي كند                   
داده هاي فراهم شده از لحاظ آماري معتبر هستند، خوشه، گروهي است كه بطور تصادفي انتخاب مي شود، در اين                    

مي شود يا اگر ارزيابي پوشش توكسوئيد كزاز مورد          كودك در گروه سنّي است كه ارزيابي          7تحقيق شامل حداقل    
 خوشه است و داراي     30 كودك در گروه سنّي خاص است، تحقيق پوشش شامل            7نظر باشد شامل مادران الاقل      
 .معيارهاي زير براي اعتبار است

 70  درصد است بطور مثال اگر تحقيق، پوشش ايمن سازي نمونه اي را              ±  10حدود درستي نتايج تحقيق      
 درصد است، يعني    95 درصد خواهد بود، سطح اطمينان        60-80درصد نشان دهد پوشش در جمعيت هدف بين           

 .داده هاي حاصل تحقيق نوزده بار از بيست بار در حد درستي تعيين شده خواهد بود
تحقيقي كه روش نمونه برداري خوشه اي را بكار مي گيرد فقط اين اجازه را مي دهد كه در باره كل                          

معيت مورد تحقيق نتيجه گيري نمود، مقايسه بين خوشه ها و زير گروه هاي كل جمعيت مورد تحقيق مقدور                      ج
نيست، مثال اگر بخواهيم جمعيت شهري و روستايي يا گروه هايي از جمعيت را كه استراتژي هاي ايمن سازي                       

 در هر گروه انجام دهيم، اگر بخواهيم         گوناگون بكار برده اند با هم مقايسه كنيم، مي بايست تحقيقات جداگانه اي           
پوشش جامعه را در نقاط مختلف كشوري مقايسه نماييم، بايد تحقيقات جداگانه اي را در هر نقطه از كشور انجام                      

 .داد
 
 ) Rapid test( ـ  بررسي سريع 3

 75ود  هنگام نظارت در شهرستان ها ضمن بررسي دفاتر واكسيناسيون مي توان وضعيت واكسيناسيون حد             
خانوار اطراف مركز بهداشتي درماني را از روي كارت واكسيناسيون بررسي و در فرم مربوطه وارد كرده و مورد                        
تجزيه و تحليل قرار داد، يا در خانه هاي بهداشت و تيم هاي سياري با مراجعه بـه درب تعدادي از منازل وضعيت                       

 .  ادواكسيناسيون كودكان و مادران را مورد بررسي قرار د

 اندازه گيري كيفي 
 
  ـ  بررسي تيتر آنتي بادي 1

در اين روش تيتر آنتي بادي بر عليه بيماري هاي مختلف قابل پيشگيري با واكسن اندازه گيري مي شود،                   
 كودك  350 كودك از گروه هاي سنّي مورد نظر در شهر و           350اين روش نيز يك روش تحقيقي است كه در آن از            

 سي سي خون تهيه و بعد از جدا نمودن سرم به آزمايشگاه جهت                5ي مورد نظر در روستا حدود        از گروه هاي سنّ  
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اندازه گيري تيتر آنتي بادي ارسال مي گردد، در حال حاضر اندازه گيري تيتر آنتي بادي در تعدادي از استان هاي                      
وس شناسي دانشكده بهداشت     ساله با همكاري بخش وير     11ـ14 ساله و نوجوانان     2ـ3كشور در گروه هاي سنّي     

 .دانشگاه تهران و مركز مديريت بيماري ها در حال اجرا مي باشد
 
 :  ـ  مراقبت از بيماري ها2

در اين روش با جمع آوري موارد ابتال و مرگ و مير بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن و بررسي از                        
ايسه آن با سال ها يا ماه هاي گذشته مي توان بر اثر          نظر جنس، سن، شهر، روستا و وضعيت واكسيناسيون آنان و مق          

 .بخشي واكسن تكيه نمود
 

 منابع 
 

  .WHO ـ ها بيماري مديريت مركز ايمنسازي، پوشش ارزشيابي برنامه ـ 1 

  .WHO ـ ها بيماري مديريت مركز ،كنيد پايش را ايمنسازي پوشش ـ 2

 .ها بيماري مديريت مركز ايمنسازي، اي خوشه بررسي ـ 3

 .ها بيماري مديريت مركز ايمنسازي، آماري هاي فرم ـ 4

 .تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده ها، بيماري مديريت مركز پوليو، و سرخك پادتن گيري اندازه تحقيقاتي طرح ـ 5
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اران،ذام، يكي از بيماري هاي مسري است كه گاهي از پدر و مادر به كودكان آنها و از بيمج
به همسايگان آنان انتقال مي يابــد و با وضعيت نامطلوب مسكــن و تغذيه نيز مرتبط است 

 (K4FA3G3F1-3)قانون در طب، ابن سينا

 اپيدميولوژي و كنترل جذام
 

 دكتر  حسين حاتمي
 دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 هداف درس ا

   از گذراندن اين درس، بتواندنتظار مي رود فراگيرنده، پس ا
 اهميت بهداشتي جذام را بيان كند 

 اهميت اجتماعي كشف به موقع و درمان صحيح جذام را توضيح دهد 

 سير طبيعي جذام درمان نشده را شرح دهد 

 وضعيت فعلي جذام در سطح جهان و ايران را توضيح دهد 

 ا بيان كندتاثير عوامل مساعد كننده بر ميزان بروز و شيوع بيماري ر 

 منابع و مخازن و راه هاي انتقال بيماري را توضيح دهد 

 حساسيت و مقاومت افراد در مقابل جذام و ميزان قابليت سرايت آن را بيان كند 

 راه هاي پيشگيري اوليه جذام را ذكر كند 

 نحوه پيشگيري ثانويه و ثالثيه جذام را شرح دهد 

 

 كليات
ان ها گرديده و موجبات    سماري ديگري باعث ايجاد رعب و وحشت ان        ذام، در طول تاريخ بيش از هر بي        ج

انزواي اجتماعي آنان را فراهم كرده است اين ناخوشي كه قدمت زيادي دارد نوعي بيماري التهابي مزمن است كه                    
ه عنوان   ايجاد مي شود و طيف باليني آن وابسته به پاسخ ايمني ميزبان بوده هرچند ب               مايكوباكتريوم لپرا به وسيله   

اعث ب)  Lepromatous  (لپروماتوزعصاب محيطي، مطرح است ولي در نوع           ا بيماري مزمن باكتريايي پوست و     
 را از نقطه نظر      "مورد جذام "كارشناسان سازمان جهاني بهداشت،      .  گرفتاري راه هاي تنفس فوقاني نيز مي شود      

گ با  ن كه دچار ضايعات هيپوپيگمانته يا قرمز ر         يك مورد جذام، عبارتست از شخصي       :كاربردي، چنين تعريف كرده اند   
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فقدان قطعي حس، درگيري اعصاب محيطي، به صورت ضخيم شدن واضح و از دست دادن حس و اسمير پوستي مثبت                     
 .از نظر باسيل هاي اسيدفاست، به صورت منفرد يا مجموعه اي از اين تغييرات، باشد

اين باسيل در محيط كشت        .  ستا)  Mycobacterium lepra  (، مايكوباكتريوم لپرا   امل بيماري ع
باكتريولوژيك يا كشت سلولي رشد نمي كند ولي در هر گرم نسج كف پاي موش، به ميزان يك ميليون عدد تكثير                     

 باعث عفونت منتشر، مي گردد و يك تا ده بيليون در             باندي 9آرماديلوي  يافته و در بدن يكي از جوندگان به نام           
ز نظر ويژگي هاي    ا ست كه ا)  Acid fast  (م به اسيد  ومايكوباكتريوم لپرا يك باسيل مقا     .  بدهر گرم، تكثير مي يا   

اين ارگانيسم، رشد بسيار كندي دارد،      .  آنتي  ژنيك، بيوشيميايي و مورفولوژيك، شبيه ساير مايكوباكترياسه ها مي باشد       
 . روز، تكثير مي يابد11-13به طوري كه در نسج نرم كف پاي موش در عرض 

  ير طبيعيس
 عامل جذام به بدن انسان، دقيقا مشخص نشده است ولي به نظر مي رسد دستگاه تنفس فوقاني                  اه ورود ر

 سال و   4  توبركولوئيد سال است و به طور متوسط براي جذام           20 ماه تا    9 آن در محدوده     دوره نهفتگي باشد و   
 اطفال، كمتر از سه ساله، يافت مي شود ولي با اين           بيماري به ندرت در   .   سال مي باشد  8 حدود   لپروماتوزبراي جذام   

 ماهه بوده است؛    5/2رديده به طوري كه كم سن ترين آنها          گ وجود، ده ها مورد آن در كودكان زير يك سال گزارش        
 . نادر بودن بيماري در كودكان، مي تواند ناشي از طوالني بودن دوره نهفتگي بيماري باشد

يماري، پس از طي    ب  .دوره، در نوع لپروماتو، طوالني تر از توبركولوئيد است         الزم به تاكيد است كه اين        
 بينابيني  ،)BB  ( بينابيني ،)TT) (Tuberculoid  ( توبركولوئيد ،)LL(دوره نهفتگي به يكي از اشكال لپروماتو           

ي كه درمان   ظاهر نموده و در صورت    ت)  Indeterminate  ( نامشخص و)  BL  ( بينابيني لپروماتو  ،)BT  (توبركولوئيد
به طوري كه قبل از كشف آنتي بيوتيك ها          .  نشود هريك از اين حاالت، با سير جداگانه اي ادامه خواهد يافت              

م لپروماتو به علت عفونت هاي مداخله گر، انسداد حلق، يا نفريت آميلوئيدي، جان خود را دير يا زود                  امبتاليان به جذ  
در حالي  .   سالم به در مي بردند كوري، عارضه شايعي به حساب مي آمد          از دست مي دادند و در آنهايي كه موقتا جان        

 اكثر مبتاليان به نوع بينابيني و بينابيني لپروماتو،           و)  BT  (كه عده اي از مبتاليان به نوع بينابينيِ توبركولوئيدي         
ي بيماران مبتال به    تدريجا دچار ضعف ايمني سلولي شده و بيماري آنها به سمت نوع لپروماتو، پيشرفت مي كرد ول                 
 . جذام توبركولوئيد، و سه چهارم مبتاليان به نوع نامشخص، سرانجام، خودبخود بهبود مي يافتند

 در پيش آگهي آن حتي در عصر قبل از كشف آنتي بيوتيك ها نيز مورد                ن زودرس ادرم  تشخيص و تاثير  
 به تازگي مبتال به جذام شده و اوائل          كسي كه “:   مي نويسد ابن سينا توجه صاحبنظران، بوده است به طوري كه         

يت ثابتي پيدا كرد اگر     ضعاما وقتي بيماري ريشه دوانيد و و      !    بيماري را طي مي كند اميد به معالجه اش بيشتر است         
 .”هم معالجه شود بسيار مشكل است

حتي ا درمان زودرس بيماري، پيش آگهي آن بسيار مطلوب خواهد بود، به طوري كه مرگ ناشي از آن                     ب
در نوع لپروماتو، بسيار نادر بوده در اثر آميلوئيدوز ثانويه، حادث مي گردد كه آنهم با تشخيص و درمان به موقع                         

 به وسيله تاليدوميد، از ميزان بروز اين عارضه خطير و مرگ ناشي از آن                   ،)ENL  ( لپروزوم مواكنش اريتم ندوزو  
ه بيماري آنها دير      ك BB و    BT   مبتاليان به نوع    بديهي است كه آسيب وسيع اعصاب، در         .  كاسته مي گردد 
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ه طرز مناسبي درمان نشده است ممكن است عارض          ب)  Reversal  (تشخيص داده شده و يا واكنش هاي برگشتي      
بيماراني كه دچار ضايعات ناشي از بي حسي اندام ها هستند در صورتي كه به اقدامات درماني، پاسخ ندهند                    .  گردد

همچنين ايريديوسيكليت،  .  م و استئوميليت مي گردند و گاهي قطع عضو، در آن ها الزم مي شود           دچار تغيير شكل اندا   
 .د و كاتاراكت نيز به نحو شايعي در نوع لپروماتو حادث گرددوت منجر به كاهش بينايي يا كوري شسممكن ا

كه در تماس يافتگان    كته ديگري كه در رابطه با سير طبيعي جذام، بايد مورد توجه، قرار گيرد اين است                  ن
 با شيوع زيادي مثبت مي شود و لنفوسيت هاي تغيير شكل يافته ويژه             لپروميننزديك با اين بيماران، تست پوستي       

ادي كه با بيماران جذامي تماس نزديك داشته اند        فرمايكوباكتريوم لپرا و آنتي بادي هاي ويژه اين مايكوباكتريوم در ا         
 . باليني، مي شوندبيماري، تنها نسبت كمي از افراد، دچار عفونت بودن حاكي از آنست كه عليرغم شايع

  وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري
ر  د WHO  يشترين موارد جذام، مربوط به جنوب شرقي آسيا، آمريكا و آفريقا مي باشد و طبق گزارش                 ب
دا تشخيص داده شده است در       مورد جذام، اعم از موارد مزمن و مواردي كه جدي            181941 تعداد   2012آغاز سال   

 كشف شده است بالغ بر       2011همچنين موارد جديدي كه در سال        ).  1جدول  (سطح جهان شناسايي شده است       
 . مورد بوده كه نسبت به سال هاي قبل، روند كاهنده اي را نشان مي دهد219075

شيوع در    (2011 و موارد جديد در سال        2012 ـ  موارد جهاني جذام در آغاز سال           1جدول  
10000( 

 2010موارد جديدي كه در سال 
تشخيص داده شده است

تعداد موارد موجود 
2011در آغاز سال  منطقه جغرافيايي

)64/0 (117147  )64/0 (160132  جنوب شرقي آسيا 

)40/0 (34801  )75/8 (36832  قاره آمريكا 
)35/0 (15006  )14/3 (12673  آفريقا 

)05/0 (7619  )05/0 (4346 ب اقيانوس آرامغر   
)12/0 (7368  )30/0 (5092  شرق مديترانه 

)34/0 (181941 )06/4 (219075 كل موارد
 

 2/1، تعداد   1997به طوري كه در سال        .         روند كشف موارد جديد بيماري همواره رو به كاهش بوده است            
 باعث  1999 تا   1991 جذام از سال      ميليون نفر در سطح جهان، مبتال بوده اند ولي كاربرد وسيع داروهاي ضد               

 كشور آندميك   122 از مجموع    1999آنان گرديده و در پايان سال       %)  86( ميليون نفر    10معالجه و بهبودي حدود     
گرديده اند و  )  موارد كمتر از يك نفر در هر ده هزار نفر جمعيت            ( كشور، موفق به حذف اين بيماري      98جذام، قريب   

 . به روند رو به كاهش خود ادامه داده است2012 مورد كاهش يافته و تا سال 763262 اين رقم به 1991در سال 
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 2001-2011 ـ روند كشف موارد جديد جذام طي سالهاي 1نمودار 

  وضعيت بيماري در ايران
وع بيماري جذام را به     ر اساس اعالم سازمان جهاني بهداشت، كشور ايران، جزو كشورهايي است كه شي             ب

 اين بيماري به عنوان يك معضل         حذفكمتر از يك مورد در هر ده هزار نفر جمعيت، كاهش داده و در راه                      
 بر اساس   1371عداد مجذومين ايران در سال      ت  . موفق گرديده است   2000بهداشت عمومي، قبل از فرا رسيدن سال        

 هزار نفر،   10-14اد فقط   دمتذكر گرديده اند كه از اين تع       هزار نفر، گزارش شده و        30-45منابع مختلف، حدود    
ضمنا مشخص شده است كه خط سير مناطق جذام خيز كشور، از خراسان شروع شده و پس از                    .  شناسايي شده اند 

گذشتن از مازندران، گيالن، زنجان و آذربايجان، به كردستان و كرمانشاه، منتهي مي گردد و همچنين مشخص                    
نفر جذامي در هر ده هزار نفر جمعيت، آلوده ترين استان و               4/8ع  آن زمان، استان گيالن با شيو     شده است كه در     

و آذربايجان  )   در ده هزار   2/7(، كردستان   ) در ده هزار   3/7(، زنجان   ) در ده هزار   1/8(پس از آن آذربايجان شرقي      
ام در  جذ آن زمان جزو مناطق هيپرآندميك       ، قرار داشته اند و به عبارت ديگر، كشورمان در        ) در ده هزار   9/6(غربي،  

ولي همانطور كه از گزارش هاي سازمان جهاني        )   مورد در هر ده هزار نفر جمعيت        5ـ15(سطح جهان بوده است     
 مورد در هر ده هزار نفر       1كمتر از   (بهداشت، برمي آيد امروزه در زمره كشورهايي كه به سطح حذف جذام رسيده ايم              

  .قرار داريم) جمعيت
 ايران اين است كه بيماري در بين مردم كشور ما بيش از ساير              مز نظر عوارض، اصوال از اختصاصات جذا      ا

ضمنا اين بيماري در مناطق سردسير كشور، اغلب به           .  مناطق جهان، عوارض مهمي از خود به يادگار مي گذارد          
پروماتوز و دافع باسيل، شايع      شكل عصبي ظاهر مي گردد، در حالي كه در نواحي مرطوب و گرمسيري، شكل ل                 

 .موع، عوارض عصبي و مخصوصا عوارض چشمي در ايران، شايعتر از ساير مناطق دنيا مي باشدمجمي باشد و در 

2011  2010     2009   2008  2007  2006   2005  2004      2003     2002     2001  

تعداد موارد

سال
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ذام، روند زماني خاصي ندارد و با توجه به طوالني بودن دوره نهفتگي، باعث طغيان يا همه گيري هاي                   ج
 .ه شده استتضي از كشورهاي آندميك از ميزان بروز آن كاسدوره اي، نمي گردد و حتي با صنعتي شدن بع

 وضعيت فعلي جذام كشور بر اساس گزارش مركز مديريت بيماري هاي واگير
هاست كه اين بيماري در جمهوري اسالمي ايران به مرحله            اكنون موارد جذام بسيار محدود بوده و سال        

حصول اين هدف تنها از طريق        ي نيز امكان پذير است و     دانيم كه ريشه كني اين بيمار      حذف رسيده است اما مي    
هاي بهداشتي درماني كشور و از آن طريق درگير نمودن جامعه در كشف موارد               ادغام كامل مبارزه با جذام در شبكه      

 .و درمان بيماران با استفاده از درمان چند دارويي امكان پذير ميباشد
اين روند نزولي كه    .  به كاهش داشته است       روندي رو  1364  كشور از سال     شناسايي موارد جديد جذام در     

ندميك بيماري يعني آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، گيالن، مازندران، گلستان، خراسان              آمناطق    بخصوص در 
تهران بخوبي    سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، لرستان، كرمانشاه، كردستان، قزوين، زنجان و              

 : باشد، در نتيجه عوامل ذيل حاصل شده است  نمايان مي
 استفاده وسيع از روش درمان چند دارويي -1
 تقويت و بهبود نظام مراقبت بيماري -2

 :دستاوردها

 تاكنون تعداد موارد ساالنه شناسايي شده بيماري جذام كاهشي تدريجي از خود نشان داده                1364از سال   
ت بيماري افزايش مختصري در تعداد موارد كشف شده رخ داده است             بدليل بهبود نظام مراقب    1371سال    و تنها در  

) هاي قبل از آن در نظام اطالعاتي كامپيوتري ثبت گرديده          كه طي سال    (1371جمع تزايدي موارد بيماري تا سال       
 . نفر تقليل يافته است 8567 مورد بوده كه پس از حذف موارد تكراري به 10487

  در هر ده هزار نفر جمعيت بوده كه اين امر نشانگر آنست كه از همان               4/0  ميزان شيوع جذام در آن زمان     
روند نزولي كشف موارد جديد بيماري همچنان ادامه         .   بوده است  سطح كشوري زمان بيماري در مرحله حذف در        

 سطح در هر ده هزار نفر جمعيت در مرحله حذف در             12/0 با ميزان شيوع كشوري      1375يافت تا اينكه در سال      
 در هر ده هزار نفر جمعيت به مرحله           12/0 با ميزان شيوع كشوري       1376 قرار گرفتيم و نهايتاً در سال         استاني
 . دست يافتيمسطح شهرستاني حذف در

هاي بهداشتي درماني                      زمان ادغام جذام در شبكه         (1370فراواني موارد كشف شده جذام از سال             
 . خالصه شده است2 در جدول “مليت ”و  “سال” تاكنون به تفكيك )  كشور

يت ايراني بوده    نفر داراي ملّ   203  : قرار دارند  MDTحال حاضر تحت درمان        موردي كه در   229از تعداد   
كه از اين ميان  باالترين تعداد بيماران به ترتيب از                  .اند گزارش شده   دانشگاه علوم پزشكي كشور      26از    و

 .اند  كردستان گزارش شدهوتهران  ،گيالن، قزوين، ربايجان غربيآذ هاي علوم پزشكي دانشگاه
 مورد  80ده هزار نفر جمعيت محاسبه شده جمعاً           در 03/0 كه ميزان شيوع كشوري بيماري       1381سال    در

/12اند لذا ميزان كشف موارد     گرفته   قرار MDT استان كشف و تحت درمان با        16 شهرستان و    33جديد بيماري از    
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هاي   به ترتيب از دانشگاه    1381باالترين موارد جديد كشف شده در سال         .  ار نفر جمعيت بوده است      هز  صد   در 0
 .اند گزارش شدهگيالن قزوين،  علوم پزشكي آذربايجان غربي، تهران،

  به بعد در سطح كشور1370فراواني موارد كشف شده جذام از سال  ـ 2جدول 
           

 سال تعداد سال تعداد

88 1380 189 1370 

88 1381 184 1371 

86 1382 168 1372 

92 1383 108 1373 

90 1384 116 1374 

73 1385 110 1375 

32 1386 103 1376 

35 1387 81 1377 

  104 1378 

  105 1379 
 
 گروه سني باالي           رباسيل و از نوع پ    مناطقي كه جذام در حال حذف مي باشد بيماران جديد عمدتا               در

 . سال اخير كامال مشهود بوده است 10در طي  كشور ما نيز باشند اين واقعيت اپيدميولوژيك در  سال مي15
 

 :اصول استراتژي حذف جذام عبارتند از 

 ها تعيين اهداف برنامه و جدول زمانبندي فعاليت -
  بكارگيري تمام قوا براي انجام آنها -
 افراد با ضايعات    كه  طوريه  افزايش آگاهي جامعه در مورد جذام ب       -

 شان سريعا جهت تشخيص و معالجه مراجعه نماينددمشكوك، خو
گسترش خدمات تشخيصي و درمان چند دارويي بيماري جذام به           -

 تمام موسسات بهداشتي
 MDTاطمينان از اينكه كليه موارد جديد و موجود، رژيم مناسب             -

 كنند را دريافت مي
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 ظم و كاملتشويق تمام بيماران براي انجام درمان من -
 منظور پايش و ارزشيابي برنامهه ها ب  ثبت كليه فعاليت -

 :مشكالت موجود        

علت ترس از   ه  امتناع تعداد معدودي از بيماران از ادامه درمان ب         -
 عوارض دارويي 

 تداوم وجود داغ اجتماعي ناشي از جذام در اذهان عمومي جامعه -
 تردد و جابجايي مهاجرين خارجي بخصوص افاغنه -
هاي بهداشتي   عدم ارائه گزارش دهي بموقع از طرف معاونت          -

 كشور
 .                              امر تكميل درمان عدم پيگيري مداوم بيماران مجذوم در -

 ارتباط  هاي الزم است با استفاده از وسايل كمك آموزشي و نيز آموزش چهره به چهره و استفاده از رسانه                            
كشف   نتيجه اين   در  هاي بيماري تالش بيشتري نمود تا        مردم جهت آشنايي آنان با عالئم و نشانه       معي براي آموزش    ج

مرحله حذف    حفظ  نهايت  در  هاي ناشي از جذام و     معلوليت  كاهش بروز   موقع آنان، ه  درمان ب   زود هنگام موارد بيماري و    
هاي  شبكه  مختلف  مر كاركنان در سطوح    آموزش مست .  و حتي دستيابي به مرحله ريشه كني بيماري امكانپذير گردد            

       .                                     بودخواهد  سطح كشور بهداشتي درماني كشور نيز از ملزومات تسهيل كشف موارد بيماري در

  اثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعيت
ر بالغين جوان مي باشد، به      يماري در هر سنّي ممكن است حادث گردد ولي حداكثر شيوع سني آن د                 ب

 سالگي، به اوج مي رسد و طي مطالعه اي كه در          20-35طوري كه در مناطق آندميك، بروز سني بيماري در سنين            
الزم به ذكر   .   بيمار ايراني انجام شده است اوج بروز بيماري در همين سنين گزارش شده است               907 در   1977سال  

ذام لپروماتوز،   ج  سال است و كودكان، كمتر دچار       5-19ركولوئيد، حدود   است كه حداكثر شيوع سني، در نوع توب        
در بعضي از نژادها بروز جذام، در جنس مذكّر، بيشتر از جنس مونث است و شكل لپروماتوز بيماري در                      .  مي شوند

 در يك سري     در كشور ايران   .مردان، دو برابر زنان، عارض مي گردد و تاثير فقر، در بروز آن به اثبات رسيده است                 
آمار   آنان را جنس مذكر تشكيل مي داده است و        %  68 نفره   157بيماران و در يك سري       %  70 نفره، حدود    907

 .مركز مديريت بيماريهاي واگير نيز توزيع جنسي بيماران را در همين محدوده اعالم نموده است
ن عامل را نميتوان از ديگر      شايان ذكر است كه بررسي حساسيت نژادي، نسبت به جذام، به علت آنكه اي              

تغييرات، مجزا نمود عمال غيرممكن مي باشد و اگر جذام در منطقه اي شايعتر است به علت دخالت عوامل                          
 .بيولوژيك، اقتصادي و اجتماعي است و معموال ارتباطي به منشاء نژادي و قومي، ندارد

 ساله و بيش    20معيت افراد كمتر از      در ايران صورت گرفته است ج      1371ر اساس مطالعه اي كه در سال       ب
 ساله مبتال به جذام، در آسايشگاه ها، بيشتر از ساير گروه هاي سني بوده تعداد افراد مذكر، به مراتب بيشتر از                      60از  
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از نظر توزيع   .   بيماران شهري تشكيل مي داده اند    ا ر يه درصد آنان را روستاييان و بق      96افراد مونث، ذكر شده، حدود      
اكثريت مجذومين ايران را كشاورزان تشكيل مي دهند ولي در بين آنها كارمند، مهندس، كارگر كارخانه و                   شغلي،  

 .رستوران و غيره نيز به چشم مي خورد

  تاثير عوامل مساعدكننده
ز آنجا كه با صنعتي شدن برخي از كشورهاي آندميك جذام، از ميزان بروز آن به شدت كاسته شده است                    ا

يز بيشترين موارد آن در اقشار آسيب پذير جامعه، يافت مي شود بايستي فقر و بي خانماني و تغذيه                     و هم اكنون ن   
به يادآوري است كه حتي پژوهشگران قديمي       م  الز.  نامناسب را از عوامل مساعدكننده بروز بيماري، به حساب آورد         

 عالوه  "قانون"، به طوري كه در دائره المعارف        عضي از اين زمينه ها توجه داشته و مورد تاكيد، قرار داده اند           ب هم به 
بر تماس خانوادگي و انتقال داخل رحمي بيماري به تاثير دما و وضعيت نامطلوب تغذيه نيز به عنوان عوامل زمينه                      

 .ساز بروز جذام، اشاره شده است
عي زيادي  زم به ذكر است كه جذام بعنوان يك بيماري اجتماعي، مطرح مي باشد زيرا عوامل اجتما                   ال

مثال فقر و تبعات آن نظير تراكم جمعيت، بدي وضع مسكن، عدم وجود               .  زمينه را براي انتشار آن فراهم ميكنند       
  .مورد اين بيمارير آموزش و فقدان بهداشت فردي، و حتي ترس و احساس گناه و قضاوت هاي بي اساس د

  ساسيت و مقاومت در مقابل بيماريح
ر   د  HLA-DR-3    ي در نحوه تظاهر بيماري جذام داشته باشند به طوري كه          حتماال عوامل ژنتيك، نقش   ا

ر ارتباط با نوع لپروماتوز بوده و عالوه بر آن تطابق بيشتري بين                 د  HLA-MTI  ارتباط با بيماري توبركولوئيد و    
د و  شيوع و نحوه تظاهر بيماري در دو قلوهاي يك تخمكي، در مقايسه با دوقلوهاي دو تخمكي، وجود دار                         
مي وهمچنين احتمال انتقال بيماري به ساكنين اصلي يك منطقه آلوده، بيشتر از تماس هاي خانوادگي با افراد غيرب                 

 .است كه همه اين ها مي تواند نشان دهنده نقش ژنتيك باشد
افزايش بروز بيماري هاي مايكوباكتريال شده است و انتظار مي رفت در              منا جهانگيري ايدز كه باعث     ض

يش بروز جذام نيز موثر باشد ولي با كمال تعجب، مشاهده شده است كه اين تاثير خيلي كمتر از حد قابل انتطار                      افزا
 . است و وقوع همزمان اين دو بيماري اثرات ناچيزي بر سير يكديگر، اعمال مي نمايند

ضمنا عليرغم  .  ندافراد جامعه، نسبت به جذام، داراي ايمني طبيعي باش        %  90د كه حدود     مي شو تخمين زده 
نادر بودن بيماران مبتال به جذام نوع لپروماتوز، اغلب افرادي كه در مناطق آندميك، زندگي مي كنند داراي شواهد                    

گي، اينگونه توجيه شده است كه بسياري       هنايمونولوژيك مبني بر تماس با مايكوباكتريوم لپرا مي باشند و اين ناهما          
ونت گذرا گرديده و به سمت بيماري آشكار باليني، پيشرفت نكرده ولي در عين                از اين افراد، ممكن است دچار عف       

 .حال موجبات آلودگي ديگران را نيز فراهم كرده و خود نيز مصون گرديده اند

  يزان حمالت ثانويهم
راساس گزارش هاي موجود، تعدادي از موارد تماس خانوادگي با مبتاليان به جذام لپروماتوز، يعني حدود                ب
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 درصد آنان در عرض پنج سال، عالئم بيماري را نشان مي دهند و اين در حاليست كه بيمار اصلي، تحت                    12 تا   4/4
يافته و به علت طوالني بودن        ز درمان، انتقال   ا درمان، مي باشد، زيرا بيماري معموال طي تماس هاي طوالني قبل         

 . مي شوددوره نهفتگي، عالئم آن مدت ها بعد، در تماس يافتگان، ظاهر

  دوره قابليت سرايت مخازن، نحوه انتقال بيماري و نابع وم
نسان، تنها مخزن با اهميت جذام، مي باشد ولي بيماري عالوه بر انسان در آرماديلوي وحشي نيز به                       ا

ر بدن آنها يافت گرديده       د DNA  اثبات رسيده و باسيل هاي شبيه به باسيل هاي انساني، از طريق هيبريداسيون             
 . ه نوعي ميمون دنياي جديد است نيز به طور طبيعي آلوده مي شود كMangabey همچنين ميمون. است

 راه هاي انتقال جذام

  دستگاه تنفس •
  دستگاه گوارش •
  پوست •
  )عمودي(اخل رحمي د •
 )آرماديلو( تماس با حيوانات •
  )؟(حشرات  •
 .خاك محيط اطراف •
. شد ولي محتمل ترين راه، شامل دستگاه تنفس مي باشد        اه اصلي ورود باسيل، به بدن انسان مشخص نمي با         ر

در مجموع، در مورد نحوه انتقال جذام، اطالعات ناچيزي در دست مي باشد زيرا دوره نهفتگي بيماري، بسيار                        
ميزان بروز  .  در دست نمي باشد  ،  طوالني است و تكنيك هاي موثري به منظور شناسايي ارگانيسم ها در محيط              

 برابر ساير افراد جامعه، است و افراد مبتال          4ـ8عضاء خانواده مبتاليان به جذام لپروماتو، در حدود          بيماري در بين ا   
رات بيني هستند تعداد زيادي ارگانيسم از طريق ترشحات بيني          فبه جذام نوع لپروماتوزي كه دچار ضايعات داخل ح        

خشك شده بيني در محيط خــارج به مدت        خود به محيط خارج، دفع مي نمايند و اين باسيل ها حتي در ترشحات              
 روز زنده مي مانند و در صورت وجود رطوبت كافي، به مدت بيشتري به حياتشان ادامه مي دهند و موجبات                      7ـ10

ضمنا تعداد باسيلي كه از طريق يك بار عطسه كردن فرد مبتال به جذام لپروماتو،               .  محيط را فراهم مي كنند   ي  آلودگ
ود به اندازه تعداد باسيل كخي است كه از طريق يك بار سرفه كردن، به وسيله فرد مبتال به                   در محيط، منتشر مي ش   

يماري را منحصر به موارد آشكار باليني بدانيم چرا           ب الزم به تاكيد است كه نبايد انتقال       .  سل ريوي، انتشار مي يابد   
ر روي مخاط بيني، حاكي از انتقال موارد        ب)  PCR    (كه شواهد روزافزون ناشي از مطالعات واكنش زنجيره پلي مراز،         

 .بدون عالمت و تحت باليني جذام به تماس يافتگان نزديك و طوالني مدت، مي باشد
 نفر اعضاء خانواده افراد مبتال به جذامي كه اسمير پوست آنان مثبت بوده                 1661ي مطالعه ده ساله اي در       ط

 برابر  8 در سال بوده كه رقمي بالغ بر          1000 در   7/7نها  است مشخص گرديده كه ميزان بروز بيماري جذام در آ           
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 .فزوده مي گردد اسيلاين رقم با وجود يك بيمار پر ب اميزان بروز در كل جامعه را نشان داده و مشخص نموده كه
نتقال بيماري از طريق دستگاه گوارش و از مادران آلوده، به شيرخوار آن ها نيز گزارش شده است و حتي                        ا

از بيماري كه ناشي از تماس با سرسوزن خالكوبي بوده است نيز گزارش كرده اند و از آنجاكه ارگانيسم ها                    مواردي  
وده اند يافت شده است ممكن است       نمدر بدن پشه خاكي و ساس هايي كه از بدن بيماران درمان نشده، تغذيه                  

عليرغم عقيده ابن سينا    .  بات نرسيده است  بيماري از طريق نيش حشرات نيز انتقال يابد ولي اين موضوع هنوز به اث             
 5/2ل شيرخوار   فمبني بر اينكه ممكن است جنين، دچار جذام شود و جذامي، متولد گردد حتي با اينكه جذام در ط                    

ماهه نيز به اثبات رسيده و اين تصور بوجود آمده كه در كودكان كمتر از يكساله مبتال به جذام، ممكن است                            
انتقال يافته باشد ولي هنوز انتقال داخل رحمي آن بر اساس برخي از منابع، به اثبات                     بيماري از طريق جفت،      

اين موضوع به اثبات رسيده و بر اساس شواهد موجود،           ،  نرسيده است در حالي كه به عقيده بعضي ديگر از مولفين           
 مي گردد، به طوري كه     بيماري جذام، اثرات بارزي بر تكامل جنين، اعمال نموده باعث عفونت داخل رحمي جنين               

.  خانم باردار مبتال به جذام در اتيوپي، با كمبود وزن نوزاد و كاهش رشد شيرخواران، مواجه شده اند                 116طي بررسي   
 درصد نوزادان متولد شده از مادران       30-50د مايكوباكتريوم لپرا در خون بند ناف         ض IgA و   IgM  نتي بادي  آ ضمنا

 موارد نادري توانسته اند خود مايكوباكتريوم را نيز در خون بند ناف اين نوزادان               مجذوم، يافت شده است و حتي در      
عليرغم اينكه مبتاليان به      در مجموع، .  بيابند كه همگي حاكي از وقوع عفونت جنيني و اثبات عقيده قدما است               

ات بيني خود به محيط     جذام نوع لپروماتو، در هر شبانه روز، حدود يك صد ميليون باسيل جذام را از طريق ترشح                 
بيماري جذام، به آساني منتقل نمي شود و انتقال آن مستلزم تماس طوالني چندساله با افراد                 خارج، دفع مي كنند ولي     

 شايان ذكر است كه انتقال از       .ه است و بر همين اساس، احتمال انتقال آن به پرسنل بيمارستاني، بسيار ناچيز است              دآلو
 .د توجه محققين، قرار گرفته استطريق خاك نيز اخيرا مور

 بيماري بايد متذكر شويم كه اندكس مرفولوژيك، در جذام نوع لپروماتوزي كه              دوره قابليت سرايت  ر مورد   د
ر حالي كه با داروهاي باكتريسيدال قوي تري         د  . ماه، به صفر مي رسد    2ـ3تحت درمان با داپسون است در عرض         

در مجموع، شواهد باليني و آزمايشگاهي، حاكي از         .  فته، به طول مي انجامد   نظير ريفامپين، اين دوره فقط چند ه       
ا ي)  DDS  ( ماه پس از مصرف مداوم و منظم داپسون            3آنست كه قابليت سرايت در اغلب موارد در عرض              

 . روز پس از درمان با ريفامپين، از بين مي رود3 در عرض و) Clofazimine (كلوفازيمين

  يشگيري و كنترلپ

  افراد سالمسالمتي گيري اوليه به منظور حفظ  يشپ
 ارتقاء آگاهي هاي بهداشتي مردم و مخصوصا افراد در معرض خطر و تاكيد بر اين واقعيت كه درمان                     ـ 1

 راد مبتال و پاك شدن آن ها از وجود عامل بيماري، مي گرددفچند دارويي، به سرعت باعث كاهش عفونتزايي ا
مرتبط با بيماري نظير وضعيت مسكن و تغذيه، به عنوان عوامل زمينه ساز                رفع مشكالت اقتصادي      ـ 2
 بروز بيماري
ر اوگاندا و گينه جديد، در كاهش ميزان بروز جذام نوع توبركولوئيد، در كساني                د BCG   واكسيناسيون  ـ 3
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ين واكسن در جلوگيري از     كه در تماس با بيماران بوده اند تاثير فراواني داشته و حتي طي مطالعه اي در هندوستان، ا               
 هرچند در ميانمار، ميزان      ،بروز سل، تاثير چنداني نداشته و حال آنكه در پيشگيري جذام، موثر واقع شده است                  

نده ضعيف شده، همراه با         ز BCG   نوعي واكسن   اضمن.  محافظت ايجاد شده را كمتر گزارش نموده اند           
د و كشور ايران يكي از سه كشوري است كه در زمينه                مايكوباكتريوم لپراي كشته شده، تحت بررسي، مي باش        

ر  د M. VACCAE و   BCG  به طوري كه بر روي واكسن توام       .  واكسن جذام فعاليت چشمگيري داشته است      
 روستاي آذربايجان شرقي، اثرات     59كشورمان، تحقيق شده و طي دو مطالعه جداگانه، در آسايشگاه بابا باغي و در                

 .ه اثبات رسيده است بBCG ر  بM. VACCAEتقويتي

 درصد باعث ايجاد محافظت مي شود و تحت         50 پيشگيري دارويي با داپسون يا اسداپسون تا حدود            ـ 4
يماريابي فعال و معاينات ساالنه تماس يافتگان، تاكيد            ب نظارت مستقيم، توصيه مي گردد ولي در مجموع، بر          

است حداقل به مدت سه سال يا تا زماني كه بيمار از              در صورت اعمال كموپروفيالكسي، الزم       .  بيشتري مي شود 
نظر باكتريولوژيك، منفي شود، داپسون را ادامه دهيم، البته بررسي هاي انجام شده، حاكي از آنست كه اثرات                       

 .ين دارو حداقل به مدت هشت سال، ادامه داشته است اپيشگيرنده

ار و جلوگيري از بروز عوارض و قطع         يشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيم        پ
  زنجيره انتقال

    بيماريابي و كشف سريع موارد بيماري ـ1

براي انجام بيماريابي دقيق بايد     .  يماريابي بايد حتي االمكان به طور زودرس و به طور كامل انجام گيرد             ب
ري كه بر اساس تجربه، حتي معاينه        كلّيه ساكنين روستا و يا منطقه، مورد معاينه دقيق پوستي قرار گيرند، به طو               

 درصد جمعيت يك منطقه نيز كافي نخواهد بود، زيرا در اين صورت منطقه، پاك اعالم مي گردد و                      80كمتر از   
 . را تهديد مي نمايدن خطرات جدي ساكني

 معاينه كلّيه دانش آموزان در مناطق آلوده اگر به طور مستمر و دائم انجام بگيرد سبب خواهد شد كه                       
از طرف ديگر اكثرا در بين دانش آموزان و در          .  مبتاليان را در مراحل اوليه و شروع بيماري بشناسيم و درمان نماييم           

دث مي گردد و در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع به              حا بيماري   "نامشخص"اين سنين است كه شكل       
 .طرف اشكال لپروماتو و دافع باسيل، سير ميكنند

، در شهرها خيلي مشكل تر از روستاها است ولي معاينه محصلين، به فاصله دو بار در سال،                  لبته بيماريابي ا
همچنين معاينه مرتب كارگران كارخانه ها و ساير گروه هايي كه در جاهاي معيني به طور               .  نتيجه بخش خواهد بود   

 موارد تماس جديدي كه با بيماران       نماند كه معاينه  ه  دسته جمعي به كار اشتغال دارند نيز از ضروريات است و ناگفت           
تازه شناخته شده، تماس دارند نظير اعضاء خانواده بيماران و همسايگان نزديك آنان از اولويت خاصي برخوردار                     

 .است
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  رمان بيماران ـ  د2

اثير تشخيص و درمان زودرس بيماري جذام بر سير و پيش آگهي بيماري، و باز گشت سالمتي افراد                      ت
ديم االيام، مورد توجه صاحبنظران بوده است به طوري كه در كتاب قانون ابن سينا صراحتا ذكر شده                     بيمار، از ق  

 معالجه اش بيشتر است اما وقتي       بهكسي كه تازه مبتال به جذام شده و اوائل بيماري را طي مي كند اميد                  "است  
امروزه كشف سريع موارد بيماري و      .  "بيماري، ريشه دوانيده و تثبيت شد اگر هم درمان بشود، بسيار مشكل است             

بويژه موارد عفونتزاي مولتي باسيلري و درمان آنها بر اساس رژيم چند دارويي، هدف اصلي سازمان جهاني                         
 .ل مي دهديبهداشت را تشك

ستراتژي جهاني و طرح عملكرد براي حذف جذام به عنوان يك معضل بهداشت عمومي و كاهش شيوع                  ا
 نفر جمعيت در سطح جهان، به عنوان يكي از اقدامات كنترلي بسيار               10000 مورد در هر     بيماري به كمتر از يك    

 حال وقوع است، اين      دردرخشان سازمان جهاني بهداشت، مطرح مي باشد و در تمام كشورهايي كه جذام هنوز                  
استراتژي .  هدف بايستي منجر به توقف انتشار جذام و عواقب اجتماعي، فيزيكي، فرهنگي و اقتصادي آن شود                    

جهاني حذف جذام، كه بر اساس بيماريابي، درمان چند دارويي و نظارت اپيدميولوژيك، استوار است به عنوان يكي                   
 .در عرصه بهداشت عمومي، به اثبات رسيده است از مقرون به صرفه ترين مداخالت،

 :  عمدتا بر اساس دو فعاليت كليدي بنا گرديده 2000ين استراتژي تا سال ا
 ) در افراد درمان نشده( بيماريابي در جامعه )فال
من اينكه تا كنون با توجه به        ض  (MDT)   معالجه نمودن موارد شناسايي شده با درمان چند دارويي          )ب

، پيشرفت كامال رضايت بخش مي باشد، ولي هنوز وظيفه سنگيني،           %85كاهش در فشار جهاني بيماري تا بيش از          
د جذامي كه به داليل مختلفي ناشناخته، باقي مانده اند بر دوش سازمان جهاني               بخصوص در رابطه با كشف موار      

ويكرد عملياتي تحت عنوان عمليات حذف       ر راي دستيابي به بيماران باقيمانده،     ب بهداشت، مي باشد و لذا اين سازمان     
 .ا در پيش گرفته استر) LEC  (جذام

ت به بعد، كاهش مي يابد و اين كاهش، در           شخص شده است كه ميزان بروز جذام از سال سوم نظار            م
همچنين ثابت شده است كه با شروع درمان چند دارويي، از ميزان انتقال بيماري به                   .  كودكان، چشمگيرتر است  

 .استه اطرافيان، كاسته مي شود ولي حتي در چنين شرايطي همواره بيشتر از كل افراد جامع

   الزم  ايزوالسيون ها و مراقبت هاي بهداشتي ـ3

ر موارد توبركولوئيد، نيازي به جداسازي بيماران نيست ولي موارد لپروماتوز را بايستي از برقراري تماس                  د
ه قبال نيز اشاره شد فقط در موارد خاصي نظير واكنش هاي وابسته به جذام،                  ك با ديگران، منع نماييم و همانطور      

رچند در بيمارستان هم نيازي به تشكيالت جداگانه اي براي          الزم است بيماران را در بيمارستان، بستري نماييم، ه         
تاكيد است كه    ه  الزم ب .  آنان نيست و فقط مي توان به بستري نمودن آنان در اطاق هاي جداگانه، اكتفا كرد                   

. هيچگونه محدوديتي در مورد استخدام يا حضور افرادي كه بيماري آنها غيرمسري است در مدرسه، وجود ندارد                    
 .يني بيماراني كه داراي قابليت سرايت هستند الزم است ضدعفوني گرددترشحات ب
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 يمار بيشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدنپ
  جلوگيري از بروز زخم هاي كف پا كه به علت بي حسي موضعي و آسيب هاي فيزيكي عارض مي شوند، با                         ـ 1

  كم يا پالستر كست هاي مخصوصبهره گيري از كفش هاي با تخت مح
  استفاده از فيزيوتراپي و گاهي، گچ گيري و جراحي ترميمي، به منظور جلوگيري يا اصالح تغيير شكل                            ـ 2

 انگشتان دست
  پيوند اعصاب و تاندون ها در صورت لزوم، امكانپذير است ـ3
موال از شيوع بااليي برخوردار است       معاينه مرتب چشم ها به منظور تشخيص به موقع عوارض احتمالي كه مع               ـ 4

 كشور،  مبخصوص كه عوارض چشمي جذام، در ايران بسيار شايع است و طي مطالعه اي كه در دو مركز مهم جذا                    
بيماران ساكن بابا باغي و درصد      %  5/98 نفر بيمار جذامي، صورت گرفته است مشخص شده است كه            441بر روي   

 .عوارض چشمي مختلفي بوده اندبااليي از ساكنين بهكده رضوي، دچار 
عدم ويا كاهش بسته    (الگوفتالموس  .   درصد بيماران مشاهده شده است     80يزش ابرو و مژه در بيش از         ر

 درصد  3/21 درصد آنها يافت شده و حس قرنيه در          15 درصد بيماران و بي حسي پلك ها در         37در  )  شدن پلك ها 
 8/16رت تحتاني قرنيه در     دو درصد و ك   1/14امل قرنيه در    همچنين كدورت ك  .  چشم ها از دست رفته بوده است      
 درصد چشم ها مشاهده شده است

 ناتواني هاي دايمي شده اند  كار درماني، در افرادي كه دچار ـ5
   جراحي پالستيك صورت در موارد ضايعات شديد صورت به منظور پذيرش بهتر آنان به وسيله افراد جامعه ـ6
واني ناشي از انزواي طوالني مدت و توجيه اعضاء خانواده و ساير افراد جامعه، در مورد                     درمان آسيب هاي ر      ـ 7

 .بي خطر بودن بيماران درمان شده

  اير اقدامات كنترليس
كه اغلب بيماري هاي مسري، ريشه در جهل بهداشتي و فقر مالي مردم دارد و سه عنصر نامبارك                   ز آنجا ا

اس يك مثلث را تشكيل ميدهند و جذام نيز از اين قاعده، مستثني نمي باشد                جهل ـ فقر و بيماري، همواره سه ر        
قط به بيماريابي و درمان بيماران، اكتفا نگردد، بلكه با درهم شكستن اضالع و                ف الزم است در كنترل اين بيماري،     

 .زواياي اين مثلث شوم، به اقدامات زيربنايي تري پرداخته شود

 پيشنهاد
ثبت شناسايي شده در سطح كشور، در استان هايي رخ داده است كه                  م HIV  درچند بيشترين موار   ه

 بيماري جذام، از شيوع چنداني برخوردار نيست ولي با توجه به ارتباط ثابت شده بين بيماري هاي مايكوباكتريال و                   
HIV ومين را بستري    عدم مطالعه در اين زمينه در سطح كشور، اوال پيشنهاد مي شود در بيمارستان هايي كه مجذ                و

ند و ثانيا همكاران عالقمند،     ها نيز جزو آزمايشات رايج اين بيماران، قرار د         ر HIV  مي نمايند تست هاي سرولوژيك  
 .اقال در سطح استان هاي محل فعاليت خود، چنين پژوهشي را انجام دهند
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 اپيدميولوژي و كنترل تب مالت
 

 دكتر  حسين حاتمي
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 هداف درسا

   ر مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندنتظاا
 تعريف و اهميت اقتصادي بروسلوز حيوانات و انسان را بيان كند 

 عامل سببي بروسلوز را توضيح دهد 

 مقاومت عامل سببي بروسلوز در شرايط مختلف را بيان كند 

 سير طبيعي بروسلوز درمان نشده را شرح دهد 

 ضيح دهدروند زماني بروسلوز را تو 

 راه هاي انتقال بيماري در اطفال روستايي را بيان نمايد 

 مخازن و منابع بيماري و راه هاي اصلي انتقال آن را ذكر كند 

 پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه را شرح دهد 

 اقدامات الزم طي طغيان ها و همه گيري هاي بيماري را توضيح دهد 
 

 كليات
است كه به وسيله يكي از گونه هاي       )  زئونوز(شترك بين انسان و حيوانات      بروسلوز، يكي از بيماري هاي م    

 و در حيوانات، بيشتر موجب گرفتاري        تظاهر مي نمايد  بروسال ايجاد مي شود و به صورت حاد، تحت حاد يا مزمن،           
گردد و  دستگاه تناسلي ادراري و در انسان، معموال باعث ايجاد تب، تعريق، ضعف و بيحالي و كاهش وزن، مي                      

 :زيان هاي اقتصادي ناشي از آن را مي توان بشرح زير، خالصه كرد
در اثر سقط برّه ها و گوساله ها از جمعيت اين حيوانات كاسته، مي شود و نهايتا، موجب كاهش شير و گوشت                       ـ   1

 مورد نياز مملكت مي گردد
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يوانات ضعيف، كم شير و كم گوشتي را تشكيل         گوساله ها و برّه هاي نارسي كه زنده متولد مي شوند در آينده، ح           ـ   2
 خواهند داد

دام هاي آلوده، دچار كاهش وزن و كاهش شير مي گردند و از اين طريق نيز بر اقتصاد جامعه زيان هايي وارد                       ـ   3
 ميشود

رج هرچه شيوع بيماري در بين دام ها بيشتر باشد انسان هاي بيشتري را آلوده نموده و از طريق تحميل مخا                      ـ   4
 درمان، و از كار انداختن نيرو و توان دامداران و كشاورزان ، زيان هاي فراواني را به بار مي آورد

بدون شك زيان هاي اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه، زيان هاي سياسي و وابستگي به كشورهاي                   ـ   5
 .د دور خواهد كرداستثمارگر و فرصت طلب، را در پي خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصيل خو

، بسيار قوت گرفته است از       )Bioterrorism(شايان ذكر است كه اين روز ها كه بحث جنگ بيولوژيك             
بالقوه، )  Biowarfare(بروسال ها و مخصوصا گونه هاي مليتنسيس و سوئيس، به عنوان جنگ افزار هاي بيولوژيك              

 . يه انسان ها استفاده شده است يا خير، مشخص نمي باشدولي اينكه آيا عمال چنين سالحي تا به حال عل. ياد ميشود
بروسال ها باسيل هاي گرم منفي، كوچك، هوازي و غير        .   بيماري را بروسالها تشكيل مي دهند     عامل سببي 

  Brucella Brothرشد آن ها كُند است ولي در محيط كشت           .  متحرّكي هستند كه فاقد كپسول و اسپور مي باشند       
گونه هاي بروسال در محيط كشت      .   به نحو مطلوبي رشد مي نمايند       = PH  7/6ه سانتيگراد و     درج 37در دماي   

البته رشد بروسال   .  جامد، معموال به صورت كُلني هاي صاف، شفاف، آبي متمايل به سفيد تا كهربايي، رشد مي كنند               
 .كنيس و بروسال اوويس، به صورت كلني هاي خشن و گاهي موكوئيدي ميباشد

ايي از بروسال كه به طور كالسيك براي انسان، بيماريزا واقع مي شوند عبارتند از بروسال                         گونه ه
هرچند بروسال كنيس نيز ممكن است بيماريزا واقع شود و در              .  مليتنسيس، بروسال آبورتوس و بروسال سوئيس      

تند از ويروالنس كمتري    مجموع، سويه هايي از بروسال كه در غشاء خارجي خود داراي ليپوپلي ساكاريد كمتري هس             
 روز، در   10گونه هاي بروسال ميتوانند در گوشت يخ زده، به مدت سه هفته، در شير خام به مدت                   .  نيز برخوردارند 

پنير تازه تا سه ماه و در بستني و خامه نيز تا مدتي زنده بمانند و در گوشت نمك زده نيز ممكن است تا مدتي                              
دن، منجمد كردن و نمك زدن گوشت آلوده نيز تعداد آن ها در عرض چند روز                مقاومت كنند ولي به وسيله دود دا      

 . شديدا كاهش مي يابد
 دقيقه از بين    15در عرض   %  1 درجه سانتيگراد يا در اثر مجاورت با فنول           60اين ارگانيسم ها در حرارت     

ث مرگ آنها ميشود، شيره طبيعي      آفتاب به سرعت، باع     نور.  ميروند ولي در طبيعت ميتوانند تا مدت ها زنده بمانند         
معده در شرايط آزمايشگاهي، باعث كشته شدن بروسال ها مي گردد و بنابراين بسياري از بيماران مبتال به بروسلوز                   

كاهش اسيد معده ميباشند و يا به علت ابتالء به زخم معده، از آنتي اسيد ها استفاده                   فعال، گروهي هستند كه دچار    
پاستوريزه و    خام، پنير تازه، بستني غير      كه آنتي اسيد مصرف ميكنند بايستي از خوردن شير          انيمي نمايند و لذا كس   

 .ساير لبنيات پاستوريزه نشده، خودداري نمايند

 سير طبيعي
به طور كلي در    .   ماه و ندرتا چند ماه است      2 تا   1 روز و بيشتر بين      60 تا   5 بيماري معموال    دوره نهفتگي 



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها، حوادث و سوانح / 9كتاب جامع بهداشت عمومي                                                         فصل /  1209

 

 
 

داد ارگانيسم هاي مهاجم بروساليي زياد نبوده، دفاع بدن قوي است، گرانولوم هم تشكيل                 بسياري از موارد، تع    
ضمنا حتي زماني كه تعداد  ارگانيسم ها زياد باشـد بـا درمان سريعي كه طي               .  نمي شود و بهبودي، حاصل مي گردد    

انولوم هاي كوچك، سريعا از     هفته ادامه داده شود گر     6-8 هفته پس از شروع عفونت، آغاز گرديده و به مدت             4-3
 بين مي روند و بهبودي كاملي حاصل مي شود ولي در صورتي كه تعداد ارگانيسم ها زياد باشد و تحت درمان قرار                     

ي كوچك، مي تواند به يكديگر پيوسته گرانولوم هاي بزرگتري را تشكيل دهند كه سرانجام، چركي               هانگيرد گرانولوم 
ناخوشي :  اين بيماري ممكن است به صورت      .  ريمي هاي مكرر بعدي در مي آيند     شده به صورت منبعي براي باكت      

، بروسلوز عود كننده، بروسلوز     )لوكاليزه(، بروسلوز حاد و تحت حاد، بيماري موضعي          )ساب كلينيكال (تحت باليني   
 .مزمن، بيماري شبه بروسلوز، بروسلوز ناشي از تلقيح واكسن حيواني عارض شود

 عوارض.   برابر موارد با عالمت آن برآورد، شده است        12، حدود   بدون عالمت بروسلوز  موارد  در مجموع،   
اين عوارض در هر عضو يا ارگاني و در هر مرحله اي از بيماري             .   درصد موارد، بروز مي نمايد    10-30بروسلوز حاد در    

 اين بيماري از ابتدا با       و حتي در بيماراني كه تحت مراقبت هستند مي تواند بروز نمايد و از طرفي ممكن است                   
موارد تا  %  15حتي بدون توسل به روش هاي درماني، بيماري بروسلوز، تنها در            .  بعضي از عوارض خود ظاهر شود     

 .ميباشد% 2 ناشي از بيماري حاد، در حدود ميزان مرگبيش از سه ماه، ادامه مي يابد و 
 هاي مختلف بروسال در منطقه اي از جهان        اين بيماري در تمام نقاط دنيا وجود دارد و هر يك از گونه               

در حال حاضر بروسلوز انساني به نحو شايعي از روسيه، آفريقا، غرب آسيا، هند، اروپا و                .  داراي وفور بيشتري ميباشد   
 مورد به آن سازمان     500000آمريكا گزارش مي گردد و طبق گزارش هاي سازمان جهاني بهداشت، ساليانه حدود              

 . ونه مليتنسيس، شايعترين گونه بروسال ميباشدگزارش ميشود و گ

 روند زماني

در فصل بهار و تابستان كه در واقع فصل حاملگي و زايمان دامها است در اثر تماس با ماحصل                        
حاملگي سقط شده و امثال آن كه طي اپيدمي هاي بروسلوز حيواني، رخ ميدهد تماس چوپانان و صاحبان                    

ف لبنيات آلوده اين دام ها بوسيله ساير افراد، موجب بروز موارد زيادي از بروسلوز              دام هاي آلوده با آنها و مصر     
حالت فصلي بيماري در كانون هاي بروسلوز گوسفندي و تا حدودي كانون هاي بزي، مشخص تر              .  حاد مي گردد 

 دوران شيردهي   و بارزتر از كانون هاي گاوي ميباشد و در اين رابطه عوامل چندي دخالت دارد كه يكي از آنها                 
 .طوالني گاوها است

 و ميزان گرفتاري    1 به   6 تا   1 به   5در كشورهاي پيشرفته صنعتي نسبت ابتالء مردان به زنان در حدود             
كودكان، خيلي كمتر از بزرگساالن، گزارش گرديده است ولي در كشور هاي در حال توسعه، اين نسبت ها به هيچ                    

ه بيماري، در رابطه با مشاغل مردانه اي نظير سالخي و قصابي است ممكن             وجه، صدق نمي كند و تنها تا حدودي ك       
 15-19 براساس بررسي هاي چندي كه در نقاط مختلف ايران شده است، گروه سني                 0است مصداق داشته باشد   

 بروسلوز،  ساله ايراني، بيشتر از ساير گروه هاي سني، در معرض خطر ابتالء به بروسلوز، قرار داشته و نسبت ابتالء به                  
در كودكان ايراني بر خالف گزارش هاي كشور هاي خارج، چندان كمتر از بزرگساالن نميباشد و اختالف چنداني در                  
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توزيع جنسي بيماري نيز به چشم، نمي خورد و اگر هم اختالف ظاهري وجود داشته باشد بيشتر به خاطر شيوع                        
يادآور ميشود كه اين موضوع،     .  ص بيماري در آنان است    موارد بدون عالمت بروسلوز در بين كودكان و عدم تشخي         

منحصر به كشور ما نمي باشد و طي مطالعات متعددي مشخص شده است كه در مناطق آندميك بروسلوز و                         
 .مخصوصا زماني كه بروسال مليتنسيس، گونه شايع را تشكيل ميدهد بروسلوز، در اطفال نيز شايع است

 نظير كشاورزي، سالخي، قصابي، مهندسي كشاورزي و كار در آزمايشگاه           اين بيماري در رابطه با مشاغلي     
در سالخان، قصابان و كارگران مسئول بسته بندي گوشت و كليه افراد ديگري كه به                  .  هاي تشخيصي، مي باشد  

لتحمه، نيز بروسال ميتواند از طريق پوست ناسالم و م        )  از جمله خانم هاي خانه دار    (نحوي با گوشت خام تماس دارند       
دامپزشكان و كارشناساني كه در برنامه هاي كنترل بروسلوز، شركت مي كنند به علت تلقيح اتفاقي               .  وارد بدن بشود  

واكسن هاي زنده ضعيف شده به خودشان يا آلودگي ملتحمه با چنين واكسن هايي در معرض خطر بيشتري قرار                     
 .ير پاستوريزه، خامه، پنير و بستني بوده استاپيدمي هاي بروسلوز، همواره ناشي از مصرف شير غ. دارند

در حال حاضر بروسلوز انساني، در كشورهاي صنعتي، بيشتر در كارگران كشتارگاه ها و قصابان، عارض                  
در كشور ايران بيشتر بيماران مبتال      .  ، شايعترين گونه بروسال در سطح جهان ميباشد       بروسال مليتنسيس مي گردد و   

ن، دامداران و افرادي كه از فراورده هاي دامي پاستوريزه نشده، استفاده مي نمايند تشكيل                به بروسلوز را كشاورزا   
ميدهند و گاهي با توجه به سابقه دقيق، ميتوان محل و زمان و نوع لبنيات آلوده و حتي حيوان مبتال را شناسايي                         

نكه بروسال آبورتوس را نيز به فراواني       اين بيماري در ايران ناشي از گونه مليتنسيس است ولي با توجه به اي              .  نمود
از گاو هاي نقاط مختلف كشور، جدا نموده اند بعيد نيست كه مواردي از بروسلوز ناشي از گونه آبورتوس نيز در بين                      
افراد ايراني، بروز نمايد ولي به علت اشكاالت تكنيكي آزمايشگاهي، تشخيص داده نشود و يا به علت خفيف بودن                    

 . جلب توجه ننمايدعالئم باليني،

 راه هاي انتقال بروسلوز، در اطفال
 تغذيه با شير خام در دوران شيرخوارگي و بعد از آن ـ 1
 مصرف لبنيات خام، نظير پنير و خامه روستايي ـ 2
 آلود گاو و گوسفند) دنبالن(خوردن بيضه  ـ 3
 )، برهگوساله، بزغاله(تماس مستقيم با نوزادان تازه متولد شده حيوانات  ـ 4
 تماس مستقيم با نسوج حيواني آلوده، نظير مثانه حيوانات ذبح شده ـ 5
 موجود در هواي آغل و اصطبل ) آئروسل(از طريق افشانه هاي  ـ 6
 به هنگام بازي با وسايل كشاورزي، از طريق پوست آسيب ديده ـ 7
 از طريق پاها و دست هاي ترك خورده كودكان روستايي ـ 8
، دخيل  )Congenital(ير آلوده مادر و انتقال داخل رحمي را نيز در بروسلوز مادرزادي                تغذيه با ش   ـ   9

 .دانسته اند
در مجمـوع، بروسلوز اطفال، ارتباطي به شغل ندارد و در واقع، نوعي بيماري منتقله از طريق مواد غذايي                    

)Food-borne (به حساب مي آيد. 
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 ه قابليت سرايتمنابع و مخازن، نحوه انتقال بيماري و دور
بيماري از طريق دستگاه    .  تشكيل مي دهد .  .  .  مخازن اصلي بيماري را پستانداراني نظير گاو، گوسفند و            

گوارش، دستگاه تنفس، خراش هاي پوستي، ملتحمه چشم، مقاربت، انتقال خون، مغز استخوان و جفت، منتقل                    
 .مي شود

 پيشگيري و كنترل

 المتي افراد سالمپيشگيري اوليه به منظور حفظ  س
 شناسايي حيوانات آلوده، با استفاده از آزمايش هاي سرمي و جداسازي آنها از ساير حيوانات ـ 1
 واكسيناسيون حيوانات واجد شرايط  ـ 2
آموزش كلياتي در باره بيماري و راه هاي پيشگيري از آن به افراد در معرض خطر و در مناطق بومي،                     ـ   3

 به عامه مردم
 وريزه كردن لبنياتپاست ـ 4
خودداري از مصرف فراورده هاي دامي خام، دست زدن به الشه هاي آلوده، استفاده از وسايلي نظير                  ـ   5

 دستكش و عينك حفاظتي در تماس هاي شغلي
توجيه روحانيون و معلمين محلي و اخذ كمك از آنها به منظور ارتقاء آگاهي هاي افراد بومي، نسبت                    ـ   6

 ه هاي پيشگيري آنبه بيماري، و را
بيمه كردن دام هاي روستاييان و دامداران و تحويل دام هاي سالم در مقابل اخذ دام هاي آلوده آنها يا                   ـ   7

 پرداخت غرامت مناسب به آنان
به واكسن زنده يا خون و      ( اصابت سرسوزن آلوده     ر بعد از تماس در مواردي نظي       پيشگيري دارويي  ـ   8

وسالها به وسيله    پاشيدن مواد آلوده به مخاط هاي بدن و يا پخش عمدي بر             و يا )  نسوج حيوانات مبتال  
ريفامپين با دوزهاي درماني، توصيه شده         به اضافه     در چنين مواردي داكسي سيكلين     .  بيوتروريست ها

 .است

 پيشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارض 
ان بروسلوز انساني، تاثير چنداني بر كنترل بيماري ندارد ولي از آنجا كه درمان                 هرچند تشخيص و درم   

زودرس، مانع بروز عوارض ميشود و از مزمن شدن بيماري جلوگيري مينمايد حائز اهميت است و بايستي به نحو                     
 .كاملي صورت گيرد

 رپيشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيما
بايد هرچه سريع تر با درمان     .  .  .  در صورت بروز عوارض خطيري نظير گرفتاري مهره اي، استئوميليت و            
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 .دارويي و مداخله جراحي، از پيشرفت بيماري و بروز عوارض زمينگير كننده، جلوگيري نمود

 ساير اقدامات كنترلي
 داقداماتي كه طي طغيان ها و همه گيري هاي بيماري بايد انجام دا

به منظور پيدا كردن منبع اصلي عفونت كه معموال شير و فراورده هاي غير پاستوريزه از گله هاي آلوده                     
فراورده هاي لبني آلوده را بايد از فروشگاه ها جمع آوري كرده و از توليد مجدد آنها                 .  است بايد به جستجو پرداخت    

 .بهداشتي، نظير پاستوريزه كردن، استفاده نمايندنيز ممانعت به عمل آورد مگر اينكه از روش هاي قابل قبول 
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 اپيدميولوژي و كنترل ماالريا
 

 دكتر  حسين حاتمي
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس بتواندا
 سير طبيعي ماالرياي درمان نشده را شرح دهد 

 عيت جهاني ماالريا و مخاطرات بهداشتي آن را توضيح دهدوض 

 وضعيت ماالريا در حوزه مديترانه شرقي را بيان كند 

 وضعيت ماالريا در ايران را شرح دهد 

 تاثير پديده جوي اِل نينو بر ميزان بروز، شيوع و پيش آگهي ماالريا را توضيح دهد 

 ل ماالريا را نام ببردعوامل موثر بر حساسيت و مقاومت ميزبان در مقاب 

 منابع و مخازن و راه هاي انتقال ماالريا را توضيح دهد 

 راه هاي مرتبط با پيشگيري سطح اول در كنترل ماالريا را نام برده و توضيح دهد 
 

 اهميت بهداشتي ماالريا
 سلولي اجباري كه متعلق     انگل هاي تك ياخته اي داخل    االريا بيماري عفوني حاد يا مزمني است كه در اثر         م          

اين بيماري در بسياري از كشورهاي جهان حالت بومي دارد و از               .  ، هستند ايجاد مي شود   پالسموديومبه جنس   
 گونة پشه ناقل، تمايل به مقاومت دارويي،        400طرفي ويژگي هاي همه گيري شناسي، حشره شناسي، وجود بيش از          

ف ديگر عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و بوم شناسي           تنوع حساسيت انسان ها نسبت به آن و از طر         
كشورهاي درگير، كنترل اين بيماري را بسيار مشكل نموده و بار اقتصادي ناشي از آن اثرات منفي فراواني بر                         

بيماري مزبور، در شرايط نبود دارو و امكانات، با سرعت حيرت آوري               .  شالوده بهداشت عمومي، وارد كرده است      
. جر به مرگ انسان هاي كامالً سالم يك منطقه شده در عرض چند ساعت كودكان بيمار را به هالكت مي رساند                   من
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 219 ميالدي حدود    2010 منتشر شده است در سال        2013زارش سازمان جهاني بهداشت كه در سال         گبراساس  
حدود اين گزارش،   قبل از    طي ده سال     و  جهان رخ داده است    مورد مرگ در سطح      660000ميليون مورد ماالريا با     

 ولي همراه با     .آفريقا كاسته شده است    در  %  33از ميزان مرگ ناشي از ماالريا در سطح جهان و حدود                %  25
HIV/AIDS                      و سِل، ازجمله موانع شناخته شده پيشرفت در كشورهاي در حال توسعه به حساب آمده و نه تنها 

 . نيز به شمار مي رودعامل فقر، بلكه معلول فقر
شايان ذكر است كه يكي از مشكالت بهداشت عمومي در آسيا و آفريقا بروز موارد ماالرياي مقاوم به                      

ري نظير سولفادوكسين ـ پريمتامين و مقاومت رو به گسترش پشة ناقل،               كلروكين و داروهاي ارزان قيمت ديگ      
نسبت به حشره كش هاي مختلف تحت تاثير استفاده گسترده از مواد شيميايي در صنعت كشاورزي است كه خود                    

 .مزيد بر علّت شده و بر معضالت بهداشت عمومي افزوده است
 و  اواله،  ويواكس،  فالسيپارومز پالسموديوم هاي؛     ماالرياي انساني عبارتند ا      ونه هاي مختلف انگل  گ

 نيز در ساكنين جنوب شرقي      (knowlesi)پالسموديوم ناوِلسي   اخيرا مواردي از ماالرياي ميموني ناشي از        .  ماالريه
 .اين انگل ها به وسيله پشه آنوفل ماده به انسان منتقل مي گردند. آسيا گزارش شده است

 سير طبيعي
سموديوم ال روز و پ   14 روز، پالسموديوم ويواكس و اواله        12 پالسموديوم فالسيپاروم     براي وره نهفتگي د

 8-10  دوره نهفتگي طوالني  عضي از سويه هاي پالسموديوم ويواكس، ممكن است        بالبته   . روز مي باشد  30ماالريه  
تري برخوردار است ولي    وتاه دوره نهفتگي ك  ، معموالً از    انتقال خون ماهه داشته باشند و ضمناً آلودگي هاي ناشي از         

 .بر حسب تعداد انگلي كه وارد بدن مي شود متغير بوده گاهي به دو ماه نيز مي رسد
 جريان خون  آنوفل به     بزاق پشه  هاي انگل، همراه با      اسپوروزوئيتفونت از آنجا آغاز مي شود كه         ع

مي آورند و در عرض حدود نيم ساعت        هجوم   كبدانسان، تلقيح مي شوند و سپس با مكانيسم ناشناخته اي به سمت           
 كبدي، تكثير يافته و برحسب گونه        مروزوئيتران  ادر سلول هاي كبدي، مستقر مي گردند و هريك از آنها به هز            

البته در عفونت ناشي از     .   هفته مرحله داخل كبدي را طي كرده و به گردش خون، راه مي يابند             1-2انگل، در عرض    
 نيز توليد   هيپنوزوئيت، عالوه بر مروزوئيت هاي كبدي، اَشكال ديگري از انگل به نام             پالسموديوم ويواكس و اواله   

 كه در سلول هاي كبدي، باقي مانده تدريجاً طي ماه ها تا سال هاي بعد، تكامل يافته و به خون محيطي،                      مي شود
 .وارد مي شوند
حمله ور مي شوند و برحسب گونه     قتي مروزوئيت هاي كبدي به جريان خون رسيدند به گلبول هاي قرمز،           و

ي كردن گلبول ها به فضاي پالسما راه مي يابند و مجدداً به            ش ساعت، تكثير يافته با متال     48-72انگل، در عرض    
گلبول هاي ديگر، حمله ور مي شوند و اين روند در ماالرياي فالسيپاروم تا حدود يك سال، در ماالرياي ويواكس و                    

 توليد  بهالبته انگل هاي داخل گلبولي      .   در نوع ماالريه تا چندين سال، ادامه مي يابد           سال و  3-4اواله تا حدود     
 نيز مي پردازند و گامتوسيت ها همراه با خون انسان به بدن پشه آنوفل، راه يافته و پس از طي تغييرات                     گامتوسيت

 .ها منتقل مي گردندتكاملي، به اسپوروزوئيت، تبديل شده و در خونخواري بعدي به بدن ساير انسان 
، بيماريزاترين و كشنده ترين گونه ماالريا است و در افراد غيرايمن درمان نشده،              السموديوم فالسيپاروم پ
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. دوره عفونت ناشي از آن كوتاهتر است و پارازيتمي شديدتري ايجاد مي نمايد             .  مرگ و مير فراواني به بار مي آورد       
گامتوسيت هاي آن ديرتر ظاهر    .  عت رشد خارج گلبولي آن سريعتر مي باشد      ضمناً دوره نهفتگي كوتاهتري دارد و سر      

ندرتاً قبل از روز هفتم بيماري، در خون محيطي يافت مي گردند و معموالً بعد از هفته دوم، ظاهر                        و  مي شوند  
 .مي شوند

ن خفيف است و    پارازيتمي ناشي از آ   .   باعث ايجاد طوالني ترين شكل ماالريا مي شود      السموديوم ماالريه پ
 بسيار خفيف در عفونت هاي درمان نشده به        ي انگل در هر ميلي متر مكعب خون مي رسد و پارازيتم          10000ندرتاً به   

مدت چندين سال و شايد تا پايان عمر، باقي مي ماند و عودهاي بعدي بيماري، ناشي از رشد انگل هاي داخـل                        
  ظهور مجـدد م و بـدون عالمـت قبــلي مي باشـد كه اصطالحاً به          گلبولي اسـت و در واقـع نوعـي پارازيتمـي آرا       

)Recrudescence  (وسوم است و ارتباطي به فعال شدن هيپنوزوئيت هاي داخل كبدي كه در گونه هاي ويواكس              م
 .وسوم است نداردم) Relapse (عودو اواله، معمول بوده و به 

شبيه به يكديگر مي شوند ولي عفونت ناشي از گونه          باعث عفونت هاي    السموديوم هاي ويواكس و اواله   پ
آن ها نادر است و معموالً در ارتباط با پارگي             ضمناً مرگ و مير ناشي از      .  اواله، خفيف تر از گونه ويواكس است      

، )مروزوئيت  (شيزونت نسجي اسپوروزئيت هاي ناشي از اين گونه ها وقتي به كبد رسيدند يا به               .  طحال، مي باشد 
ه و در عرض چند روز به خون محيطي وارد مي شوند و يا به صورت هيپنوزوئيت درآمده مدتي در كبد                       تبديل شد 

 .ث ايجاد عودهاي بعدي بيماري مي گردنداعباقي مي مانند و سپس فعال شده ب
يزان گرفتاري گلبول هاي قرمز، وابسته به گونه انگل و سن گلبول هاي قرمز، مي باشد به طوري كه                    م
م ويواكس و اواله، اكثراً گلبول هاي قرمز جوانتر را آلوده مي كنند و حال آنكه پالسموديوم ماالريه،                      پالسموديو

را آلوده مي نمايد و پالسموديوم فالسيپاروم، به تمام انواع گلبول هاي قرمز، تهاجم نموده                گلبول هاي قرمز مسن تر   
 .باعث ايجاد پارازيتمي شديدي مي شود

به .   ماالريا الزم به ذكر است كه ماريا معموالً بيماري خود محدود شونده اي است             يعيسير طب ر رابطه با    د
 سال و مبتاليان به نوع ويواكس و اواله در عرض           3طوري كه اغلب مبتاليان به نوع فالسيپاروم، حداكثر، در عرض           

 .دت چندين سال ادامه يابدريه، ممكن است به ماال سال، بهبود مي يابند ولي عفونت ناشي از پالسموديوم م5-4
ناشي    ناشي از ماالرياي ويواكس، اواله و ماالريه، بسيار ناچيز است در حالي كه ميزان مرگ                يزان مرگ م

هرچند در  .  مي باشد%  10-15از ماالرياي مغزي فالسيپاروم حتي در زمينه وجود تسهيالت مطلوب پزشكي                  
كر شده است و عواملي كه در وخامت ماالرياي             ذ%  5عضي از كشورها اين رقم، حدود           ب ICU  بخش هاي

ضمناً .  فالسيپاروم، دخالت دارند عبارتند از فقدان ايمني اكتسابي، اسپلنكتومي، حاملگي و سركوب سيستم ايمني                
 .ارتباط مستقيمي بين شدت پارازيتمي و وخامت بيماري، وجود دارد

يزي شبكيه، نارسايي كليوي،      مچنين تظاهرات باليني شديدي نظير كاهش هوشياري، خون ر               ه
ن مرگ  اهيپوگليسمي، هموگلوبينوري، اسيدوز متابوليك و ادم ريوي، حاكي از پيش آگهي بدي هستند و حتي ميز                

 مبتال به ماالرياي مغزي، بويژه در سه ماهه سوم بارداري شكم اول، ده برابر بيشتر از زنان غيرحامله                     زنان باردار 
 حاكي از پيش آگهي بد بيماري، مي باشد عبارتند از شيزونتمي محيطي، لكوسيتوز              است و عالئم آزمايشگاهي كه     
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ا كاهش گلوكز آن، افزايش شديد اوره و كراتينين          ي CSF   در خون محيطي، افزايش ميزان الكتات      12000بيش از   
 . LDHو كاهش شديد هماتوكريت و قند خون و افزايش ترانس آمينازها و

و همراه با مرگ و مير فراوان، امروزه نادر است ولي احتمال بروز همه گيري               رچه همه گيري هاي شديد    گ
 به كار برده مي شود كه افزايش       همه گيري ماالريا زماني اصطالح   .  ارد د ماالريا هنوز در بسياري از نقاط جهان وجود       

الريا در يك منطقه     غيرقابل انتظاري در ميزان موارد باليني بيماري ايجاد شود و يا ميزان مرگ ناشي از ما                      
 : ماالرياخيز،  افزايش يابد و علل همه گيري هاي ماالريا را بشرح زير برشمرده اند

 فزايش ميزان حساسيت جامعه، نسبت به اين بيماري اـ 1
هور يك گونه يا سويه جديد انگل و يا ظهور مجدد ماالريا در منطقه اي كه قبالً اين بيماري ريشه                     ظ ـ  2

 كن شده است
 .)Vectorial capacity (فزايش ظرفيت ناقلا ـ 3

  وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري
طبق گزارش مشترك سازمان جهاني بهداشت و سازمان ملل در مورد وضعيت جهاني ماالريا كه در سال                 

 كشور و منطقه به عنوان مناطق در معرض خطر ماالريا اعالم                108 ميالدي منتشر گرديده است تعداد         2011
 بوده و به نحو واضحي كاهش يافته است ولي هنوز نيمي از             140 بالغ بر    1950هرچند اين رقم در دهة      .  ه اندگرديد

 ميليون نفر دچار    225 بيليون نفر در معرض خطر ابتالء مي باشند، ساالنه حدود           3ساكنين كُره زمين، يعني بيش از       
موارد مرگ ناشي از آن در آفريقا رخ داده و          %  80و    موارد بيماري %  60ماالريا مي شوند و اين درحاليست كه حدود        

 ساله تشكيل مي دهند و عالوه بر موارد مرگ باعث ايجاد كم خوني در كودكان و زنان                 5اغلب آنان را كودكان زير      
از رشد  %  3/1باردار، مرده زايي، سقط خودبخودي، زايمان زودرس و تولّد نوزاد كم وزن نيز مي گردد و ساالنه حدود                  

 .قتصادي كشورهاي شديداً آلوده مي كاهدا
السموديوم فالسيپاروم علّت اصلي ماالرياي باليني شديد و مرگ ناشي از آن بويژه در كودكان كم سن،                  پ

اين انگل، گونه غالب در مناطق گرمسيري آفريقا، شرق         .  بزرگساالن حساس و زنان در طي اولين حاملگي ميباشد        
مرگ ناشي از   .   از شيوع كمتري برخوردار است       انزون است ولي در ساير نقاط جه        آسيا، اقيانوسيه و ناحيه آما     

 از همه در بين كودكان مناطق گرمسيري آفريقا بويژه در نواحي دوردست روستايي با امكانات ضعيف                  رماالريا بيشت 
 .ادث مي شودضمناً مرگ حاصله در بين افراد حساس تازه وارد به نواحي آندميك نيز ح. بهداشتي رخ مي دهد

 ضعيت ماالريا در حوزه مديترانه شرقيو

امل كشورهاي غرب هند و بيشتر كشورهاي شمال و شمال شرق              ش WHO  اينطقه شرق مديترانه   م
بحرين، قبرس، اردن،   :  هشت كشور منطقه كه معموالً عاري از ماالرياي آندميك هستند عبارتند از               .  آفريقا است 

 عمان،  ،افغانستان، جيبوتي، مصر، ايران، عراق، مراكش      :  انتقال، در كشورهاي  .  كويت، لبنان، ليبي، قطر و تونس      
يه، عربستان سعودي، سودان، امارات متحده عربي و يمن، رخ مي دهد ولي عراق، مراكش و سوريه                  رپاكستان، سو 

 .تنها از نظر ماالرياي ويواكس، آندميك هستند
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% 70 مورد بوده كه فقط      23562 بالغ بر    1382 در سال    تعداد كل موارد ماالرياي گزارش شده كشور ايران       
موارد ماالرياي ايران   %  90آن در افراد ايراني و بقيه وارده بوده است و گزارش هاي جديد حاكي از آن است كه                      

در اين    .مربوط به سه استان واقع در جنوب شرقي كشور، يعني هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان مي باشد                  
موارد بيماري را ماالرياي    %  21 طي ماه هاي شهريور، مهر و آبان، ميزان انتقال بيماري به اوج مي رسد و               سه استان، 

 مالحظه مي گردد روند بيماري طي ساليان اخير،           1ضمناً همانگونه كه در نمودار        .  فالسيپاروم، تشكيل مي دهد  
 .همواره رو به كاهش بوده است
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 1377-81 ـ ميزان بروز ماالريا در ايران طي سال هاي 1نمودار 

 
 ميليون نفر از جمعيت كشور ايران در شمال سلسله جبال زاگرس زندگي مي كنند              39ر حال حاضر قريب     د

 ميليون نفر جمعيتي كه در مناطق        6/17كه از ماالريا پاك شده و خطر آلودگي آنها بسيار محدود است ولي از                  
وب غربي كشور، ساكن     جن ميليون نفر در جنوب و         7/14سله جبال زاگرس زندگي مي نمايند قريب         جنوبي سل 

كاهش پيدا كرده   %)  90( موارد ماالريا شديداً     1357 برنامه هاي مختلف مبارزه پس از سال        يهستند كه در اثر اجرا    
كلّ جمعيت  %  4(يليون نفر    م 9/2بقيه جمعيت مشتمل بر      .  و بيماري در اين منطقه در حال تحليل رفتن است            

به عنوان يك    م ماالريا  ه در جنوب شرقي ايران زندگي مي كنند كه شديداً به ماالريا آلوده بوده و هنوز                )  كشور
 . مي گردد مسئله مهم بهداشتي منطقه قلمداد

ستان و   هزار مورد ماالريا از افغانستان، پاك      8 تا   3الزم به ذكر است كه ظرف سال هاي اخير ساليانه بين            
 .بنگالدش به كشور ما وارد و در مناطق پاك شده، موجب برقراري انتقال شده اند

رقي و همچنين جنوب و جنوب غربي كشور، آلودگي به ماالريا به طور يكسان در                   ش ر مناطق جنوب  د
ئل، متغير  همه نقاط، انتشار ندارد و بر اساس شرايط اكولوژيك و دسترسي روستاها به مراكز درماني و ساير مسا                     

 مربوط به دو    انموارد ماالرياي كشف شده در استان سيستان و بلوچست         %  80بطور مثال در سال هاي اخير،      .  است

 1381               1380                1379                1378                 1377  
 سال
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شهرستان چابهار و ايرانشهر، بوده است كه در اين شهرستان ها نيز بيماري در همه دهستان ها به طور يكنواخت،                     
ترين رقم آلودگي را دارند و بيماري ناشي از گونه هاي ويواكس،           انتشار ندارد و دهستان هاي قنوچ و نيك شهر، باال        

ختلف مملكت و مخصوصاً در مناطق شرقي و جنوبي كشور، يافت مي شود و در                 مفالسيپاروم و ماالريه در نقاط       
 توضيح اينكه مهمترين برنامه هاي      .حال حاضر، پالسموديوم ماالريه، به ندرت و به طور پراكنده، ديده مي شود               

 . كتاب، شرح داده شده است16گفتار  / 9شوري مبارزه با ماالريا در فصل ك

 ر وضعيت جهاني ماالريا بEl-Nino اثير پديده جويت

داركي قوي از ارتباط بين تغييرات جوي و افزايش ميزان بروز بيماري هاي عفوني منتقله بوسيله حشره،                 م
 . اپيدميك از قبيل كلرا و شيگلوز، وجود دارد بيماري هاي اسهالي وRift نظير ماالريا، تب دره

بر كنترل ماالريا در بعضي از مناطق جهان تاثير داشته است زيرا آشفتگي هاي                 El-Nino  وادث جوي ح
جوي، محل هاي توليد مثل حشره ناقل را تحت تاثير قرار داده و از اينرو توانايي بالقوه انتقال بيماري را متاثر                          

ريا طي بحران هاي   ص شده است كه تعدادي از مناطق، افزايش واضحي از ميزان بروز ماال              ضمناً مشخ .  مي سازند
چنين .   شديدتر نيز بوده است    هجوي مرتبط با اِل نينو را متحمل شده و نه تنها طغيان هاي حاصله، گسترده تر، بلك                

 رواندا در آفريقا و در پاكستان و          اپيدمي هايي در بوليوي، كلمبيا، اكوادور، پرو و ونزوئال در آمريكاي جنوبي در               
از نظر تاريخي، در منطقه پنجاب در شمال شرقي پاكستان، خطر                .  سريالنكا در آسيا به اثبات رسيده است         

 برابر افزايش يافته و در سريالنكا، خطر اپيدمي          5 پديده يك اِل نينو حدود        باپيدمي هاي ماالريا طي سال متعاق    
ضمناً اين وقايع، همراه با سطوح باالتر از ميانگين          .   گرديده است  هچهار برابر، افزود  ماالريا طي يك سال اِل نينو       

ر آمريكاي جنوبي و رواندا،     د همچنين   .بارش در پنجاب و سطوح كمتر از ميانگين بارش در سريالنكا بوده است              
 .بارندگي سنگين با اپيدمي هاي عمده ماالريا مرتبط بوده است

ارتباط با فصولِ حداكثر فعاليت پشه آنوفل است و لذا در تابستان و پاييز، خيلي                 بيماري در    توزيع فصلي 
 .شايعتر از فصول ديگر سال مي باشد

فراد مذكّر و مونث غيرايمن، در مقابل اين بيماري حساسند و اختالف در توزيع                 ا؛  توزيع جنسي از نظر   
مربوط به ميزان ايمني ناشي از تماس قبلي و          سنّي و جنسي بيماري كه در بعضي از مناطق، به چشم مي خورد                

خوردار است  برعواملي نظير شغل و عادات اجتماعي، بوده و در بعضي از مناطق كه انتقال ماالريا از شدت متوسطي                   
، در مناطق   يرخوارانش  . و جنسي بيماري، مربوط به درجه تماس با پشه ناقل ميباشد              توزيع سنّي اختالف در   

 نسبي برخوردارند زيرا آنتي بادي هاي محافظت كننده اي كه از سد جفتي، عبور مي نمايد تا                  آندميك، از مصونيت  
گري نظير عدم تماس شيرخواران با پشه ناقل و وجود هموگلوبين            يلبته عوامل د  ا  .مدتي در بدن آنها باقي مي ماند     

 .جنيني هم در اين زمينه، دخالت دارند

  مقابل ماالرياوامل موثر بر حساسيت يا مقاومت درع
  دم مصونيت قبليع ـ 1
 HIV/AIDSو ازجمله ابتالء به  ركوب سيستم ايمنيس ـ 2
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  املگي و جراحيح ـ 3
  RBC)گروه خوني دافي، هموگلوبين سيكل سل، ساير عوامل مربوط به(وامل ژنتيك ع ـ 4
  ضع تغذيهو ـ 5
  سپلنكتوميا ـ 6
به طور كلّي در    .  مي باشد ن، يكي از عوامل مهم انتشار ماالريا      رتباط بين انگل ماالريا و پاسخ ايمني ميزبا       ا

مي كنند و درجاتي از ايمني را كسب           مناطق آندميك ماالريا افراد، به طور مكرّر با انگل ماالريا تماس پيدا                
، الزم به ذكر است كه پاسخ ايمني       .  مايند و سرانجام، به طور نسبي در مقابل اين بيماري مصون مي گردند              نمي 

 .اساساً ناشي از ايمني هومورال است ولي ايمني سلّولر، نيز در اين زمينه دخالت دارد
 در بهبودي ناشي از حمله ماالريا نيز دخيل است ولي طي عفونت بعدي، ميزان مصونيت،                  سب ايمني ك

ي و تشكيل    ظير وخامت تظاهرات باليني پارازيتمي، تعداد دفعات پارازيتم            ن باز هم افزوده مي شود و عواملي        
البته ايمني مورد بحث، ويژگي گروهي و سويه اي          .  گامتوسيت، همگي تحت تاثير ايمني حاصله، كاهش مي يابد         

دارد و وابسته به عفونت هاي مكرّر است به طوري كه در اثر كاهش تماس هاي بعدي، از ميزان آن كاسته مي گردد                    
دداً به منطقه ماالرياخيز، باز مي گردد ممكن است دچار          بومي كه مدتي در مناطق ديگري زندگي كرده و مج          ردو ف 

 .ماالرياي شديدي بشود
يمني نسبت به ماالريا بر توليد گامتوسيت هاي انگل، نيز تاثير دارد و در مناطق هولوآندميك و                          ا

 رخوردارند توليد گامتوسيت، به نحو واضحي بيشتر          ب هيپرآندميك ماالريا در كودكاني كه از مصونيت كمتري          
از طرفي توليد گامتوسيت، در بالغين درمان نشده غيرايمن، در حد بااليي قرار دارد و تنها با تماس هاي                     .  مي باشد

 .مكرّر و افزايش ايمني آنها كاهش مي يابد
قاومت اكتسابي در مقابل ماالريا پس از چندين ماه، حاصل مي شود و ابتدا بر تراكم گامتوسيت هاي                     م

تراكم اّشكال غير جنسي انگل، موثر واقع مي شود و در مناطق هيپرآندميك، افراد جوان و               خون محيطي و سپس بر      
سبي در مقابل عفونت مجدد،       ن بزرگسال، اغلب دچار عفونت خفيف بدون عالمتي هستند كه همراه با مقاومت              

 .در حضور عفونت، موسوم است ا ايمني نسبي يPremunition ميباشد و به
ا كه انتقال چشمگيري در طول سال، صورت مي گيرد مثالً در مناطق هولوآندميك و               ر مناطقي از آفريق   د

ز سد جفتي و انتقال آن به         ا IgG   ماهه اول بعد از تولّد، به علّت عبور         3-6هيپرآندميك ماالريا شيرخواران طي     
االريا مصونيت واقعي ندارند    البته اين شيرخواران در مقابل عفونت ناشي از م        .  جنين، در مقابل ماالريا مصون هستند     

ولي تراكم انگل و دوره پارازيتمي، در بدنشان كوتاهتر مي باشد و اينگونه مصونيت، گذرا و كوتاه مدت است و به                       
از طرفي كودكان كم سن دچار       .  آنتي كري كه به جنين منتقل مي شود بستگي دارد            ميزان ايمني مادر و مقدار     

ني وخيمي مي گردند و ميزان مرگ ناشي از بيماري مخصوصاً در دو سال اول                  پارازيتمي شديد و تظاهرات بالي     
زندگي، در سطح بااليي قرار دارد ولي در كودكان بزرگتري كه زنده مي مانند تماس هاي مكرّر بعدي، باعث بروز                     

 پايين تر   ندازه طحال و ميزان مرگ، كمتر از سنين         ا بيماري خفيف تري مي شود كه در طي آن شدت پارازيتمي،          
 .موارد، دچار پارازيتمي بدون عالمتي بشوند% 75ميباشد و حتي در سنين دبستان، ممكن است اينگونه كودكان در 
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ر مناطقي كه شدت آندميك بودن بيماري، كمتر است و درجه مصونيت سكنه، كمتر مي باشد عفونت                   د
 .دي سنّي و ازجمله در بالغين، عارض مي شو هاشديدي در كلّيه گروه

هميت طحال، در مقاومت نسبت به ماالريا خيلي زياد است و حتي افرادي كه قبالّ در مقابل اين بيماري،                   ا
 .مصون بوده اند به دنبال اسپلنكتومي در اثر ابتالء به ماالريا جان خود را از دست داده اند

 اثير عوامل ژنتيك بر ماالريات

د دچار   مي باش Fya و   Fyb   يعني گروه خوني دافي  ن هاي  فرادي كه گلبول هاي قرمز آنها فاقد آنتي ژ        ا
ماالرياي ناشي از پالسموديوم ويواكس، نمي گردند و مقاومت مورد بحث، مطلق و كامل است زيرا پالسموديوم                    

ژنوتيپ دافي منفي، بنحو غالبي در سياهان آفريقايي        .  ويواكس، قادر به تهاجم به اينگونه گلبول هاي قرمز نمي باشد        
 .تاي ويواكس در آفريقاي جنوبي، ناشي از همين واقعيت اسيريكايي، يافت مي شود و عدم ماالرو آم

طالعات آزمايشگاهي نشان داده است كه انگل هاي پالسموديوم فالسيپاروم، در صورت كاهش فشار                  م
فراد هتروزيگوت  مي باشند و ا   ن SS و   SA  اكسيژن، قادر به ادامه حيات خود در گلبول هاي قرمز واجد هموگلوبين           

ر مقابل عفونت شديد ناشي از پالسموديوم فالسيپاروم و بخصوص ماالرياي مغزي،              د)  SA  (سيكل سل مبتال به   
تغييرات مولكولي و سلولي در اينگونه گلبول هاي       .  مصون هستند و از بيماري سيكل سل كشنده نيز رنج نمي برند           

 مرگ انگل   هي قرمز و نشت پتاسيم و سرانجام، منجر ب         قرمز باعث ايجاد هيپوكسي، داسي شكل شدن گلبول ها        
 .مي گردد

راي رشد و   ب)  HbF  (يز در بروز ماالريا دخالت دارند زيرا هموگلوبين جنيني         ن a و   b  يتاالسمواملي نظير   ع
مكن است فرد را در مقابل ماالرياي مغزي، محافظت          م F  نمو پالسموديوم فالسيپاروم، نامناسب است و هموگلوبين      

يز فرد را در مقابل ماالرياي       ن G6PD  كمبودضمناً بعضي از نقايص ژنتيك در آنزيم هاي اريتروسيتي، نظير           .  يدنما
 در گينه   اليپتوسيتوز ارثي فالسيپاروم شديد، محافظت مي نمايد و ارتباط جغرافيايي شناخته شده اي بين ماالريا و               

 عفونت ناشي از پالسموديوم ويواكس و ماالريه           اين افراد به ميزان كمتري دچار       .  جديد، مشاهده شده است    
 .آنها در شرايط آزمايشگاهي، در مقابل تهاجم پالسموديوم فالسيپاروم، مقاوم هستند مي شوند و گلبول هاي قرمز

  نابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايتم
ت بتوانند حامل پالسموديوم    رچه ميمون هايي كه از نظر تكاملي، نزديك به انسان هستند، ممكن اس              گ

از طرفي نخستي هاي   .  ماالريه باشند ولي در واقع انسان، تنها مخزن مهم ماالرياي انساني، محسوب مي شود                 
ورت تصنعي ممكن    ص غيرانسان نيز به طور طبيعي دچار انواع مختلف ماالرياي ميمون ها مي شوند و انسان هم به               

 .ه شود ولي انتقال طبيعي آنها به انسان، بسيار نادر استاست به بعضي از اينگونه انگل ها آلود
طور كلي پالسموديوم ها انگل هاي تك ياخته اي هستند كه در خون پرندگان، خزندگان و پستانداران،                 ب

تكثير غيرجنسي، در بدن مهره داران، به        .  زندگي مي نمايند و تكثير آن ها در مرحله غيرجنسي، صورت مي گيرد           
وسوم است در حاليكه تكثير جنسي، در بدن پشه، اتفاق          م)  Schizogony  (شيزوگونيدد و به مرحله     وقوع مي پيون  

 .اميده مي شودن) Sporogony (اسپوروگونيمي افتد و 
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  اههاي انتقال ماالريا به انسانر

  نيش پشه آنوفل ـ 1
  انتقال خون آلوده ـ 2
  سرسوزن آلوده ـ 3
  نتقال داخل رحميا ـ 4

، پديده بسيار نادري است و عالئم باليني ماالرياي مادرزادي، به فاصله چندين هفته               ي، رحم خلانتقال دا 
 .تا چندين ماه بعد از تولد، ظاهر مي شود

 در بين افراد معتاد، مي تواند باعث انتقال ماالريا گردد و در بين سال هاي               سرنگ هاي مشترك ستفاده از   ا
ناشي از ماالرياي فالسيپاروم در بين افراد معتادي كه از طريق                يك صد و بيست مورد مرگ         1940 و   1935

همه گيري ماالرياي ناشي از گونه     ن  سرسوزن، آلوده شده اند در شهر نيويورك، گزارش گرديده و حتي اخيراً چندي             
 .ويواكس نيز در بين افراد معتاد رخ داده است

كن است به ديگران منتقل شوند      مد دارند م  ر تمام مدتي كه اَشكال غيرجنسي انگل، در خون انسان وجو          د
البته خون هايي كه   .  و لذا در ماالرياي نوع ماالريه، خون فرد مبتال ميتواند بيش از چهل سال هم آلوده كننده باشد                  

، نگهداري مي شوند تا يك ماه بعد نيز آلوده كننده، باقي مي مانند و از آنجا كه بيماري ناشي از                     انتقال خون جهت  
توصيه شده است از دهندگان خوني كه سابقه سكونت در            روم چهره وخيمي به خود مي گيرد         پاديوم فالسي پالسمو

 .مناطق آندميك را ذكر مي نمايند به مدت سه سال، خون گرفته نشود

  رخي از ويژگي هاي ناقلب

ي شولكس ها نق آنجا كه ك   نوفل ها و كولكس ها دو دسته مهم از پشه هاي خانواده كوليسيده هستند و از              آ
، به صورت موازي با      الرو آنوفل   مثالً  .)1شكل  (در انتقال ماالريا ندارند الزم است از آنوفل ها باز شناخته شوند               

 در سطح ديوار،    پشه آنوفل ، به صورت مورب قرار مي گيرد در حالي كه طرز قرار گرفتن              الرو كولكس سطح آب و    
 .، به صورت موازي ميباشدپشه كولكسورب و طرز قرار گفتن يا روي بدن، به هنگام خونخواري به صورت م

البته فيالريازيس و برخي از بيماري هاي       .  االرياي انسان فقط بوسيله پشه آنوفل ماده، منتقل مي شود          م
 گونه آنوفل، در سراسر جهان، شناخته شده است          400حدود  .  ويروسي نيز بوسيله همين پشه، قابل انتقال هستند        

 . گونه آن ناقل مهم انگل ماالريا تشخيص داده شده است30ئيت و تنها و گونه آن آلوده به اسپوروز67ولي فقط 
نوفل هايي كه براي انتقال سويه هاي خاصي از انگل ماالريا مناسب هستند ممكن است قادر به انتقال                   آ

عث انتقال ماالريا مي شوند در      ساير سويه هاي انگل نباشند و بنابراين پشه هايي كه در يك منطقه جغرافيايي، با               
 گونه آنوفل، تشخيص    19 ايران تاكنون    دراست كه    الزم به ذكر  .  ساير مناطق، ممكن است فاقد اين خاصيت باشند       

اند  داده شده است كه در هفت نوع از آنها اسپوروزوئيت، در غده بزاقي پشه ديده شده و ناقل ماالريا شناخته شده                      
  :از عبارتند اين آنوفل ها

A. stephensi  A. sacharovi  A. superpictus  A. fluviatilis A. culicifacies A. d'thali  A. maculipenis   
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البته اين  .  زماني كه گامتوسيت ها در خون انسان وجود داشته باشند باعث آلودگي پشه آنوفل مي گردند               ات
به طوري كه در بيماراني كه بنحو ناقصي          باشدمدت برحسب گونه و سويه انگل و پاسخ درماني آن متفاوت مي              

 سال و در نوع     1-2در نوع ويواكس حدود     ،  درمان شده و يا اصال درمان نشده اند در نوع ماالريه تا بيش از سه سال              
فالسيپاروم حدود يكسال مي باشد ضمناً پشه آنوفل در تمام طول عمر فعال خود، ممكن است براي انسان، آلوده                     

 .بماندي قكننده با
 

  ـ مقايسه برخي از خصوصيات پشه آنوفل با پشه هاي آيدس و كولكس1شكل 

  سالم حفظ  افراد يشگيري اوليه به منظورپ
كردن آنها و استفاده از      خريب اماكن زادوولد آنوفل ها نظير تخليه و جاري كردن مرداب ها و مانداب ها و پر               ت ـ   1

 روخوارماهي هاي ال
مپاشي ديواره داخلي اماكن، بوسيله حشره كش هاي ابقايي و سمپاشي شبانه محل زندگي و خواب، بوسيله                  س ـ   2

 محلول پيرتروم يا حشره كش هاي ديگر
  permethrin) مخصوصاً پشه بند آغشته به(ستفاده از پشه بند و توري، در مناطق بومي ا ـ 3

تخم

الرو

بالغ

نحــــــــــــوه استـــــــــــــــــراحت

نحــــــــوه قرار گرفتن در سطح آب

         كولكس                      آيدس                      آنوفل
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البته .  دنه قسمت هاي برهنه بدن افرادي كه در معرض گزش پشه قرار مي گير           اليدن مواد دوركننده حشرات، ب    م ـ   4
 .ستا) N,N-diethyltoluamide (موثرترين ماده دوركننده حشره

ز اهداء كنندگان خون بايد در مورد سابقه ماالريا سوال شود و در صورتي كه تحت پوشش كموپروفيالكسي با                   ا ـ   5
االريا مبتال شده اند تا سه سال بعد از قطع كموپروفيالكسي يا درمان نبايد به                  داروهاي ضد ماالريا بوده يا به م       

 .منظور انتقال به ديگران از خون آن ها استفاده شود
 ).1جدول (گونه ها  ماالرياي فالسيپاروم حساس به كلروكين و ساير) كموپروفيالكسي(يشگيري دارويي پ ـ 6

رخوردار نيست و لذا در مناطق آندميك ماالريا در صورتي كه              هرگز از تاثير كاملي ب      پيشگيري دارويي، 
پيشگيرنده، دچار بيماري تبداري شوند بايد بيماري ماالريا نيز در تشخيص افتراقي،                  دريافت كنندگان داروهاي  

 .مطرح و حتي به طور زودرس و گاهي قبل از اثبات آزمايشگاهي، درمان گردد
 هفته قبل از    1-2از   به مناطق ماالرياخيز، مسافرت مي نمايند بايد     ه منظور كموپروفيالكسي افرادي كه      ب

علت لزوم شروع دارو قبل از      .  عزيمت، تا چهار هفته پس از بازگشت، از داروهاي مناسب ضد ماالريا استفاده شود              
همچنين در  .  مطلوبي برسد   درسيدن به منطقه آلوده اين است كه در عرض يك هفته، غلظت خوني دارو به ح                   

صورتي كه كلروكين، تا چهار هفته پس از بازگشت از منطقه آلوده، مصرف شود موجب ريشه كن نمودن اَشكال                      
 .خوني پالسموديوم هاي حساس به اين دارو خواهد شد

 حوه تجويز كلروكين به منظور كموپروفيالكسي ماالرياي حساس به اين دارون ـ 1جدول 

 سن افراد نحوه تجويز دارو

 بالغين                 رد )  قرص يكجا2( ميلي گرم 300 هفته اي 

 سالگي    11  - 16سنين  رد )  قرص يكجا5/1( ميلي گرم 225 هفته اي 
 سالگي       7  - 10سنين  رد )  قرص يكجا1( ميلي گرم 150 هفته اي 
 سالگي        4  - 6سنين  رد ) نصف قرص يكجا( ميلي گرم 75 هفته اي 

يكسالگي     از سنين كمتر رد ) يك چهارم قرص يكجا( ميلي گرم 5/37فته اي  ه
 )در هفته(   ميليگرم300حداكثر/  كيلوگرم /   ميليگرم 5ا در تمامي سنين به مقدار ي

 
ه به مناطق آلوده به ماالرياي ويواكس و اواله، مسافرت نموده و تحت پوشش پيشگيري با                 ك لّيه افرادي ك

) هيپنوزوئيت ها(ار گرفته اند پس از بازگشت از مسافرت، به منظور ريشه كن نمودن اَشكال كبدي انگل                كلروكين قر 
ين ا.  ، قرار گيرند  پريماكينو از بين بردن گامتوسيت ها بايستي به مدت چهارده روز، تحت پوشش پروفيالكسي با                

/ كيلوگرم  /   ميلي گرم    3/0ودكان، به مقدار    در روز و در ك    )  يك قرص ( ميلي گرم    15دارو در بزرگساالن به مقدار      
 نقص آنزيم  و در زمينه      دوران بارداري بايد توجه داشته باشيم كه مصرف پريماكين در            .  روز تجويز مي گردد  

G6PD ت بعدي  المنوع است و لذا در زمينه نقص آنزيم مزبور، بايد از تجويز آن خودداري نموده و منتظر حم                     م
 جديد را مجدداً با كلروكين درمان كنيم و در خانم هاي باردار نيز حتي پس از بازگشت از                   بيماري باشيم و هر حمله    
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 .كلروكين را تاپايان دوره حاملگي ادامه داده در آن زمان به تجويز پريماكين، بپردازيم مسافرت، كموپروفيالكسي با
آن اقوال مختلفي وجود     با كلروكين و عوارض چشمي ناشي از           كموپروفيالكسي طويل المدت مورد   رد

به طوري كه در بعضي از منابع، بالمانع دانسته شده ولي در برخي از منابع ديگر توصيه شده است در صورتي                     .  دارد
س از شش سال به جاي        پ كه مدت اقامت در منطقه آندميك تا بيش از شش سال به طول انجامد الزم است                   

 .ده شود، استفاپروگوانيلكلروكين به مدت يك سال از 

  پيشگيري دارويي در ماالرياي فالسيپاروم مقاوم به كلروكين

 Mefloquine هفته داروي انتخابي است و بالغين غيرايمني كه به مناطق             /   ميليگرم   250ه مقدار  ب
هرچند داروي مورد بحث ممكن      .  آلوده، مسافرت مي كنند بايد طي دوران اقامت خود از اين دارو استفاده نمايند               

 .ري ميباشدوثاعث ايجاد حالت تهوع، سرگيجه و درد شكم بشود ولي در مجموع، داروي قابل تحمل و ماست ب
 ميليگرم به عنوان جانشين مفلوكين اقدام موثري به حساب          100ه مقدار    ب Doxycycline  جويز روزانه ت

 نظير كانديديازيس، اسهال    زيرا اين دارو نيز به خوبي تحمل مي شود ولي ممكن است باعث ايجاد عوارضي             .  مي آيد
 ساله نيز نبايد تجويز گردد و از آنجا كه داروي           8كمتر از     و حساسيت به نور بشود و ضمناً در زنان حامله و كودكان           

پيشگيرنده كامالً سالمي به منظور پروفيالكسي ماالرياي فالسيپاروم مقاوم به كلروكين در دوره حاملگي وجود                    
 .اري كه قصد مسافرت به چنين مناطقي را دارند سفر خود را به تعويق بياندازندندارد بايد خانم هاي بارد

ر افرادي كه به داليلي نتوان از مفلوكين يا داكسي سيكلين استفاده نمود داروي جانشين، شامل                        د
) رم ميليگ 200حداكثر  (روزانه  /  كيلوگرم  / ميلي گرم     3ه مقدار    ب Proguanil  كلروكين هفته اي يك بار باضافه    

 به اين تركيبات    تيز استفاده شده است ولي مقاومت نسب        ن Dapson  ضمناً از تركيب پريمتامين باضافه    .  مي باشد
، واكنش آلرژيك و در     مِتْهِموگلوبينِمينيز روز به روز افزايش مي يابد و از اين گذشته داپسون ممكن است باعث                  

يازي به مصرف    ن Mefloquine  كه در صورت استفاده از     ادآور مي شود   ي  .دوزهاي باال آگرانولوسيتوز نيز بشود     
 .كلروكين بطور همزمان نمي باشد

  روفيالكسي ماالريا در دوره حاملگيپ

از طرفي  .  االريا در دوره حاملگي، از شدت بيشتري برخوردار بوده و جان مادر و جنين را تهديد مي نمايد                 م
ماالريا تجويز مي گردد در اين دوره، ممنوعيتي ندارد و لذا           مصرف كلروكين با مقداري كه به منظور پروفيالكسي          

 .ممنوع مي باشد ند مصرف فانسيدارچمي توان از اين دارو جهت پيشگيري ماالريا استفاده نمود، هر
پريماكين نيز در دوره حاملگي، نبايد تجويز شود و لذا زنان باردار، حتي پس از بازگشت از مناطق آلوده به                    

 .ايان حاملگي، بايستي به مصرف كلروكين، ادامه دهند و پس از زايمان، به مصرف پريماكين بپردازندماالريا تا پ

  يشگيري از بروز ماالرياي ناشي از انتقال خونپ

بق آمارهاي موجود، بيشترين موارد ماالرياي ناشي از انتقال خون در اثر گونه هاي ماالريه و فالسيپاروم،                ط
از %  73 كه در ايران صورت گرفته است در بين            1343-53اساس بررسي هاي ده ساله      ايجاد شده است ولي بر       
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موارد، گونه  %  27شي از انتقال خون، پالسموديوم مسئول را گونه ماالريه و در              ايك صد و يازده مورد ماالرياي ن      
را ذكر مي كنند   ويواكس تشكيل مي داده و توصيه شده است كساني كه سابقه سكونت در مناطق آندميك ماالريا                  

 . تا سه سال بعد، خون اهداء نكنند
 ساعت قبل از اهداء     48ايستي حدود   ب  دضمناً در صورتي كه الزم باشد از افراد مشكوك خون گرفته شو            

 ساعت  24كلروكين به آنها تجويز گردد و يا همين مقدار كلروكين، حدود             )   قرص 4( ميلي گرم    600خون، مقدار   
در صورت امكان نمونه خون اهدائي، قبل از        .  از انتقال خون، به گيرندگان خون، تجويز گردد        قبل يا بالفاصله بعد     

زمايش شود و اگر از نظر وجود پادتن ماالريا مثبت بود مورد               آ IFA  سرولوژي مانند ي  استفاده با يكي از روش ها    
 .استفاده قرار نگيرد

  ـ نحوه كموپروفيالكسي ماالريا 2جدول 

 نام دارو مورد استفاده دوز بزرگساالن

 هفته/ دهان/  ميليگرم250

 ) ميليگرم250= قرص (

در مناطقي كه مقاومت به كلروكين گزارش شده 
 است

Mefloquine 

 روز/دهان/  ميليگرم 250/100

 )100=  و قرص250= قرص (

 + Atovaquone به عنوان جانشين مفلوكين يا داكسي سيكلين
Proguanil 

 روز / دهان/  ميليگرم 100

 ) ميليگرم100= كپسول (

+ به عنوان جانشين مفلوكين يا آتوواكان 
 پروگوانيل

Doxycycline 

 روز/ دهان /  ميليگرم 200

 هفته/ دهان /  ميليگرم 300

 ) ميليگرم200= قرص (

 همراه با Proguanil به عنوان جانشين مفلوكين يا داكسي سيكلين
Chloroquine 

 روز14/روز/ دهان/ ميليگرم 15

 ) ميليگرم15= قرص (

 Primaquine به عنوان پروفيالكسي يا درمان عود ماالريا

 هفته/ دهان /  ميليگرم 300

 ) ميليگرم150= قرص (

 Chloroquine در مناطقي كه ماالرياي مقاوم گزارش نشده است

 
هيچ واكسن ضد ماالريايي مجوز مصرف، دريافت نكرده ) 1391سال (ذكر است كه در حال حاضر شايان  

 .يني را در آفريقا طي مي كنديد شده است مراحل كارازمايي بالاست و واكسني كه عليه پالسموديوم فالسيپاروم، تول

  يشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سالمتي بيماران و جلوگيري از بروز عوارضپ
مان صحيح ماالريا و پاكسازي بدن از وجود گامتوسيت ها و هيپنوزوئيت ها نه تنها باعث بهبودي بيمار                 در

بلكه موجبات قطع زنجيره انتقال عفونت به پشه        )  پيشگيري سطح دوم  (و جلوگيري از بروز عوارض بيماري مي شود        
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 .)اولپيشگيري سطح (و نهايتاّ به انسان هاي ديگر را نيز فراهم مي نمايد 

 شدن بيمار جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير يشگيري ثالثيه، به منظورپ
 .و هماتولوژيك ناشي از ماالريا حاصل مي شود. . . با درمان صحيح عوارض مغزي، كليوي 

 قداماتي كه طي طغيان ها و همه گيري هاي بيماري بايد انجام دادا

  تعيين وسعت و طبيعت همه گيري •
 حشره بالغ و الرومبارزه با  •
 نامساعد كردن شرايط و محيط تكثير حشره بالغ و الرو •
  درمان صحيح بيماران •
 استفاده از پشه بند و توري و ساير پوشش هاي محافظ •
 پيشگيري دارويي افراد در معرض خطر •

لذا در  است بر ميزان بروز بيماري، افزوده گردد و           ي بروز حوادثي نظير جنگ و سيل، ممكن       طبديهي است كه    
 .اينگونه موارد، بايد با آمادگي و دقت بيشتري به اقدامات پيشگيرنده پرداخته شود

  ماالريا(Eradication) و ريشه كني (Elimination)حذف 
، عبارت است از توقف انتقال آن از طريق پشه آنوفل در يك منطقه جغرافيايي مشخص، به                 حذف ماالريا  

، عبارت است از كاهش دايمي و پايدار بروز جهاني           كني ماالريا ريشه   .طوري كه ميزان بروز بيماري به صفر برسد       
 .ماالريا و رسيدن آن به ميزان صفر

 منابع 
1. WHO, Fact sheet N°94, January 2013, World Health Organization, 2013. [Cited 2013, February 
01]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/index.html  
 
2. Mandell, Douglas, Bennett; Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th edition, 2010.   
 
3. Hoeprich Paul. D (edit.) Infectious Diseases - a Modern Treatise of Infectious Processes - Harper 
and Row Publishers, 4th edition, 1989. 
 
4. Nicholas J. Whit, Joel G. Breman, Malaria and Babesiosis: Diseases caused by red blood cell 
parasites, in: Kasper, Braunwald, Fauci … Harrison’s Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill, 
Medical publishing division, New York, 18th edition, 2012, pp. 1218-1233. 
 
5. Weatherall, Ledingham, Warrell ; Oxford Textbook of Medicine, Oxford Medical Publications, 3rd 
ed. 1996 . 
 
6. David L. Heymann (edit.): Control of Communicable Diseases Manual, An  Official report of the 
American Public Health Association;  18th edition, 2004, pp. 324-40.   



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها، حوادث و سوانح / 9كتاب جامع بهداشت عمومي                                                         فصل /  1229

 

 
 

7. Manson’s Tropical Diseases, 18th ed. 1982. 
 
8. G.T. Strackland (ed.) Malaria; Clinics in Tropical Medicine and Communicable Diseases, Volume 
1, Number 1, April 1986 . 
 
9. H. M. Gilles : Epidemiology and Control of Tropical Diseases, Clinics in Tropical Medicine and 
Communicable Diseases, Volume 1, Number 3, December 1986 . 
 
10. A.V. MANOUCHEHRY, M. ZAIM AND A.M. EMADI; A REVIEW OF MALARIA IN  IRAN 
JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION  8 : 381 - 385, 1992   
11. WORLD MALARIA SITUATION IN 1992, WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD  
WORLD HEALTH ORGANIZATION, N. 42 & 43 & 44, NOVEMBER 1994   
 
12. L. J. BRUCE - CHWALT; ESSENTIAL MALARIOLOGY, SECOND EDITION,  WILLIAM 
HEINMANN MEDICAL BOOKS LTD. 1985   

 
13. Edrissian GH H, Status of the Response of Plasmodium falciparum to Chloroquine in Iran, 
Tropical and Geographical Medicine. 1989; 41: 297-301.   
  
14. Edrissian GH H, Afshar A, Sayedzadeh A, Mohsseni GH, Satvat MT. Assessment of the  
Response in vittro and in vivo of P. falciparum to Sulphadoxine - Pyrimethamine in the Malarious 
Area of Isran,  Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1993; 96(4): 237-240.   
 
15. The 50th anniversary of WHO; Weekly Epidemiological Record  WHO, 15 May 1998, No, 20 pp 
 . )1377 ، معاونت پژوهشي، سال 1998رم افزار گزارشات هفتگي سال ن  ( 145-152
 
16. World malaria situation in 1994, (part 1) Weekly Epidemiological  Record, WHO, 5 September 
1997, No, 36 pp 269-276 )  1377 ، معاونت پژوهشي، سال 1997رم افزار گزارشات هفتگي سال ن( . 
 
17. World malaria situation in 1994,(part 2) Weekly Epidemiological  Record, WHO, 12 September 
1997 ,No, 37 pp 277-284  . )1377 ، معاونت پژوهشي، سال 1997رم افزار گزارشات هفتگي سال ن  (
 
18. World malaria situation in 1994,(part 3  (Weekly Epidemiological  Record, WHO, 19 September 
1997, No, 38 pp 285-292 )  1377اونت پژوهشي، سال  ، مع1997رم افزار گزارشات هفتگي سال ن( . 
 
19. El Nino and its health impacts: Weekly Epidemiological Record  WHO, No. 20, 15 May 1998, pp. 
 . )1377 ، معاونت پژوهشي، سال 1998رم افزار گزارشات هفتگي سال ن  ( 148-152
20. Global defense against the infectious diseases threats, Roll back malaria, WHO, 2003, PP. 172-
188. 

ـ 21 ايران، مجله نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران، سال نهم،            انتقال خون، در   ماالرياي ناشي از  :   ادريسيان، غالمحسين     
 . 1364 ديماه 5شماره 

 . 1364ران، سال رج،  پاتولوژي جغرافيايي، دانشكده بهداشت دانشگاه تهي  موبدي ا ـ22
ـ 23 پيشگيري دارويي ماالريا، مسئله مقاومت دارويي وميزان مقاومت           ماالريا، درمان و   د ض داروهاي:   ادريسيان، غالمحسين      

 . 1368 فروردين 63شماره /  پالسموديوم فالسيپاروم، به كلروكين در مناطق ماالرياخيز جنوب شرقي ايران، مجله دارو و درمان 
ـ 24 شمال ايران، اولين كنگره      آنوفل ماكولي پنيس كمپلكس در      يبررسي اكولوژ :    منوچهري، عبدالوهاب      ;پرست، نويد   دين     

بانك اطالعاتي رايانه اي كنگره ها، معاونت        /  1369سراسري بيماري هاي انگلي در ايران، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، سال              
 . 3738ـ3740صفحات  ، 1377پژوهشي وزارت بهداشت، ويرايش سوم، سال 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر حسين حاتمي/  10گفتار  / 9فصل 

 اپيدميولوژي و كنترل ايدز
 

 فهرست مطالب
 

 1231.............................................................................................................................................اهداف درس
 HIV/AIDS.......................................................................................................................1231اهميت بهداشتي 

 Occurrence(..........................................................................................1232(اپيدميولوژي توصيفي و وقوع بيماري 
 1232....................................................................................................................................... ـ  دوره نهفتگي1
 1233.......................................................................................................................................... ـ سير طبيعي2
 1235.................................................................................................................................. ـ  انتشار جغرافيايي3

 1238...........................................................................................................قاره آسيا در HIV/AIDSوضعيت 
 1240........................................................................................... و شمال آفريقاغرب آسياوضعيت همه گيري در 

 1241.........................................................................................................................وضعيت بيماري در ايران
 1245........................................................................................................................................... ـ روند زماني4
 1248................................................................................................. ـ تاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماعي5
 1249........................................................................................................................ ـ  تاثير عوامل مساعدكننده6
 1250.......................................................................................................... ـ حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري7
 1250............................................................................................................................... ـ ميزان حمالت ثانويه8
 1251................................................................................حوه انتقال بيماري و دوره قابليت سرايت ـ  منابع، مخازن، ن9

 1253......................................................................................................................................پيشگيري و كنترل
 1258.................................................................................................................حفاظت كاركنان حرفه هاي پزشكي

 1259.............................................................................................................نحوه رويارويي با افراد تماس يافته
 HIV...................................................................................................................................1259خطر انتقال 

 1260.............................................................................................................................فوايد كموپروفيالكسي
 1261...............................................................................................................خطرات ناشي از كموپروفيالكسي

 1264.................................................................اشاره اي به اپيدميولوژي و كنترل عفونت هاي مقاربتي
 1269.......................................................................................................................................................منابع

 
 



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9مي                                                       فصل كتاب جامع بهداشت عمو/  1231

 

 
 

 
 
 

 اپيدميولوژي و كنترل ايدز
 

 دكتر حسين حاتمي 
 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 اهميت بهداشتي ايدز را بيان كند 

  را توضيح دهدHIV/AIDSير طبيعي س 

 وضعيت جهاني و منطقه اي عفونت و بيماري را تشريح نمايد 

  در سطح منطقه و كشور را توضيح دهدHIV/AIDSوضعيت فعلي  

 تاثير عوامل مساعدكننده در ابتالء به ايدز را توضيح دهد 

 طرق پيشگيري سطح اول را متذكّر شود 

 عتياد تزريقي را بيان كندبهترين راه مبارزه با بيكاري و ا 
 

 HIV/AIDSاهميت بهداشتي 
ي است كه در تمام نقاط جهان وجود         نوپديد، بيماري ويروسي    سندروم نقص ايمني اكتسابي    يا   ايدز

دارد و يكي از مخاطرات شغلي حرفه هاي پزشكي و قشر جوان و فعال جامعه به حساب مي آيد و در بسياري از                          
طبق آخرين گزارش سازمان جهاني بهداشت در        .  و فحشاء دارد  ...  ريقي، بيكاري، فقر    كشورها ريشه در اعتياد تز     

مي باشد )   شمسي 1389اواخر سال   (  2010تا پايان سال      HIV/AIDS ميالدي كه مربوط به وضعيت       2012سال  
 3/4طوري كه    به   . اند ميليون نفر تخمين زده شده     34 كه در قيد حيات بوده اند        HIV/AIDSتعداد افراد مبتال به     

 ساله تشكيل مي داده و ميزان موارد جديد ساالنه عفونت به كاهش خود                15ميليون نفر آنان را كودكان كمتر از         
 و حتي شامل بعضي از مناطق،        ادامه داده است هرچند ميزان اين كاهش در تمامي مناطق جهان يكسان نبوده               

 تعداد موارد جديد عفونت     WHOطبق تخمين   .   است نشدهازجمله كشورهاي واقع در غرب آسيا و شمال آفريقا نيز           
 .  ميباشد2001كمتر از موارد تخميني در سال % 16 ميليون نفر بوده كه 9/1 در حدود 2010در سال 
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 ميليون مورد در سال      8/1 به   2005 ميليون مورد در سال       2/2موارد مرگ ساالنه ناشي از ايدز نيز از           
ارد مرگ ناشي از بيماريهاي مرتبط با ايدز نيز در منطقه زير صحراي آفريقا،                   كاهش يافته و از ميزان مو       2010

 ساله به علت    15 كودك كمتر از     250000تعداد  همچنين  .  جنوب و جنوب شرقي آسيا و كارائيب، كاسته شده است         
 .ه استكاهش يافت% 20 در حدود 2005ابتالء به اين بيماري جان خود را از دست داده اند كه نسبت به سال 

و حتي در بعضي از      در تمام نقاط جهان سير كاهنده نداشته          HIV/AIDSروند  همانگونه كه اشاره شد     
ورد م  43000 به طوري كه موارد جديد ساالنه عفونت در غرب آسيا و شمال آفريقا از                  .مناطق افزايش يافته است   

 شرقي و آسياي مركزي نيز عليرغم          افزايش يافته و در اروپاي      2010 مورد در سال      59000 به   2001در سال   
 .رو به افزايش نهاده استطي سال هاي اخير،  مجددا 2000كاهش شديد در اوائل سال 

 كه در اروپاي    گونه ايبه  .  موارد مرگ ناشي از بيماريهاي مرتبط با ايدز نيز روند يكساني نداشته است               
تا نيز  ه شده و در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا            برابر افزود  10 به   2010 تا   2001شرقي و آسياي مركزي از سال       

 .  استافزايش يافتهو در شرق آسيا تا دو برابر، % 60
 ميليون مورد مرگ در كشورهاي با وضعيت          2/5تجويز داروهاي ضد رتروويروس باعث جلوگيري از          

. ري برخوردار بوده است    و اين رقم در منطقه زير صحراي آفريقا از وضوح بيشت            گرديدهاقتصادي ضعيف و متوسط     
 از بروز بيش از      جلوگيري به بعد باعث      1995پيشگيري دارويي در زنان باردار مبتال به عفونت از سال               ضمنا  

 .رقمي كه در منطقه زير صحراي آفريقا بارزتر از ساير مناطق بوده است.  مورد عفونت كودكان شده است350000
 بسياري از    بازپديدي و درمان شفابخش و          در سطح جهان، نبود واكسن        HIV/AIDSگسترش  

بيماري هاي عفوني ديگر در زمينه نقص ايمني حاصله و مخاطرات آن براي نيروي هاي جوان و فعال جامعه و                       
ازجمله كاركنان حرفه هاي پزشكي، اعم از پزشكان، پرستاران، كساني كه با خون و بسياري از فراورده هاي خوني                   

 نيروهاي خدماتي اين مراكز، حاكي از اهميت بهداشتي و لزوم آموزش همه جانبه و                  بيماران در تماس هستند و     
اقدامات پيشگيرنده و بويژه پيشگيري رفتاري به منظور جلوگيري از انتقال و اقدامات زيربنايي به منظور كنترل                     

 .نهايي آن مي باشد

 )Occurrence(اپيدميولوژي توصيفي و وقوع بيماري 

    دوره نهفتگي ـ1
تغير است و هرچند فاصله زماني بين ورود ويروس به بدن و مثبت شدن                  م  HIV/AIDSدوره كمون   

 ماه است ولي فاصله بين ورود ويروس به بدن تشخيص             1-3 در حدود    )دوره كمون عفونت  (آزمون هاي سرمي   
AIDS  )  ر بوده و كالً حدود نيمي از مبتاليان به عف           10 تا   )دوره كمون بيماريونت ناشي از     سال متغيHIV  دون ب

الزم به ذكر است كه دوره كمون متوسط        .  ده اندش  AIDS سال دچار    10دريافت داروهاي ضد ويروسي در عرض       
 مبتال به ايدز  ، كوتاه تر از ساير سنين است، در دريافت كنندگان خوني كه از افراد                طيف سنّي بيماري در دو طرف     

 تهيه گرديده، مي باشد و مصرف داروهاي ضد        HIVعفونت ناشي از      ن به تهيه شده كوتاه تر از خوني كه از مبتاليا       
 .رتروويروس، باعث طوالني شدن اين دوره مي شود
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  سير طبيعي ـ 2
 درصد مبتاليان به عفونت ناشي از        50-70دود  ح نيز نشان داده شده است،        1 همانطور كه در نمودار      

HIV  ي تحت عنوان       ويروس به بدن،        هفته بعد از ورود     3-6ر عرض   دسندروم حاد   دچار عفونت حادHIV 
: عالئم حاصله شامل  .  ميشوند كه از شدت هاي مختلفي برخوردار است و بروز آن در سير بعدي بيماري تاثير دارد                 

و .  .  .  تب، گلودرد، تورم عقده هاي لنفاوي، سردرد، درد مفاصل، درد عضالت، خستگي، كسالت، بي اشتهايي                    
نهفتگي  هفته باقي مي ماند و سپس به تدريج برطرف شده وارد مرحله                 1-2 كه به مدت      كاهش وزن مي باشد  

 سال  10رتروويروس  قرار نگيرد به طور متوسط، حدود          و در صورتي كه تحت پوشش داروهاي ضد          ميشودباليني  
عالئم باليني  و   طلب، مساعد شده       زمينه براي بروز بيماري هاي فرصت     +TCD4بعد با كاهش تعداد لنفوسيت هاي      

AIDS       ت ناخوشي ناشي از     .   يكي پس از ديگري ظاهر مي گرددشدAIDS  ه طور كلّي در ارتباط مستقيم با درجه         ب
 . اختالل فعاليت سيستم ايمني است

 

  بدون دريافت دارهاي ضد رتروويروسHIV/AIDS  ـ سير طبيعي1نمودار 
 و تظاهرات حاصله، غيراختصاصي بوده با عالئمي نظير تورم           شروع عالئم باليني، معموالً تدريجي است      

عقده ها، بي اشتهايي، اسهال مزمن، كاهش وزن تب و خستگي، مشخص مي گردد و هرچند اين يافته ها جهت                      
با اين حال بروز بسياري    .  افي نمي باشند ولي وجود آن ها بايد ظن باليني احتمال ايدز را برانگيزد            ك  AIDSتشخيص  

نت هاي فرصت طلب و برخي از بيماري هاي بدخيم در اين بيماران، حاكي از نقص ايمني زمينه اي بوده با                     از عفو 
 .كايت خواهد كردح AIDSصراحت بيشتري از بروز 

عفونت اوليه
 HIVسندروم حاد ناشي از 

 انتشار وسيع ويروس

كاشته شدن در  ارگان هاي لنفوئيد

مرگ

لبطبيماري هاي فرصت

 عموميئمعال

ي بالينيگنهفت
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قيقاً مشخص نشده است ولي مطالعاتي كه تا كنون           د  AIDSه  ب  HIVتبديل عفونت ناشي از     يزان  م
مبتاليان به عفونت   %  15-20عدم مصرف داروهاي ضد رتروويروس،      صورت گرفته، حاكي از آنست كه در صورت         

 5-10 سال و عده كثيري از موارد باقيمانده، در عرض           7-10آنان در عرض    %  5ر عرض پنج سال،     د  HIVناشي از 
يادآور مي شود كه عواملي نظير تعداد ويروس وارد شده به بدن،            .  واهند شد خ  AIDSسال بعد از گروه دوم، دچار        

 زايي سويه عفونتزا، وضعيت ايمونولوژيك ميزبان، ابتالء به ساير بيماري هاي ويروسي و سن افراد، بر سرعت                 آسيب
 . موثر مي باشدAIDS به HIVتبديل عفونت 

ر حـــد بااليي قرار داشتـه و حدود       د  AIDS   ناشي از  ميزان مرگ دون توسل به درمان هاي اختصاصي،      ب
 . پس از تشخيص بيماري، جان خود را از دست مي دهند سال3-5بيماران در عرض % 90-80

 مبتاليان است به طوري كه       سنكي از عواملي كه در سرعت سير طبيعي بيماري تاثير بارزي دارد                 ي
به عفونت ناشي از ويروس ايدز، مبتال مي شوند با سرعت بيشتري           )  پريناتال(شيرخواراني كه در حوالي دوره زايمان       

ي گردند و به عبارت ديگر دوره كمون بيماري در آنان كوتاه تر است و از طرفي طي يك سال                    دچار بيماري ايدز م   
اول زندگي احتمال بروز ايدز كسب شده در دوران پريناتال، بيشتر از هر زمان ديگري است كه خود نشان دهنده                       

 ايدز، در سال اول زندگي در        ضمناً ميزان بروز  .  عدم تكامل سيستم ايمني به هنگام ورود ويروس به بدن مي باشد           
 .، مبتال گرديده اندانتقال خونكودكاني كه از مادران مبتال متولد شده اند بيشتر از كودكاني است كه از طريق 

  Hairy cellيماراني كه دچار كانديديازيس شديد دهان يا واژن هستند و نيز بيماراني كه مبتال به لوسمي                 ب         
ضمناً بيماراني كه دچار كاهش شديد      .  مي گردند  AIDS مي باشند با سرعت بيشتري دچار        ا هرپس زوستر منتشر   ي

ميلي متر مكعب خون است خيلي سريع تر از آنهايي            /  200 آن ها كمتر از      CD4 ستند و ه  +TCD4 لنفوسيت هاي  
 .ندميلي متر مكعب خون است به سوي ايدز، پيش مي رو / 500ن ها بيش از آ +TCD4كه سلول هاي 

 يف عوامل بيماريزاي فرصت طلب در زمينه ايدزط

بروز عفونت هاي فرصت طلب در زمينه ايدز، حاصل ميزان سركوب دستگاه ايمني، ميزان تماس با عوامل                
بيماريزا و بعضي از عوامل ديگر مي باشد و هرچند همواره رسم بر اين بوده است كه اغلب عفونت هاي فرصت                        

ا ناشي از فعاليت مجدد عفونت هاي نهفته بدانند ولي اين تصور براساس واقعيت هاي             ر  HIVطلب مرتبط با عفونت     
مثالً بسياري از موارد سل مقاوم به چند دارو ناشي از مايكوباكتريوم هايي بوده كه به تازگي                  .  موجود، استوار نيست  

 كه حمالت مكرر      ضمناً مشخص شده است     .   منجر به سل اوليه گرديده اند        و  (Exogen)وارد بدن شده      
ناشي از عفونت مجدد است و ارتباطي به           .  .  .  و  (CMV)پنوموسيستيس جيرووِسي، كانديدا، ويروس سيتومگال      

همچنين مشخص گرديده است كه بروز اينگونه عفونت ها تحت تاثير مناطق جغرافيايي             .  فعاليت مجدد آن ها ندارد   
، مايكوباكتريوم توبركولوزيس، در    برزيل، تريپانوزومياز، در    ايواوهمختلف مي باشد، به طوري كه هيستوپالسموز، در        

 از شيوع بسيار زيادي     هائيتي و تايلند و ايزوسپوريديازيس، در       شمال چين ، پنيسيليوم مارنِفِئي در     اغلب نقاط جهان  
 . برخوردار است

 حساب  هب  HIVبعضي از عفونت هاي فرصت طلب كه به عنوان شاخص نقص ايمني در زمينه عفونت                 
ثبتي كه داروي پيشگيرنده اي دريافت      م  HIVمي آيند نظير عفونت ناشي از پنوموسيستيس جيرووِسي در افراد             
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 درصد مبتاليان آمريكاي شمالي، عارض       60-80نمي كنند به وضوح بيش از ساير زمينه هاي مشابه است و در               
ميلي /   سلول   100ن ها كمتر از    آ  +TCD4 ت هاي  ضمناً ميزان حمله ساالنه آن در افرادي كه تعداد لنفوسي         .  مي شود

 برابر بيماراني كه پيوند عضو،       10ستند و بيش از      ه   برابر بيماراني است كه دچار نقص ايمني شديد          2ليتر است   
 .دريافت كرده اند، مي باشد
 و  نظير توبركولوز، توكسوپالسموز مغزي، كريپتوسپوريديازيس پايدار، ميكروسپوريديوز           بيماري هايي  

 . ايعتر از ساير زمينه هاي نقص ايمني هستندش  HIVساركوم كاپوزي نيز در زمينه عفونت ناشي از 
در گزارش هاي سازمان جهاني بهداشت نيز سل همچنان به عنوان يكي از علل مهم ناتواني و مرگ                      

ه حساب مي آيد و اين در      ناشي از ايدز و در بعضي از مناطق جهان به عنوان شايع ترن عامل مرگ در زمينه ايدز ب                   
% 80 ميليون مورد جديد رخ مي دهد كه        9حاليست كه اين بيماري از شيوع نسبتا بااليي برخوردار بوده و همه ساله              

 HIV/TBآن در آسيا و منطقه زير صحراي آفريقا حادث گرديده و ششصدهزار نفر آنان دچار عفونت همزمان                      
د سل در زمينه ايدز به وقوع پيوسته است و اينها واقعيت هايي است كه               بوده و حتي در اتيوپي قريب يك سوم موار        

 .به هنگام كنترل و ساماندهي اين دو بيماري بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشيم

   انتشار جغرافيايي ـ 3
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ميليون/ افراد زنده مبتال

سال

كارائيب

شمال آفريقا و غرب آسيا

اروپاي شرقي و آسياي مركزي

اروپاي غربي و آمريكاي شمالي

آمريكاي التين

 

 1986-2010 ،  كه در قيد حيات هستندHIV/AIDS ـ روند ساالنه موارد 2نمودار 
 HIV/AIDS ميليون نفر به     70 بيش از    2010تخمين زده مي شود كه از شروع جهانگيري تا پايان سال           

 بيش از    ميليون نفر جان خود را از دست داده و توزيع جغرافيايي            30كه از آن ميان حدود      )  2نمودار  (مبتال شده اند   
 . ـ نشان داده شده است1 ميليون مورد بقيه در جدول 40

ر اغلب موارد، باعث افزايش ميزان مرگ بالغين جوان گرديده و نظر به             د  HIVز آنجا كه عفونت ناشي از       ا
اين كه اين افراد در سنين تشكيل خانواده هستند، مرگ آنان به طور اجتناب ناپذيري منجر به يتيم شدن كودكان                      
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فر كودكي كه يكي از والدين خود را از دست             ن 10 نفر از هر      4در مناطق روستايي شرق آفريقا       .  آن ها مي گردد 
 و از اوائل جهانگيري ايدز عده كثيري از كودكان در سايه              تيم گرديده ي  HIV/AIDSداده اند در واقع تحت تاثير       

 .شوم ايدز، از نعمت مادر، محروم شده و بسياري از آنان پدر خود را نيز از دست داده اند
 

  در قيد حيات بوده اند2010ه تا پايان سال ك HIVي از  ـ موارد تخميني عفونت ناش1جدول 
 

 نطقه جغرافياييم تعداد موارد تخميني درصد موارد تخميني

30/68 22900000  منطقه زير صحراي آفريقا         
93/11 4000000  جنوب و جنوب شرقي آسيا         

46/4 1500000  آمريكاي التين         
46/4 1500000  شرقي و آسياي مركزي        اروپاي
87/3 1300000  آمريكاي شمالي         
50/2 840000  اروپاي غربي و مركزي         
35/2 790000  شرق آسيا 
40/1 470000  شمال آفريقا و غرب آسيا         
58/0 200000  كارائيب
15/0 54000  اقيانوسيه

100% 33554000  ــــــــــــــــــعجمــــ
 

در مجموع، اين بيماري در حال حاضر در تمام مناطق شناخته شده جهان، وجود دارد و تاثير فقر در ميزان                    
بروز، سير و پيش آگهي آن كامالً به اثبات رسيده است و جهت مبارزه اساسي با آن راهي جز برقراري عدالت                          

ع عادالنه داروهاي ضد رتروويروس بين بيماران كشورهاي مختلف         اجتماعي ـ اقتصادي، تقويت بنيه اخالقي، توزي      
 .و ادامه تالش جهت توليد واكسن و تهيه داروهاي شفابخش، وجود ندارد

 كاهش موارد جديد بيماري در سطح جهان

 ولي ميزان آن در كشورهاي       )3نمودار    (به طور كلي موارد جديد عفونت، همچنان رو به كاهش است              
كمتر %  15 ميليون مورد جديد رخ داده است كه         7/2 حدود   2010به طوري كه در سال      .  نمي باشدمختلف، يكسان   

 22 كشور جهان و ازجمله در       33 ميزان بروز عفونت در      2009 تا   2001بين سال هاي    .   بوده است2001از سال 
 ميليون مورد   7/2ن مورد از     ميليو 9/1كشور واقع در منطقه زير صحراي آفريقا كاهش يافته است ولي با اين وجود               

موارد جديد عفونت در منطقه جنوب و جنوب شرقي آسيا در حدود                 .جديد عفونت در اين منطقه رخ داده است         
 . كاهش يافته است1996نسبت به سال % 40 مورد تخمين زده شده است كه بالغ بر 270000
ه است و در منطقه آفريقا نيز هرچند        باردار بسياري از كشورها رخ داد     جوان  اين كاهش بخصوص در زنان       

كاهش در  %  70افزايش در آنگوال تا     %  50ميانگين آن رو به كاهش بوده است ولي اين تغيير در محدوده وسيعي از               
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 . اتيوپي و كنيا نوسان داشته است

 HIV ، 2010-1990 ـ روند تعداد موارد جديد عفونت ناشي از 3نمودار 

 يدزكاهش موارد مرگ ناشي از ا

 ميليون  8/1 به   2005 ميليون مورد در سال      2/2موارد مرگ ساالنه ناشي از بيماري هاي مرتبط با ايدز از             
 و اين كاهش حتي در منطقه زير صحراي آفريقا، جنوب شرقي             )4نمودار    ( كاهش يافته است   2010مورد در سال    

ش شامل افزايش مصرف داروهاي ضد       علل اين كاه  .  آسيا و كارائيب هم محسوس بوده و همچنان ادامه دارد            
 .رتروويروس به وسيله افراد مبتال و كاهش موارد جديد بيماري در افراد سالم مي باشد

 HIV/AIDS ، 2010-1990 ـ موارد مرگ ساالنه ناشي از بيماري هاي مرتبط با 4نمودار 
 

نبوده و حتي در بعضي     كاهش موارد عفونت و مرگ ناشي از بيماري در تمامي كشورهاي جهان يكسان               
 مورد گزارش شده    43000به طوري كه در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا           .  از مناطق رو به افزايش نيز بوده است       

 در شرق اروپا و آسياي مركزي        ضمنا  . افزايش يافته است2010 مورد جديد در سال 59000 به 2001در سال 
 مورد افزوده شده است و      90000 به   2010ورد بوده كه در سال       م 7800 در حدود    2001تعداد موارد مرگ در سال      

افزايش را نشان مي دهد و در شرق        %  60 نفر افزوده شده كه       35000 نفر به    22000در منطقه غرب آسيا نيز از        
ولي در آمريكاي شمالي و اروپاي غربي و مركزي به دنبال اجراي              .  آسيا نيز به بيش از دو برابر افزوده شده است          

 .به كاهش بوده است  به بعد همواره رو1996مان با داروهاي ضد رتروويروس از سال در

 افزايش تعداد افراد مبتال به عفونتي كه در قيد حيات هستند

 ميليون نفر از مبتاليان به عفونت و          34 ميالدي تعداد    2010 در پايان سال      UNAIDSطبق تخمين   
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 قابل  . ميليون نفر بوده است    6/28 اين رقم در حدود      2001نكه در سال    بيماري ايدز در قيد حيات بوده اند و حال آ         
حدود نيمي از مبتاليان را     .  نيمي از افراد مبتاليي كه در قيد حيات هستند را زنان تشكيل مي دهند             تاكيد است كه    

طقه زير  مثال در من  .   از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است          زن به مرد  البته نسبت   .  زنان تشكيل مي دهند  
موارد در زنان رخ داده است ولي در ساير نقاط           %  53 است و در كارائيب نيز        1 به   4/1صحراي آفريقا اين نسبت     

 .جهان نسبت مردان به زنان آلوده بيشتر است

  قاره آسياHIV/AIDSوضعيت 

بعد از    HIV/AIDS ميليون مورد    4 نيز يادآور شده است قاره آسيا با بيش از             1همانطور كه در جدول     
 .آلوده ترين منطقه جهان را تشكيل مي دهد. قاره آفريقا

 

 1990-2010 در منطقه آسيا ، HIV/AIDS موارد جديد ابتالء به - 5نمودار 
 

 

 1990-2010 كه در منطقه آسيا در قيد حيات بوده اند ، HIV/AIDS افراد مبتال به - 6نمودار 
 

 تنها در تعدادي از كشورها، آغاز شده ولي از آن پس به              1980ه  در اين منطقه در اواخر ده       HIVانتقال  
سرعت، منتشر گرديده و اين منطقه كه به مدت چندين سال پس از آغاز جهانگيري ايدز، عمالً محافظت شده به                      

بر در حال حاضر    .   در سراسر منطقه، گسترش يافت     1997نظر مي رسيد سرانجام، آلوده گرديد و همه گيري تا سال           
 از  2001به طوري كه موارد تخميني سال         .  رفته است  رو به كاهش      HIVساس شواهد موجود، ميزان انتقال       ا

 در  HIV بروز عفونت     .)5نمودار  (   است سته شده  كا 2010 مورد در سال       360000 به    مورد جديد   450000
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از آن پس به تدريج از       به اوج رسيده و      1990همه گيري هاي قديمي تر منطقه جنوب و جنوب شرقي آسيا طي دهه           
 به اوج   2000 ولي در شرق آسيا تا اواسط دهه         كاهش يافته   2010 در سال    270000 در اواسط آن دهه به       440000

 مورد رسيده   88000 به   2010 كاهش يافته و در سال       و سپس  تخمين زده شده     94000رسيده و موارد جديد با رقم       
 . است

بيشتر از موارد سال    %  11 بوده اند كه    در قيد حيات  افراد مبتال    ميليون نفر از      8/4 حدود   2010در سال   
زيرا هرچند تحت تاثير درمان با داروهاي ضد رتروويروس از ميزان انتقال ويروس                 .  )6نمودار(   بوده است  2001

افزوده و فراواني افراد در قيد حيات را        كاسته شده است ولي در عين حال از ميزان مرگ افراد مبتال نيز كاسته شده                
كه بعد از موارد مرگ در زير        )  7نمودار  ( بوده   310000 بالغ بر    2010موارد مرگ ناشي از بيماري در سال         .  است

 . صحراي آفريقا دومين رقم را تشكيل ميدهد
 

 1990-2010 ـ روند موارد مرگ ساالنه ناشي از بيماري هاي مرتبط با ايدز ، 7نمودار 
 

 1990-2010 در منطقه آسيا ، HIV/AIDS ساله مبتال به 15كمتر از  كودكان زنده - 8نمودار 
 

 نفر به   110000 ساله مبتال افزوده شده و از           15 بر تعداد كودكان كمتر از         2010 تا   2001از سال    
ولي تدريجا از ميزان مرگ ناشي از بيماري هاي مرتبط در اين گروه             .  )٨نمودار  ( نفر افزايش يافته است      180000
 .استه شده استسني ك

موارد عفونت در منطقه آسيا فقط در كشورهاي هند، چين، تايلند، اندونزي، ويتنام، ميانمار و               %  90بيش از   
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 . در كشور هند رخ داده است اين منطقه فقط حدود نيمي از مواردولي. مالزي زندگي مي كنند
طي اكثرا  شكيل مي دهند كه     مبتاليان را زناني ت    %  35حدود  از نظر توزيع جنسي، در منطقه آسيا             

 ولي موارد ناشي از هم جنس بازي بين مردان نيز رو به افزايش              تماس هاي جنسي محافظت نشده مبتال گرديده اند     
 . است

 وضعيت همه گيري در غرب آسيا و شمال آفريقا

بتال و  ، تعداد افراد زنده م     HIVشواهد موجود حاكي از آن است كه ميزان موارد جديد عفونت ناشي از                 
به طوري  .  ميزان موارد مرگ ناشي از آن در كشورهاي واقع در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا رو به افزايش است                   

 مورد  59000 به   2010رشد در سال    %  36 مورد بوده با     43000 بالغ بر    2001كه موارد جديد عفونت كه در سال         
 نفر  320000 قيد حيات بوده اند نيز در همان مقطع زماني از           ، تعداد افراد مبتاليي كه در     )9نمودار  (افزوده شده است    

نمودار ( افزوده شده است      نفر 35000 مورد به    22000 و موارد مرگ از      )10نمودار  ( مورد افزايش يافته     470000به  
ه  افزايش يافت  )12نمودار  ( مورد   45000 مورد به    24000 ساله نيز از      15 و موارد جديد در كودكان كمتر از           )11

 .است

 1990-2010 در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا ، HIV/AIDS ـ موارد جديد 9نمودار 
 

 1990-2010 افراد مبتالي در قيد حيات در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا ، - 10نمودار 
 

 حفاظت نشده   تماس جنسي  و   اعتياد تزريقي عوامل اصلي منجر به انتقال عفونت در اين منطقه را              
 .موارد در زنان رخ داده است% 41تشكيل مي دهد و از نظر توزيع جنسي، 

معتادان تزريقي جمهوري اسالمي ايران بيش از ساير كشورهاي منطقه             تعداد  طبق گزارشات موجود،      
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معتادان %  14به طوري كه حدود     .   نيز در همين جمعيت رخ داده است       HIVاست و بيشترين موارد عفونت ناشي از        
معتادان تزريقي عالوه بر ايران در ساير كشورهاي         البته  .   نيز مي باشند  HIV/AIDSدر سطح كشور دچار     تزريقي  

 را به خود    HIV/AIDSمنطقه نظير الجزاير، مصر، لبنان، ليبي، مراكش، عمان و سوريه نيز مواردي از ابتالء به                   
 . ولي ميزان آن خيلي كمتر از ايران استاختصاص داده اند

 

 1990-2010 ـ روند موارد مرگ ساالنه ناشي از بيماري هاي مرتبط با ايدز ، 11 نمودار
 

 1990-2010 در منطقه ، HIV/AIDS ساله مبتال به 15 كودكان زنده كمتر از - 12نمودار 
 

 در بين افراد روسپي و انتقال ويروس به تماس يافتگان با آنان در منطقه شرق                     HIV/AIDSشيوع   
ال آفريقا عامل مهمي در انتشار همه گيري ايدز به حساب مي آيد ولي از آنجا كه تماس جنسي با                      مديترانه و شم  

همجنس در اين منطقه از قباحت خاصي برخوردار است تحقيق در اين خصوص امكانپذير نمي باشد ولي شواهد                     
ن يكي از عوامل كليدي     موجود حاكي از آن است كه همجنس بازي نيز اقال در بعضي از كشورهاي منطقه به عنوا                

 .مطرح ميباشد

 وضعيت بيماري در ايران 

 ساله مبتال به هموفيلي كه از فاكتورهاي انعقادي آلوده           6 در يك كودك     1366اولين مورد ايدز در سال      
 نفر،  24290 حدود   1391آغاز سال     به ويروس ايدز وارداتي از اروپا استفاده مي نموده تشخيص داده شده است و تا              

 به ايدز بوده اند     مبتال نفر آنان     3455به طوري كه تعداد      ).  13نمودار  (ناسايي شده اند   ش  HIV/AIDSال به   مبت
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54/10،  فراورده هاي خوني خون و   %  01/1  اعتياد تزريقي آنان از طريق    %  6/69الزم به ذكر است كه      ).  14نمودار(
آنان مشخص نگرديده و همانطور كه در       %  8/17 و نحوه ابتالء     مادر به كودك   درصد از    0/./97،  آميزشاز طريق   %  

 مورد  45،  1367 مورد در سال     22،  1366 مورد در سال     17،  1365 مورد در سال     5 نشان داده شده است      13نمودار  
 مورد در سال    61 و   1371 مورد در سال     51،  1370 مورد در سال     61و  1369 مورد در سال      56،  1368در سال   

، 1376 مورد در سال     872،  1375 مورد در سال     276،  1374 مورد  در سال      33  ،1373 مورد در سال     31،  1372
 1751،  1380 مورد در سال     1536،  1379 مورد در سال     552 ،   1378 مورد در سال     467،  1377 مورد در سال     455

 1921،  1384 مورد در سال     2310،  1383 مورد در سال     3030،  1382 مورد در سال     2367،  1381مورد در سال    
 و  1388 مورد در سال      1649 و   1387 مورد در سال      1902 و   1386 مورد در سال      1960،  1385رد در سال    مو

 2/9 و   مذكّرنان را افراد    آ%  8/90ضمناً  .   گزارش شده است   1390 مورد در سال     1270 و   1389 مورد در سال     1590
 ساله، رخ داده است     25-34وه سنّي   ، تشكيل مي دهند و اغلب موارد بيماري در گر         مونثدرصد باقيمانده را افراد     

و مدارك موجود، حاكي از آنست كه موارد منتقله از طريق اعتياد تزريقي، همچنان رو به افزايش بوده                   )  15نمودار  (
الزم به تاكيد است كه ارقام فوق، موارد گزارش شده توسط           ).  16نمودار  (موارد را تشكيل ميدهد     %  70و نزديك به    

زشكي استان ها و ثبت شده در مركز مديريت بيماري هاي واگير است و موارد تخميني بوسيله                 دانشگاه هاي علوم پ  
 .كارشناسان سازمان جهاني بهداشت، قدري بيشتر از اين ارقام ميباشد

 

 1/1/1391زارش شده در ايران تا گ HIV/AIDSوارد م ـ 13نمودار 
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 1/1/1391  تا HIV/AIDS ، ايدز و فوت شده مبتال به HIVوارد عفونت م ـ  14نمودار 
 
راساس اطالعات موثق و تاييد شده اي كه از ندامتگاه هاي تاديبي و مراكز بازپروري كشور، به دست آمده                 ب

ثبت  م HIVاست عده كثيري از ساكنين بعضي از اين مراكز و مخصوصاً كرمانشاه، كرمان، فارس و لرستان از نظر                   
مي باشند و اين در حاليست كه بعضي از آنان داراي همسر بوده امكان تماس بين آنها وجود دارد و عده زيادي از                         
آنان داراي جرايم سنگيني نبوده پس از سپري شدن اين دوران به آغوش جامعه باز مي گردند و آنان كه روزي به                       

نظور تهذيب و تاديب به اين مراكز انتقال يافته اند، بعضي          جرم حمل يا استعمال مكرر مواد مخدر و يا سرقت، به م            
عضي از بيماري هاي قديمي طغيان كرده      بو    AIDS  و  C  و  Bاز بيماري هاي مقاربتي نسل جديد، نظير هپاتيت         

اد، رفته  بعد از آزادي با خود به ارمغان مي آورند و چه بسا با اعتياد رفته، نيز باز مي گردند و يا بدون اعتي                      نظير سل را  
و با اعتياد باز مي گردند و اعتياد استنشاقيِ كم خطر آنان به نوع تزريقي پرخطر، تبديل ميشود و اگر امروز هم                           
تالش نكنيم و بطور جدي و به موقع اقدام ننماييم فردا بسيار دير است و بر ما آن رود كه بر بعضي از همسايه هاي                        

 .ن و چين و جنوب شرقي آسيا رفته استشمالي و جنوبي و شرقي كشور و بر هندوستا
 در بين معتادان تزريقي كه رقم آن ها        HIV در كشور ايران اغلب موارد انتقال        UNAIDSطبق گزارش   

آنان آلوده به ويروس ايدز هستند رخ مي دهد و رفتارهاي پرخطر در اين              %  14 نفر بالغ ميشود و حدود       200000  به
به طوري كه نيمي از آنان از سرنگ هاي مشترك استفاده مي كنند و بسياري از              گروه از شيوع زيادي برخوردار است       

آنان متاهل مي باشند و از كاندوم نيز       %  30آن ها تماس هاي جنسي خارج از محدوده ازدواج دارند و حال آنكه حدود             
آنان از  %  95د و بيش از     زندانيان نيز دچار اعتياد تزريقي هستن      %  10به ندرت استفاده مي كنند و عالوه بر اين ها           

 .سرنگ هاي مشترك استفاده كرده اند

 مذكّر

 مونث
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 1/1/1391 بر حسب سن افراد در ايران تا HIV/AIDS ـ موارد 15نمودار 
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اعتياد تزريقي مادر به كودك نامشخص

 
 ١/١/١٣٩١ بر حسب راه هاي انتقال ويروس در ايران تا تاريخ تا HIV/AIDS ـ موارد 16نمودار 

 
 در بين معتادان    HIVسازمان مزبور، در گزارش ديگري متذكر شده است كه ميزان موارد عفونت ناشي از               

 زندان از   10 بالغ بر    2001 افزايش يافته و در سال       2000 در سال    28/2 به   1999در سال   %  37/1تزريقي كشور از    
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شيوع عفونت در   .   معتادان تزريقي گزارش كرده اند     را در بين   HIVنقاط مختلف ايران، مواردي از عفونت ناشي از          
و هرچند اين ارقام حاكي از آنست كه معتادان            ذكر شده است  %    63و در يكي از مراكز      %  12اين زندان ها حدود    

تزريقي با احتمال بيشتري نسبت به كل افراد جامعه ايراني، زنداني مي شوند ولي بر اين واقعيت نيز تاكيد دارد كه                      
 . در داخل زندان ها رخ مي دهدHIVاز موارد عفونت ناشي از بعضي 

 
 

6/3

 1/1/1391 بر حسب جنس افراد در ايران تا تاريخ HIV/AIDS ـ موارد 17نمودار 

  در منطقه زير صحراي آفريقاHIV/AIDSوضعيت همه گيري 

 2010 آفريقا زندگي مي كنند ولي تا اواسط سال         مردم جهان در منطقه زير صحراي     %  12با اين كه فقط     
. )1جدول    (ه اندزندگي مي كرد  جهان كه در قيد حيات بوده اند در اين منطقه               HIV/AIDSموارد  %  68حدود  

كل موارد  %  70 در اين منطقه گزارش شده است در واقع            2010 ميليون مورد جديدي كه در سال         9/1همچنين  
از موارد جديد ساالنه عفونت در اين        %  16ه است و اين در حالي است كه حدود            جديد جهاني را تشكيل مي داد     

همچنين با توجه به اينكه عده زيادي از افراد مبتال تحت پوشش داروهاي ضد                      .  منطقه كاسته شده است    
 شده و   رتروويروس قرار گرفته و بر طول عمر آنان افزوده شده است بر تعداد كل موارد موجود در آن منطقه افزوده                    

و موارد  )  19نمودار  (، هرچند از ميزان بروز  موارد جديد          )18نمودار    ( است افزايش يافته به عبارت ديگر شيوع آن      
 . كاسته شده است) 20نمودار (مرگ ناشي از بيماري هاي مرتبط 

 15افزايش ميزان موارد جديد در كودكان كمتر از          واقعيت ديگري كه در اين منطقه جلب توجه مي كند           
 .مرد را تشكيل مي دهد% 41زن و % 59بيشتر بودن نسبت زنان به مردان آلوده است كه رقم و ) 21نمودار (ساله 

-2009به طوري كه طي سال هاي      .  ميزان بروز عفونت در نيمي از كشورهاي منطقه رو به كاهش است            
اين كاهش حتي در كشورهايي     از ميزان بروز عفونت كاسته شده است و         %  25 كشور منطقه بيش از      22 در   2001

 .نظير اتيوپي، نيجريه و زيمبابوه كه شديدا آلوده هستند نيز رخ داده است

%2/9مونث 

%8/90مذكر
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 1990-2010 ـ روند تعداد افراد مبتالي در قيد حيات در منطقه زير صحرا، 18مودار  ن

 1990-2010 ـ روند تعداد موارد جديد در منطقه زير صحراي آفريقا، 19 نمودار 

 1990-2010 ـ روند موارد مرگ ناشي از ايدز در منطقه زير صحراي آفريقا، 20 نمودار 

 1990-2010 ـ روند ابتالء كودكان در منطقه زير صحراي آفريقا، 21 نمودار 



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9مي                                                       فصل كتاب جامع بهداشت عمو/  1247

 

 
 

 

 

  در منطقه آمريكاي شمالي و اروپاي غربي و مركزيHIV/AIDSوضعيت همه گيري 

داده كه بيشترين    مورد جديد عفونت رخ      88000 حدود   2010در سال   .   وضعيت ثابتي دارد   روند همه گيري 
طبق گزارش مركز كنترل بيماري ها طي سال هاي اخير اين            .  موارد آن در اياالت متحده حادث گرديده است          

سير باالرونده افراد مبتاليي كه در قيد حيات        .  بيماري حتي در اياالت متحده نيز وضعيت تثبيت شده اي داشته است          
عامل اصلي انتقال عفونت در       .يع داروهاي ضد رتروويروس است    ، نشان دهنده تاثير پوشش وس     )22نمودار    (هستند

اين منطقه را تماس جنسي بين مردان تشكيل مي دهد و اعتياد تزريقي و روابط جنسي تجاري، نقش كم اهميتي را                    
اينگونه و  موارد جديد عفونت در مردان همجنس باز رخ داده است              %  57در اياالت متحده حدود       .  ايفا مي كند 

 .ا در بسياري از كشورهاي اروپايي و بويژه در انگلستان نيز جلب توجه مي كندتماس ه

 1990-2010،..ـ روند تعداد افراد مبتالي در قيد حيات در آمريكاي شمالي و 22 نمودار 

  1990-2010 ـ روند تعداد موارد جديد در آمريكاي شمالي و اروپا، 23نمودار  

 1990-2010،... ايدز در منطقه آمريكاي شمالي و ـ روند موارد مرگ ناشي از24 نمودار 
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  روند زماني ـ 4
 .بيماري داراي الگوي فصلي و روند زماني خاصي نمي باشد و در هر زماني ممكن است حادث شود
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  اياالت متحده درAIDS ـ  كاركنان رشته هاي پزشكي مبتال به 25نمودار 

 

  تاثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي ـ 5
اين عوامل، تحت تاثير الگوهاي همه گيري شناسي بيماري در مناطق مختلف جهان، مي باشد و آمار                    

آنان %  10 سالگي و    15-49آنان در سنين    %  85 سالگي   0-14  سنينبيماران در   %  5جهاني، نشان دهنده آنست كه      
را جنس  %  72آنان را جنس مونث و      %  28و باالتر، مي باشند و هرچند در سال هاي قبل فقط            سالگي   50در سنين   

 حاكي از آنست كه در برخي از مناطق، بيش از نيمي از             UNAIDSمذكر، تشكيل مي داده ولي آخرين گزارش هاي       
 برابر مردان   5/2 حدود   موارد جديد در جنس مونث اتفاق افتاده است و در بعضي از كشورهاي آفريقايي، زنان جوان               

شايان ذكر است كه نسبت ابتالء زن و مرد در نقاط مختلف جهان، مستقيما تحت تاثير الگوي                 .  جوان، مبتال شده اند  
تماس هاي جنسي است به طوري كه در آفريقا كه عفونت، عمدتا از طريق تماس با جنس مخالف انتقال مي يابد                      

و در آمريكا و انگلستان كه اساسا از طريق تماس مرد با مرد انتقال مي يابد                نسبت زنان مبتال بيشتر از مردان است        
 نيز به اثبات رسيده است به طوري كه اياالت متحده كه            شغلارتباط بيماري با    .  نسبت مردان به مراتب بيشتر است     

 مورد از   23950 گزارش شده در سطح جهان را به خود اختصاص داده است حدود                AIDSموارد قابل توجهي از     
  .)25نمودار (اند   را در كاركنان بهداشتي خود گزارش كرده2001 شناخته شده در آن كشور تا سال AIDSموارد 

 

طبق اين گزارش، بيشترين موارد از طريق اصابت سرسوزن و ساير وسايل آلوده به پوست و مواردي هم                   
 .از طريق تماس مخاطي و پوستي ـ مخاطي، انتقال يافته است
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   يكي از زندان هاي غرب كشورHIV ـ تعداد دفعات زنداني شدن، در مبتال به عفونت 26 نمودار

   تاثير عوامل مساعدكننده ـ 6
، مساعد  )26نمودار  (عواملي نظير فقر، بيكاري و اعتياد، زمينه را براي گرايش به فحشاء و زنداني شدن                  

 .تاثير برخي از عوامل را مي توان مالحظه نمود 27نمودار در .  گروه پرخطر ايدز، ملحق مي نمايدمي كند و فرد را به
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مواد مخدر سرقت قتل  منافي عفت شرارت  غيره

تعداد دفعات

 ت و سومين مرتبه، زنداني شده اندافراد، براي دومين تا بيس%  87بيش از 

 در ارتباط با مواد مخدر، زنداني شده اند%90بيش از 

 در يكي از زندانهاي غرب كشورHIV ـ علل دستگيري زندانيان مبتال به عفونت ناشي از27 نمودار 
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  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري ـ 7
نظر مي رسد حساسيت در مقابل آن عموميت          ميزان مقاومت در مقابل بيماري، مشخص نمي باشد و به          

ا  ي HIVضمناً به نظر نمي رسد عاملي نظير نژاد افراد، تاثيري بر حساسيت در مقابل عفونت ناشي از                   .  داشته باشد 
AIDS اشته باشد و وجود ساير بيماري هاي مقاربتي، بويژه بيماري هاي همراه با زخم هاي پوستي و همچنين                    د

اكنون تشايان ذكر است كه     .  زايديف ب AIDSعدم ختنه در مردان، ممكن است بر حساسيت در مقابل ويروس عامل             
 .هبود نيافته اند و لذا ميزان ايمني پس از بهبودي، مشخص نمي باشد بAIDSهيچيك از مبتاليان به 

 )2جدول ( ميزان حمالت ثانويه ـ 8
 وع تماسن ميزان انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 انتقال خون    يا بيشتر مي باشد% 90دود   احتمال انتقال، بسيار زياد و در ح
و در موارد پيشرفته بيماري مادر، احتمال         متفاوت است %  65 تا   20  موارد گزارش شده از     
 .انتقال، بيشتر مي باشد

 مادر به جنين يا نوزاد  

 ذكر  شده است ولي وجود 10/1 تا    100/1  احتمال انتقال در يك تماس واحد از           
Cofactor  مي افزايد حتمالي، قوياً بر ميزان بروزهاي ا. 

 ماس جنسي  ت

 عتياد تزريقي  ا  درصد1-5/0  
 تماس با سرسوزن    درصد5/0  كمتر از 

 
 . استC و Bميزان حمله هاي ثانويه ايدز، به مراتب كمتر از هپاتيت هاي 
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آميزشي خون اعتياد تزريقي مادر به كودك نامشخص

 ال ايدز در سطح جهان و مقايسه آن با ايران مده ترين راه هاي انتقع ـ 28نمودار 

درصد  ايران

 جهان
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   منابع، مخازن، نحوه انتقال بيماري و دوره قابليت سرايت  ـ9
ويروس ايدز را در خون، ادرار، مني، ترشحات         .  انسان، تنها مخزن شناخته شده ويروس عامل ايدز است         

ن در اين مايعات، لزوماً به مفهوم انتقال از         واژن، مايع مغزي نخاعي، اشك و بزاق انسان، يافته اند ولي يافت شدن آ            
طريق آن ها نمي باشد و مطالعات اپيدميولوژيك، نشان داده است كه اين ويروس از طريق تماس هاي اتفاقي در                     
منزل و محيط كار، به ديگران منتقل نمي شود و حتي بوسه اگر هم تحت شرايطي باعث انتقال آن بشود راه                           

 .آيدباكفايتي به حساب نمي 
 يا اعتياد تزريقي منتقل ميشود در         همجنس بازي ر آمريكاي شمالي و اروپا بيماري، عمدتاً از طريق             د

، انتقال مي يابد ضمناً طبق مطالعات كنترل شده اي          تماس با جنس مخالف   حالي كه در آفريقا بيشتر از طريق          
 شركاي جنسي همجنس بيشتري     سبت به گروه كنترل، داراي     ن HIVمشخص شده است كه مبتاليان به عفونت         

همچنين مشخص شده است كه شيوع مثبت بودن            .   نيز تماس جنسي داشته اند      زنان روسپي بوده اغلب با     
، ارتباط مستقيمي با تعداد شركاي جنسي و سابقه بيماري هاي مقاربتي دارد و افراد                   HIVآزمايش هاي سرمي   

 .روسپي، نقش مهمي در انتقال بيماري، ايفاء مي كنند
 عارض ميشود شايد به اين خاطر باشد        افراد هموسكسوئل ر كشورهاي غربي، اكثراً در       د AIDS  اين كه 

كه ويروس، براي اولين بار بر حسب اتفاق، به بدن اين افراد راه يافته و به علّت شرايط خاص زندگي آنها بسرعت،                       
ايستي اين  ب  Tه سلول هاي    ب HIV  از طرفي مشاهده شده است كه قبل از تهاجم          .  بين آنان منتشر شده است     

سلول ها تا حدودي فعال شده باشند و در صورتي كه اين موضوع، صحت داشته باشد آيا نمي توان تصور كرد كه به                      
مواره فعال تر  ه  T ساير عفونت ها در افراد هموسكسوئل، سلول هاي          و  CMVعلّت عفونت هاي مكرّر ناشي از       
عالوه بر اين ها   .  فراد هموسكسوئل، بيشتر است ؟    ا  Tه سلول هاي    ب HIVتهاجم  مي باشند و به همين دليل احتمال       

ويروس ايدز، به فراواني در مني افراد مبتال يافت ميشود و طي مقاربت مقعدي، تعداد زيادي از اين ويروس ها از                       
 تصور وجود دارد    طريق خراش ها و محل هايي كه دچار خونريزي شده است وارد بدن فرد مفعول ميشود و حتي اين                

 .مل مي نمايند عHIVر پاتوژنز د Co-factorكه ارگانيسم هاي موجود در روده به عنوان 
به هرحال گرچه مكانيسم اصلي شيوع اين بيماري در افراد هموسكسوئل، مشخص نمي باشد ولي به نظر                 

هموسكسوئل مي باشد و اين خود     ر بين افراد     د HIVمي رسد مقاربت مقعدي يكي از راه هاي مهم و موثر در انتشار            
 .اشدب Colorectalممكن است ناشي از تراكم زياد ويروس در مني و رسيدن آن به سلول هاي 

موارد از مرد مبتال    %  10-15 نيز منتقل ميشود و در       تماس جنسي با جنس مخالف    ين ويروس از طريق     ا
يا ركتال باعث انتقال ويروس، از مرد آلوده به زن           به شريك جنسي او انتقال مي يابد و بطور كلّي مقاربت واژينال             

ز زن به   ا  HIV .  سالم و بالعكس، مي گردد و مواردي از انتقال از طريق تلقيح مصنوعي مني هم گزارش شده است                
الم  برابر كمتر از انتقال از مرد آلوده به زن س          20البته احتمال انتقال از زن آلوده به مرد سالم          .  مرد نيز منتقل ميشود   

 .ضمناً انتقال از فرد مونث به مونث، از طريق تماس اوروژنيتال نيز گزارش شده است. مي باشد
نابراين ميزان انتقال مقاربتي ويروس عامل ايدز، به عواملي نظير نحوه تماس جنسي، ميزان عفونتزايي                 ب

 بيماري و كاهش تعداد      به طوري كه با پيشرفت     .  شريك جنسي و عفونت همزمان دستگاه تناسلي، بستگي دارد          
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 بر احتمال انتقال ويروس، افزوده ميشود زيرا با پيشرفت بيماري و كاهش سطح ايمني بر                    +TCD4لنفوسيت هاي  
تعداد ويروس در خون و مني، افزوده مي گردد و ضمناً عفونت هايي نظير عفونت ناشي از هموفيلوس دوكري،                       

بيماريزايي كه منجر به زخم ناحيه تناسلي يا مقعد ميشوند انتقال            ترپونما پاليدوم، هرپس سيمپلكس و ساير عوامل        
 .ويروس عامل ايدز را تسهيل مي نمايند

 نيز ساالنه با هزاران نوع خوني كه از دهندگان مختلفي تهيه شده است تماس                  فراد مبتال به هموفيلي   ا
هيه مي كنند پالسمايي كه در     ت)  Pooled Plasma( تغليظ يافته را از پالسماي انباشته شده         8مي يابند زيرا فاكتور    

 نفر اهداء كننده، تهيه نموده اند و در بسياري از مراكز هموفيلي، شيوع مثبت بودن                  2500-22500واقع، گاهي از    
 تغليظ يافته را حرارت مي دهند و لذا عاري از          8البته امروزه فاكتور    .  نيز مي رسد %  60-90ه   ب HIVآزمايشات سرمي   

HIV و گزارشي مبني بر مثبت شدن آزمايش هاي سرمي دريافت كنندگان اين فرآورده، ارائه نشده است                 مي باشد  .
موارد، باعث انتقال ويروس    %  90-100ثبت است به ديگران انتقال يابد در         م HIVكر   هرگاه خوني كه از نظر آنتي     

د بررسي سرولوژيك، قرار مي دهند     مي گردد و لذا در بعضي كشورها تمامي خون هاي اهدائي را قبل از مصرف، مور              
ولي با اين حال هنوز حتي در اين ممالك نيز نمي توان ادعا نمود كه ويروس ايدز از طريق خون، منتقل نمي شود                       
زيرا ممكن است خون، زماني دريافت شده باشد كه دهنده آن، دوره ويرمي را مي گذراند و هنوز آنتي بادي در بدن                      

البته .  موارد، آنرا يافت نمود   %  100رغم وجود آنتي بادي با روش هاي موجود نتوان در            او تشكيل نشده و يا علي      
 . مورد در هر يك ميليون واحد انتقال خون مي باشد5-10احتمال وقوع چنين حادثه اي بسيار نادر و كمتر از 

 نيم درصد   حتمال مثبت شدن آزمون سرمي، از      ا HIV، يا ساير وسايل آلوده به       تماس با سرسوزن  س از   پ
ضمناً خطر  .  مي باشد%  25ر تماس هاي مشابه، حدود     د  Bهم كمتر است و حال آنكه احتمال انتقال ويروس هپاتيت           

 درصد آن ها جزو    3/5 مورد ايدز، حدود     53000ي مطالعه اي از    ط.  سوزن بخيه، كمتر از سرسوزن خونگيري است       
 .كاركنان بهداشتي و آزمايشگاهي بوده اند

  و HIVر شيرخواراني كه از طريق سزارين، متولد شده اند و يافت شدن                د HIVاشي از   جود عفونت ن  و
 دوران جنيني ر مايع آمنيوتيك و در بدن نوزادان، حاكي از آنست كه ويروس عامل ايدز، طي                      د HIVآنتي ژن  

يروس را اساساً در    موارد، و %  30-40مي تواند از مادر به جنين منتقل شود و طبق آمارهاي موجود مادران آلوده در                
 . نيز وجود داردشير مادرخالل سه ماهه اول و دوم حاملگي به جنين خود منتقل مي كنند و احتمال انتقال از طريق 

 ساله اي كه خون و فرآورده هاي خوني دريافت        14 در كودكان كمتر از       معموالً HIVزم به ذكر است كه      ال
موارد %  6/1افت نمي شود به طوري كه در يكي از كشورهاي صنعتي، فقط            نكرده و از والدين سالمي متولد شده اند ي       

 : آن در بين اطفال، رخ داده و منابع احتمالي آلودگي آنان به شرح زير گزارش شده است
 

                   AIDSالدين مبتال به و 77%
بتالء به هموفيلي و ساير اختالالت انعقادي   ا % 6 
 ن                                 ريافت خود % 13 
 امنشاء نامعلوم                            ب     4% 
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نشاء م  AIDSمبتاليان به   %  22ي مطالعه اي حدود     ط  HIVر مجموع، در رابطه با راه هاي انتقال           د
ر، هيچيك از راه هاي    مشخصي نداشته و هيچيك از آنان جزو گروه در معرض خطر ايدز، نبوده اند و به عبارت ديگ                 

ر آنان به اثبات نرسيده است هرچند آمار سال هاي قبل برخي از كشورها نشان دهنده                  د HIVشناخته شده انتقال    
اين افراد، در بررسي هاي بعدي،     %  90اين واقعيت است كه طي پيگيري هاي بعدي ميتوان راه انتقال ويروس را در             

 ضمناً طي مطالعاتي    . انتقال از طريق حشرات، نيز به اثبات نرسيده است         زم به يادآوري است كه هنوز     ال.  كشف نمود 
 مثبت انجام شده است مشخص گرديده كه          HIV نفر از تماس يافتگان خانوادگي با افراد            1000كه در بيش از      

 . داده استتماس هاي رايج، باعث انتقال ويروس نمي شود و تنها راه هاي انتقال را تماس جنسي و پريناتال، تشكيل مي
غاز  آ HIV، مشخص نمي باشد ولي به نظر مي رسد پس از شروع عفونت ناشي از                وره قابليت سرايت  د

شود و تا پايان عمر، ادامه يابد و شواهد اپيدميولوژيك، حاكي از آنست كه قابليت سرايت بيماري با افزايش نقص                      
 .افزوده ميشودايمني، بروز عالئم و احتماالً وجود زخم، در دستگاه تناسلي، 

 پيشگيري و كنترل 

 يشگيري سطح اول به منظور حفظ سالمتي افراد سالم پ الف ـ

ست اندركاران بهداشت عمومي و مراقبين بهداشت مدارس بايد بر اين واقعيت تاكيد كنند كه دارا                   د)  1
يشود و بايد     م HIVبودن شركاي جنسي متعدد و اعتياد تزريقي، باعث افزايش خطر بروز عفونت ناشي از                       

  راهنمايي كنندHIVدانش آموزان را به ترك يا تعديل عادات زمينه ساز انتقال 
ا مشكوك به    ي HIVجتناب از تماس جنسي به هر شكل ممكن با افرادي كه دچار عفونت ناشي از                  ا)  2
وط بر اين كه هر دو      ضمناً بايد به افراد جامعه، تعليم داده شود كه در يك زندگي زناشويي طوالني، مشر              .  آن هستند 

نان  آ HIVاشند خطري از جانب ويروس      بو وفاداري به همسر     )  Monogamy(زوج جنسي، مقيد به تك همسري       
 را تهديد نخواهد كرد

ه هنگام دست زدن، استفاده كردن و دفع سرسوزن و ساير وسايل نوك تيز، بايد دقت كرد و كاركنان                    ب)  3
س با خون يا مايعاتي كه خوني هستند از دستكش استفاده كنند و در                  حرفه هاي پزشكي، بايستي به هنگام تما      

 صورتي كه خون  آلوده با پوست بدن آنان تماس يابد بايد بدون تاخير با آب و صابون، شسته شود
ا  ب HIVايستي كودكان مبتال به عفونت بدون عالمت ناشي از              ب WHOبق توصيه كارشناسان     ط)  4

 .ستفاده نمايند اBCGد ولي آنهايي كه داراي عالئم باليني هستند نبايد از اكسينه شون  وEPIواكسن هاي 
زارش موارد تشخيص داده شده به مراكز بهداشت و مواظبت از بيماران بستري شده نظير ساير                     گ)  5 

   AIDSبيماران، باضافه مراقبت هاي الزم در مقابل عفونت هاي اختصاصي در زمينه
 جهيزاتي كه با خون و ترشحات و مواد دفعي آغشته به خون آلوده شده انددعفوني كردن وسايل و تض) 6
يماران و زوج جنسي آنان نبايد خون، پالسما، عضو             ب)  Tissue donation(ر مورد اهداء نسج       د)  7

 ه منظور تلقيح مصنوعي و شير، اهداء كنندب) Semen(پيوندي، نسج، سلول، مني 
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ري از بروز عفونت هاي ثانويه كه در صفحات بعد به طور مبسوط،             پيش گيري دارويي به منظور جلوگي    )  8
 .شرح داده خواهد شد

شايان ذكر است كه تاثير كاندوم التكس در         .  استفاده از كاندوم مردانه و زنانه در تماس هاي جنسي         )  9
 هاي ناشي از    و ساير عقونت   HIVموارد باعث جلوگيري از بروز عفونت        %  85مردان كامال به اثبات رسيده و در         

 .تماس جنسي شده است
پيشگيري از انتقال عمودي مادر به جنين، نوزاد يا شيرخوار با تجويز داروهاي ضد رتروويروس كه از                  )  10

 .تاثير بسيار بااليي برخوردار است
 پيشگيري سطح دوم به      HIVهرچند تجويز داروهاي ضد رتروويروس به افراد مبتال به عفونت              )  11

موارد از انتقال عفونت از طريق تماس جنسي، جلوگيري كرده و زنجيره              %  96ولي از آنجا كه در       حساب مي آيد   
 .انتقال را قطع مي نمايد براي شركاي جنسي آنان پيشكيري اوليه به حساب مي آيد

 ر كاركنان حرفه هاي پزشكي د HIVيشگيري از انتقال پ

 وده يا نيستند بHIVعم از آن هايي كه مشكوك به آلودگي به ود داري از تماس با خون و فراورده هاي خوني، اخ) 1
 ستشوي دست ها پس از معاينه بيماران از اهميت زيادي برخوردار استش) 2
 وشيدن دستكش، در صورتي كه احتمال تماس با خون و فراورده هاي خوني وجود داردپ) 3
ر در مواردي كه احتمال ترشح يا پاشيدن          يازي به استفاده از گان و عينك محافظتي و ماسك، نيست مگ               ن)  4

 مايعات آغشته به خون به مخاط هاي بدن وجود داشته باشد
فرادي كه دچار آسيب پوستي، ضايعات باز يا مبتال به درماتيت هستند بايستي از تماس مستقيم با مبتاليان به                     ا)  5

HIV/AIDSيا وسايل و تجهيزات و مواد آلوده، خودداري كنند ، 
 ورت تماس با خون و وسايل آلوده، الزم است به مدت شش ماه پيگيري بعمل آيدر صد) 6
ررسي شود و در     ب B هپاتيت    و HIVر صورتي كه وضعيت فرد بيمار، روشن نباشد بايستي از نظر آلودگي به                د)  7

 صورت امتناع بيمار يا عدم همكاري، بايد آلوده در نظر گرفته شود
 HIVورت گيرد بايد فرد تماس يافته از نظر آلودگي به              ص HIV فرد آلوده به     ر صورتي كه تماس قطعي با      د)  8
 ماه و يك سال بعد مورد بررسي قرار گيرد و هر بيماري حادي              6 ماه،   3رچه سريع تر بعد از تماس و نيز به فاصله          ه

 كه در او عارض شود بطور جدي بررسي گردد
ضمناً در مورد حفاظت كاركنان در         .د توضيح داده مي شود   پيشگيري دارويي كه به طور مفصل در صفحات بع         )  9

 .صفحات بعد، توضيحات بيشتري داده خواهد شد
ستند نيازي به اطاق اختصاصي و جداگانه اي        ه HIVزم به ذكر است كه افرادي كه دچار عفونت ناشي از             ال        

 به ايزوالسيون تنفسي، تماسي يا         ندارند مگر در مواردي كه به دليل وجود بيماري هاي فرصت طلب، نياز                  
مونه هايي كه به   ن نيز مراعات شود و        حقوق بهداشتي كاركنان آزمايشگاه ها   ضمناً بايد   .  مواظبت  هاي روده اي باشد  

 . تا كاركنان آزمايشگاه، از احتمال آلودگي آن ها مطلع گردندآزمايشگاه، ارسال مي گردد بايد بر چسب داشته باشد
 قابل ذكر است، تاكيد سازمان جهاني بهداشت        HIV/AIDS در رابطه با پيشگيري اوليه       نكته ديگري كه   



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9مي                                                       فصل كتاب جامع بهداشت عمو/  1255

 

 
 

به طوري كه طبق گزارش آن سازمان،       .  ، ميباشد تاثير ختنه در كاهش احتمال انتقال عفونت از مردان آلوده به زنان           بر  
ير نسبي ختنه در پيشگيري از      طي سه فقره مطالعه در آفريقا كه در يك جمعيت ده هزار نفره صورت گرفته است تاث               

ذكر كرده اند  %  60 از مردان به زنان به اثبات رسيده است و از آنجا كه ميزان اين كاهش را                     HIVانتقال عفونت   
WHO       از ايدز، بويژه در مناطقي كه عده زيادي از افراد          نقطه عطفي در زمينه پيشگيري       اين موفقيت را به عنوان

 .استختنه نشده اند، اعالم نموده 

كر شد دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت و مركز كنترل          ذ AIDSنچه كه در مورد كنترل و مهار        آ
لذا بطور قطع بعضي از اين رهنمودها در شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران، فاقد قابليت اجراء يا                    .  بيماري ها است 

ل جنسي، در سطح مدارس، در حدي نيست كه          صالحيت ارائه، مي باشد چرا كه خوشبختانه مفاسد اخالقي و مسائ          
نياز به آموزش عمومي و شرح كامل مضرات شركاء جنسي متعدد و اعتياد تزريقي دسته جمعي و كاهش عادات                       

 امثال اين ها باشد و شايد بهتر باشد تنها دانش آموزان در             و  Oral sex بحث در مورد       و HIVزمينه ساز انتقال    
 . الزم قرار گيرندمعرض خطر،  تحت آموزش هاي 

همچنين ارتباط جنسي با چندين نفر و زنبارگي و امثال اين ها به شكل غربي آن مطرح نمي باشد تا الزم                    
باشد مردم را از ايدز، ترسانده از تماس هاي جنسي با افراد مختلف، پرهيز دهيم بلكه با توجه به اين كه محصلين                       

و اينگونه مسائل در بين آنان وجود ندارد به نظر مي رسد طرح آشكار              ما افرادي نجيب، با شعور و بافرهنگ هستند         
آن نيز براي تمامي آنان عاري از اِشكال نباشد و از اين ها گذشته همجنس بازي گروهي به شكلي كه در آمريكا و                       

باشند و حتي   اروپا وجود دارد براي مردم ما حتّي قابل تصور نيز نمي باشد چه رسد به اين كه مبتالي به آن نيز                         
الگوي گرايش به فواحش و نزديكي با افراد روسپي نيز با آنچه كه در كشورهاي خارج، معمول است كامالً متفاوت                     

زيرا همجنس گرايي و دو جنس گرايي و زنبارگي نوع غربي، دستاورد ماشينيزم و نتيجه سرخوردگي و                     .  مي باشد
به فراموشي سپرده، عيش و شهوت را جايگزين آن كرده اند           پريشاني خاطر انسان هايي است كه عشق و عرفان را           

در حاليكه در مملكت ما گرايش به فواحش، عمدتاً در جوانان مجرّدي اتفاق مي افتد كه مدت ها از سن بلوغ جنسي                     
ند آن ها گذشته است ولي به خاطر عدم توانايي مالي، قادر به ازدواج و ارضاء تمايالت طبيعي و عاطفي خود نمي باش                   

و معموالً تماس هاي نامشروع را به منظور اِطفاء اين حريق موسمي، بر قرار نموده پس از فراهم شدن شرايط                         
ازدواج، آن را خاتمه مي دهند و اگر همكاران پزشكي كه بيماران مبتال به بيماري هاي مقاربتي به آن ها مراجعه                       

موارد، اين جواب را خواهند شنيد كه         %  90در بيش از     مي كنند از آنان سئوال كنند كه مجرّد يا متاهل هستند              
مجردند و در پاسخ اين سئوال كه چرا مجرديد؟ مگر ازدواج بر هركسي كه به واسطه نداشتن همسر به خطا                           

و !  مي افتد واجب نيست و مگر شما در تجرّد، احساس كمبود عاطفي نميكنيد؟ اكثراً خواهند گفت توانايي آنرا نداريم                 
ز مهم ترين راه هاي پيشگيري از ايدز و ساير بيماري هاي مقاربتي را فراهم كردن زمينه هاي شغلي و ازدواج به                   لذا يكي ا  

 . . .موقع تشكيل مي دهد و تا اين مسائل براي جوانان، حل نشود برنامه هاي آموزشي، بي فايده خواهد بود 

 در زمينه انحرافات جنسي در كشور ما         خالصه اين كه بدون شك در حال حاضر، بيماري هايي كه           و.  .  .  
يافت ميشود بيشتر، در جوانان مجرّد، رخ ميدهد و مهمترين راه كنترل اين بيماري ها فراهم نمودن شرايط ازدواج                    
براي جوانان، با ساماندهي اقتصادي، كنترل عادالنه قيمت ها و كوتاه كردن دست تروريست هاي اقتصادي و                      
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هاي پيش بيني شده در قانونِ اساسي مي باشد و اگر هرچه سريع تر از فاصله اختالف                   واسطه ها و تامين حداقل     
طبقاتي، كاسته نشود اين بالي خانمانسوز، همچون سِيلي غيرقابل كنترل، همه چيز و همه كس را طعمه مرگ و                     

 فساد اقتصادي و    نابودي خواهد كرد و افرادي كه از طريق نامشروع، به تكاثر و كسب سرمايه پرداخته و زمينه                    
زيرا همه ميدانند كه در     .  گرايش به مشاغل كاذب را فراهم كرده اند زودتر و بيشتر از همه قرباني آن خواهند شد                  

كنار سرمايه داري فاسد، ساير مفاسد اجتماعي از قبيل انحرافات جنسي و ساير فحشاء نيز وجود دارد و معموالً اين                     
. نه در راه عمران و آباداني، فقرزدايي و اهداف واالي انساني              ه ها خرج ميشود  سرمايه هاي چپاولگرانه در همين را    

تفاوت بمانند چرا كه آنان نيز       مچنين افراد مومن و معتقد به مذاهب الهي و بويژه اسالم نيز نبايد در اين مورد بي                 ه
همه گيري، ممكن است   هرچند جزو قربانيان اوليه اين بالي جهاني نخواهند بود ولي در صورت شدت گرفتن                    

  : طعمه آن شوند و كوتاه سخن، اين كه
 

 
شيوع بيماري مورد بحث، بطور جدي رو به افزايش است و عمدتاً از طريق اعتياد تزريقي و                         

انحرافات جنسي منتقل ميشود و در افراد مجرد، به نحو چشمگيري بيش از متاهلين، مي باشد و به منظور                       
د با بيكاري مبارزه نموده زمينه كار شرافتمندانه را فراهم و معضالتي را كه سد راه                  جلوگيري از توسعه آن باي    

ازدواج جوانان است و در راس آنها فقر تحميل شده از طرف متكاثرين، بر اكثريت توده مردم ضعيف را از بين                     
رخ بيكاري به اندازه    آيا در استان سمنان كه سال هاست موارد انگشت شماري از اين بيماري وجود دارد ن               .  برد

 درصد كل موارد ايدز كشوري را به خود اختصاص           15استان هايي است كه با جمعيتي نه چندان زياد بيش از            
و آيا اگر زمينه كار شرافتمندانه و ازدواج به موقع، فراهم گردد، تماس هاي جنسي نامشروع، به صفر                  !  داده اند؟

 نزديك نخواهد شد؟

 ه منظور بازگرداندن سالمتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارض يشگيري سطح دوم بپ ب ـ

 
 كيفيت زندگي    و HIV عامل ايدز، مي توان بر طول عمر مبتاليان به            سركوب تكثير ويروس  با   •

در حال حاضر در    .  آنان افزود و حتي از بروز عفونت هاي فرصت طلب نيز به نحو بارزي، كاست                
ان با داروهاي ضدرتروويروس را براساس تعداد لنفوسيت هاي          بسياري از كشورهاي صنعتي، درم     

TCD4+    ميلي متر مكعب و بار ويروسي       /  200 كمتر از(Viral load)      شروع مي نمايند ولي از آنجا 
كه انجام اين آزمون ها در بسياري از كشورها امكانپذير نيست، سازمان جهاني بهداشت، پيشنهاد                

را براساس ضوابط باليني و آزمايشگاهي سهل الوصولي، آغاز نماييم         كرده است درمان با اين داروها       
و بر اين اساس، توصيه كرده است در صورت وجود يكي از ضوابط دوگانه زير، مي توان درمان را                    

 :آغاز كرد 
 

 ـ بيماراني كه در مرحله چهارم بيماري هستند بدون در نظر گرفتن تعداد لنفوسيت هاي                     1
TCD4+  
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/ 1200 بيماري هستند با تعداد لنفوسيت خون محيطي كمتر از           3 يا   2ي كه در مرحله      ـ بيماران  2
 ميلي متر مكعب

سازمان مزبور، معتقد است كه اين ضوابط، تا حدود زيادي منطبق بر مراحل پيشرفته باليني                    
ميلي متر مكعب مي باشد و يادآور شده است          /200 كمتر از    +TCD4بيماري و كاهش لنفوسيت هاي     

طبق مصوبات سازمان ملل، برخورداري از درمان با داروهاي ضدرتروويروس، را حق مسلّم مبتاليان              ه  ك
 ميالدي بايد حداقل نيمي از افرادي كه        2005 و تاكيد نموده است كه تا سال          بدانيم HIV/AIDSبه  

سطح جهان،   ميليون نفر، در      6 ميليون از    3انديكاسيون دريافت اين داروها را دارند، يعني حدود           
 تحت پوشش، قرار گرفته باشند

 در زمينه ايدز، نظير سل، پنوموني ناشي از               درمان عفونت هاي عارض شده     همچنين با     •
پنوموسيستيس جيرووِسي، توكسوپالسموز و ساير عفونت هاي درمانپذير، ميتوان بر طول عمر اين             

 بيماران افزود
. يرا اقدام موجه و موثري به حساب نمي آيد         ثبت نمي باشد ز   م HIV افراد   ايزوالسيوننيازي به    •

موازين احتياط هاي استاندارد، بايستي در مورد كليه بستري شدگان در بيمارستان ها اِعمال گردد و               
قدامات احتياطي متناسب با عفونت هايي كه در اين زمينه، رخ ميدهد              ا HIVدر بيماران مبتال به     
 بايستي صورت گيرد

ضمناً فضوالت و ترشحاتي كه      .   گردد ضدعفوني خون و ترشحات بيماران،       بايد وسايل آلوده به    •
بطور قابل رويت، به خون و ترشحات بدن، آلوده شده اند بايستي با استفاده از محلول هاي سفيد                   

 .كننده يا ميكرب كش توبركولوسيدال، ضدعفوني گردند

 ينگير شدن بيمارانيشگيري سطح سوم به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمپ ج ـ

 مداخله جراحي در مواقع الزم  •
 بازتواني در موارد الزم •
 احتماالً شغل خود را از دست داده و         HIV/AIDSاعاده حيثيت اجتماعي در افرادي كه به علّت ابتالء به            •

 .منزوي گرديده اند

 اير اقدامات كنترلي س د ـ

 بيماري بايد انجام دادقداماتي كه طي طغيان ها، همه گيري ها و پاندمي هاي ا

 تجهيز امكانات آزمايشگاهي كافي به منظور خدمت رساني بهتر به مبتاليان و جلوگيري از انتقال                     ـ 1
 ويروس به كاركنان آزمايشگاه 

  تجهيز امكانات كافي بيمارستاني به منظور بهبود وضع بيماران و پيشگيري از انتقال ويروس ـ2
 . ت، از طريق رسانه هاي گروهي كنترل همه گيري رعب و وحشـ 3
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 قداماتي كه طي بروز حوادث و سوانحي نظير سيل، زلزله، آتشفشان، جنگ و امثال آن بايد انجام دادا

 ـ الزم است از تجويز فراورده هاي خوني كنترل نشده، اجتناب شود1
با كاركنان حرفه هاي     كاركنان بخش فوريت ها نيز بايد از همان اقدامات احتياطي عمومي كه در رابطه               ـ2

در صورت عدم وجود دستكش الستيكي و آلودگي پوست بدن به خون بايد هرچه               .  شد تبعيت نمايند  ، ذكر   پزشكي
هنگاميكه مشغول كاري هستيم كه احتمال پاشيدن خون يا مايعات خوني وجود دارد بايد از                  .  سريع تر شسته شود  

مراكز انتقال خون اورژانس، بايد از خون اهداء كنندگاني استفاده          .  ماسك، كاله و لباس هاي محافظ، استفاده نماييم      
يستند و ترجيحاً از دهندگاني كه قبالً از          ن HIVنمايند كه در مضان هيچيك از عادات خطرزاي عفونت ناشي از              

 .نفي بوده اند استفاده كنند مHIVنظر آنتي بادي ضد 

 حفاظت كاركنان حرفه هاي پزشكي
 )29نمودار    (ان حرفه هاي پزشكي كه با خون و فراورده هاي خوني در تماس هستند در سراسر جهان                         كاركن

 و ساير ارگانيسم هاي    HIVبيش از ساير افرادي كه در تماس نمي باشند در معرض خطر ابتالء به عفونت ناشي از                  
، تا  ه از وسايل حفاظت كاركنان    استفاد و   رعايت موازين بهداشتي  موجود در خون هاي آلوده، هستند و از طرفي          

 . حدود خيلي زيادي مي تواند آنان را  در مقابل اين عوامل، محافظت نمايد
شايان ذكر است كه با به كارگيري فنون بهداشتي طي دهة گذشته از ميزان بروز اينگونه عفونت ها در                      

ه و لذا با توجه به اين كه هنوز اين          كاركنان به شدت كاسته شده است ولي هنوز اين معضل، به طور كامل رفع نشد              
بيماري را بايد در زمرة دردهاي بي درمان، طبقه بندي كرد و تا كنون واكسن موثري نيز براي آن توليد ننموده اند،                      
بايد به طور روزافزوني بر رعايت موازين بهداشتي، تاكيد گردد و بالفاصله بعد از تماس هاي اتفاقي، به پيشگيري                     

 .داخته شوددارويي، پر

 
  ثابت شده ناشي از تماس شغليHIVموارد عفونت   در سطح جهانHIVموارد تخميني عفونت 

  ناشي از تماس شغليHIV ـ انتشار جغرافيايي موارد ثابت شده عفونت 29نمودار 
 

 زير صحراي آفريقا

 آمريكاي شمالي و

 اروپاي غربي
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، حادث سرسوزن هاي توخاليآسيب هاي پوستي ناشي از مشاغل بهداشتي در اغلب موارد به وسيله  
 نفر در بيمارستان هاي 380000ي شود و مركز پيشگيري و كنترل بيماري ها تخمين زده است كه ساالنه حدود م

 .موارد آن مربوط به سرسوزن هاي ميان تُهي است% 61اياالت متحده، مورد اصابت سرسوزن قرار مي گيرند كه 

 نحوه رويارويي با افراد تماس يافته

 : ماس هاي شغلي با خون و فراورده هاي خوني وجود دارد دو شيوه مهم براي اداره كردن ت
، اين كه درمان پيشگيرنده تجربي با دو يا چند داروي ضد رتروويروس، آغاز شود مگر اين كه                    شيوه اول  •

 .با بهره گيري از اطالعات بيشتر در مورد عدم آلودگي مورد اوليه، عدم لزوم چنين اقدامي اثبات گردد
 در بيمار، به اثبات     HIVكه پس از وقوع تماس، در صورتي كه وجود عفونت ناشي از              اينست  شيوه دوم    •

نرسيده است بررسي هاي الزم انجام شود و پس از اثبات عفونت، به مصرف داروهاي ضد رتروويروس،                   
 .اقدام گردد

يه شده است به    الزم به ذكر است كه در چنين مواردي ممكن است از دو يا چند دارو استفاده گردد و لذا توص                     
 :منظور انتخاب شيوه مناسب پروفيالكسي به نكات زير، توجه شود 

 ميزان احتمال انتقال، طي تماس حاصله •
 هاي ضد رتروويروس مورد نظر ميزان تاثير داروي •
 خطرات ناشي از عوارض داروها •
 .ميزان حساسيت و احتمال مقاومت داروهايي كه قرار است مورد استفاده قرار گيرد •

 HIVر انتقال خط

بيماراني كه با خون يا ساير مايعات يا نسوج احتماالً آلودة آن ها تماس حاصل شده است بايد از نظر ابتالء                    
يادآور مي شود كه با بررسي هاي آنزيمي فعلي، فاصله بين وقوع ويرمي و             .   ارزيابي شوند  HIVبه عفونت ناشي از     

 اين  (NPV)ارزش پيشگوينده منفي     نمي انجامد و از طرفي       بيش از چند روز به طول      HIVكشف آنتي بادي ضد     
تست ها در حد بااليي بوده در صورت منفي بودن نتيجه آزمايش اوليه، احتمال آلوده بودن بيمار، بسيار ناچيز است                     

درد،  بوده با تب، گلو    HIVمگر اين كه جزو گروه در پرخطر بوده و عالئم باليني او منطبق بر عفونت حاد ناشي از                    
 .بثورات پوستي، تورم عقده هاي لنفاوي و حالت كسالت، مراجعه كرده باشد

يكي از اين تست ها كه در حال حاضر در            .  ، در عرض چند ساعت پاسخگو هستند        آزمون هاي سريع 
 است كه از حساسيت بااليي برخوردار و ارزش پيشگوينده منفي آن قابل             SUDS-HIV-1دسترس مي باشد آزمون    

از طرفي يك تست مثبت، فقط حاكي از احتمال وجود عفونت است و براي اثبات صحت نتيجه                    .  مي باشداعتماد  
زيرا اين تست ها ندرتاً ممكن است جواب هاي مثبت كاذب نيز به            .  بايد به انجام آزمون هاي تاييدي، همت گماشت      

ه وسيله كاركنان مجرّب آزمايشگاه ها      بنابراين مالحظه مي گردد كه در صورتي كه آزمون هاي سريع، ب           .  بار آورند 
و   انجام گيرد نه تنها از شروع غيرضروري داروهاي ضد رتروويروس، جلوگيري مي شود بلكه از اتالف هزينه                     
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 . نيز مي كاهدAIDSاضطراب ناشي از تماس با ويروس عامل 
ه دنبال اصابت اشياء     ب HIVبررسي هاي انجام شده و اطالعات حاصله، حاكي از آن است كه احتمال انتقال                

 درصد و خطر انتقال ويروس از       09/0 درصد و تماس مخاطي در حدود        3/0نوك تيز آلوده با پوست بدن در حدود         
طريق تماس پوست آسيب ديده با مايعات و نسوجي غير از خون و ساير مايعات بدن بسيار ناچيز مي باشد و طي                        

 : احتمال انتقال ويروس، افزوده مي شودمطالعه اي مشخص شده است كه در شرايط زير، بر 
 در صورت وجود خون آشكار بر روي وسايل و تجهيزات  •
 در صورت ورود اينگونه وسايل به داخل سياهرگ يا سرخرگ •
 در صورت ورود وسايل آلوده به اعماق نسوج بدن •
 .در صورت تلف شدن منبع آلودگي در عرض دو ماه بعد از تماس •

 حاكي از انتقال تعداد كمي ويروس، مي باشد ولي           HIV RNAن بودن عيار    پاييبديهي است كه هرچند      
 معموالً وسيله مناسبي    سوزن هاي بخيه ضمناً هرچند براساس مطالعات آينده نگر،       .  احتمال انتقال را منتفي نمي كند    

ات رسيده و    به حساب نمي آيند ولي عفونت ناشي از تماس هاي شغلي در پرسنل جرّاحي به اثب                HIVبراي انتقال   
 . به حساب آوردHIVبايد سوزن هاي بخيه را نيز به عنوان منابع بالقوه عفونت 

 باشد  تماس پوست سالم با خون آلوده       از طريق    HIVاز طرفي تا كنون گزارشي كه حاكي از انتقال             
شده است ولي در    همچنين ميزان خطر انتقال از طريق گاز گرفتن انسان، به نحو مطلوبي بررسي ن             .  ارائه نشده است  

يادآور مي شود كه   .  صورت وقوع اينگونه حوادث بايد خون فرد گازگيرنده و طرف مقابل، مورد ارزيابي، قرار گيرد                 
از .  فرد مورد حمله معموالً در معرض خطر چنداني نمي باشد مگر اين كه بزاق فرد گازگيرنده، حاوي خون نيز باشد                   

 باشد با   HIVعميق يا خونريزي شود و فرد مورد حمله، آلوده به              طرفي در صورتي كه گازگرفتگي باعث زخم          
فرد مورد حمله، در    :  احتمال كمي ممكن است ويروس عامل ايدز به بدن فرد گازگيرنده، انتقال يابد و نتيجه اين كه                

 .معرض خطر بيشتري مي باشد

 فوايد كموپروفيالكسي

رتروويروس، بالفاصله بعد از تماس شغلي با       شواهد غيرمستقيم، حاكي از آنست كه مصرف داروهاي ضد          
HIV      ليه، انتظار مي رود داروهاي مزبور، در            .   باعث كاهش بروز عفونت خواهد شدضمناً با توجه به پاتوژنز عفونت او

مرحله قبل از بروز عفونتِ غيرقابل برگشتِ سيستميك و پيش از تغييرات سرمي مربوطه، قادر به جلوگيري از بروز                    
 .و كارآزمايي در مدل هاي حيواني هم اين موضوع را به اثبات رسانده است  قطع روند عفونت اوليه باشندعفونت يا

 
 شايان ذكر است كه در مطالعاتي كه بر روي حيوانات انجام شده است عواملي نظير تعداد ويروس تلقيح                   

يرنده و نوع دارو، در پاسخ درماني،       شده، فاصله بين ورود ويروس به بدن و شروع پروفيالكسي، دوره درمان پيشگ             
 به  Zidovudine نيز حاكي از تاثير پيشگيرنده       CDCموثر بوده است و مطالعات گذشته نگر انجام شده به وسيله             

در كاركنان تماس يافته، مي باشد و باالخره طي مطالعات متعددي تاثير پيشگيرنده داروهاي ضد                    %  81ميزان  
 .مادران آلوده متولد شده اند نيز به اثبات رسيده استرتروويروس در كودكاني كه از 
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قابل تاكيد است كه حتي اگر فرض را بر تاثير پروفيالكسي بعد از تماس كاركنان حرفه هاي پزشكي،                     
 مورد عفونت ناشي از      21بگذاريم بايد يادآور شويم كه ميزان اين تاثير، صددرصد نمي باشد، به طوري كه حدود                  

HIV   ن حرفه هاي پزشكي برخي از كشورهاي صنعتي، رخ داده است، در شرايطي به وقوع پيوسته كه                 كه در كاركنا
 .تحت پوشش پروفيالكسي با دو يا چند داروي ضد رتروويروس نيز قرار گرفته اند

 خطرات ناشي از كموپروفيالكسي 

ند و اين عوارض    كلّيه داروهاي ضد رتروويروس، داراي عوارض مختلف و بويژه عوارض گوارشي، مي باش            
به طوري كه حدود يك      .  در نيمي از كاركناني كه تحت پوشش كموپروفيالكسي قرار گرفته اند يافت شده است               

البته اغلب اين عوارض، شديد و خطرناك نبوده و         .  سوم آنان قادر به ادامه دارو نبوده و از ادامه آن امتناع ورزيده اند             
 .رد بحث در رژيم هاي سه دارويي، شايعتر از رژيم هاي دو دارويي بوده استضمناً عوارض مو. قابل كنترل مي باشند

الزم به ذكر است كه گاهي عوارض وخيمي نيز به بار مي آيد و اثرات نامطلوبي نظير ايجاد سنگ كليه،                      
 .فلج عضالت چشمي، هپاتيت، هيپرگليسمي و پان سيتوپني هم گزارش گرديده است

 وهاي ضد رتروويروسمقاومت دارويي نسبت به دار

مقاومت دارويي نسبت به اين داروها نيز معضل رو به افزايشي است و در كلّيه مصرف كنندگان و ازجمله                    
در كاركنان حرفه هاي پزشكي ممكن است حادث گردد ولي در بيماراني كه با پيشرفت بيماري، دست به گريبان                     

 آنها كاهش يافته و يا مجموعه اي از اين           +TCD4ي   آنها افزايش يافته، لنفوسيت ها      HIV RNAهستند، عيار   
 .تغييرات در آنان ايجاد شده است  با شيوع بيشتري رخ مي دهد

 HIV ـ رژيم هاي دارويي پيشنهادي به منظور كموپروفيالكسي بعد از تماس با 3جدول 
 

 رژيم دارويي مقدار داروها عوارض اوليه
 ـ رژيم اصلي› الف ‹ رژيم 

آنمي، نوتروپني، تهوع،  :زيدوودين 
سردرد، بيخوابي، درد عضالني، ضعف 

 درد شكم، تهوع، اسهال، :الميودين 
 بثورات پوستي و پانكراتيت

 ميلي گرم زيدوودين در دوزهاي 600
  ساعته باضافه8-12منقسم 

  ساعت12 ميلي گرم الميودين هر 150

Zidovudine &
Lamivudine

د،  نروپاتي محيطي، سردر:استاودين 
اسهال، تهوع، بيخوابي، بي اشتهايي، 

پانكراتيت، افزايش آنزيم هاي كبدي، 
 آنمي، نوتروپني

 ساعت 12 ميلي گرم الميودين هر 150
 ميلي گرم 30( ميلي گرم استاودين 40و 

هر )  كيلوگرم60براي وزن هاي كمتر از 
  ساعت12

Lamivudine &
Stavudine
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تيك،  پانكراتيت، اسيدوز الك:ديدانوزين 
 نروپاتي، اسهال، درد شكم، تهوع

 

در ( ميلي گرم ديدانوزين در روز 400
 كيلوگرم به مقدار 60وزن هاي كمتر از 

 ) ساعت12/ ميلي گرم 125

  ساعت12/  ميلي گرم استاودين 40

Didanosine &
Stavudine

 )يكي از داروهاي زير+ رژيم اصلي (ـ رژيم مبسوط › ب ‹ رژيم 

 سنگ كليه، تهوع، درد شكم،
 هيپربيليروبينمي غيرمستقيم

Indinavir  ساعت با معده خالي8/  ميلي گرم 800

اسهال، تهوع، درد شكم، ضعف، بثورات 
 پوستي

  ساعت همراه با غذا8/  ميلي گرم 750

  ساعت12/  ميلي گرم 1250يا 

Nelfinavir

) ازجمله اِستِوِنس جانسون(بثورات پوستي 
، گيجي، اشكال در بيخوابي، خواب آلودگي

 تمركز، روياهاي غيرطبيعي

Efavirenz  ميلي گرم روزانه به هنگام خواب600

تهوع، اسهال، بي اشتهايي، درد شكم، 
بي خوابي، واكنش هاي . خستگي، سردرد

 حساسيتي

Abacavir  ساعت 12/  ميلي گرم 300

الي نسبت به اين داروها قابل اعتماد         از آنجا كه اطالعات باليني به تنهايي به منظور كشف مقاومت احتم               
نيستند و اطالعات حاصل از تعيين ژنوتايپ ها و فنوتايپ هاي ويروس نيز ندرتاً به موقع، در اختيار قرار مي گيرد لذا                     
به طور معمول از دو يا چند داروي ضد رتروويروس به منظور پروفيالكسي بعد از تماس هاي شغلي، استفاده                         

در مورد دوره مطلوب تجويز داروهاي پيشگيرنده، ميزان تاثير آنها و سالم ترين            :   اين است كه     مي گردد ولي حقيقت  
 .و موثرترين داروهاي ممكن، اطالع دقيقي در دست نيست

+ توصيه شده است هرچه سريعتر بعد از تماس پوستي يا مخاطي، رژيم پيشگيرنده يكماهة زيدوودين                       •
 در  HIV آغاز نموده در صورت عدم اثبات عفونت           4ن را طبق جدول      دي دانوزي+  الميودين يا استاودين    

 .منبع احتمالي، از ادامه آن خودداري كنيم
  نيازي به پروفيالكسي، نمي باشدHIVدر صورت تماس پوست سالم با خون و ساير مايعات آلوده به  •
ط سه دارويي استفاده    الزم است از رژيم مبسو    )  4جدول  (در صورتي كه خطر انتقال در حد بااليي باشد            •

 شود
 ، خواهد بودنلفيناوير يا اينديناويردر صورتي كه نياز به داروي سوم باشد، بهترين گزينه شامل  •

داروي سوم را نبايد به طور معمول به كليه تماس يافتگان، تجويز كنيم زيرا بر ميزان بروز عوارض دارويي                       
 .ميسر نشودافزوده و ممكن است تكميل پروفيالكسي يكماهه، 

 
الزم است به منظور اثبات يا رد عفونت قبلي در فرد تماس يافته، هرچه سريعتر بعد از تماس، تست                         
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HIV                         ت شش ماه به طور مرتب به منظور كشف عفونتبراي وي انجام شود و در صورت منفي بودن آن به مد 
 شش ماه، ديگر الزم نبوده و قابل توصيه          پس از گذشت   HIVشايان ذكر است كه تكرار آزمون       .  جديد،  تكرار گردد  

نمي باشد ولي در صورتي كه تماس حاصله از گروه پرخطر باشد و يا فرد تماس يافته هنوز از عدم وقوع عفونت،                        
 با بهره گيري از     HIVيادآور مي شود كه بررسي آنتي بادي ضد        .  مطمئن نشده باشد مي توان به تكرار آن پرداخت       

 به طور معمول، براي     HIV RNAآنزيمي، تست مناسبي به حساب مي آيد و انجام تست هاي            آزمون ايمونواَسِي   
 (PPV)كاركنان تماس يافته، ضروري نمي باشد زيرا اين آزمون ها از حساسيت باال و ارزش پيشگوينده مثبت                     

طراب و شروع    پاييني برخوردار بوده ممكن است مثبت هاي كاذب فراواني به بار آورند و منجر به ايجاد اض                       
 .غيرضروري پروفيالكسي با داروهاي ضد رتروويروس، گردند

، تست هاي فعاليت كليوي و كبدي در آغاز شروع پروفيالكسي،          CBC          بررسي هاي آزمايشگاهي نظير انجام     
.  باشدو به فاصله دو هفته، قابل توصيه است و انجام آزمون هاي ديگر، منوط به رژيم دارويي تجويز شده، مي                        

 ماه بعد   12 شده باشد الزم است بررسي را تا         HCVهمچنين در صورتي كه فرد تماس يافته، دچار عفونت ناشي از            
 با  HIVادامه دهيم زيرا برخي از مطالعات انجام شده، حاكي از آنست كه در اين افراد ممكن است آزمون سرمي                      

 رژيم دارويي پيشگيرنده اي كه دريافت مي كنند، در صورت          كليه افراد تماس يافته، صرفنظر از     .  تاخير، مثبت گردد  
 الزم است هرچه سريع تر، مورد ارزيابي، قرار گيرند و در بررسي تماس              HIVبروز عالئم مشكوك به عفونت حاد        

 . به فراموشي سپرده شودHBV و HCV مثبت نبايد بررسي از نظر HIVيافتگان با افراد 
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  پس از آسيب پوستي براساس وضعيت عفونت در منبعHIVونت  ـ پروفيالكسي عليه عف4جدول 
 

 ** مطرح مي باشد HIVوضعيت عفونت در فردي كه به عنوان منبع 

HIV- وضعيت نامعلوم منبع ناشناخته 
HIV+ 
 2كالس

HIV+ 
 1كالس

خطر 
*تماس 

نيازي به 
پروفيالكسي، 

 نمي باشد

پروفيالكسي، توصيه نمي 
 شود ولي در شرايطي كه 

مال تماس با افراد احت
HIV+ 2 وجود دارد 

 دارو تجويز شود

پروفيالكسي، توصيه 
نمي شود ولي در صورتي 

كه منبع عفونت، جزو 
گروه هاي پرخطر مي باشد 

 *** دارو تجويز شود 2

  دارو3

 )رژيم ب(

  دارو 2

 )رژيم الف(
 كم

نيازي به 
پروفيالكسي، 

 نمي باشد

پروفيالكسي، توصيه نمي 
رايطي كه  شود ولي در ش

احتمال تماس با افراد 
HIV+ 2 وجود دارد 

 دارو تجويز شود

پروفيالكسي، توصيه نمي  
شود ولي در صورتي كه 
منبع عفونت، جزو گروه 

  هاي پرخطر مي باشد 

  ***  دارو تجويز شود2

  دارو3

 )رژيم ب(

  دارو3

 )رژيم ب(
 زياد

 با احتمال كمتري باعث انتقال عفونت مي شوند ولي آسيب هاي           آسيب هاي ناشي از سوزن هاي توپر، و آسيب هاي سطحي        *
ناشي از سوزن هاي بلند و توخالي كه تا عمق بيشتري فرو مي روند و نيز وسيله اي كه به وضوح، آغشته به خون است و                             

 .ددسرسوزني كه وارد سرخرگ يا سياهرگ بيماران گرديده است با احتمال بيشتري ممكن است منجر به انتقال گر

 كپي 1500 او كمتر از RNA بدون عالمت يا فردي كه ميزان HIV عبارتست از فرد مبتال به عفونت ناشي از    1كالس    **
 بوده، عالئم نقص ايمني در      HIV عبارتست از فردي كه دچار عالئم باليني عفونت ناشي از             2كالس  در ميلي ليتر، باشد و      

 . كپي در ميلي ليتر، باشد1500 ويروسي او بيشتر از RNA شده و يا ميزان او ظاهر گرديده، ناگهان دچار تغييرات سرمي

 تشخيص داده نشود بايد از       HIV در صورتي كه پس از آغاز پروفيالكسي، منبع مشكوك، مبتال به عفونت ناشي از                    ***
 .ادامه پروفيالكسي خودداري گردد

 

 
 
 

*****
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  اربتيپيدميولوژي و كنترل عفونت هاي مقااشاره اي به 
 

ي مقاربتي، گروهي از بيماري هاي مسري هستند كه ترجيحاً از طريق تماس جنسي، به ديگران               بيماري ها
ق، انتقال مي يابند افزايش يافته و در حال حاضر بيش از            يتعداد عوامل عفونت زايي كه از اين طر       .  منتقل مي شوند 

بيماري هاي  و   ي هاي مقاربتي كالسيك يا نسل اول      بيمار نوع از اين  عوامل، شناسايي شده و به دو گروه                30
 ونرم و    وم شامل سوزاك، سيفيليس، شانكروئيد، لنفوگرانول       گروه اول، .  ، طبقه بندي شده اند   مقاربتي نسل دوم   

 . ، شامل بعضي از باكتري ها، ويروس ها، تكياخته ها و قارچ ها هستندگروه دومگرانولوم انگوينال، مي باشند و 
ز اين عوامل بيماري زا نظير كالميديا تراكوماتيس، اوروپالسما اوروليتيكوم، ويروس هرپس                 بعضي ا 

 منتقل مي شده ولي امروزه با بهبود امكانات         ي،سيمپلكس و ويروس پاپيلوم انساني قبالً نيز از طريق تماس جنس            
 در فعاليت هاي جنسي، بعضي از      از طرفي با ايجاد انحرافاتي    .  تشخيصي، شناخت بيشتري نسبت به آن ها وجود دارد       

عوامل بيماري زا كه معموالً از طريق تماس جنسي طبيعي، منتقل نمي شده اند امروزه به نحو شايعي انتقال مي يابند                  
اين گونه عوامل، مي توان از عوامل بيماري زاي روده اي و هپاتيت ويروسي، نام برد كه مخصوصاً در بين                  ن  و در بي  

 با شيوع زيادي يافت مي شوند و يكي از جديدترين بيماري هاي منتقله از طريق تماس جنسي                  افراد هموسكسوئل، 
 .ت كه در اين گفتار به آن پرداخته شداس) AIDS(كه تا كنون شناخته شده است سندروم نقص ايمني اكتسابي 

 بار بيماريهاي مقاربتي در سطح جهان

 ميليون مورد عفونتهاي قابل      340 ساله بيش از      طبق تخمين كارشناسان سازمان جهاني بهداشت همه        
 نظير سوزاك، سيفيليس، عفونتهاي كالميديايي و تريكومونايي، در          (STIs)درمان منتقله از طريق تماس جنسي        

اين عفونتها ممكن است به صورت بدون عالمت يا بيماري حاد همراه              .   ساله جهان، رخ ميدهد    15-49گروه سني   
هر نموده بعضا سير مزمني را طي كنند و سرانجام باعث ناباروري، حاملگي نابجا، سرطان ناحيه                 با عالئم باليني تظا   

 .دهانه رحم و مرگ زودرس شيرخواران و بالغين شود
ين بيماري ها در نقاط مختلف جهان، از شيوع يكساني برخوردار نيستند به طوري كه در كشور آمريكا از                   ا

ليون نفر، دچار يكي از بيماري هاي مقاربتي مي شوند و تقريباً نيمي           ي م 12نه حداقل   شيوع بااليي برخوردار بوده ساال    
 . سالگي، به يكي از اين بيماري ها مبتال مي گردند35از سكنه آمريكا تا سن 

 عوارض خطير عفونتهاي مقاربتي در خانم هاي باردار

. ر خانم ها محسوب مي شوند    قابل پيشگيري، بويژه د    ناباروريعفونتهاي مقاربتي، عوامل اصلي      
 درصد موارد ناباروري خانم ها را تشكيل         30-40آسيب لوله ها به دنبال ابتالء به بعضي از عفونتها علت اصلي                

 درصد موارد ممكن است متحمل       6-10ميدهند و از طرفي خانم هايي كه دچار بيماري التهابي لگن هستند در                
 به دنبال   حاملگي هاي نابجا  درصد موارد     40-50ه است كه     همچنين مشخص شد  .  حاملگي خارج رحمي شوند    

بيماريهاي التهابي قبلي داخل لگن عارض گرديده و عالوه بر اينها عفونت ناشي از ويروس پاپيلوم انساني، قادر به                    
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 .ايجاد كانسر سرويكس مي باشد
 

  ـ عوامل عفونتزاي منتقله از طريق تماس جنسي5جدول 

 كتريهابا ويروسها ساير عوامل

 عواملي كه ترجيحاً از طريق تماس جنسي انتقال مي يابند

Trichomonas 
vaginalis
Phthirus pubis

HIV (types 1 and 2)
Human T-cell lymphotropic 
virus type I
Herpes simplex virus type 2
Human papillomavirus 
(multiple genotypes)
Hepatitis B virusb

Molluscum contagiosum virus

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Treponema pallidum
Haemophilus ducreyi
Calymmatobacterium granulomatis
Ureaplasma urealyticum

 عواملي كه عالوه بر تماس هاي غيرجنسي از طريق تماس جنسي نيز  ممكن است انتقال يابند

Candida albicans
Sarcoptes scabiei

Cytomegalovirus
Human T-cell lymphotropic 
virus type II
(?) Hepatitis C, D viruses
Herpes simplex virus type 1
(?) Epstein-Barr virus
Human herpesvirus type 8

Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Gardnerella vaginalis and other 
vaginal bacteria
Group B Streptococcus
Mobiluncus spp.
Helicobacter cinaedi
Helicobacter fennelliae

 عواملي كه عالوه برراه هاي غير جنسي از طريق تماس جنسي دهاني ـ مقعدي نيز ممكن است انتقال يابند

Giardia lamblia
Entamoeba 
histolytica

Hepatitis A virus Shigella spp.
Campylobacter spp.

  
به .   نوزادان شود  زايمانحول   و   عفونت مادرزادي عفونتهاي مقاربتي درمان نشده مي تواند باعث ايجاد          

آنها به مرگ   %  14بارداري ها به مرده زايي و     %  25طوري كه در خانم هاي باردار مبتال به سيفيليس زودرس، حدود            
 .ميرساند% 40نوزادي، ختم ميشود و مرگ و مير حول زايمان را به 

زايمان  و   خودبخوديسقط  حاملگي ها در زنان مبتال به سوزاك درمان نشده، سرانجام به             %  35حدود   
 . مرگ و مير حول زايمان را به خود اختصاص ميدهد% 10 منجر شده و حدود زودرس

 درصد نوزاداني كه از مادران مبتال به         30-50در صورت عدم اجراي پروفيالكسي بعد از زايمان حدود             
رمان نشده كالميديايي متولد     درصد نوزاداني كه از مادران مبتال به عفونت د          30سوزاك درمان نشده متولد شده و       

 خواهند شد كه در صورت عدم درمان زودرس ممكن است به كوري آنها                  عفونت خطير چشمي  ميگردند دچار   
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 نوزاد به علت    1000-4000شايان ذكر است كه طبق تخمين سازمان جهاني بهداشت ساالنه حدود              .  منجر شود 
 . ا از دست ميدهندعفونتهاي چشمي گونوكوكي و كالميديايي، بينايي خود ر

 HIVعفونتهاي مقاربتي و 

ابتالء به بيماريهاي مقاربتي مولد اولسر يا غيرمولد اولسر، باعث افزايش احتمال ابتالء و انتقال ويروس                    
عامل ايدز تا ده برابر ميگردد و بديهي است كه درمان زودرس بيماريهاي مقاربتي چنين خطري را كاهش ميدهد و                    

 .قاربتي، باعث كنترل ايدز نيز ميگرددكنترل عفونتهاي م

 سندروم هاي ناشي از عفونتهاي مقاربتي و رويارويي سندرومي به منظور ساماندهي بيماران

هرچند عوامل بيماريزاي مختلفي باعث ايجاد عفونتهاي مقاربتي ميشوند ولي بعضي از آنها باعث بروز                    
با بهره گيري از اين پديده مي توانيم آنها را در يك مجموعه              عالئم و نشانه هاي باليني مشابهي مي گردند و لذا           

مثال ترشح مجرا در اورتريت گونوكوكي، كالميديايي يا بيماري مشترك ناشي از            .  ، قرار دهيم  سندرومتحت عنوان   
 .اين دو ميكروارگانيسم، عارض ميگردد

 
  ـ سندروم هاي مختلف باليني ناشي از تماس جنسي6جدول 

 ندرومس عوامل سببي

HIV types 1 and 2 HIV/AIDS 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, 
Trichomonas vaginalis, HSV

 اورتريت

C. trachomatis, N. gonorrhoeae اپيديديميت 

C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV  يستيتس/ اورتريت 

C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium سرويسيت چركي 

Candida albicans, HSV ولويت  (Vulvitis)  

C. albicans, T. vaginalis ولوواژينيت 

BV-associated bacteria (see text)  واژينيت باكتريال

N. gonorrhoeae, C. trachomatis, BV-associated 
bacteria, M. genitalium, group B streptococci 

 بيماري التهابي حاد لگن

N. gonorrhoeae, C. trachomatis, BV-associated 
bacteria 

 ناباروري
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HSV-1, HSV-2, Treponema pallidum, Haemophilus 
ducreyi, C. trachomatis (LGV strains), 
Calymmatobacterium granulomatis 

 لسراتيو ژنيتال هاضايعات او

C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV, T. pallidum پروكتيت 

Campylobacter spp., Shigella spp., Entamoeba 
histolytica, other enteric pathogens 

 پروكتوكوليت يا آنتروكوليت

Giardia lamblia آنتريت 

N. gonorrhoeae (e.g., DGI), C. trachomatis (e.g., 
Reiter's syndrome), HBV

آرتريت حاد همراه با عفونت اوروژنيتال يا 
 ويرمي

HPV (30 genital types)  زگيل تناسلي و مقعدي

CMV, HIV, EBV  سندروم مونونوكلئوز

Hepatitis viruses, T. pallidum, CMV, EBV هپاتيت 

HPV (especially types 16, 18, 31, 45) لهاي اسكواموس و سرطان ديسپالزي سلو
سرويكس، مقعد، ولو، واژن، يا آلت تناسلي

HHV-8  ساركوم كاپوزي، لنفوم 

HTLV-I  Tلوسمي سلول هاي 

HBV  كارسينوم هپاتوسلولر

HTLV-I  پاراپارزي اسپاستيك تروپيكال

Sarcoptes scabiei  گال(Scabies) 

Phthirus pubis شپش عانه 
 

عفونتهاي مقاربتي صرفا با بهره گيري از امكانات آزمايشگاهي، امكانپذير است            هرچند تشخيص قطعي      
ولي به علت عدم دسترسي به موقع و باال بودن هزينه ها، تشخيص اين بيماريها با استفاده از شيوه هاي رويارويي                      

تشخيص ترشح واژن    اين شيوه تشخيصي براي      (Specificity)با اين وجود ويژگي     .  سندرومي را توصيه نموده اند   
ناشي از عفونت گونوكوكي و كالميديايي، پايين است و به همين دليل توصيه شده است مبتاليان به ترشحات                       
واژن را بطور كلي عفوني فرض كرده و از اين نظر درمان نماييم ولي درمان عفونت گونوكوكي و كالميديايي را                       

 جامعه در حد بااليي بوده و خطر بروز آن در بيماران مورد نظر              فقط زماني مد نظر داشته باشيم كه شيوع بيماري در         
 .  نيز جدي باشد
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 )توصيه هاي مجمع جهاني بهداشت(تدابير كلي پيشگيري و كنترل عفونتهاي مقاربتي 

 پيشگيري با ارتقاء عادات مرتبط با تماس جنسي سالم، نظير ازدواج به موقع و وفاداري به همسر •
  شرايط خاصاستفاده از كاندوم در •
 تسهيل دسترسي مبتاليان به عفونت هاي مقاربتي و شركاي جنسي آنان به امكانات تشخيصي ـ درماني •
 گنجاندن درمان عفونت هاي مقاربتي در برنامه خدمات بهداشتي ـ درماني اوليه •
برقراري تسهيالت رفاهي، تشخيصي و درماني ويژه براي گروه هاي خاصي كه داراي عادات جنسي                     •

امه ريزي نشده يا تكرار پذير هستند؛ نظير افراد روسپي، راننده هاي كاميون در مسيرهاي طوالني، افراد                برن
 نظامي، معتادان و زندانيان

 درمان مطلوب با بهره گيري از داروهاي موثر، درمان شركاي جنسي و آموزش •
 تهاي كالميدياييغربالگري مبتاليان بدون عالمت باليني از نظر ابتالء به سيفيليس و عفون •
 HIVدائر كردن مراكز مشاوره و تشويق به انجام داوطلبانه آزمون هاي سرمي  •
 پيشگيري و ساماندهي امور غربالگري، تشخيصي و درماني سيفيليس مادرزادي و كونژونكتيويت نوزادان •

اول است و لذا    شخيص، درمان و كنترل نسل دوم بيماري هاي مقاربتي، خيلي مشكل تر از نسل                  تدر مجموع،    
مي رود كه اين بيماري ها چه از نظر اهميت و چه از نظر درجه شيوع، جايگزين بيماري هاي مقاربتي نسل اول                        

واملي نظير شيوع بيماري هاي مقاربتي، تاثير آن ها بر بهداشت مادر و كودك، زيان هاي اقتصادي ـ                      ع  .بشوند
ثر مبتاليان به اين بيماري ها بعضي از كشورها را با مشكالتي             اجتماعي ناشي از آن ها و كاهش سطح فعاليت مو         

ود و اختالفات طبقاتي، از بين نرود و          نشمواجه كرده است و تا زماني كه به طور جدي، با فقر و جهل، مبارزه                    
رسيد و  شرايط مناسبي براي ازدواج به موقع جوانان، فراهم نگردد هيچ يك از اقدامات كنترلي، به نتيجه اي نخواهد                  

چرا كه  .  مثالً با تخريب محله هاي بدنام و جلب زناكاران و مجازات همجنس بازان، نمي توان كاري از پيش برد                   
 عمقي و اقدامات زيربنايي، تغيير افكار، تعديل رفتار و حذف زمينه هاي گرايش به اين گونه مفاسد، با                   رشبدون نگ 

ه ساير محله ها باز مي كنيم و همه محله ها را بدنام مي نماييم و يا               تخريب محله هاي بدنام، پاي اين گونه افراد را ب        
در حالي كه اگر قبل از مبارزه روبنايي با اين گونه مفاسد           .  به آن ها ياد مي دهيم كه به فعاليت هاي زيرزميني بپردازند        

زيم و زمينه مشاغل      يا به طور همزمان با آن به مبارزه با مفاسد زيربنايي، يعني فسادهاي اقتصادي بپردا                       
 . پيموده ايم و به مقصد نيز خواهيم رسيدراشرافتمندانه را براي جوانان، فراهم كنيم صحيح ترين راه 

 منابع
1. Anthony S. Fauci, H. Clifford Lane, Human Immunodeficiency virus Disease: AIDS and Related 
Disorders, In: Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jameson, Loscalzo. Harrison's Principles of  Internal 
Medicine; 18th Edition, 2012. pp. 1506-1587. 
 
2. WHO, 10 facts on HIV/AIDS, December 2011, [Cited 2012 July]. Available from: 
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/en/index.html  
 
3. UNAIS, Global HIV/AIDS Response: Epidemic update and health sector progress towards 



 1270/اپيدميولوژي و كنترل ايدز  / 10گفتار 
 

 

Universal Access 2011. page 1-229. 
 
4. Thomas C. Quinn, Epidemiology of human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired 
Immunodeficiency Syndrome, In: Bennett and Plum; Cecill Textbook of Medicine 23rd edition,  
Saunders Publisher, 2008, pp. 2561-70.   
 
5. Carlos Del Rio, James W. Curran, Epidemiology and Prevention of AIDS, Mandell, Douglas, 
Bennett; Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th edition, 2010, pp. 1635-62.   
 
6. AIDS Epidemic Update, UNAIDS, WHO, December 2004, pp. 1-37. 
 
7. Global Situation of the AIDS Pandemic, end 2002, Weekly Epidemiological Record, WHO, 6 
December, 2002, pp. 417-424. 
 
8. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections, Islamic Republic 
of Iran, 2002 Update, UNAIDS/UNICEF/WHO, pp. 1-13. 
 
9. A global overview of the epidemic, UNAIDS, chapter 2, 2002, pp. 22-41. 
 
10. CDC, Surveillance of Healthcare Personnel with HIV/AIDS, as of December 2001, 
http://www.cdc.gov/ncidod/hip/BLOOD/hivpersonnel.htm. 
 
11. Sounding Board, Risks to Health Care Workers in Developing Countries, New England Journal 
of Medicine, Vol. 345, No. 7·August 16, 2001. 
 
12. Global Situation of the AIDS Pandemic, end 2003, (part I & II) , Weekly Epidemiological Record, 
WHO,5 December, 2003, pp. 417-424 and No. 50, 2003, 78, 425–432. 
 
13. Julie Louise Gerberding, Occupational Exposure to HIV in Health Care Settings, New England 
Journal of Medicine, 348;9 ,february27, 2003. 
 
14. Weatherall, Ledingham, Warrell... Oxford Textbook of Medicine;  Oxford Publications 3rd 
edition, 1996.  
 
15. David L. Heymann (edit.): Control of Communicable Diseases Manual, An  Official report of the 
American Public Health Association;  18th edition, 2004.  pp. 1-9. 
 
16. Weekly Epidemiological Record ; WHO, No. 48, November 1991.   
 
17. AIDS Epidemic Update, WHO, Internet site, December 1999, pp 1-24.   
 
18. Acquired Immunodeficiency Syndrome, data as 20 November 1996 ;  Weekly Epidemiological 
Record; WHO, No. 48, November 1996  and WER ; WHO, No. 49, December 1997.   
 
19. HIV/AIDS: The Global Epidemic, December 1996, Weekly  Epidemiological Record; WHO, No. 
4, Janvier 1997 .  
 
20. Sexually Transmitted Diseases in the Tropics; Clinical Tropical  Medicine and Communicable 
Diseases, Vol. 2 No 1 April 1987 .  
 
21. A.B Christie, Infectious Diseases Epidemiology and Clinical  Practice, Fourth Edition, 1987.   
 
22. Paul D. Hoeprich, M. Golin Jordan, Infectious Diseases, fifth  edition , Lippencott Company, 



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9مي                                                       فصل كتاب جامع بهداشت عمو/  1271

 

 
 

1994.   
 
23. Holmes-Mardh-Sparling-Wiesner; Sexually Transmitted Diseases,  McGraw Hill Company, 1984.   
 
24. TB Advocacy; A Practical Guide 1999, WHO Global Tuberculosis  Programme, copyright 1998.   
 
25. AIDS Epidemic Update, WHO, Internet site, December 2000, pp 1-26.   
 
26. WHO, Leishmania/HIV co-infection in south-western Europe 1990-1998: Retrospective analysis 
of 965 cases World Health Organization Department of Communicable Disease Surveillance and 
Response http://www.who.int/emc, WHO/LEISH/2000.42. 
 
27. Global AIDS Surveillance (part 1); Weekly Epidemiological Record  WHO, No  .47  ,NOVEMBER 
1999, PP. 401-408.   
 
28. Report on the global HIV/AIDS epidemic; UNAIDS and WHO, June 1998.   
 
29. WHO Report on Infectious Diseases, WHO, Internet site, 1999.   
 
30. Leishmania / HIV co-infection, Epidemiological analysis of 692 cases, Weekly Epidemiological 
Record  , WHO, NO. 8 February 21, 1997. 
 

 .1991اپيدميولوژي ايدز، سازمان جهاني بهداشت دفتر منطقه اي مديترانه  شرقي، ) دكترضيائي(  اچ -  ام -  وحدان  ـ31
 

، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، سال       HIV/AIDS ـ حاتمي، حسين و همكاران، جنبه هاي پزشكي، بهداشتي و اجتماعي              32
 )http://www.elib.hbi.ir/persian/LIBRARY.htmنسخه الكترونيكي كامل ( صفحه  315 در 1382

 
ـ 33 موزش مردم با بهره گيري از جامعه نگري        آ(  01370 آذرماه   85ايدز بيماري قرن ما، هفته نامه باختر شماره         :    حاتمي حسين    

  .)پزشكي
 

: ن، حاتمي حسين   عزيزي، فريدون، جانقرباني محس    :  اپيدميولوژي سندروم نقص ايمني اكتسابي، در          :   ـ حاتمي حسين    34
 .722-52 ، صفحات 1389اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي شايع در ايران، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، سال 

 
 1378 در مسلولين تشخيص داده شده طي سال         HIVبررسي شيوع عفونت    :   ـ منصوري فيض اهللا، حاتمي حسين، صياد بابك        35

 ، معاونت آموزشي و      HIV/AIDSمي حسين و همكاران، جنبه هاي پزشكي، بهداشتي و اجتماعي            حات:  ، در در استان كرمانشاه  
 .252-263، صفحات 1382پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، سال 

 
ـ 36 بررسي بيماران عفوني مركز بازپروري و زندان مركزي بستري در بخش عفوني سيناي كرمانشاه طي سال هاي        :   حاتمي حسين   

، ششمين كنگره بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران و دهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي دانشگاه علوم                  1367ـ1376
 .) قاالت مدر كتاب خالصه ) (28صفحه  (1376پزشكي شيراز، سال 

 
ژوهشي بيماري هاي عفوني و    بررسي اپيدميولوژي ايدز در زندان هاي كرمانشاه، مجله علمي ـ  پ          :   ـ حاتمي حسين، مرادي مهرداد     37

 .55-58 صفحات 1379، سال 12گرمسيري، شماره 
 

 .1391 ، وزارت بهداشت، معاونت سالمت، مركز مديريت بيماري ها، تيرماه 1/1/1391  آمار كشوري ايدز تا  ـ38



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر احمدرضا فرسار / 11گفتار  / 9فصل 
 اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال

 فهرست مطالب
 

1273.....................................................................................................................اهداف درس 
1273..............................................................................................................................مقدمه 

1274........................................................................................................................انواع اسهال
 1274........................................................................................................ ـ  اسهال حاد آبكي1

 1274.............................................................................................)ديسانتري( ـ  اسهال خوني 2

 1275............................................................................................................. ـ  اسهال پايدار3

1275......................................................................................................................اپيدميولوژي
 1275................................................................................ننده اسهالراه هاي انتقال عوامل ايجاد ك

 1275......................................................................................عوامل مساعد كننده ابتالء به اسهال

1276...........................................................................................................پاتوفيزيولوژي اسهال
 1276.............................................................................................تعادل طبيعي مايعات روده اي

 1277...........................................................................................جذب روده اي آب و الكتروليت

 1279..........................................................................................ترشح روده اي آب و الكتروليت

 1279..................................................................................................مكانيسم هاي اسهال آبكي

1280......................................................................................................................انواع كم آبي
 1282.............................................................................................................اسيدوز متابوليك

 1282......................................................................................................................هيپوكالمي

1282................................................................................................................................منابع
 

 
 



 اپيدميولوژي بيماري ها و حوادث و سوانح / 9كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                    فصل /  1273

 

 
 

 
 
 

 اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال
 

 دكتر احمدرضا فرسار
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 رس هداف دا
 

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 نواع اسهال را تعريف كندا 

  سال جهان و ايران را توضيح دهد5ضعيت اسهال در كودكان زير و 

 اه هاي انتقال عوامل ايجاد كننده اسهال را توضيح دهدر 

 وامل مساعد كننده اسهال را توضيح دهدع 

 روده اي آب و الكتروليت ها را شرح دهديزيولوژي جذب و ترشح ف 

 كانيسم هاي اسهال آبكي را توضيح دهدم 

 
 

  

 مقدمه 
سهال حاد آبكي عليرغم نزديك به دو دهه تالش جهاني جهت كنترل آن و با وجود موفيقت هاي                        ا

ان مگير هنوز يكي از علل عمده بيماري و مرگ در بين كودكان كشورهاي در حال توسعه و ازجمله اير                          شچ
 سال جهان در سال است كه منجر به مرگ           5 بيليون مورد بيماري در كودكان زير         3/1تخمين جهاني   .  مي باشد
 بار در سال دچار اسهال       3/3ل  سا  5بطور متوسط هر كودك زير       .   سال مي شود  5 كودك زير    3200000حدود  

 .سال مي رسد بار در 9مي گردد كه البته در برخي نقاط جهان اين حد متوسط به بيش از 
 70 و در شروع برنامه ريزي كنترل بيماري هاي اسهالي، تخمين كشوري             1363ر كشور ايران در سال      د

 سال بود كه با توجه به ميزان كشندگي، تخمين زده مي شد ساالنه              5ميليون مورد اسهال در سال در كودكان زير          
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 1364 و اوايل سال     1363در نيمه دوم سال     .  شيم سال نيز ناشي از اين بيماري داشته با        5 مورد مرگ زير     70000
ه با اولين كارگاه آموزشي در مرداد ماه سال          امبرنامه ريزي تكميل كتاب هاي آموزشي ترجمه و تكثير و شروع برن           

 . رسما آغاز گرديد1364
 مرگ در سال رقم بااليي       70000 نشان داد كه تخمين       1365ولين بررسي جامع كشوري در مهر ماه         ا

  ميليون 22امروزه حدود   .   سال را شامل مي شد    5 كودك زير    34000 حدود   1365وده و مرگ از اسهال در سال         ب
 مورد  1500 سال تخمين زده مي شود و ميزان مرگ حاصله نيز به كمتر از               5ورد اسهال در سال در كودكان زير         م

 .در سال رسيده است
روزهاي زندگي خود را با     %  15 سال بيش از     5ر  ر مناطقي از جهان كه اسهال شايع است، كودكان زي          د

علّت عمده مرگ   .  مرگ هاي ناشي از اسهال نيز در دو سال اول زندگي اتفاق مي افتد           %  80حدود  .  اسهال مي گذرانند 
 . جدي مثل پنوموني مي باشد     يناشي از اسهال حاد، كم آبي و ساير علل، اسهال خوني، سوء تغذيه و عفونت ها                  

 .ر مرگ، يكي از علل عمده سوء تغذيه در كشورهاي در حال توسعه مي باشدسهال عالوه با

   اسهالعنواا
  ساعت 24معموال اسهال به صورت دفع سه بار يا بيشتر مدفوع آبكي و يا شل در                ر مطالعات اپيدميولوژيك،    د

دقت كنيم كه   مهم است كه    .  مدفوع شل، مدفوعي است كه بتواند شكل ظرف را به خود بگيرد             .  تعريف مي شود 
باليني اسهال تعريف شده كه هريك      م  تا به حال سه سندر    .  مدفوع شيرخوار شير مادرخوار را با اسهال اشتباه نگيريم        

 .پاتوژنز خاص خود را داشته و درمان اختصاصي خود را مي طلبد

    اسهال حاد آبكي ـ1
و شامل دفع شل    )   روز يا كمتر   7  معموال حدود ( روز طول مي كشد     14طور ناگهاني شروع شده و كمتر از        ب

اسهال حاد آبكي در    .  مكن است همراه با تب و استفراغ باشد        م  .تو يا آبكي به دفعات زياد بدون خون آشكار اس          
روتاويروس، مهم ترين علّت اسهال حاد آبكي       .  صورت عدم برخورد مناسب منجر به كم آبي و سوء تغذيه مي شود           

   ،  O1  شيگال، كامپيلوباكتر ژژوني، كريپتوسپوريديوم و گاه ويبريوكلراي نوع       اشريشيا كوالي آنتروتوكسيژنيك،    
 . مي باشدسالمونال و اشريشيا كوالي آنتروپاتوژن

 ) ديسانتري(  اسهال خوني  ـ2
) Invasive  (سهالي است با خون آشكار در مدفوع و منجر به صدمه مخاط روده توسط باكتري مهاجم                 ا

وكسمي و   ت سپتي سمي،   تهايي شديد، از دست دادن شديد وزن، گاه سوراخ شدن روده،           گردد و همراه با بي اش     مي 
اشريشيا كوالي  ، به ندرت     كامپيلوباكتر ژژوني ساير علل مي تواند     .   است شيگالعامل اصلي آن     .  شود مي  غيره

كند، ولي در    در بالغين جوان مي تواند اسهال خوني جدي ايجاد              آميب هيستوليتيكا .   باشد سالمونال يا   مهاجم
 .كودكان كم سن  نادرتر است
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 ) Persistent Diarrhoea (  اسهال پايدار ـ3
شروع آن مي تواند آبكي يا      .   روز طول بكشد   14سهالي است كه به صورت حاد شروع شده و بيش از               ا

 ممكن  حجم مدفوع معموال زياد است و كم آبي نيز         .  خوني باشد و به نحو شايعي باعث كاهش وزن نيز مي گردد           
 واشريشيا كوالي چسبنده به روده، شيگال         با اين حال،     .  هيچ علت واحدي وجود ندارد      .  است عارض شود   
بايد دقت كرد كه اسهال پايدار را با          .   بيش از سايرين در آن نقش داشته باشند          ست ممكن ا  كريپتوسپوريديوم

ل حساسيت به گلوتن و يا اختالالت        مث بدون علت عفوني  اسهال مزمن كه اسهالي است راجعه و يا طول كشيده            
 .متابوليك ارثي، اشتباه نشود

  پيدميولوژيا

 اه هاي انتقال عوامل ايجاد كننده اسهالر
عوامل عفوني مولد اسهال معموال از طريق مدفوعي ـ دهاني منتقل مي گردند كه شامل خوردن آب و                     

 .شدغذاي آلوده به مدفوع و يا تماس مستقيم با مدفوع آلوده مي با

  وامل مساعد كننده ابتالء به اسهالع
   رفتارهايي كه انتقال پاتوژن هاي روده اي را افزايش مي دهد ـ1

 خطر ابتالء به اسهال شديد در شيرخواراني كه          : ماه اول زندگي     6 تغذيه انحصاري با شير مادر و        مدع
خطر مرگ ناشي از     .  ر مادر تغذيه مي شوند    شير مادر نمي خورند بارها بيشتر از آن هاييي است كه انحصارا از شي              

 .اسهال نيز در اين شيرخواران بيشتر است
وقتي شير  .   بطري شير به راحتي آلوده شده و تميز كردن آن بسيار مشكل است              :ستفاده از بطري شير     ا

 خواهد  به چنين بطري آلوده اي اضافه شود خود آلوده شده و اگر بالفاصله مصرف نشود رشد ميكروبي نيز پيش                     
 .آمد

راحتي   غذا در صورت نگهداري به سرعت آلوده شده در دماي مناسب به              :  گهداري غذا در دماي اطاق    ن
 .تكثير باكتري پيش مي آيد

 آب ممكن است در منبع، در مسير راه و طي نگهداري در منزل آلوده                :ستفاده از آب آشاميدني ناسالم      ا
 .شود

ز دفع يا شستن مدفوع كودكان و يا قبل از دست زدن به              پس ا   :  دم شستشوي دست ها پس از دفع     ع
 .مواد غذايي
باور عمومي اين است كه مدفوع شيرخواران         )  شامل مدفوع شيرخواران    :  (دم دفع بهداشتي مدفوع   ع

مدفوع .  در حالي كه ممكن است تعداد زيادي ويروس  يا باكتري  در آن وجود داشته باشد                 .  عاري از آلودگي است   
 .ز مي تواند عامل انتقال باكتري هاي عفوني روده اي به انسان باشدحيوانات ني
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 ساسيت ميزبان را نسبت به ابتالء به اسهال افزايش مي دهد ح  عواملي كه ـ2

شير مادر سالم، بدون هرگونه آلودگي و حاوي آنتي كرهايي است كه              :   سال شير مادر خوردن    2متر از   ك
 . شيگال و وبا محافظت مي كندبر عليه انواع خاصي از اسهال مثل

 دفعات، شدت، مدت و خطر مرگ ناشي از اسهال در كودكان مبتال به سوء تغذيه افزايش                    :وء تغذيه   س
 .مي يابد و هرچه درجه سوء تغذيه بيشتر باشد، اين افزايش ها نيز بيشتر خواهد بود

د باعث مي شود اسهال و       اين بيماري به علّت اثر مخربي كه بر سيستم ايمني شخص دار                :رخك  س
 گذشته به آن مبتال بوده اند از شيوع و شدت بيشتري             هاسهال خوني در اين بيماران و يا كساني كه در چهار هفت             

 .برخوردار باشد
و يا دائم نظير افراد     )  مثل بعد از برخي عفونت هاي ويروسي     ( كه مي تواند موقتي     :نقص يا كاهش ايمني     

در صورت كاهش ايمني، اسهال مي تواند به علّت پاتوژن هاي غيرمعمول ايجاد و يا              .  اشد  ب  HIV/AIDSمبتال به   
 .دوره آن طوالني گردد

 
    سن ـ3

 سال عارض مي شود ولي بيشترين شيوع در گروه سنّي          2كثر حمالت اسهال و عوارض آن در سنين زير          ا
ودك و به دهان بردن اشياء مختلف مزيد بر          ماهه مي باشد كه عواملي نظير غذاي كمكي، شروع راه افتادن ك           12-6

 .علّت مي شود
 

    فصل ـ4

در آب و هواي معتدل، اسهال        .  ، الگوي فصلي واضحي وجود دارد       ير بسياري از مناطق جغرافياي      د
 سال حادث مي شود در حالي كه شيوع اسهال هاي ويروسي، بخصوص روتاويروسي            فصول گرم باكتريايي بيشتر در    

در مناطق گرمسيري اسهال هاي روتاويروسي در تمام طول سال عارض            .  به حد اكثر مي رسد     فصل زمستان در  
در حالي كه وفور اسهال هاي باكتريايي در       .  لي در فصول خشك و سرد، از شيوع بيشتري برخوردار مي باشد           و ميشود

 .هال حاد آبكي استفصول گرم و باراني سال به حد اكثر مي رسد و شيوع فصلي اسهال پايدار نيز مشابه اس

  اتوفيزيولوژي اسهالپ
 . كوچك بوجود مي آيدهسهال آبكي به علّت اشكال در مكانيسم انتقال آب و امالح از رودا

  تعادل طبيعي مايعات روده اي
به عنوان مثال يك شخص بالغ، روزانه       .  طور طبيعي، جذب و ترشح آب و امالح در روده صورت مي گيرد           ب

 ليتر مي باشد، بنابراين    7نجا كه بزاق و ترشحات معده، پانكراس، كبد، حدود           يافت مي كند و از آ    حدود دو ليتر آب در    
.  ها جذب و از كريپت ها ترشح مي شود      لي ليتر آب وارد روده مي گردد، و در آنجا نيز آب و الكتروليت ها از وي              9روزانه  
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معموال بيش از   ).  1شكل  (جذب مايعات مي شود    ولي چون ميزان جذب بيش از ترشح مي باشد، در مجموع منجر به             
ده بزرگ مي شود،   ومايعات وارد شده به روده كوچك جذب مي گردد، بطوري كه حدود يك ليتر آب وارد ر                  %  90

ب از طريق    آ  سي سي  100-200 درصد آب وارده به روده بزرگ نيز جذب شده و روزانه حدود                  80-90حدود  
افزايش ترشح، كاهش جذب و يا      (ريان دو طرفه آب و امالح در روده كوچك          هر تغييري در ج   .  مدفوع دفع مي شود  

منجر به كاهش جذب خالص و منجر به رسيدن مايعات بيشتري به روده بزرگ مي شود كه اگر بيش از                       )  هر دو 
 .توان جذبي روده بزرگ باشد، مدفوع اسهالي دفع مي شود

 

 

 كتروليت ها از اپيتليوم روده ـ جذب آب و ال1شكل 

  ذب روده اي آب و الكتروليتج
مالح بخصوص سديم در سلول هاي اپي تليال ويلي هاي روده كوچك به صورت فعال جذب شده و                     ا

جذب فعال سديم از روده به داخل       .  وچك مي گردد كروده    جريان اُسموتيكي را ايجاد مي كند كه باعث جذب آب در         
مستقيما به صورت يون    )  ب(جذب وابسته به كُلر،     )  الف).  (2شكل  (كانيسم صورت مي گيرد    سلول ويلي، با چند م    

سديم پس از   .  وابسته به جذب مواد آلي مثل گلوكز، اسيدهاي آمينه خاص         )  د(تعويض با يون هيدروژن،     )  ج(سديم  
سلّول خارج  اميده مي شود از      ن Na+ K+ ATPase  سلّول ويلي به وسيله يك پمپ يوني كه         ل  جذب به داخ  

به   افزايش اسموالليتي آن شده و در نتيجه منجر        و)  ECF  (مي شود كه منجر به خروج سديم به مايع خارج سلولي         
  ده كوچك به داخل   وجريان آب و ساير الكتروليت ها به صورت غيرفعال از طريق مجاري بين سلولي از داخل ر                   

ECF 1شكل (شود  مي.( 

جذب  ويلوس

 قطع روده
 كريپت

ترشح

 جذب= نتيجه 
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  ـ مكانيسم جذب آب و الكتروليت ها از اپي تليوم روده2ل شك
 

 

  ـ مكانيسم ترشح آب و الكتروليت در اپي تليوم3شكل 
 

جذب

 الف

 ب

 ج

 د

فضاي داخل روده كوچك مايع خارج سلولي

Na+ 
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  رشح روده اي آب و الكتروليتت
كه در آن   .  طور طبيعي ترشح آب و الكتروليت ها از اپي تليوم كريپت هاي روده كوچك صورت مي گيرد               ب

 ). 3شكل ( از طريق غشاء بازوالترال سلول اپي تليال به داخل آن انتقال مي يابد  و از مايع خارج سلوليكلرور سديم
انده مي شود و هم     ر مايع خارج سلولي    جددا به داخل   م Na+K+ATPase  اين سديم خود از طريق پمپ     

 روده رانده مي شود كه      زمان به علّت تحريك ترشحي كُلُر از سطح غشاء لومينال سلول كريپت به داخل فضاي                 
 از طريق كانال هاي     و ECF  منجر به يك فشار اسموتيك شده و آب و ساير الكتروليت ها را به صورت انفعالي از                 

 .بين سلولي به داخل فضاي روده مي راند

  كانيسم هاي اسهال آبكيم
عفونت هاي .  موتيك عمل اس   ـ 2 ـ ترشح ،     1:  راي ايجاد اسهال حاد آبكي دو مكانيسم اصلي وجود دارد         ب

اسهال ترشحي شايع تر است ولي هر دو مكانيسم ممكن است          .  روده اي از هر دو طريق مي توانند ايجاد اسهال كنند        
 .در يك فرد واحد پيش آيد

 

  سهال ترشحيا

ر وقت ترشح كلر از سلول هاي كريپت ادامه داشته و يا افزايش يابد، در حالي كه جذب سديم از ويلي ها                     ه
ين ا.  كه حاصل آن از دست رفتن آب و امالح و كم آبي است             )  4شكل  ( شود اسهال ترشحي ايجاد مي شود       مختل

 يا ويروس هايي نظير      O139   و O1  ، ويبريوكلراي E. coli  تغييرات حاصل اثر توكسين باكتري هايي مثل        
 .روتاويروس مي باشند

 

 )اسهال ترشحي(از اپي تليوم روده  ـ ترشح آب و الكتروليت ها 4شكل 
 

ترشح

جذب
 ويلوس

 كريپت

قطع روده
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  سهال اسموتيكا

مي باشد كه از آن ها آب و الكتروليت ها سريعا بين          )  تراوا(خاط روده كوچك اپيتليومي پر از سوراخ هاي         م
حال اگر ماده اي كه جذب كمي داشته       .  راي برقراري تعادل الكتروليت ها عبور مي كنند      ب ECF  فضاي داخل روده و   

سموتيك دارد خورده شود مي تواند منجر به اسهال گردد و اگر يك محلول ايزوتونيك غيرقابل جذب                ولي خاصيت ا  
منيزيوم   مسهل ها نظير سولفات  )   الف 5شكل  (باشد آب و امالح بدون جذب از روده گذشته و ايجاد اسهال مي كند               

اگر ماده اي  .  همين عمل را انجام مي دهد    با اين مكانيسم، عمل مي كنند و الكتوز در كودكان مبتال به كمبود الكتاز              
ه داخل فضاي روده      ب ECF  با جذب كم و به صورت هيپرتونيك باشد، مثل آب و برخي الكتروليت ها آنقدر از                  

جريان مي يابد تا اسموالليتي دو طرف مساوي گردد كه خود باعث افزايش حجم مدفوع و دفع آب بدن مي شود                       
 . دفع سديم و كلر است هيپرناترمي هم حادث مي گرددو چون دفع آب بيش از)  ب5شكل (
 

 

  ـ مكانيسم هاي اسهال اسموتيك5شكل 

  نواع كم آبيا
يمار مبتال به اسهال حاد آبكي مقادير زيادي يون هاي سديم، كلر، پتاسيم و بي كربنات از طريق مدفوع                    ب

 ).1جدول ( خود دفع مي كند 
اگر استفراغ هم وجود    .  ليت، مهم ترين اتفاق ناشي از اسهال حاد آبكي، در بدن است             فع آب و الكترو   د

اين .  داشته باشد، آب و امالح بيشتري از دست خواهد رفت اضافه شدن تب نيز كمبود آب را تشديد خواهد كرد                       
 از دست رفتن    به علت (دوز متابوليك   ياس)  به علت از دست رفتن آب و كلرور سديم          (كمبودها منجر به كم آبي       

كه كم آبي، خطرناك ترين اين اتفاقات است كه منجر به هيپوولمي و                 .  و كاهش پتاسيم خواهد شد     )  بي كربنات
سه نوع كم آبي يا     .  به مرگ مي شود   كالپس قلبي ـ عروقي شده و اگر درمان صحيح و سريع صورت نگيرد منجر              

 .ودشدزئيدراتاسيون در زير، توضيح داده مي 

الف  ب
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  حتواي الكتروليت مدفوع در اسهال آبكي ـ م1ل ودج
 

 )ميلي مول در ليتر(محتواي متوسط الكتروليت 
Hco3 Cl- K+ Na+ نوع اسهال 

 اسهال وبايي

 بالغين 140 13 104 44

 ) سال5زير (كودكان  101 27 92 32

 اسهال غيروبايي

 ) سال5زير (كودكان  56 25 55 14

 ORSمحلول  90 20 80  *30

  ميلي مول در ليتر10ترات  يا سي*

 

 م آبي ايزوتونيكك
شايع ترين نوع كم آبي ناشي از اسهال است و وقتي ايجاد مي شود كه دفع خالص آب و سديم به همان                       

 .جود دارد وECF نسبتي باشد كه در
 
 : ختصاصات اين نوع كم آبي عبارتند ازا

موالليتي سرم  سميلي مول در ليتر، ا       150 تا   130مبود متوازن آب و سديم، غلظت سرمي سديم بين            ك
 الئم باليني ع  . ميلي اسمول در ليتر، هيپوولمي در اثر از دست رفتن مايع خارج سلولي ايجاد مي شود                275ـ295بين  

، تاكيكاردي، خشكي مخاط، عدم     )تورگور پوستي (اين نوع كم آبي به صورت عطش، كاهش قابليت ارتجاع پوست             
م هاي گود افتاده، فرو رفتن مالج قدامي در شيرخواران و كاهش شديد حجم ادرار               وجود اشك به هنگام گريه، چش     

 .مي باشد) اليگوري(

 ) هيپرناترميك(م آبي هيپرتونيك ك
 است ولي خوشبختانه از شيوع كمتري برخوردار مي باشد و             خطرناك ترين نوع كم آبي      ين نوع كم آبي،   ا

از نسبت اين دو در مايع خارج سلولي باشد و معموال ناشي از              وقتي رخ مي دهد كه دفع آب نسبت به سديم بيش            
كه خوب جذب نشوند     )  ر نمك هاي اسموتيك  يبه علت داشتن سديم، قند، يا سا        (نوشيدن مايعات هيپرتونيك     

كمبود آب  :  آن عبارتند از  عالئم  .  مي باشد، و گاه به علت دريافت ناكافي آب و ساير نوشيدني هاي كم نمك مي باشد             
 ميلي مول در    295 ميلي مول در ليتر، اسموالليتي سرم باالتر از          150م با برتري آب، غلظت سديم باالتر از         و سدي 

 . ميلي مول در ليتر برسد165ي زياد ، بي قراري، بروز تشنج  بخصوص اگر سديم خون به باالتر از نگليتر، تش
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 ) هيپوناترميك(م آبي هيپوتونيك ك
ي دلي كه مقادير زيادي آب و يا ساير مايعات كم نمك يا اشتباها گلوكز وري              عموال كودكان مبتال به اسها    م

كمبود آب و سديم با برتري       :   اصلي آن عبارتند از       عالئم.  دريافت مي كنند مبتال به هيپوناترمي  مي گردند      %  5
ول در ليتر    ميلي م  75 ميلي مول در ليتر، اسموالليتي سرم كمتر از             130سديم، غلظت سديم سرم پايين تر از          

 .كودك، بي حال است و ممكن است دچار تشنج شود

  سيدوز متابوليكا
ر طي اسهال مقدار زيادي بيكربنات از دست مي رود كه معموال اكثر آن توسط كليه ها جبران مي شود و                    د

هيپوولمي، ولي اگر مشكلي در عملكرد كليه وجود داشته باشد و يا به علت               .  در نتيجه كمبود بازجذب پيش نمي آيد     
ز و اسيدوز بوجود خواهد آمد، از طرف ديگر هيپوولمي شديد منجر به توليد               اجريان خون كليه كاهش يابد، كمبود ب      

 : چهره اسيدوز به صورت زير است. بيشتر اسيدالكتيك شده و اسيدوز را تشديد خواهد كرد
رياني كاهش و ممكن است      ش   PH.  د ميلي مول در ليتر برس     10بي كربنات سرم كاهش و ممكن است به كمتر از           

 برسد، تنفس تند و عميق مي شود تا بتواند با دفع اسيد از طريق تنفس، مقداري از اسيدوز را جبران                     1/7به كمتر از    
 .كند، تشديد استفراغ

  يپوكالميه
مچنان كه گفته شد مقدار زيادي يون پتاسيم از طريق مدفوع اسهالي دفع مي شود و منجر به ايجاد                      ه

اران بيشتر است و در كودكاني كه زمينه سوء تغذيه دارند و احتماال از                وميزان دفع، در شيرخ   .  هيپوكالمي مي گردد 
اگر كمبود پتاسيم همراه با اسيدوز باشد،       .  قبل از ابتالء به اسهال نيز كمبود پتاسيم داشته اند مي تواند خطرناك باشد           

)خل سلول به مايع   دابه علت جابجايي با يون هيدروژن از          (د شد   تا جبران اسيدوز كمبود پتاسيم، ما سكه خواه         
ECF ،             لذا در درمان اسيدوز بايستي به پيشگيري       .   و به هنگام جبران اسيدوز با جريان عكس بسيار جدي مي شود

ي، ضعف عضالني عموم  :   عبارتند از    الئم هيپوكالمي ع  .از مشكالت ناشي از هيپوكالمي با جبران پتاسيم اقدام نمود         
 .آريتمي قلبي، ايلئوس پاراليتيك
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 عفونت هاي حاد دستگاه تنفس كودكان
 

 دكتر پريچهر توتونچي
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه پزشكي اجتماعي

 هداف درس ا

      ::نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندنتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتوانداا
 ي حاد تنفسي را نام ببردانواع عفونت ها 

 خصوصيات اپيدميولوژيك انواع عفونت هاي حاد تنفسي را توصيف كند 

  را شرح دهدARIنكات مهم در گرفتن سابقه و معاينه كودك مبتال به  

  را نام ببردARI سال مبتال به 5 ماه تا 2 ماه و بين 2 در كودكان كمتر از (Risk factor)عوامل خطر  

  ماه بيان نمايد2 را در شيرخوار كمتر از ARIانواع طبقه بندي  

  را بر اساس طبقه بندي انجام شده ذكر كندARIدرمان مناسب براي كودك مبتال به  

  ماه را بيان نمايد2 در كودك باالتر از ARIطبقه بندي  

 مراقبت هاي مورد نياز در منزل را براي درمان سرپايي بطور صحيح شرح دهد 

  مراكز باالتر را از ميان طبقه بندي هاي انجام شده ذكر نمايدموارد قابل ارجاع به 

 موارد پيگيري در ارتباط با درمان سرپايي را توضيح دهد 

 نكات مهم در گرفتن سابقه و معاينه كودك مبتال به گوش درد و يا گلودرد را ذكر نمايد 

 بيان كندانواع طبقه بندي كودكان مبتال به عالئم ناراحتي گوش و يا گلودرد را  

  بيان نمايدWHOدرمان التهاب ماستوئيد، اوتيت حاد و مزمن مديا را براساس دستورالعمل  

 درمان آبسه  حلق و گلودرد چركي را بيان كند 

  
 مقدمه و اهميت موضوع 

  عفونت هاي حاد تنفسيعفونت هاي حاد تنفسي

 كودك  عفونت هاي حاد تنفسي، از شايعترين عفونت هاي دوران كودكي محسوب مي شوند، بطوريكه هر             
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 بار مبتال مي شود و اين عفونت ها ساالنه باعث ابتالي دو بيليون كودك در سطح جهان                 8 تا   4 سال، ساالنه    5زير  
شيوع عفونت هاي حاد تنفسي، در شهرها حتي بيش از روستاها بوده و تعداد قابل توجهي از مراجعين                     .  مي گردد

مارستان هاي كودكان، مبتاليان به اين عفونت ها مي باشند        سرپايي به كلينيك هاي اطفال و يا موارد بستري در بي           
% 30-40مراجعه كودكان به مراكز بهداشتي ـ درماني و           %  30-60بررسي ها نشان مي دهد كه حدود       )  1جدول  (

 مي باشد و در نتيجه اين عفونت ها بار اقتصادي سنگيني بر             ARIموارد بستري در بيمارستان هاي اطفال به علت         
 .ي سرپايي و بيمارستاني وارد مي كنندسرويس ها

  .. در بيمارستان ها پذيرش مي شوند در بيمارستان ها پذيرش مي شوندAARRII ـ توزيع  كودكاني كه به علت  ـ توزيع  كودكاني كه به علت 11جدول جدول 
 

  (ARI)درصد پذيرش بيماران مبتال به )كشور(شهر

 8/35 )بنگالدش(داكا 

 5/31 )برمه( رانگون

 6/33 )اسالم آباد( پاكستان 

 34 )اندوال(زامبيا 

 
 

اسهال
%25

عفونت  هاي حاد 
تنفسي

ساير موارد
%42

 
 

  19901990 سال  سال 55 ميليون مورد مرگ در كودكان زير ميليون مورد مرگ در كودكان زير1212//99 علل برآورد شده  علل برآورد شده  ـ1نمودار 
عفونت هاي حاد تنفسي، ميزان ميرايي بااليي دارند و در تمام كشورها جزو علل اصلي مرگ و مير                        

 عفونت هاي حاد تنفسي ـ% 33)  ميليون مورد2/3(اسهال ـ % 25

 ) ميليون مورد4/5 (–ساير موارد % 42) ميليون مورد3/4 (
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ل و همچنين در دوران     بطور كلّي ميزان مرگ و مير در شيرخواران كمتر از يك سا             ).  1نمودار  (كودكان مي باشند   
موارد مرگ  %  15-25بعالوه حدود   ).  2نمودار  ( سالگي به بعد به شدت كاهش مي يابد         5كودكي بيشتر است، اما از      

ناشي از عفونت هاي حاد تنفسي به علت بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن ازجمله سرخك، سياه سرفه و                       
 سوء تغذيه يكي از مشكالت عمده بهداشتي كودكان مي باشد           در كشورهاي در حال توسعه كه     .  ديفتري  مي باشد  

علل مرگ و مير كودكان را تشكيل مي دهد         %  30-35 بيشتر است بطوري كه        ARIميزان مرگ و مير  ناشي از         
 ماه روي مي دهد و تقريباً تمام موارد         2و بسياري از مرگ ها در شيرخواران كمتر از          )   ميليون مورد ساالنه   4حدود  (

 سالي كه در كشورهاي در حال توسعه           5كودكان زير   %  25لت پنوموني حاد است و حداقل علت مرگ            به ع 
 . مي ميرند، نيز پنوموني مي باشد و در بعضي از نواحي، پنوموني شايعترين علت مرگ كودكان است

ي در  اگرچه بطور كلي ميزان بروز عفونت هاي حاد تنفسي در كودكان كشورهاي توسعه يافته و كشورها                
حال توسعه يكسان مي باشد، اما ميزان بروز پنوموني در كودكاني كه در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند                    

 بررسي هايي كه توسط سازمان جهاني بهداشت صورت گرفته  .  برابر باالتر از كشورهــاي توسعه يافته مي باشد6-3
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  19821982  ––  19851985تكناف، بنگالدش، تكناف، بنگالدش، . .  بر حسب سن بر حسب سنAARRIIن ميرايي همراه با ن ميرايي همراه با  ـ ميزا ـ ميزا2نمودار 
نشان مي دهد كه اين عفونت در كودكان كشورهاي در حال توسعه فراوان تر و شديدتر از كودكان كشورهاي  توسعه                  

ور  سال در كشورهاي توسعه يافته بط       5يافته مي باشد به طوري كه ميزان بروز ساالنه آن در كودكان كمتر از                  
 مورد يا بيشتر به ازاي هر يكصد كودك مورد بررسي بوده             7-8 مورد و در كشورهاي در حال توسعه          3-4متوسط  

كه )  3جدول  (علت اكثر پنوموني هاي كودكان در كشورهاي در حال توسعه، باكتري ها مي باشند             ).  2جدول  (  است  
، هموفيلوس آنفلوآنزا و استافيلوكوك       )نوموكوكپ(در اين ميان شايعترين عوامل به ترتيب استرپتوكوك پنومونيه            

 سال در اثر عفونت هاي     5مرگ و مير كودكان زير      %  21 در ايران  70در بررسي انجام شده در سال       .  آرئوس هستند 
 .حاد تنفسي بوده است

 سن بر حسب ماه

هر
ي 
 ازا

 به
يي
يرا

م
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00
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 ك
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   سال  سال 55 ـ  تعداد موارد پنوموني در سال در كودكان زير  ـ  تعداد موارد پنوموني در سال در كودكان زير 22جدول جدول 

 شهر  .   كشور    كودك  100بروز ساالنه پنوموني به ازاء هر  

 چاپل هيل .  آمريكا      6/3   

 سياتل .  آمريكا     0/3   

 بانكوك . تايلند     0/7   

   گادچيرولي .هلند     13   

 باسه .گامبيا     17   

 ماراگوآ .كنيا     18   

 

   كودك مبتال به پنوموني  كودك مبتال به پنوموني 985985 نتايج آسپيراسيون ريه در  نتايج آسپيراسيون ريه در  ـ3جدول 

 *كشت باكتريايي مثبت%  شهر. كشور

 60 ريسايت. برزيل

 54 سائوپائولو. برزيل

 54 سانتياگو. شيلي

 57 سانتياگو. شيلي

 21 كالي. كلمبيا

 65 فاجارا. گامبيا

 60 پيوند. هند

 74 سرنين. نيجريه

 61 زاريا. نيجريه

 68 گولوكا. گينه جديد تا پوا

 44 قاري. گينه جدي تاپوا

 50 مانيال. فيليپين

 33 بوالوايو.  زيمبابوه

 55 جمع

 
 . كودكان قبالً با آنتي بيوتيك درمان نشده اند:نكته  •
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   حاد تنفسي  حاد تنفسي    ـ مراحل تماس تا بروز بيماري ـ مراحل تماس تا بروز بيماري11آلگوريتم آلگوريتم 
 

 
 

 :نحوةتماس

فضاي مشترك، تماس با اشياء، 
صحبت كردن، بوسيدن، 

 خوانندگي، در آغوش گرفتن
 

 :عوامل ويرولوژيك

تعداد ارگانيسم در ترشحات

 تعداد ارگانيسمي كه 

 وارد بدن مي شود

 بقاي ارگانيسم ها

 انتقال عامل عفونتزا

 بروز عفونت

 تكثير ارگانيسم ها

 قدرت بيماريزايي

عفونت بدون عالمت بروز بيماري

 بروز مصونيت
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  AARRII ـ عوامل خطر پنوموني يا مرگ از  ـ عوامل خطر پنوموني يا مرگ از 11شكل شكل 

 
شي از پنوموني در ميان كودكان، چند روز پس از بروز عالئم بيماري و به علت تاخير                   اكثر موارد مرگ نا   

در شروع درمان يا عدم درمان رخ ميدهد، بنابراين شناخت زودرس عالئم پنوموني توسط مادر و جستجوي فوري                    
ا احتمال مرگ   عوامل خطري كه احتمال بروز پنوموني ي      .  مراقبت براي پيشگيري از مرگ كودك، اساسي مي باشد        

 . نمايش داده شده است1ناشي از عفونت هاي حاد تنفسي را در كودك افزايش مي دهند در شكل 

 اپيدميولوژي عفونت هاي حاد تنفسي كودكان
و بر اساس طبقه بندي      )  3نمودار  (اينگونه عفونت ها در كودكان به مراتب شايعتر از بزرگساالن هستند              

بخش فوقاني  .  ستگاه تنفسي به دو بخش فوقاني و تحتاني تقسيم مي شود            د (WHO)سازمان جهاني بهداشت     
، و شيپور اُستاش مي باشد كه قسمت اخير         (Para nasal)شامل حفره هاي بيني، حلق، سينوس هاي اطراف بيني         

سوء تغذيه، 
عملكرد بوسيله 
تغذيه با شير 

 مادر 

فقدان 
ايمنسازي

سن پايين 

تراكم 
جمعيت 

شيو ع باالي ناقل
 اروفارنژيال

باكتري هاي 
 بيماريزا

مواجهه با
 آلودگي هوا

وزن كم 
 موقع تولد
LBW 

 كمبود 
VitA 

هواي سرد
 يا لرز 

زايش اف
 خطر
ARI
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بخش تحتاني شامل اپي گلوت، حنجره، ناي، برونش هاي اصلي راست و          .  باعث اتصال حلق به گوش مياني مي شود      
بر اساس تقسيم بندي فوق، عفونت هاي حاد سيستم          .  پ، برونش هاي فرعي تر، برونشيول ها و ريه ها مي باشد         چ

 upper respiratory tract infectionعفونت هاي حاد تنفسي فوقاني يا      :  تنفسي نيز به دو دسته تقسيم مي شوند      
 . lower respiratory tract infectionو عفونت هاي حاد تنفسي تحتاني يا 

   ـ ميزان بروز عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفس در گروه هاي سني مختلف ـ ميزان بروز عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفس در گروه هاي سني مختلف33نمودار نمودار 
 

 اكثر عفونت هاي حاد تنفسي، ويروسي هستند ولي الگوي فصلي آن ها ممكن است                  اتيولوژياز نظر   
ي مي شود و محل    ورود عامل عفوني به سيستم تنفسي باعث بروز انواعي از عالئم بالين             ).  4نمودار  (متفاوت باشد   

ابتال و شدت عالئم، تحت تأثير عواملي از قبيل سن، جنس، وضعيت تغذيه، وجود زمينه آلرژي در فرد و سابقه                         
بعنوان مثال ورود يك ويروس معين به سيستم تنفسي شيرخوار،          .  تماس هاي قبلي با آن عامل بيماريزا قرار مي گيرد       

، در  (croup)باعث بروز عالئم باليني خروسك      )   ساله 2  –  3(ودك نوپا   باعث بروز عالئم باليني برونشيوليت، در ك      
كودك بزرگتر باعث بروز عالئم باليني التهاب حلق، در كودك ديگر باعث ايجاد عفونت بدون عالئم باليني                         

(subclinical)ودر يك فرد بزرگسال، باعث بروز عالئم سرماخوردگي مي گردد  . 

  ني ني  عفونت هاي حاد تنفسي فوقا عفونت هاي حاد تنفسي فوقا--11

، (pharyngitis)، التهاب حلق     (nasopharyngitis)اين عفونت ها بطور شايع شامل سرماخوردگي          
 و  (Acute otitis media)، التهـاب حاد گوش ميـاني    (paranasal sinusitis)التهاب سينوسهـاي اطراف بينـي     

 . ط ويروس ها ايجاد مي شوندعفونت هاي حاد دستگاه تنفس فوقاني، اكثرا توس. آبسه هاي ناحيه حلق مي باشد
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   ـ توزيع فصلي بعضي از عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفس ـ توزيع فصلي بعضي از عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفس44نمودار نمودار 

   عفونت هاي سيستم تنفسي تحتاني عفونت هاي سيستم تنفسي تحتاني--22

 : اين عفونت ها برحسب محل ابتال به سه گروه تقسيم مي شوند

  (supraglotitis infections)عفونت هاي ناحيه باالي گلوت ) الف

از عفونت هاي  .  گلوت، غضروف هاي آريتنوئيد و چين هاي آري اپيگلوتيك مي باشد         اين ناحيه شامل اپي     
 .  اشاره نمود(epiglottitis)اين ناحيه بطور عمده مي توان به التهاب اپي گلوت 

  (upper airway infections)عفونت راههاي هوايي فوقاني ) ب

ي سيستم تنفسي تحتاني و در زير گلوت         اين ناحيه شامل مجاري هوايي بزرگ است كه در قسمت فوقان          
، التهاب چركي ناي      (laryngitis)ازجمله عفونت هاي اين ناحيه مي توان به التهاب حنجره               .  قرار گرفته اند 

(bacterial tracheitis)        التهاب حنجره، ناي و برونش ،(laryngotracheobronchitis)  سندروم .   اشاره نمود
 مي باشد كه بصورت سرفه هاي مقطّع و       (croup)اين راه هاي بزرگ، شامل خروسك      باليني ناشي از ابتالي عفوني      

 و تنفس صدادار      (respiratory distress)، تنگي نفس      (hoarseness)خشك با يا بدون خشونت صدا           
(stridor)  باشد سال به باال مي     5 سال بيش از كودكان      5فراواني اين عفونت ها در كودكان كمتر از        .   بروز مي كند .

 . اين عفونت ها نيز در اكثر موارد توسط ويروس ها ايجاد مي شوند

  (Lower part infections)عفونت هاي قسمت تحتاني سيستم تنفسي تحتاني ) ج

اين ناحيه شامل راههاي هوايي بسيار كوچك ازجمله برونشيول هاي انتهايي و برونشيول هاي هوايي و                 
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عفونت هاي اين دسته شامل    .   شامل بافت بينابيني و آلوئول هاي ريه مي باشد        همچنين پارانشيم ريه است كه خود     
در موارد متعدد اين عفونت ها نيز      .   است (pneumonia) و التهاب نسج ريه      (Bronchiolitis)التهاب برونشيول ها   

 در كودكان،   نتايج بررسي ها نشان داده است كه اكثر عفونت هاي حاد تنفسي            .  توسط ويروس ها ايجاد مي شوند    
باعث ابتالي سيستم تنفسي تحتاني مي شوند و تقريبا همه موارد مرگ ناشي از عفونت هاي حاد تنفسي كودكان                    

 . نيز توسط عفونت هاي سيستم تنفسي تحتاني ايجاد مي شود

 اپيدميولوژي عفونت هاي حاد سيستم تنفسي بر حسب نوع عفونت 

      ((nnaassoopphhaarryynnggiittiiss))  سرماخوردگي   سرماخوردگي 

محل اصلي ابتال در نازوفارنكس مي باشد، اما در كودكان            .  عترين عفونت حاد دوران كودكي است       شاي 
اين عفونت در   .  عفونت وسيعتر از بالغين بوده واغلب سينوس هاي اطراف بيني وگوش مياني را هم مبتال مي  كند                 

 ويروس به عنوان علّت آن        سروتايپ مختلف  200اكثر اوقات توسط ويروس ها ايجاد مي شود، بطوريكه بيش از            
 موارد همه    3/1از علل ويروسي اصلي آن رينوويروس ها هستند كه باعث بيش از                     .  شناخته شده است   

دوره .   علت عمده آن مي باشد     Aاز ميان باكتري ها، استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه          .  سرماخوردگي ها مي شوند 
 .  روز پس از شروع بيماري است1 – 2ني تا سرايت بيماري از چند ساعت قبل از بروز عالئم بالي

حساسيت به عوامل مولد سرماخوردگي در همه افراد وجود دارد، اما به داليل ناشناخته، اين حساسيت در                  
يا توسط تماس   )  عطسه، سرفه (راه سرايت از طريق افشانه       .  يك فرد، از يك زمان به زمان ديگر متغير است            

اگرچه سرماخوردگي در طول سال رخ مي دهد، اما در نيمكره          .  ق دست ها مي باشد  مستقيم با ترشحات عفوني از طري     
 5  –  8كودكان بطور متوسط    .  شمالي، اكثر موارد در زمان باز شدن مدارس، اواخر دي ماه و اوايل بهار بروز مي كند                

فراواني .  دبار در طول سال دچار سرماخوردگي مي شوند و اكثر موارد در دو سال اول زندگي رخ مي ده                            
سرماخوردگي مستقيما با تعداد دفعات قبلي ابتال متناسب مي باشد و بدي وضعيت تغذيه كودك، احتمال ابتال را                     

بررسي ها نشان مي دهد كه وجود سوء تغذيه در كودك موجب افزايش احتمال بروز عوارض چركي               .  افزايش مي دهد 
 . سرماخوردگي در او مي شود

، گوش ها، ماستوئيد، عقده هاي لنفاوي و ريه ها مي تواند بروز كند و در اثر                عوارض چركي در سينوس ها   
. عفونت ثانويه اين نواحي با باكتري هايي ازجمله پنوموكوك، هموفيلوس آنفلوآنزا و يا استافيلوكوك آرئوس است                 

ش از چشم ها   عالئم باليني سرماخوردگي ساده شامل عطسه، آب ريزش از بيني يا گرفتگي بيني و يا آب ريز                      
تابحال واكسن مؤثري كه در سطح وسيع قابل دسترس باشد            .  مي باشد كه معموال دو تا چند روز طول مي كشد          

 هم تعداد يا شدت       Cاستفاده از گاماگلوبولين يا ويتامين        .  براي پيشگيري از اين بيماري شناخته نشده است          
 . د پيشنهاد نمي گرددعفونت ها را كاهش نمي دهد، بنابراين استفاده از اين موا

نظر به اينكه اين بيماري در همه جا پراكنده مي باشد، جداسازي كودكان از مبتاليان به بيماري عمال                      
اما در شيرخواران كم سن چون ممكن است عوارض نسبتا جدي ايجاد نمايد، بايستي اين گروه                 .  امكان پذير نيست  
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 . را از تماس با افراد بالقوه عفوني، محافظت كرد

      ((AAccuuttee  pphhaarryynnggiittiiss))  التهاب حاد حلق   التهاب حاد حلق 

. به همه عفونت هاي حاد حلق ازجمله التهاب لوزه به تنهايي و يا التهاب توأم لوزه و حلق، اطالق مي شود                    
گرفتاري حلق، قسمتي از اكثر عفونت هاي سيستم تنفسي فوقاني است و با انواعي از عفونت هاي حادي كه در                       

ند ديده مي شود، اما فارنژيت حاد عمدتا به شرايطي اشاره مي كند كه در آنها گرفتاري اصلي در                  تمام بدن انتشار دار   
اكثر فارنژيت هاي حاد تب دار يا بدون تب، توسط ويروس ها ايجاد مي شوند و استرپتوكوك بتاهموليتيك                .  گلو است 

 يك سالگي ناشايع است و سپس ميزان         بيماري در زير  .  ، تنها باكتري شايع در ايجاد اين عفونت مي باشد         Aگروه  
 سالگي به اوج خود مي رسد و سپس در اواخر كودكي و در بزرگسالي               4  –  7بروز آن بتدريج افزايش مي يابد تا در        

عالئم باليني آن در انواع ويروسي بصورت تب، گلودرد، بي اشتهايي، سرفه، آب ريزش                .  هم بروز آن ادامه مي يابد    
در نوع استرپتوكوكي نيز تب و گلودرد وجود دارد و           .  گي لنف نودها با يا بدون درد مي باشد       بيني، خشونت صدا، بزر   

 موارد  3/1در اين نوع عفونت، درمعاينه حلق در        .  عقده هاي لنفاوي در زنجيره قدامي گردن بزرگ و دردناك هستند         
.  مخاطي اطراف لوزه ديده مي شود     اگزودا و در بقيه موارد قرمزي و التهاب در ناحيه ته حلق بخصوص در چين هاي              

معاينه حلق اكثرا قرمزي و      .  همچنين وجود نقاط پتشي در روي كام نرم به تشخيص اين عفونت كمك مي كند                
توجه به اين نكته ضروري است كه وجود يا نبودن لوزه ها بر روي               .  التهاب لوزه ها و اطراف آنها را نشان مي دهد        

 . رنژيت، تعداد دفعات ابتال، طول دوره يا ايجاد عوارض اين بيماري مؤثر نمي باشدحساسيت كودك براي ابتال به فا

      ((AAccuuttee  ssiinnuussiittiiss))  التهاب حاد سينوس   التهاب حاد سينوس 

سينوس هاي اطراف بيني احتماال در جريان همه عفونت هاي حاد بيني دچار عفونت مي شوند، ولي بطور                  
موال برطرف مي گردد مگر اينكه عفونت سينوس از قبل         معمول پس از رفع عفونت بيني، عفونت سينوس ها هم مع         

عوامل آلرژيك ناشناخته، تخليه بد سينوس مثال در اثر انحراف تيغه بيني يا هيپرتروفي نسج                   .  وجود داشته باشد  
، مسائل ارثي، توقف عملكرد سيستم ايمني مثال بدنبال مصرف داروهاي سركوب كننده سيستم               )لوزه سوم (آدنوئيد  
 .  عوامل محيطي ممكن است احتمال عفونت سينوس را افزايش دهندايمني و

عالئم باليني آن بصورت ترشح چركي از       .  بروز عفونت هاي حاد سينوس در اواخر كودكي افزايش مي يابد         
تب نيز ممكن است به همراه      .  بيني و يا وجود ترشح چركي در پشت حلق است كه در معاينه حلق ديده مي شود                  

اين عفونت معموال توسط باكتري هايي از قبيل پنوموكوك، موراكسال كاتاراليس و             .  ود داشته باشد  اين عالئم وج  
 . هموفيلوس آنفلوآنزا ايجاد مي شود

      ((AAccuuttee  oottiittiiss  mmeeddiiaa))  التهاب حاد گوش مياني   التهاب حاد گوش مياني 

معموال .   مي باشد            اتيت مياني، پس از ساير عفونت هاي حاد دستگاه تنفس، شايعترين عفونت دوران كودكي            
علّت آن باكتري هايي از قبيل پنوموكوك، هموفيلوس آنفلوآنزا، موراكسال كاتاراليس و استافيلوكوك پيوژن                     

پنوموكوك در همه   .  مي باشند كه در اكثر موارد از حلق و از طريق شيپور استاش باعث ابتالي گوش مياني مي شوند                
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بر اساس يك بررسي، ميزان بروز عفونت در شيرخواران و اوايل            .  ستگروههاي سِِِنّي شايعترين علت اين عفونت ا      
 كودك در سه سال اول زندگي صورت گرفته          2500در مطالعه اي كه بر روي      .  مي باشد%  15  –  20دوران كودكي   

  بار يا بيشتر در طول اين مدت دچار اوتيت مديا           3 آنها   3/1 اين كودكان حداقل يكبار و       3/2است، معلوم شده كه     
 6  –  36بطور كلي بيشترين خطر ابتال در شيرخواران و كودكان كم سن وجود دارد، بطوريكه اكثر موارد از                   .  شده اند

.  سالگي ميزان بروز بيماري كاهش مي يابد      6اما پس از    .   سالگي گزارش شده است    4  –  6ماهگي و همچنين بين   
اقتصادي پايين جامعه و در كودكاني كه دچار شكاف         احتمال بروز عفونت در پسرها، در كودكان گروه هاي اجتماعي          

اين عفونت در تمام فصول سال رخ         .  كام و يا ناهنجاري هاي نواحي جمجمه و صورت هستند، بيشتر مي باشد              
خطر ابتال به عفونت مزمن يا بيماري حاد مكرر در            .  مي دهد اما بروز آن در زمستان و اوايل بهار افزايش مي يابد            

عالئم باليني شايع عفونت بصورت تب،      .  ر سال اول زندگي دچار اوتيت مياني مي شوند، بيشتر است          كودكاني كه د  
در كودكان التهاب حاد زائده ماستوئيد نيز ممكن است همراه با              .  گوش درد و يا ترشح چركي از گوش مي باشد          

 . عالئم اين عفونت ديده شود

 عفونت هاي سيستم تنفسي تحتاني 
      ((AAccuuttee  eeppiigglloottiittiiss))لوت لوت   التهاب اپي گ  التهاب اپي گ

شايعترين علت آن   .   ساله را مبتال مي كند    2  –  7عفونت شديد و بالقوه كشنده اي است كه معموال كودكان           
 در كودكان استفاده نمي شود، هموفيلوس آنفلوآنزا       bدر كشورهايي كه هنوز از واكسن هموفيلوس آنفلوآنزاي تيپ           

ي از قبيل استرپتوكوك پيوژن، پنوموكوك و استافيلوكوك طاليي نيز گاهي             مي باشد، اما باكتري هاي ديگر    bتيپ  
در كشورهايي كه واكسن فوق در برنامه واكسيناسيون كودكان وارد شده است، وقوع اپي گلوتيت               .  علت آن مي باشد  

را ايجاد  حاد بطور قابل توجهي كاهش يافته و در نتيجه ساير باكتري ها، نسبت بيشتري از موارد اپي گلوتيت                        
بطور شايع در سنين    .  انواع ويروسي اپي گلوتيت، نادر و معموال عالئم آن خفيف تر از انواع باكتريايي است               . مي كنند

بطور كلي در پسرها و در فصول سرد سال         .   سالگي است  5/3 سالگي رخ مي دهد و بيشترين سن بروز آن در           2  –  7
يد، آب ريزش از دهان، تنگي نفس متوسط تا شديد، تنفس صدادار            عالئم باليني آن شامل تب شد     .  شايعتر مي باشد 

در كودكان بزرگتر، كودك معموال از گلودرد و ديسفاژي شكايت دارد، بي قرار و تحريك پذير                   .  و آفوني مي باشد  
همچنين تنفس صدادار و يا خشونت صدا ممكن است در اين             .  مي باشد، عالئم تنگي نفس و عطش به هوا دارد         

 .  مشاهده شودكودكان

      ((IInnffeeccttiioouuss  ccrroouupp))  التهاب راههاي هوايي فوقاني   التهاب راههاي هوايي فوقاني 

اين عفونت در شيرخواران و اوايل دوران كودكي، رخ مي دهد و به ندرت محدود به يك ناحيه از سيستم                      
از .  تنفسي بوده و بدرجات مختلف حنجره، ناي، برونش و حتي قسمت فوقاني سيستم تنفسي را مبتال مي كند                      

همه .   هاي اين دسته التهاب حنجره و التهاب ناي، به تنهايي يا بطور همزمان در كودكان، شايع مي باشد                    عفونت
 موارد آن را ويروس پاراآنفلوآنزا ايجاد         4/3انواع عفونت ها در اين گروه تقريبا توسط ويروس ها ايجاد مي شود و               
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، ويروس آنفلوآنزا و    (RSV)سن سي شيال تنفسي     از ساير علل عفونت ميتوان به آدنوويروس ها، ويروس          .  مي كند
از ميان انواع باكتريايي اين گروه مي توان التهاب حنجره توسط كورينه باكتريوم                 .  ويروس سرخك اشاره نمود    

البته گروهي از صاحب نظران، اپي گلوتيت حاد را جزو         .  ديفتريه و التهاب ناي توسط استافيلوكوك طاليي را نام برد         
كل عفونت هاي سيستم تنفسي تحتاني را تشكيل        %  15اين عفونت ها حدود    .  ين دسته قرار مي دهند   عفونت هاي ا 

 سالگي شايعترند، در حاليكه انواع        5 ماهگي تا     3انواع ويروسي آن در محدوده سنّي پايين تر يعني             .  مي دهند
 نحوه سرايت اين عفونت ها از       . سالگي بطور شايع رخ مي دهند      3-7باكتريايي آن در رده هاي سنّي باالتر يعني          

خانواده كودكان مبتال در    .  طريق ترشحات سيستم تنفسي بوده، در پسرها و در فصول سرد سال شايعتر مي باشند               
اين عفونت در كودكان، تمايل به عود دارد و         .  موارد سابقه فاميلي مثبت از اين عفونت را بيان مي كنند          %  15حدود  

 . ايمني كودك نمي شودبنابراين يكبار ابتال باعث 

      ((AAccuuttee  bbrroonncchhiioolliittiiss))  التهاب برونشيول   التهاب برونشيول 

اين عفونت از انسداد التهابي راه هاي هوايي كوچك، ناشي مي شود و از عفونت هاي شايع سيستم تنفسي                  
موارد عامل آن ويروس سن سي شيال تنفسي         %  50يك عفونت ويروسي است كه در بيش از           .  تحتاني مي باشد 

(RSV)  از ساير علل آن ويروس پاراآنفلوآنزا، بعضي آدنوويروس ها و همچنين مايكوپالسما را مي توان نام              .  باشد مي
 . معموال منبع سرايت آن يكي از اعضاي خانواده است كه دچار بيماري تنفسي خفيف شده است. برد

 
ان بزرگتر و    بطور كلي اين بيماري در كودكان كوچك بويژه شيرخواران ديده مي شود، چون كودك                   

بزرگساالن ادم برونشيولي را بهتر از شيرخواران تحمل مي كنند و حتي وقتي راه هاي هوايي كوچك آنها توسط                     
 ماهگي به   6 سال اول زندگي، بروز آن در        2در طي   .  ويروس مبتال شود، دچار عالئم باليني برونشيوليت نمي شوند       

بصورت تك گير و اپيدميك     .  علت بستري شيرخواران مي باشد   حداكثر مي رسد و در بسياري از مناطق، شايعترين          
 . بروز آن در طي زمستان و اوايل بهار و در پسرها بيشتر است. مي تواند رخ دهد

      ((PPnneeuummoonniiaa))  عفونت پارانشيم ريه   عفونت پارانشيم ريه 

 ها و  در اين عفونت پارانشيم ريه اعم از آلوئول ها و يا نسج بينابيني مبتال مي شوند و انواعي از باكتري                      
 . ويروس مي توانند ايجاد پنوموني كنند

 
 پنوموني ويروسي ) الف

. ، پاراآنفلوآنزا، آدنوويروس ها و آنفلوآنزا ايجاد مي شود         RSVبطور شايع توسط ويروس هايي از قبيل           
 نوع و شدت اين پنوموني ها تحت تأثير سن و جنس           .  ويروس ها معموال باعث ابتالي نسج بينابيني ريه مي شوند        

 سالگي  2  –  3در پسرها شايعتر است و بروز آن در سن          .  كودك، فصل سال و تراكم جمعيت در خانه قرار مي گيرد         
 . راه سرايت از طريق ترشحات سيستم تنفسي مي باشد. به حداكثر مي رسد و پس از آن بتدريج كاهش مي يابد
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پنوموكوك هموفيلوس آنفلوآنزا استاف آرئوس

   كودك مبتال به پنوموني درمان نشده كودك مبتال به پنوموني درمان نشده370370از آسپيراسيون هاي ريه در از آسپيراسيون هاي ريه در  ـ باكتري هاي جدا شده  ـ باكتري هاي جدا شده 55نمودار نمودار 

 پنوموني باكتريايي ) ب

از علل اين نوع پنوموني مي توان به پنوموكوك، استرپتوكوك، استافيلوكوك آرئوس، هموفيلوس آنفلوآنزا               
اكثر پنوموني هاي  .  ي شونددر اين عفونت، معموال آلوئول ها مبتال م         .  و مايكوباكتريوم توبركولوزيس اشاره كرد      

باكتريايي ثانويه و عارضه التهاب حاد برونش ناشي از ويروس ها مي باشند كه در طي عفونت هاي خفيف تنفسي                     
بنابراين در اغلب موارد در عرض چند روز قبل از بروز پنوموني باكتريايي، يك عفونت                      .  فوقاني رخ مي دهند   

نحوه سرايت، معموال از طريق ترشحات سيستم تنفسي فرد مبتال          .  تويروسي تنفسي خفيف در كودك رخ داده اس       
با توجه به اينكه اغلب پنوموني هاي باكتريايي از نوع ثانويه هستند،              .  يا فرد كلونيزه با باكتري مربوطه مي باشد        

 و هموفيلوس   تعيين دوره سرايت بطور دقيق امكانپذير نمي باشد، اما بررسي ها نشان مي دهد كه در مورد پنوموكوك              
اين عفونت ها در   .   ساعت مي باشد  24آنفلوآنزا پس از شروع درمان مؤثر با آنتي بيوتيك، دوره سرايت احتماال حدود               

طي همه فصول سال ممكن است رخ دهد اما در فصل زمستان و بهار بيشترين شيوع را دارد كه احتماال به علت                        
 مي باشد كه از انتقال ترشحات سيستم تنفسي به افراد حساس              تراكم افراد در داخل خانه ها در طي اين فصول          

بطور كلي در همه گروه هاي سنّي پنوموكوك       .  عفونت بيشتر موارد در كودكان كوچك رخ مي دهد       .  حمايت مي كند 
در كودكان تقريبا جنس مذكّر بيش از جنس مؤنث به پنوموني            .  شايعترين عامل مولد پنوموني هاي باكتريايي است     

از ميان عوامل خطر اين پنوموني ها، سن كم كودك در زمان مواجهه با باكتري، كم بودن                 .  ريايي دچار مي شود  باكت
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 و يا سوء تغذيه كودك، نارسايي تغذيه شيرخوار با شير مادر، عدم واكسيناسيون               Aوزن زمان تولّد، كمبود ويتامين      
رنكس خود ناقل باكتري هاي پاتوژن مي باشند در سطح        كودك، آلودگي هوا و وجود تعداد زياد افرادي كه در نازوفا           

 . جامعه قابل ذكر هستند

دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با تشخيص و كنترل عفونت هاي حاد                دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با تشخيص و كنترل عفونت هاي حاد                
  :: سال  سال 55تنفسي در كودكان كمتر از تنفسي در كودكان كمتر از 

 5در كودكان زير    بطور كلي دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با عفونت هاي حاد تنفسي             
 :سال شامل دو نوع مي باشد 

 ) 1دستورالعمل شماره ( دستورالعمل تشخيص و درمان كودك مبتال به تنفس مشكل يا سرفه 
 )2دستورالعمل شماره ( دستورالعمل تشخيص و درمان كودك مبتال به ناراحتي گوش يا گلودرد 

، طبقه بندي بيماري و درمان و پيگيري         هر يك از اين دستورالعمل ها شامل سه بخش ارزيابي كودك           
اولين قدم جهت انتخاب دستورالعمل مورد استفاده، مصاحبه با مادر يا همراه كودك است كه در آن به                       .مي باشد

 :ترتيب مراحل ذيل بايستي طي شود 
ي  كودكي كه با يك يا تعداد بيشتري از عالئم يا نشانه ها            complain  Chiefپرسيدن  شكايت اصلي يا    

 .ابتالي سيستم تنفسي مراجعه نموده است
در صورتي كه مادر يا همراه در شكايت اصلي به سرفه يا تنفس مشكل اشاره نكرد بايستي مستقيماً از او                     

 .در مورد وجود سرفه يا تنفس مشكل در كودك سئوال شود
فه يا تنفس   در صورت منفي بودن پاسخ به سئوال دوم، بايستي با مشاهده مستقيم كودك وجود سر                   

پس از طي مراحل سه گانه فوق برحسب وجود هريك از شرايط ذيل جهت                    .  مشكل را در او جستجو نمود       
 :تشخيص و درمان كودك بايستي دستورالعمل مربوطه مورد استفاده قرار گيرد 

الف ـ در صورت كشف سرفه يا تنفس مشكل در مراحل يك يا دو يا سه، بايستي از دستورالعمل شماره                      
 استفاده شود  1

، )شامل عطسه، آب ريزش از بيني و يا تب          (ب ـ در صورت وجود عالئم سرماخوردگي حاد به تنهايي             
  استفاده شود1بايستي از دستورالعمل شماره 

و يا شكايت    )  شامل گوش درد، وجود ترشح از گوش يا هر دو           (ج ـ در صورت وجود عالئم ناراحتي گوش         
 . استفاده شود2لعمل شماره از گلودرد بايستي از دستورا

د ـ در صورت وجود همزمان سرفه و يا تنفس مشكل با عالئم ناراحتي گوش و يا گلودرد، ابتدا بايستي از                     
 . استفاده شود2 و سپس از دستور العمل شماره 1دستورالعمل شماره 

 ):و يا سرفهتشخيص و درمان كودك مبتال به تنفس مشكل ( 1طرز استفاده از دستورالعمل شماره  *

 :همانگونه كه قبالً اشاره گرديد، اين دستورالعمل شامل سه بخش مي باشد 
    ارزيابي كودك -1-1
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  طبقه بندي بيماري -2-1
  درمان و پيگيري بيمار-3-1

 ارزيابي كودك
 : ارزيابي كودك شامل دو بخش است 

  بخش اول ـ گرفتن شرح حال بيماري از مادر كودك يا همراه كودك بخش اول ـ گرفتن شرح حال بيماري از مادر كودك يا همراه كودك 

 :شامل سواالت زير مي باشد  ن بخش شامل مصاحبه با مادر يا همراه كودك واي
 سن كودك چقدر است ؟ •
در مورد شيرخواران اين سئوال بايستي به طريق زير         (آيا كودك قادر به نوشيدن آب و مايعات مي باشد ؟             •

 ).آيا شيرخوار به خوبي شير مي خورد؟: مطرح شود 
ك سرفه مي كند؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است چه مدت از زمان شروع              آيا در جريان بيماري اخير، كود      •

 سرفه مي گذرد ؟
آيا كودك در جريان بيماري اخير تب كرده است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است چه مدت از زمان                         •

 شروع تب مي گذرد ؟
 آيا كودك در جريان بيماري اخير، دچار تشنج شده است ؟ •

  ككمعاينه فيزيكي كودمعاينه فيزيكي كود: : بخش دوم بخش دوم 
 :معاينه شامل موارد زير مي باشد . جهت انجام معاينه فيزيكي، بايستي كودك آرام باشد

نظربه اينكه تعداد تنفس كودكان در      .   كودك در عرض يك دقيقه     (Respiratory  rate) ـ شمارش تعداد تنفس      1
 :ختلف اشاره مي شود يك دقيقه با سن كودك تغيير مي كند به موارد شمارش غير طبيعي آن در گروه هاي سني م

  غيرطبيعي (tachypnea) بار يا بيشتر در دقيقه        60 ماه تعداد تنفس      2الف ـ در شيرخواران كمتر از        
 مي باشد 

  بار يا بيشتر در دقيقه غير طبيعي مي باشد 50 ماهه تا يكساله  تعداد تنفس  2ب ـ در شيرخواران 
 . يا بيشتر در دقيقه غير طبيعي مي باشد بار40 ساله  تعداد تنفس  5 ساله تا 1در كودكان 

 ـ مشاهده وجود به داخل كشيده شدن قفسه سينه در فضاهاي بين دنده اي بويژه در قسمت تحتاني  قفسه سينه،                     2
  (retraction)زير دنده ها و زير جناغ سينه در هنگام دم

رتي كه كودك دم صدا دار داشت، آيا اين           دارد يا نه ؟ و در صو       (Stridor) ـ بررسي اينكه آيا كودك دم صدا دار          3
 عالمت فقط با گريه كردن و بي قراري كودك ظاهر مي شود يا در هنگام  آرام بودن كودك نيز وجود دارد ؟

اين عالمت به صورت بازدم     ( مي كند ؟    (Wheezing) ـ بررسي اينكه  آيا كودك به هنگام تنفس، خس خس              4
 مي كند ولي ممكن است چنان خفيف باشد كه فقط با گوشي معاينه در سمع                مشكل و طوالني تر از معمول تظاهر      
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در صورت وجود اين عالمت، بايستي از مادر يا همراه كودك سئوال شود كه آيا كودك                  ).  ريه ها  قابل كشف باشد    
 .قبالً هم دچار خس خس شده است يا خير

 ا غير هشيار مي باشد ؟ ـ توجه به حال عمومي كودك و اينكه آيا كودك خواب آلوده ي5
درجه حرارت مساوي يابيشتر از    ( ـ درجه حرارت كودك با دماسنج طبي اندازه گيري شـود تا معلوم گردد آيا تب                  6
ċ 38 ( يا هيپوترمي )درجه حرارت كمتر ازċ 5/35 (دارد ؟ 
 ). سحوس يا كواشيوركور   عالئم باليني سوء تغذيه مارا    .  (   ـ مشاهده وجود عالئم سوء تغذيه شديدباليني در كودك         7

   ماهه يا با سن بيشتر ماهه يا با سن بيشتر22 درمان بيماري در كودكان  درمان بيماري در كودكان 11--33 طبقه بندي و  طبقه بندي و --11--22
 :، كودك در يكي از گروه هاي زير قرار مي گيرد 1-1پس از ارزيابي، براساس يافته هاي مرحلة 

  بيماري خيلي شديد-الف

اين .   از عالئم خطر زير را داشته باشد        براي اينكه كودكي در اين طبقه بندي قرار گيرد بايستي حداقل يكي             
 :عالئم خطر عبارتند از

 عدم توانايي نوشيدن مايعات •
 خواب آلودگي •
 تشنج •
 وجود دم صدا دار در كودك آرام •
 وجود عالئم سوء تغذيه شديد باليني •

د قرار گيرد، بايستي براي او رگ گيري انجام شو        »  بيماري خيلي شديد  «در صورتي كه كودك در طبقه بندي        
سپس براساس الگوي   .  و با در نظر داشتن ارزيابي انجام گرفته محتمل ترين بيماري بعنوان تشخيص مطرح گردد               

اپيدميولوژيك  بيماري مورد نظر در منطقه و در نتيجه عامل عفوني و حساسيت هاي آنتي بيوتيكي آن، يك دوز                      
در .  دك را به نزديكترين بيمارستان  ارجاع نمود       آنتي بيوتيك وريدي به كودك تجويز نموده و براي ادامه درمان كو           

صورتي كه كودك بهمراه هريك از عالئم  فوق، خس خس يا تب داشته باشد، مي توان قبل از ارجاع اين عالئم را                       
 .با انجام اقدامات اوليه اي  تا حدودي كنترل نمود

  پنوموني شديد -ب

يد سيستم تنفسي ازجمله عفونت پارانشيم ريه،         منظور از پنوموني شديد، كلية عفونت هاي حاد و شد           (
 ).مي باشد . . . برونشيوليت، الرنگوتراكئوبرونشيت و 

كودكي كه در اين طبقه بندي قرار مي گيرد، هيچيك از عالئم خطر گروه قبل را ندارد، اما دچار توكشيده                    
زير دنده ها و زير جناغ سينه در        شدن قفسه سينه در فضاهاي بين دنده اي بويژه در قسمت تحتاني قفسه سينه،                 

اين عالمت مي تواند به تنهايي وجود داشته باشد و يا همراه با افزايش تعداد تنفس كودك در                   .  هنگام دم مي باشد  
 .يك دقيقه، تب، سرفه و ساير عالئم ابتالي سيستم تنفسي بروز كند

م شده براي كودك مبتال به بيماري       اقداماتي كه بايستي براي اين كودك صورت گيرد مانند اقدامات انجا          
خيلي شديد و به قرار زير مي باشد؛ رگ گيري، تجويز يك دوز آنتي بيوتيك وريدي  با در نظر گرفتن محتمل ترين                      
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عفونت و عامل آن و سپس ارجاع كودك به نزديكترين بيمارستان براي ادامه درمان، همچنين در صورتي كه                        
بل از ارجاع مي توان شدت هريك از اين عالئم را با انجام اقدامات اوليه اي               كودك خس خس يا تب داشته باشد، ق       

 .تا حدي كاهش داد

  پنوموني-ج

كودكي كه در اين طبقه بندي قرار مي گيرد، هيچيك از عالئم خطر و همچنين توكشيده شدن قفسه                     
ممكن است اين عالمت همراه با      .  دسينه به هنگام دم را ندارد، اما تعداد تنفس او در يك دقيقه غيرطبيعي مي باش               

كودكاني كه در اين گروه قرار مي گيرند، بطور سرپايي و در            .  تب، سرفه، عالئم سرماخوردگي و يا خس خس باشد         
 نشان داده است كه اكثر پنوموني ها در كودكان ساكن كشورهاي در              WHOبررسي هاي  .    منزل درمان مي شوند  

براي .  به همين جهت بايستي به اين كودكان آنتي بيوتيك تجويز شود          .  ي شوندحال توسعه توسط باكتري ها ايجاد م     
با در نظر گرفتن شايعترين       .   ساعت مجدداً ويزيت شود      48بررسي پاسخ به درمان، كودك بايستي پس از              
، ؛ آموكسي سيلين  )  bپنوموكوك و هموفيلوس آنفلوآنزاي تيپ      (باكتري هايي كه در كودكان عامل پنوموني هستند        

در ويزيت  .  به كودك تجويز  ميشود    )  يك بار روزانه، تزريق عضالني    (كوتريموكسازول و يا پني سيلين پروكائين        
 : مجدد كودك، عالئم بيماري مي تواند به يكي از اشكال زير باشد 

 عالئم كودك نسبت به زمان شروع درمان بدتر شده است كه در اينصورت الزم است كودك به                      -الف
 ارجاع شود بيمارستان 

 روز تغييري در عالئم اوليه بيماري رخ نداده باشد، براساس همكاري كودك             2 در صورتي كه پس از       -ب
و مادر، مي توان كودك را به بيمارستان ارجاع داد يا آنتي بيوتيك ديگري را جهت درمان در منزل، تجويز                   

 ي كردنمود و مجدداً پس از دو روز، پاسخ به درمان را در كودك ارزياب

 اگر در ويزيت مجدد، عالئم كودك نسبت به زمان شروع درمان بهتر شده بود، الزم است كودك به                    - ج
 .مدت سه روز ديگر نيز آنتي بيوتيك قبلي را مصرف نمايد

ساير مراقبت هايي كه جهت كودك مبتال به پنوموني در منزل توسط مادر بايستي صورت گيرد شامل                    
باتوجه به اينكه كودك مبتال به       .  ز مايعات و توجه به عالئم هشدار دهنده مي باشد          توجه به تغذيه كودك تجوي     

پنوموني از يك طرف معموالً كم اشتها  يا بي اشتها بوده از طرف ديگر نياز او به مواد مغذي افزايش مي يابد، مادر                        
ذاهاي پركالري و كم حجم      بايستي در منزل تعداد وعده هاي غذايي كودك را افزايش داده و در هر وعده از غ                    

افزايش تعداد تنفس در يك دقيقه در كودكان مبتال به پنوموني و ابتال به تب نيز  نياز  كودك به                        .  استفاده نمايد 
بعالوه اگر كودك دچار تب يا خس خس باشد بايستي در منزل درمان شود و همچنين                 .  مايعات را افزايش مي دهد   

در منزل تحت درمان و مراقبت قرار دارد هر زمـان دچـار هريك از عالئـم خطر                بايد به مادر تذكر داد كودكي كه        
، تنفس مشكل و يا بدتر شدن حال عمومي گرديد، بايستي در همان زمان به پزشك يا                 )عالئم بيماري خيلي شديد   (

 .مراكز بهداشتي درماني مراجعه نمايد
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  سرماخوردگي و سرفه -د

 مي گيرد، هيچيك از عالئم خطر، توكشيده شدن قفسه سينه به هنگام            كودكي كه در اين طبقه بندي قرار      
 :اين كودك ممكن است دچار يك يا تركيبي از عالئم زير باشد . دم و افزايش تعداد تنفس در دقيقه را ندارد

باتوجه به اينكه اكثر عواملي كه باعث ايجاد        .  تب، سرفه، گرفتگي بيني يا آب ريزش از بيني و خس خس           
وردگي مي شوند ويروس ها مي باشند به كودكاني كه در اين طبقه بندي قرار مي گيرند نبايستي آنتي بيوتيك                 سرماخ

تجويز شود و فقط الزم است كه در صورتي كه دچار تب و يا خس خس باشند، به عنوان درمان عالمتي، مداوا                          
به مادر توصيه مي شود كه     )  نتيگراد درجه سا  39 تا   38درجه حرارت   (در صورتي كه تب كودك خفيف باشد         .  شوند

در .  مايعات بيشتر از حد معمول به كودك بدهد و براي پايين آوردن تب، از پاشويه با آب ولرم استفاده نمايد                          
، عالوه بر اقدامات فوق، بايستي از داروهاي تب بر           ) و باالتر  39درجه حرارت   (صورتي كه تب كودك شديد باشد        

نكته اي كه در ارتباط با مدت زمان تب حائز اهميت مي باشد اين است كه در                 .  ده  شود  مثل استامينوفن نيز استفا   
 روز ادامه داشته باشد، الزم است كودك جهت اقدامات              5صورتي كه تب كودك از زمان شروع آن بيش از               
ي از مادر   در كودكاني كه مبتال به خس خس باشند، بايست          .  تشخيصي و درماني بيشتر به بيمارستان ارجاع گردد        

آيا كودك، اولين بار است دچار خس خس شده يا قبالً هم سابقه خس خس  را داشته است؟ در                         :  سئوال شود   
. صورتي كه كودك براي  اولين بار است دچار اين عالمت شده است قدم بعدي تعيين شدت  خس خس مي باشد                      

ه هنگام دم و يا هريك از عالئم خطر باشد،          معموالَ زماني كه اين خس خس همراه با توكشيده شدن قفسه سينه ب            
خس خس شديد است و در اينصورت بايستي يك دوز برونكوديالتاتور سريع االثر به او تجويز نموده و او را به                          

البته با توجه به اينكه اين كودك در طبقه بندي پنوموني شديد يا بيماري خيلي شديد نيز قرار                  .  بيمارستان ارجاع داد  
 .يد يك دوز آنتي بيوتيك وريدي هم قبل از ارجاع دريافت كندمي گيرد با

در صورتي كه خس خسي كه براي اولين بار رخ داده شديد نباشد، مي توان از برونكو ديالتاتور خوراكي                     
 .براي درمان عالمتي كودك در منزل استفاده نمود

تمل ترين تشخيص مي باشد بدون     در كودكاني كه سابقه بروز خس خس دارند، با توجه به اينكه آسم، مح             
توجه به ساير عالئم همراه با خس خس از قبيل وجود يا نبودن عالئم خطر، توكشيده شدن قفسه سينه به هنگام                       
دم و يا افزايش تعداد تنفس در يك دقيقه، ابتدا بايستي يك دوز برونكوديالتاتور سريع االثر  به كودك تجويز نمود                     

 . ارزيابي، طبقه بندي و درمان نمود1ودك را براساس پروتكل شماره و پس از گذشت نيم ساعت، ك

   ماه  ماه 22 طبقه بندي و درمان بيماري در شيرخواران با سن كمتر از  طبقه بندي و درمان بيماري در شيرخواران با سن كمتر از --11--33

 : شيرخوار در يكي از گروههاي زير قرار ميگيرد -1-1پس از ارزيابي، براساس يافته هاي مرحلة 

   بيماري خيلي شديد  بيماري خيلي شديد --الفالف

 :در اين طبقه بندي قرار گيرد، بايستي حداقل يكي از عالئم خطر زير را داشته باشد براي اينكه شير خوار 
 خوب شير نخوردن •
 خواب آلودگي •
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 تشنج •
 وجود دم صدا دار  در كودك آرام •
 وجود خس خس •

 ) درجه سانتيگراد5/35درجه حرارت كمتر از (و يا هيپوترمي )   درجه سانتيگراد يا بيشتر38درجه حرارت (تب 
قرار گيرد بايستي جهت شيرخوار رگ گيري شود         »  بيماري خيلي شديد  «رتي كه شير خوار در طبقه بندي          در صو 

سپس بر اساس الگوي    .  وبا در نظر داشتن ارزيابي انجام گرفته، محتمل ترين بيماري بعنوان تشخيص مطرح گردد              
تيكي  آن، يك دوز آنتي بيوتيك        اپيدميولوژيك بيماري مورد نظر در منطقه، اتيولوژي و حساسيت هاي آنتي بيو             

همچنين با توجه به    .  وريدي به شيرخوار تجويز نمود و براي ادامه درمان او را به نزديكترين بيمارستان ارجاع نمود                
متاثر شدن درجه حرارت بدن شيرخوار از درجه حرارت محيط، در ضمن ارجاع بايستي مراقب درجه حرارت بدن                      

 .شيرخوار باشيم

  ديد ديد  پنوموني ش پنوموني ش--بب

شيرخواري در اين طبقه بندي قرار مي گيرد كه هيچيك از عالئم خطر گروه قبلي را نداشته باشد اما دچار توكشيده                     
شدن واضح قفسه سينه در فضاهاي بين دنده اي تحتاني، زير دنده ها  و زير جناغ سينه در هنگام دم بوده ويا تعداد                       

توجه به اين موضوع ضروري است كه در           :  نكته  .  (  اشد بار يا بيشتر ب     60تنفس  او در  عرض يك دقيقه            
 ماه، به علت قطر كم عضالت جدار قفسه سينه، توكشيده شدن خفيف قفسه سينه در                  2شيرخواران باسن كمتر از     

فضاهاي بين دنده اي تحتاني، زير دنده ها و زير جناغ سينه به هنگام دم  بويژه در زمان شير خوردن يا گريه كردن                       
اين شيرخوار نيز بايستي  براساس محتمل ترين تشخيص و اتيولوژي آن، يك دوز آنتي بيوتيك                 ).  ي باشد  طبيعي م 

 .وريدي دريافت نموده و براي ادامه درمان به نزديكترين بيمارستان ارجاع گردد

   سرماخوردگي و سرفه  سرماخوردگي و سرفه --جج

ه شدن واضح قفسه سينه     شيرخواري كه در اين طبقه بندي قرار مي گيرد، هيچيك از عالئم خطر، توكشيد            
عالئم سرماخوردگي در شيرخوار مي تواند شامل       .  به هنگام دم و يا افزايش تعداد تنفس در يك دقيقه را ندارد                

بايستي اين شيرخوار در منزل تحت مراقبت بوده و مادر           .  عطسه،گرفتگي بيني، آب ريزش از بيني و يا سرفه باشد          
بعالوه در صورتي كه گرفتگي بيني در شيرخوار وجود داشت مي توان از            .  دهدتعداد  دفعات تغذيه با شير را افزايش         

همچنين الزم است به مادر تذكّر داده شود در صورت          .  چند بار در روز استفاده كرد     )  قطره نرمال سالين  (قطرة بيني   
شدن حال  بروز عالئم هشدار دهنده اي از قبيل تنفس مشكل، تند شدن تنفس  خوب شير نخوردن و يا بدتر                         

 .عمومي  شيرخوار، سريعا ً او را به نزد پزشك يا مركز ارائه خدمات بهداشتي درماني بياورد

 دستور العمل تشخيص و درمان كودك مبتال به ناراحتي گوش يا گلودرد-2
 . اين دستورالعمل شامل دو بخش زير مي باشد-
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  دستورالعمل تشخيص و درمان كودك مبتال به ناراحتي گوش-1-2
  دستورالعمل تشخيص و درمان كودك مبتال به گلودرد   -2-2

 :طرز استفاده از  دستورالعمل تشخيص و درمان كودك مبتال به ناراحتي گوش، به شرح زير است 

   مقدمه  مقدمه 

عفونت هاي گوش مياني، شايعترين عفونت ها پس از عفونت هاي سيستم تنفسي در كودكان مي باشند كه               
بطور كلي اين عفونت ها اكثراً توسط باكتري هايي از قبيل پنوموكوك،          .  طبقه بندي ميگردند  به دو دسته حاد ومزمن      

هموفيلوس آنفلوآنزا، موراكسال كاتاراليس و استرپتوكوك پيوژن ايجاد ميشوند و بنابراين نياز به درمان با آنتي                      
 .بيوتيك دارند

 .بيماري و درمان و پيگيري مي باشداين دستورالعمل نيز شامل سه بخش ارزيابي كودك، طبقه بندي 

   ارزيابي  ارزيابي --22--11--11

گرفتن شرح حال بيماري فعلي از مادر يا همراه كودك          :  ارزيابي كودك شامل دو بخش است  بخش اول          
 آيا  -2 آيا كودك از گوش درد شكايت دارد ؟           -1:  در اين بخش بايستي از مادر كودك سواالت زير پرسيده شود             

ركي از گوش كودك خارج مي شود ؟ در صورتي كه پاسخ اين سئوال مثبت باشد بايستي                 در بيماري فعلي ترشح چ    
 .از مادر مدت زمان ترشح چركي از گوش را سوال نمود

   بخش دوم  بخش دوم 

در معاينه، ابتدا بايد ديد آيا ترشح چركي از گوش            .  اين بخش شامل معاينه فيزيكي گوش كودك است        
نال خارجي گوش از نظر وجود ترشح چركي و پرده تمپان را از نظر                كودك خارج مي شود؟ سپس  با اتوسكوپ كا        

همچنين در ناحيه پشت نرمه گوش مبتال بايستي نسج نرم           .  التهاب، قرمزي، كدورت  يا پرفوراسيون مشاهده نمود       
بعالوه .  روي زائده ماستوئيد را از نظر وجود تورم، گرمي و قرمزي كه نشانه وجود ماستوئيديت مي باشد معاينه نمود                  

 .بايستي درجه حرارت كودك با ترمومتر اندازه گيري شود

   طبقه بندي و  درمان  طبقه بندي و  درمان --22--11--22

 .طبقه بندي براساس يافته هاي مرحلة ارزيابي صورت گيرد

  ماستوئيديت -الف

در صورتي كه در معاينه ماستوئيديت وجود داشته باشد، بايستي يك دوز آنتي بيوتيك وريدي جهت                      
ده در صورت وجـود گوش درد يا تب مي توان درمان اوليه اي براي كاهش گوش درد و يـا تب                    كودك تجويز نمو  

را شروع نمود و سپس كودك را فوراً براي تخليه جراحي ماستوئيد و                )  با تجويز استامينوفن  خوراكي يا ركتال       (
 .تجويز آنتي بيوتيك تزريقي، به بيمارستان ارجاع نمود
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 : عفونت  حاد گوش مياني -ب

در صورتي كه از شروع گوش درد يا خروج چرك از گوش كمتر از دو هفته گذشته باشد و معاينه هم                          
 باشد، كودك در اين طبقه بندي قرار          Acute Mastoiditis  ،Acute  otitis  Media تاييد كننده عفونت     

ه تب يا گوش درد دارد از       جهت درمان كودك بايد به مدت دو روز آنتي بيوتيك تجويز شود و در صورتي ك               .  ميگيرد
استامينوفن استفاده كند و حتماً پس از دو روز جهت ارزيابي پاسخ به درمان مجدداً مراجعه نمايد، همچنين توصيه                     
مي شود در صورتي كه ترشح چركي از گوش وجود داشت مادر روزانه سه نوبت  براي خشك كردن ترشح گوش                       

 پارچه تميز و جاذب آب را به صورت نوار باريكي در آورده و هربار                  :كودك از مِش به روش زير استفاده نمايد           
كامالً خيس شود سپس آنرا خارج      )  مش(تكه اي از آنرا به داخل كانال خارجي گوش قرار دهد تا اين نوار پارچه اي                

يز از گوش   سپس اين مش را ن    .    چندين بار اينكار را در هر نوبت انجام دهد تا آخرين مش اصالً خيس نشود               .    كند
خارج كند يعني در فاصله هر نوبت خشك كردن ترشح با نوبت بعدي مش يا چيز ديگري در داخل گوش وارد                          

بعالوه الزم به تذكر است كه براي درمان التهاب حاد گوش مياني، درمان بايد حتماً سيستميك باشد و                        .  نشود
در ويزيت مجدد   .   در درمان اين عفونت ندارند     داروهاي موضعي ازجمله قطره هاي آنتي بيوتيك نقش ثابت شده اي        

در صورتي كه بيمار    .  بيمار پس از گذشت دو روز از شروع درمان، بايستي عالئم باليني اوليه و يا جديد ارزيابي شوند                 
عالئم بهبود را نشان ميدهد هشت روز ديگر درمان با آنتي بيوتيك قبلي ادامه يابد و در صورت عدم پاسخ به                           

 با ادامه عالئم باليني اوليه و يا تشديد آن ها مشخص مي شود، آنتي بيوتيك بايد تغيير يابد و مجدداً به                       درمان كه 
مدت دو روز به كودك تجويز شود و سپس پاسخ به درمان ارزيابي گردد و در صورت پاسخ به درمان هشت روز                         

 .ديگر ادامه يابد

  (Chronic otitis media)  التهاب مزمن گوش مياني -ج 

 هفته يا بيشتر    2در صورتي كه عالئم عفونت گوش مياني ازجمله خروج ترشح چركي از گوش به مدت                  
به طور كلّي هرگاه خروج ترشح      (ادامه داشته باشد، كودك در طبقه بندي التهاب مزمن گوش مياني قرار مي گيرد                

 تشخيصي و درماني به بيمارستان       هفته طول بكشد، كودك بايستي جهت انجام اقدامات        6چركي از گوش بيش از      
 ).ارجاع گردد

جهت درمان اين كودك نيز بايستي به طور اوليه آنتي بيوتيك خوراكي به مدت دو روز به كودك تجويز                     
شود و مانند طبقه بندي قبلي از مِش براي خشك كردن ترشح چركي سه بار در روز استفاده شود وجهت درمان                        

در صورتي كه در ارزيابي مجدد پس از دو روز، پاسخ به            .  يز استامينوفن تجويز گردد   تب يا گوش درد همراه با آن ن       
در صورت عدم پاسخ به      .  درمان مشاهده شود الزم است كه دوازده روز ديگر درمان با آنتي بيوتيك ادامه يابد                  

بررسي پاسخ به   درمان در ارزيابي مجدد، كودك بايستي آنتي بيوتيك ديگري مصرف كند و پس از دو روز جهت                    
 .درمان، ويزيت و معاينه شود

  دستور العمل تشخيص و درمان كودك مبتال به گلودرد-2-2
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  طرز استفاده از دستورالعمل تشخيص و درمان كودك مبتال به گلودرد-2-2

  مقدمه مقدمه 

د  نشانه اي است كه در آن كودك از درد در ناحيه حلق بويژه به هنگام بلع موا                   (Sore throat)گلودرد  
اين نشانه بطور شايع همراه با فارنژيت ها بويژه فارنژيت هاي چركي و يا به همراه                  .  غذايي و بزاق شكايت دارد     

فارنژيت هاي كودكان اكثراً توسط ويروس ها ايجاد مي شوند و از ميان باكتري ها،               .  آبسه هاي حلقي ديده ميشود    
آبسه هاي حلقي  .   چركي در كودكان سالم مي باشد       شايعترين علت فارنژيت    Aاسترپتوكوك بتا هموليتيك گروه      

.  اشاره نمود  Aمعموالً توسط باكتري ها ايجاد مي شوند كه از آن جمله مي توان به استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه                 
اين دستورالعمل نيز شامل    .  بنابراين همه آبسه هاي حلقي و فارنژيت هاي چركي نياز به درمان با آنتي بيوتيك دارند              

 .ه بخش ارزيابي كودك، طبقه بندي بيماري و درمان و پيگيري مي باشدس

   ارزيابي   ارزيابي  22--22--11

 : ارزيابي كودكي كه با شكايت گلودرد مراجعه مي كند شامل دو بخش است 
در اين بخش بايستي از مادر كودك       .  گرفتن شرح حال بيماري فعلي كودك از مادر يا همراه كودك           :  بخش اول 
 سئوال شود 
  كودك گلودرد دارد ؟ آيا-1
  آيا قادر به نوشيدن مايعات مي باشد ؟-2
  آيا در جريان بيماري فعلي دچار تب شده است ؟-3

اين بخش شامل معاينه فيزيكي است كه در آن بايستي ته حلق را در نور كافي معاينه نمود، در اين                      :بخش دوم   
ك لوزه، برجستگي ديوارة خلفي حلق، قرمزي و التهاب           معاينه بايستي به وجود اگزودا در روي لوزه ها، بزرگي ي           

همچنين بايستي  .  روي كام نرم توجه نمود       چين هاي مخاطي اطراف لوزه ها و وجود نقاط پتشي بر             لوزه ها و 
بعالوه با ترمومتر دماي    .  يا دردناك لمس گردد    زنجيره هاي قدامي گردن از نظر وجود لنفادنوپاتي هاي برجسته و          

 .يستي اندازه گيري شودبدن كودك با

   طبقه بندي و درمان  طبقه بندي و درمان 22--22--22

 :طبقه بندي براساس يافته هاي مرحله ارزيابي مي باشد 

 الف ـ آبسة حلق

در صورتي كه كودك گلودرد  داشته و قادر به نوشيدن مايعات نباشد بعالوه در معاينه حلق، بزرگي يك                     
آبسه خلف لوزه يا    ( كودك در طبقه بندي آبسه لوزه         لوزه يا برجستگي نسج نرم ديواره خلفي حلق مشاهده شود،           

با توجه به اتيولوژي     .  كودك ممكن است تب دار نيز باشد        .  و يا آبسه خلف حلق قرار مي گيرد        )  آبسه دور لوزه  
 بصورت عضالني تجويز گردد و براي تخليه آبسه به روش              پني سيلين بنزاتين  آبسه هاي حلقي بايستي حتماً      
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 . استفاده شودمسكنبعالوه براي تب و گلودرد نيز از داروي .  مارستان ارجاع گردد، كودك به بيجراحي

 ب ـ فارنژيت استرپتوكوكي 

در صورتي كه كودك گلودرد و تب داشته و در معاينه حلق نيز دچار قرمزي و التهاب لوزه ها و چين هاي                      
مچنين در معاينه زنجيره قدامي گردن،         مخاطي لوزه، پتشي در كام نرم ويا اگزودا بر روي لوزه ها باشد، ه                   

پني سيلين  براي درمان بايستي    .  لنفادنوپاتي قابل لمس و يا دردناك داشته باشد، در اين طبقه بندي قرار مي گيرد              
 سه بار در روز به        خوراكي Vپني سيلين   همچنين مي توان از    .   بصورت عضالني به كودك تجويز شود       بنزاتين

 در مواردي كه كودك آلرژي به پني سيلين داشته باشد              .  پني سيلين استفاده نمود      مدت ده روز بجاي بنزاتين     
براي درمان تب و يا درد از استامينوفن          . خوراكي به كودك تجويز نمود       اريترومايسين  روز 10مي توان به مدت    
 .استفاده مي شود

 ج ـ فارنژيت ويروسي 

مثالً (ق يا فارنژيت استرپتوكوكي را نداشته باشد        در صورتي كه كودك گلودرد داشته ولي عالئم آبسة حل          
در )  نشانه هايي از قبيل عطسه، سرفه، آبريزش از بيني يا گرفتگي بيني، قرمزي چشم و يا خشونت صدا داشته باشد                   

اين طبقه بندي قرار مي گيرد و در اينصورت نياز به تجويز آنتي بيوتيك نداشته و بايستي اگر در ساير طبقه بندي ها                      
چون اين گروه از فارنژيت ها،      .  قرار مي گيرد، به همان ترتيب نيز درمان گردد وگرنه نياز به درمان خاصي ندارد                 

معموالً خودمحدودشونده هستند و پس از گذشت دوره بيماري كه معموالً كوتاه مي باشد، عالئم خود به خود                        
 .برطرف مي شوند
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 بهداشت سفر
 

 
 ، دكتر اورنگ ايالميدكتر مسعود مرداني

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 انتشار جغرافيايي بعضي از بيماري هاي مسري در مناطق مختلف جهان را ذكر نمايد 

 توصيه هاي بهداشتي به مسافرين را بيان كند 

 ين به بعضي از مناطق جهان با ذكر نوع ايمنسازي را بيان كندلزوم ايمن سازي مسافر 

 پيشگيري دارويي و موارد مصرف آن در مسافرين به مناطق آندميك را شرح دهد 

 اسهال مسافرتي و نحوه پيشگيري آن را توضيح دهد 

 نحوه آمادگي براي مسافرت هوايي را توضيح دهد 

  بيان كندنحوه پيشگيري از آفتاب سوختگي و گرمازدگي را 
 

 بيان مسئله
ساالنه ميليون ها مورد مسافرت از مناطق مختلف جهان به نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري صورت                  

البته بسياري از اين مشكالت خفيف      .   درصد اين مسافران به مخاطره مي افتد       70 تا   50مي گيرد و سالمت حدود     
بسياري از  .  حدود يك درصد نيز نيازمند بستري شدن هستند        موارد، نيازمند اقدامات درماني و      %  5مي باشد و فقط    

اين معضالت، بعلت تماس و ابتالء به عفونت هايي است كه براي جمعيت مورد نظر هرگز قبال اتفاق نيفتاده است                     
مشكل ديگر در اين رابطه كمبود اطالعات كافي در خصوص           .  يا به عبارتي جزو بيماري هاي بومي آنان نمي باشد        

در پاسخ به اين نياز، پيشكسوتان علم و         .   مي باشد "عفوني خارجي "جغرافيايي و اپيدميولوژي بيماري هاي     توزيع  
هنر پزشكي و بهداشت در هزاره هاي قبل عنايت كاملي به موضوع سالمت و بيماري مسافران داشته اند به طوري                    

 فصل كوتاه را به اين امر اختصاص داده         8  برنامه مسافران،  در كتاب اول قانون در طب تحت عنوان          ابن سينا كه  
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به موضوعاتي نظير؛ پيشگيري از بيماري ها، كليات برنامه سفر، دستور براي مسافران فصل گرم، دستور براي                      
مسافران فصل سرد، گرم نگهداشتن بدن در حين مسافرت، حفظ شادابي و رنگ نباختن در سفر، بهداشت آب در                     

 به عنوان يكي از شاخه هاي      طب مسافرت  پرداخته است و اگر امروزه علمي به نام           مسافرت و برنامه دريانوردان،   
به  جنبه هاي تشخيصي، پيشگيري و درماني بيماريهاي مرتبط با مسافرت مي               تخصصي علم پزشكي وجود دارد و        

اي عفوني به    شايان ذكر است كه در طب مسافرت عالوه بر بيماري ه         .  ، ريشه در قرون و اعصار گذشته دارد       پردازد
كه در ارتباط با مسافرت روي مي دهد نيز          ...  بيماري هاي ناشي از ارتفاع، حركت، صدمات، بيماري هاي قلبي و            

 .مي پردازند ولي در اين گفتار، تاكيد اصلي بر پيشگيري بيماري هاي عفوني مرتبط با سفر مي باشد

 ي كلي  ها توصيه
اين سفرها به علل     .  و به افزايش در سراسر جهان مي باشد        سفرهاي بين المللي يكي از فعاليت هاي ر        

قبل از  .  مختلفي مانند تحصيل، ورزش، جهانگردي، سياست، تجارت و فعاليت هاي داوطلبانه صورت مي گيرد                 
در صورت  .   در رابطه با طب مسافرت مشورت نمود       مركز مديريت بيماري ها  مسافرت بايستي با پزشكان مجرّب يا       

مينه يك ليست از خالصه پرونده طبي در هنگام سفر بايستي به همراه داشت و شرايط طبي                      داشتن بيماري ز  
خطرناك بايستي يك بازوبند كه موارد بيماري خاص روي آن نگاشته شده است به بازو وصل نمود تا در شرايط                       

خاصي بوده و مثال    در صورتيكه فردي كه قصد مسافرت دارد دچار بيماري           .  اضطراري به تيم امدادگر كمك نمايد     
به علت ديابت از انسولين استفاده مي كند يا اينكه به علت بيماري مزمني مجبور است طوالني مدت از دارو استفاده                    
نمايد بايد به اندازه كافي داروهاي مصرفي را به همراه ببرد زيرا ممكن است داروها تحت عناوين تجارتي مختلف                     

 . يا ساير عوارض گرددبيش مصرفه شده باشد و لذا مصرف آن منجر به و در دوزاژ متفاوت از كشورمان تهي
در صورتيكه كسي به عنوان داوطلبان حافظ صلح، پزشك بدون مرز و امثال اينها به مناطق دور افتاده                     
روستايي كشورهاي در حال توسعه يا  كمتر توسعه يافته سفر مي كند به ناچار فهرست داروها و اقالمي كه بايستي                     

ه همراه داشته باشد مفصل تر مي شود در اين موارد جعبه پزشكي مسافران بايستي حاوي دماسنج، بانداژ، گاز،                      ب
الكل مواد ضدعفوني ديگر، صابون مايع، آسپيرين، آنتي اسيد، داروهاي ضد بيماري حركت مثل ديمن هيدرينات،                  

يوتيك با طيف اثر محدود، قرص نمك طعام          مسهل، داروهاي ضد ماالريا، دكونژستانت، آنتي هيستامين، آنتي ب          
 .داروهاي ضدتهوع و ضد اسهال باشد

  ايمن سازي
 الف ـ واكسن هاي معمول

عواملي كه بر توصيه واكسن بخصوصي تاثير مي گذارد عبارت است از سن، بارداري، وضعيت ايمني،                    
. ي كه مسافرت به آن صورت مي گيرد       انتقال غيرفعال، آنتي بادي از مادر، خطر عوارض وابسته به سن  و منطقه ا              

واكسيناسيون رايج  .   مي باشد Bواكسن هاي رايج شامل ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك، فلج اطفال و هپاتيت               
كه بايستي در تمام بزرگساالن به روز باشد عبارتند از كزاز، ديفتري، فلج اطفال، سرخك و در صورت در دسترس                      

 . بودن، واكسن اوريون و سرخجه
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  ديفتري، كزاز، سياه سرفه

 يكي از بيماري بومي بسياري از كشورهاي در حال توسعه است و در دهه هاي گذشته در                         ديفتري
برسي هاي .  كشورهاي تازه استقالل يافته شوروي سابق يكي از شديدترين همه گيري هاي آن حادث گرديده است               

 سال به   50م افراد با سن باال بخصوص افراد باالتر از            در سر  كزازسرولوژيك نشان مي دهد كه ميزان پادتن ضد         
 در بزرگساالني كه در دوران كودكي از نوع واكسن            سياه سرفه از طرفي به علت افزايش بروز        .  كافي نمي باشد 

DTP                        استفاده نموده اند و بتدريج با گذشت زمان ايمني آنها كاهش يافته است ضروري است هر ده سال يك بار
 . بعنوان دوز يادآور استفاده نمايندTdap از واكسن جديد Tdهاي يادآور بجاي واكسن 

 فلج اطفال

از آنجايي كه فلج اطفال در كشورمان در شرف ريشه كني است و در سال هاي اخير مورد جديدي از فلج                     
يافته دارند  اطفال گزارش نشده است لذا مي توان به كليه افرادي كه قصد سفر به مناطق و كشورهاي كمتر توسعه                    

 18كمتر از     (OPVو از آخرين دوز سري كامل واكسن فلج اطفال بيش از پنج سال گذشته است يك دوز يادآور با                    
 را براي ايمن سازي      OPVامروزه در كشورهاي پيشرفته ديگر     .  تجويز نمود )  براي كليه سنين    (EIPVيا  )  سال

 با جدول   EIPV و خردساالن به طور معمول چهار دوز         معمول استفاده نمي كنند و به كليه افراد ازجمله كودكان          
 .  سال توصيه مي شود6 تا 4 ماه و 18 تا 6 ماهه، 4 ماهه، 2زماني 

اگر بخواهيم سريعتر از جدول زماني معمول، دوره واكسيناسيون را تكميل كنيم حداقل فاصله بين دوزها                 
 هفته به مسافرت باقي مانده است يك         4ر كمتر از     ماه بايستي باشد و اگ     2 هفته و فاصله بين دوز دوم و سوم           4

 .دوز واكسن تزريق و بعد از مسافرت دوز كامل را در فردي كه قبال واكسينه نشده است تكميل مي كنيم
بايد خاطر نشان كرد كه به طور كلي خطر اكتساب فلج اطفال كم مي باشد و از آنجايي كه اين بيماري از                      

از وضعيت ايمني    .  ست براي سفر به آن مناطق ايمن سازي الزم نمي باشد              نيمكره غربي ريشه كن شده ا        
بزرگساالن كشورمان بر عليه پوليو اطالع دقيقي در دسترس نمي باشد ولي در ديگر كشورها ازجمله در اياالت                      

 .افراد بزرگسال حداقل برعليه يك سوش از ويروس فلج اطفال محافظت نشده و حساسند%  12متحده آمريكا 

 رخكس

سرخك همچنان به عنوان يكي از علل مرگ و مير و بيماري در كشورهاي در حال توسعه به شمار                         
حال توسعه دارند و قبال نيز واكسينه نشده اند،         و به كلّيه افرادي كه قصد مسافرت به مناطق و كشورهاي در           .  مي آيد

ديگر .  ند يك دوز واكسن توصيه مي شود     مبتال نشده ا )  تشخيص داده شده توسط پزشك    (يا قبال به بيماري سرخك      
و افرادي كه   )   ميالدي 1956-7( هجري شمسي    1336-7افراد و گروه هاي پرخطر، افراد متولد شده بعد از سال             

 . هجري شمسي واكسينه شده باشند  و اينها نيز بايد يك دوز واكسن سرخك دريافت كنند1359قبل از سال 
از يكسالگي دريافت كرده اند بايستي در مقابل سرخك، حساس           كودكاني را كه واكسن سرخك را قبل         
حداقل به  ( ماهگي و ديگري قبل از ورود بـه مدرسـه            12-15دانست و حداقل دو دوز واكسن يكي بين سنين            

 . دريافت كنند) فاصله يك ماه بعد
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 آنفلوآنزا

سترش در سطح جهاني نموده اين       با منشاء خوكي، شروع به گ      H1N1 جهانگيري آنفلوآنزاي جديد     2009در مارس   
عالئم .  كشور جهان منتشر گرديد    76 سريعا در    2009ويروس توانايي بااليي براي انتقال فرد به فرد دارد و تا ژوئن             

بالينـي آن شـبيه آنفلوآنـزاي فـصلي رايـج در سـال هاي قبل از پاندمي جديد است و به توصيه كارشناسان سازمان                         
البته در اين نوع ميزان اسهال و استفراغ باالتر و شدت آن در . نامـيده مـي شـود    A(H1N1)pdm09جهانـي بهداشـت     

واكس آن در دسترسي مي باشد و       . نيازمند بستري است  % 25مقايسه با نوع پرندگان ماليم تر مي باشد و در كمتر از             
 .يه مي شودبه مسافرت كه طبق گزارشات سازمانهاي بين المللي بهداشت اپيدمي آن در جريان است توص

 پنوموكوك

اين واكسن براي تمام بيماران كه در معرض خطر عوارض عفونت پنوموكوكي هستند مانند بيماران قلبي،                
 .ريوي، كليوي مزمن و آنهاييكه طحال برداري شده اند يا كم خوني داسي شكل دارند توصيه مي شود

 ب ـ ايمن سازي ضروري 
دي است كه توسط سازمان ها و نهادهاي بهداشتي جهاني             در اين گروه از واكسيناسيون،شامل موار       

 ضروري و الزم ارزيابي شده است

 تب زرد

اين بيماري در مناطق گرمسيري آفريقا مناطق استوائي و آمريكائي اندميك است و ضروري است كه                    
د از تزريق، شروع     روز بع  10مصونيت ناشي از آن از      .  كليه مسافرين به اين مناطق يك دوز واكسن را دريافت كنند          

 :در رابطه با واكسيناسيون اطفال بايستي به نكات زير توجه نمود.  سال بعد ادامه مي يابد10مي شود و تا 
 . ماهه و بزرگتر بدون ترس از عوارض، تجويز نمود9ـ اين واكسن را مي توان براي كودكان 1
مي در جريان است و محافظت سطح باال از گزش           ماهه تنها در صورتيكه به مناطقي كه اپيد        8 تا   6ـ در كودكان    2

 .پشه ميسر نباشد توصيه مي شود
 ماهه بايستي تحت شرايط استثنايي و با مشورت مراكز بهداشت و وزارت بهداشت              6 تا   4ـ واكسيناسيون كودكان    3

 .صورت گيرد
 . ماه ممنوع است و به هيچ وجه توصيه نمي شود4ـ واكسيناسيون كودكان زير 4

 ماه به مناطق يادشده خودداري شود        9يادآور مي شود كه حتي االمكان از مسافرت كودكان زير           مجددا  
در .   باال همچنان خطر انسفاليت ناشي از واكسن براي كودكان وجود دارد              3 و   2چون در موارد پيشنهادي بند       

 .صورت مسافرت خانم هاي باردار به اين مناطق، واكسيناسيون، قابل توصيه است
ن تب زرد به نحو شايعي ممكن است باعث ايجاد عوارضي بشود و اخيرا بر ميزان آن افزوده شده                      واكس

) با تمايل به احشاء      (و ديسروتروفيك   )  با تمايل به سيستم عصبي     (به طوري كه عوارض نوروتروپيك        .  است
. وس شايع تر است  گزارش شده است و مشخص گرديده كه در افراد مسن و افراد مبتال به بيماريهاي غده تيم                     

تزريق اين واكسن بايستي تحت نظارت افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاهها و                      
 .مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي صورت گيرد
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 2001-2002 ـ انتشار جغرافيايي كلرا در سال هاي 1نقشه 
 
 

 مناطقي كه انتقال ماالريا صورت مي گيرد
مناطقي كه خطر انتقال ماالريا كمتر است

 مناطق عاري از ماالريا

 اطق بومي كلراكشورها  يا من
موارد وارده
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 2002فيايي ماالريا در سال  ـ انتشار جغرا2نقشه 
 

 مننژيت مننگوكوكي

يك دوز  .  واكسيناسيون مننگوكوك براي ورود به عربستان سعودي طي مناسك حج ضروري مي باشد              
اين واكسن براي كساني كه قصد زندگي يا كار در برزيل و مناطق              .  واحد واكسن براي ايجاد ايمني كفايت مي كند      

اخيرا ايمن سازي براي مسافران به كنيا، تانزانيا و نپال نيز توصيه              .  توصيه مي شود زير صحراي افريقا را دارند نيز        
 .شده است

واكسن چهار ظرفيتي در كودكان     .  در خانم هاي باردار، تنها در صورت خطر عفونت واكسن توصيه مي شود          
 . ساله يا بزرگتر توصيه  شده است3

 وبا و آبله

.  را براي مسافرت هاي بين المللي ضروري نمي داند          سيون وبا واكسيناسازمان جهاني بهداشت امروزه      
البته برخي از صاحبنظران واكسن وبا را براي بعضي از مسافران دچار زمينه هاي خاصي مانند آكلوريدي،                           

و ديگر شرايط كاهش اسيد معده همراه با توجه ويژه به بهداشت آب و غذا توصيه                   )  برداشتن معده (گاستركتومي  
يكي از موارد   .  امروزه واكسن وبا به علت اثر بخشي محدود و كوتاه مدت آن به ندرت توصيه مي شود                   .  نموده اند

محدود و استثنائي توصيه آن به كارشناسان بهداشتي درماني است كه در اردوگاههاي پناهندگان و آوارگان يا در                     
. ه مشغول خدمت رساني به بيماران هستند      ك...  ساير حوادث و رخدادهاي فاجعه بار مانند جنگ ها، قحطي و سيل و             

 نيز در شرايطي    واكسن آبله .  نوع خوراكي واكسن وبا موجود است و اثر بخشي باالتري نسبت به نوع تزريقي دارد               
چون نيروهاي حافظ صلح و سربازان بين المللي در مواردي كه بيم استفاده از ويروس آبله به عنوان سالح                           

 .ه استبيولوژيك مي رود توصيه شد

 ج ـ ايمن سازي توصيه شده

 )تيفوئيد ( حصبه 

.  سال كه به مناطق پرخطر مسافرت مي كنند توصيه مي شود          2واكس تيفوئيد براي كليه افراد بزرگتر از         
سه نوع واكسن به دو شكل تزريقي و يك شكل          .  مناطق پرخطر شامل شبه قاره هند و سنگال و شمال آفريقا است           

نوع خوراكي آن عوارض كمتري به بار مي آورد و اين مزيت را دارد كه نياز به تزريق نداشته                   خوراكي وجود دارد كه     
 5،  3،  1ساخته شده است و چهار كپسول پوشش دار آن در روزهاي            )  Ty2la(و از سالمونال تيفي زنده ضعيف شده        

اين .   سال ادامه خواهد يافت    5 مصرف مي شود و بعد از دو هفته ايمني مطلوب ايجاد مي كند كه اين ايمني تا                  7و  
اطالعاتي در  .   ساله فرم تزريقي توصيه ميشود      5 ساله مجاز است و در افراد كمتر از            5واكسن در افراد بزرگتر از       

اثر بخشي واكسن تيفوئيد در      .  خصوص اثر بخشي واكسن تيفوئيد در اطفال كمتر از يكساله در دست نمي باشد                
 .اشدمي ب% 70ساير گروههاي سني حدود 
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 انسفاليت ژاپني

نوعي آنسفاليت است كه به علت ويروسي كه از طريق نيش پشه منتقل مي شود و در آسيا يافت مي                        
حدود (بيشتر عفونت ها بدون عالمت است ولي در بيماراني كه عالمت دار مي شوند ميزان كشندگي باالست                 .  گردد

ميزان كشندگي بااليي در افراد مسن گزارش       .   مي كند در نيمي از نجات يافتگان، عوارض رواني عصبي بروز        %  )  30
 Culexاين ويروس عمدتا توسط پشه اي از خانواده         .  شده است ولي عوارض جدي در افراد جوان شايع تر است            

Vishnui  شرايط محيطي كه به انتقال آن كمك مي كند عبارت است از محيط هاي روستائي و                  .   منتقل ميشود
لي است و در فصول تابستان و پاييز در مناطق گرمسير چين، ژاپن،كره و شرق روسيه                   كشاورزي، انتقال آن  فص    

 .خطر مسافرت به مناطق شهري و به مدت كوتاه بسيار كم است. منتقل  مي شود
عالوه برآن براي   .  واكسيناسيون براي آنهاييكه قصد اقامت در مناطق اندميك را دارند توصيه ميشود               

 روز را دارند توصيه     30ه مناطق روستائي و كشاورزي و اقامت طوالني مدت بيشتر از              افرادي كه قصد مسافرت ب    
 روز قصد توقف دارند معموال واكسن توصيه         30در آنهاييكه كه به مناطق شهري سفر مي كنند وكمتر از            .  ميگردد
 . سال تزريق مي شود3 و دوز يادآور بعد از 30 و 7، 0سه دوز واكسن در روزهاي . نمي شود

 هاري

واكسن  هاري قبل از تماس، براي اقامت طوالني در مناطق آندميك و بخصوص در افرادي كه از نظر                     
 هاري  مخزن اصلي .  شغلي تماس دارند مثل دامپزشكان، كشاورزان، قصابان و كودكان كم سن، توصيه شده است              

ورهاي هند، سريالنكا، فيليپين،    است و در كش   .  .  .  )  سگ، گربه   (در كشورهاي در حال توسعه، حيوانات خانگي         
 .تايلند و ويتنام از اندميسيته بااليي برخوردار است

و اين افراد بعد از گزش نياز       .  ايجاد مي كند %  90ايمني حدود   )  28  (21،  7،  0سه دوز واكسن  در فواصل       
 .به ايمونوگلوبولين ندارند و تنها دو دوز واكسن بفاصله يك هفته به آنها تزريق مي كنيم

 طاعون

واكسن طاعون به طور معمول توصيه نمي شود مگر در افرادي كه قصد اقامت طوالني مدت در مناطق                    
روستائي كشورهاي با شيوع باال مثل مناطق هند و چين، آسياي جنوب شرقي، برمه و مناطق دوردست آمريكا و                      

 ماه بعد از دوز     6 تا   3يشود و دوز سوم      هفته تزريق م   4معموال دو دوز واكسن به فاصله        .  آفريقاي جنوبي را دارند   
 .دوم تجويز مي گردد

  Aهپاتيت 

 بخصوص در مسافرت به مناطق و كشورهاي كمتر توسعه يافته بخصوص براي افرادي كه                  Aهپاتيت  
خارج از روال عادي برنامه هاي جهانگردي غيرايمني كه ممكن است اجبارا از آب و غذاي آلوده استفاده كنند                        

 نشان  1372البته بررسي هاي سرواپيدميولوژيك انجام شده در ايران در سال           .  الء به بيماري وجود دارد    احتمال ابت 
 سال در مقابل هپاتيت     35گروه سني باالتر از     %  95 سال و بيش از      25ايرانيان با سن    %  90داده است كه بيش از      

A              ا عالئم باليني ناشي از هپاتيت         مصون مي باشند زيرا بيشترين موارد عفونت بدون عالمت يا بيماري بA  در 
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سنين كودكي اتفاق مي افتد و باعث ايجاد مصونيت مادام العمر، مي گردد و لذا براي مسافرين ايراني به طور عادي                     
البته در افرادي كه به روش سرولوژيك عدم ايمني آنها اثبات شده است و قصد مسافرت به                      .  توصيه نمي شود 

 ماه ايمني   12 تا   6 در مناطق دورافتاده روستايي را دارند دو دوز واكسن به فاصله                مناطق عقب افتاده بخصوص   
اگر فرصت كافي نباشد بايستي دوز اول واكسن را حداقل چهار             .   سال ايجاد مي كند   20نسبتا خوبي براي حدود      

در اياالت متحده و    .  د سال نيز ايمونوگلوبولين توصيه مي گرد     2هفته قبل از مسافرت تزريق نمود و در اطفال زير            
دارند ولذا در   )  A)  HAVاروپاي غربي از هر سه نفر تنها يك نفر از نظر سرمي آنتي بادي برعليه هپاتيت                        

افرادي كه ساكن آن مناطق بوده و قصد مسافرت به كشورهاي در حال توسعه را دارند حتما واكسيناسيون به روش                    
 ماه ايجاد   12تا  6از افراد ايمني محافظتي براي حداقل         %  95در  بعد از اولين دوز واكسن       .  فوق توصيه مي شود  

 .مي شود

  Bهپاتيت 

واكسيناسيون امروزه در اطفال به طور معمول در ايران انجام مي شود و براي افرادي كه قصد مسافرت به مناطق با                    
سه دوز به   .   شودشيوع باال دارند و شانس تماس با خون و محصوالت خوني يا تماس جنسي دارند توصيه مي                     

 ماه بعد از دوز     12 ماه توصيه مي شود البته فرم فشرده به فاصله يك ماهه سه دوز و دوز چهارم                    6و1و0فواصل  
 . سوم با واكسن نوع انجريكس امكان پذير است

 انسفاليت ناشي از گزش كنه

 Ixodesاثر گزش كنه    اين بيماري انسفاليت بهاره ـ تابستانه نيز ناميده مي شود و ويروس عامل آن در                 
ricinus           اين بيماري در مناطق اسكانديناوي،      .   منتقل مي شود و باعث درگيري سيستم اعصاب مركزي مي گردد

كشورهاي استراليا، استوني، الئوس، چك،     .  مركزي و غربي اروپا بخصوص در ماه هاي آوريل تا اوت روي مي دهد            
 .اين و روسيه سفيد جزو مناطق اندميك هستنداسلواكي، آلمان، مجارستان، سوئيس، روسيه، اوكر

واكسن اين بيماري در اروپا در دسترس است و اگر در كشور موجود باشد براي افرادي كه قصد اقامت                       
ساير توصيه ها استفاده از    .  بيش از سه هفته بخصوص در مناطق جنگلي و خارج از منزل را دارند توصيه مي شود                  

و لباس هاي آغشته به پِرمِترين و خودداري از          )  DEET(ن دي اتيل متاتالوومايد      دور كننده هاي حشرات مانند ا     
 .مصرف لبنيات غير پاستوريزه است

 پيشگيري دارويي

 الف ـ ماالريا

يكي از مهمترين خطرات براي مسافران به كشورهاي در حال توسعه بخصوص مناطق گرمسيري،                    
شش پيشگيري دارويي قرار گرفته و محافظت در برابر گزش            ماالريا مي باشد كه بايستي همه مسافران تحت پو        

خطر اكتساب ماالريا براي مناطق زير صحراي آفريقا و اقيانوسيه در حد بااليي قرار دارد                .  پشه به آنان آموخته شود    
شبه اين خطر براي مسافرين به  هاييتي و        .  و در طول دهه گذشته در كنيا به بيش از پنج برابر افزايش يافته است               
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عمده موارد  .  مناطق با خطر باال شامل آسيا و مناطق مركزي و جنوبي امريكا مي باشد             .  جزيره هند متوسط مي باشد   
براي .  مي باشد%  4ابتال بوسيله ماالرياي فالسيپاروم است و ميزان كشندگي آن در بهترين شرايط درماني حدود                   

 2كه از   )  هفتگي/   ميلي گرم باز   300( انتخابي كلروكين    مناطقي كه ماالرياي حساس به كلروكين وجود دارد داروي        
 250(در موارد مقاوم به كلروكين، مفلوكين        .   هفته بعد از پايان سفر، ادامه مي يابد        4هفته قبل از سفر شروع و تا         

 .هر دو داروي فوق در حاملگي نسبتا بي خطر است         .   هفته قبل از سفر شروع مي كنيم       3 تا   2از  )  ميلي گرم هفتگي  
اين دارو براي خود درماني نيز      .  ولي مفلوكين در بيماران رواني، صرعي و بيماري هاي هدايتي قلب توصيه نمي شود           

)  ميلي گرم روزانه    100(در مواردي كه مفلوكين نمي توان تجويز كرد داكسي سيكلين با دوز                .  توصيه نمي گردد 
 . براي پيشگيري، دارويي انتخابي استدر سواحل تايلند و كامبوج اين دارو . مي توان تجويز نمود

  داروهاي توصيه شده براي پيشگيري از ماالريا براساس مناطق جغرافيايي-1جدول 
 داروي جايگزين داروي انتخابي منطقه جغرافياي

، هاييتي، جمهوري )شمال پاناما(آمريكاي مركزي
دومنيكن، عراق، مصر، تركيه، آرژانتين شمالي و 

 پاراگوئه

مفلوكين ، داكسي  كلروكين
/ سيكلين، آتوواكان 

 پروگوانيل

به جز آرژانتين و (آمريكاي جنوبي شامل پاناما، 
، )شامل آسياي جنوب شرق (پاراگوئه، آسيا 

 آفريقا، اقيانوسيه

مفلوكين، داكسي سيكلين، 
 پروگوانيل/ آتوواكان 

 پريماكسين
 

/ داكسي سيكلين،آتوواكان  سواحل تايلند، ميانمار، كامبوج
 )ماالرون( پروگوانيل،

 

ذكر اين نكته ضروري است كه پيشگيري دارويي بهيچ عنوان اثر صد در صد محافظتي ندارد و مسافرين                   
ممكن است عليرغم دريافت پيشگيري دارويي بيمار شوند لذا توصيه هاي عمومي جهت اجتناب از گزش پشه                      

، استفاده از پشه بند و لباس آغشته به پرمترين و استفاده            )DEETمانند  (ازجمله استفاده از مواد دور كننده حشرات        
 . از لباس هاي آستين بلند، موكدا توصيه مي شود

براي .  اين توصيه ها شانس ساير بيماري هاي منتقله از گزش پشه مانند تب دانگ را نيز كاهش مي دهد                  
خيصي و درماني را نداشته باشند       مسافرين به مناطق بسيار دورافتاده كه ممكن است دسترسي به امكانات تش               

 گرم  1وقتي روزانه   )  ماالرون(داروي جديد آتوواكان پروگوانيل     .  خوددرماني بر اساس عالئم باليني، توصيه ميشود       
 . ميلي گرم پروگوانيل براي سه روز مصرف شود روش عالي خوددرماني ماالريا به شمار مي آيد400آتوواكان و 

 )African Trypanosomiasis(يي  تريپانوزوميازيس آفريقا-ب
اين انگل عامل بيماري خواب به شمار مي رود كه توسط نيش پشه تسه تسه منتقل مي شود عالوه بر                      
اقدامات كلي محافظتي به منظور جلوگيري از گزش پشه براي كساني كه قصد كار يا توقف طوالني مدت در                         
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 با تريپانوزوم گامبيان وجود دارد پيشگيري دارويي با تزريق           مناطق مركزي و غربي آفريقا را دارند و احتمال تماس          
براي .   ماه ايجاد مي  كند    6اثر محافظتي خوبي براي مدت حدود          )  Pentamidine( ميلي گرم پنتاميدين       250

 .مسافرت هاي كوتاه و بخصوص مسافرت به مناطق جنوبي و شرقي آمريكا پيشگيري دارويي توصيه نمي شود

  )Filariasis( ج ـ فيالريازيس
بيماران عالمت دار با التهاب     .    نوعي نماتود بافتي است كه توسط گزش پشه به انسان منتقل  مي شود              

براي افرادي كه قصد اقامت طوالني دارند مانند نيروهاي           .  حاد لنفاتيك يا انسداد سيستم لنفاوي تظاهر مي كنند        
يا ايورمكتين به نحو قابل     )  دي اتيل كابامازين    (  DECه با   پاسدار صلح براي پيشگيري دارويي با آلبندازول همرا        

داروي جايگزين شامل ملح     .  توجهي موثر است اين داروها بر ساير كرم هاي انگلي دستگاه گوارش نيز موثرند                
  در آفريقاي مركزي و غربي نيز      لوآلوآبراي بيماري   .  مي باشد كه اثر نسبتا خوبي دارد     “  اتيل كابامازين ”تقويت شده   

 . ميلي گرم هفتگي بعنوان پيشگيري توصيه مي گردد300همين دارو با دوز 

 بهداشت آب و غذا و اسهال مسافرتي
به علت سطح   .  خواركي و نوشيدني هاي آلوده عامل عمده ناراحتي دستگاه گوارش در مسافرين مي باشد             

ب بيشتر از مناطقي است كه از         بهداشت پايين ميزان اين ناخوشي ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته به مرات                
 .وضعيت بهداشتي مطلوبي برخوردارند

 آب
آب جوشيده  :  در مناطق با سطح بهداشت نامناسب تنها نوشيدني هاي زير جهت آشاميدن بي خطر است                 

) گازدار(شده، نوشابه هاي گرم كه از آب جوشيده شده تهيه شده باشد مانند چاي و قهوه، نوشابه هاي كاربوناته                       
البته آبي كه   .  يخ ممكن است از منابع آلوده تهيه شده باشد و نبايد استفاده شود             .  ل بطري يا قوطي هاي مناسب    داخ

در سطح بطري ها و يا قوطي هاي نوشابه است ممكن است آلوده باشد و باعث آلودگي محتواي نوشابه شود پس                      
اطق همچنين نبايد از آب معمولي جهت         در اين من  .  بايد از قوطي ها و بطري هاي با سطح خشك استفاده شود            

 .مسواك زدن استفاده نمود

 ضد عفوني آب
آب را بايستي كامال جوشاند و سپس جهت آشاميدن سرد           .  جوشيدن قابل اعتمادترين روش پاك سازي آب است        

 پاكسازي شيميايي با استفاده از كلرين        .  اضافه نمودن مختصري نمك مزه آن را بهبود مي بخشد               .  نمود
(Chlorine)   و يدين ( Iodine)    براي گندزدايي با يدين از     .  يدين قدرت گندزدايي بيشتري دارد    .   صورت مي گيرد

.  مي توان استفاده نمود    (Tetraglycin hydroperiodide)تنتور يد يا از قرص هاي هيدرو پِر يديد تتراگليسين           
فيلترهاي قابل حمل   .  ي گندزدا را دو برابر نمود     اگر آب راكد باشد بايستي آن را از صافي گذراند و ميزان قرص ها             

 . آب توصيه نمي شود چون كارايي آنها اثبات نشده است
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 غذا 
. هر غذاي خامي را بايد در مناطق با بهداشت پايين، آلوده فرض نمود              .  غذا بايستي با دقت انتخاب شود     

هاي، شير و لبنيات غيرپاستوريزه، گوشت       غذاهايي با احتمال آلودگي فراوان شامل ساالد، سبزي هاي خام، ميوه             
غذايي كه كامال   .  اگر ميوه توسط خود مسافر پوست كنده شود معموال بي خطر است            .  پخته نشده و صدف مي باشد    

 . پخته شده باشد و جلوي ديد، سرو و از اجاق يا فر خارج مي شود، معموال بي خطر است
مادر استفاده كنند يا از شير فرمواليي كه توسط آب              ماه بايستي حتي االمكان از شير         6كودكان زير   
بعضي از ماهي ها به علت توكسيني كه دارند حتي وقتي كه پخته شوند سالم نمي باشند و                 .  جوشيده تهيه شده باشد   

 .به علت سم آنها مي توانند باعث مسموميت شوند مانند ماهي براكودا، پافر، آمبرجك

 اسهال مسافرتي
اسهال .  ل مسافرتي عبارتند از بي حالي، احساس دفع، نفخ شكم، تهوع و استفراغ                عالئم تيپيك اسها   

مناطق پرخطر شامل آفريقا، غرب آسيا و         .   روز طول مي كشد و ندرتا مرگ آور است           7 تا   3مسافرتي معموال   
وامل ويروسي،  عامل مهم ايجاد كننده آن نوعي از اشريشيا كولي پاتوژن مي باشد البته ع            .  آمريكاي مركزي مي باشد  

 .باكتريال و تك ياخته اي ديگر نيز مي تواند در ايجاد آن سهيم باشد
خطر ايجاد اسهال مسافرتي در غذاهاي خانگي خصوصي كم و در مواد غذايي تهيه شده از دستفروشي ها                  

. كي ها است بهترين راه پيشگيري از اسهال مسافرتي توجه ويژه به انتخاب آشاميدني ها و خورا               .  بسيار باال است  
مصرف آنتي بيوتيك ها به عنوان پيشگيري دارويي قابل توصيه نمي باشد ولي براي گروه هاي خاصي مانند                       
ورزشكاران، افراد با سابقه اسهال مسافرتي مكرر، افراد مبتال به بيماري هاي مزمن زمينه اي در صورتيكه قصد                     

آنتي بيوتيك هايي مانند كينولون ها، آزيترومايسين،     .   باشند اقامت كوتاه مدت كمتر از يك ماه در مناطق آلوده داشته          
براي درمان،  .  در پيشگيري از اسهال مسافرتي موثر مي باشد        %  75-90ريفاكسيمين  به صورت تك دوز روزانه          

 ORSدر موارد شديدتر پودر     .  مايعات خوراكي ماليم بخصوص آب ميوه و بيسكويت هاي با نمك توصيه مي شود             
درمان با داروهاي   .  از مصرف لبنيات و نوشيدني هاي تهيه شده از آب مشكوك بايستي اجتناب كرد            .  ودتوصيه مي ش 

(و فلوروكينولون     )  Rifaximine(و ريفاكسيمين     )  Azithromycin(ضد ميكروبي مثل آزيترومايسين         
Ciprofloxacin  (               همراه با دل    ممكن است طول دوره بيماري و شدت آن را كم كند و بخصوص در موارد اسهال 

با توجه به الگوي  مقاومت به داكسي سيكلين و كوتويموكسازول در               .  پيچه، تب و اسهال خوني سودمند است        
به مسافران بايد توصيه شود در موارد شديد حتما         .  كشورهاي در حال توسعه ممكن است اين داروها سودمند نباشند         

اومت نسبت به كينولون ها به اثبات رسيده است بايد             در مناطقي مثل تايلند كه مق       .  با پزشك مشورت نمايند    
 .آزيترومايسين يا ريفاكسيمين توصيه شود

 وبا
وبا بيماري عفوني دوره اي است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه آفريقا و آسيا با شرايط                         
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 از آمريكاي التين، حادث     در سال هاي اخير مواردي از همه گيري وبا در قسمت هايي         .  بهداشتي پايين اندميك است   
البته بعضي از بيماران در عرض چند ساعت به علت اسهال              .  بسياري از بيماران عالئم خفيفي دارند      .  شده است 

نوع )  Vibrio Cholera(ارگانيسم عامل بيماري ويبريو كلرا      .  شديد و از دست دادن مايعات و امالح تلف مي شوند         
1  O   و O139  ا بيماري از طريق خوردن آب و غذاي آلوده به مدفوع بيماران، گسترش               در طي اپيدمي ه  .  مي باشد

بهترين روش  .  تشخيص توسط كشت باكتري و اثبات وجود ويبريو كلراي مولد توكسين، حاصل مي شود             .  مي يابد 
واكسن وبا تهيه شده است ولي به علت ايمني زايي كوتاه و              .  پيشگيري توجه ويژه به آب و غذاي مصرفي است         

 . براي مسافران به مناطق اندميك توصيه نمي شودناقص

 ساير بيماريهاي عفوني
 )West Nile Virus (ويروس نيل غربي: الف 

نوعي آربوويروس است كه با تب، بثورات جلدي، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل و درگيري سيستم                     
اين .  مي باشد)  Culex( كولكس   عامل انتقال آن نوعي پشه از خانواده        .  اعصاب مركزي باعث بيماري مي شود     

ويروس يكي از ويروس ها با توزيع جغرافيايي پراكنده است و در غرب آسيا، اروپاي جنوبي، جنوب آسيا و آفريقا                       
براي پيشگيري  .  اخيرا همه گيري ناشي از آن در اياالت متحده گزارش شده است            .  گاهي اپيدمي آن اتفاق مي افتد    
و لباس آغشته به پرمترين و استفاده       )  DEET( با استفاده از مواد دور كننده حشرات         از اين بيماري بايستي خود را     

 و تجهيزات   Bويتامين  .  از لباس هاي آستين بلند و شلوارهاي پاچه بلند از گزش نيش حشرات محافظت نماييد                 
پشه بندهاي محافظ   هنگام بيرون بردن كودكان و نوزادان از         .  اولتراسونيك در دور راندن حشرات مفيد نمي باشد       

 .بايستي استفاده نمود

 )Dengue Fever (تب دانگ : ب 
اين پشه  .  نوعي بيماري ويروسي ديگر است كه بوسيله پشه اي كه در روز فعال است منتقل مي شود                   

اپيدمي آن فصلي است و معموال      .  نزديك محل سكونت انسان يافت مي شود و معموال درون خانه ها زندگي مي كند           
 . فصل بارندگي اتفاق مي افتدبعد از

اين بيماري با تب ناگهاني، سردرد شديد، درد عضالت و مفاصل، تهوع و استفراغ و بثورات پوستي تظاهر                   
بيماران بايستي  .   هفته به طول انجامد    4 روز طول بكشد و دوره كامل بهبودي تا           10 بيماري ممكن است     مي كند

واكسني براي اين   .  ناطق اندميك اتفاق مي افتد را به پزشك گزارش كنند        هرگونه تبي كه تا سه هفته بعد از ترك م         
برخالف بقيه  .  بيماري در دسترس نمي باشد و احتياط هاي عمومي، جهت جلوگيري از گزش حشرات توصيه مي شود             

 .  بيماري ها خطر بيماري در مناطق شهري باالتر است
 

، آسياي جنوب شرقي و چين،       )مناطق روستايي هم مناطق شهري و هم       (  مناطق پرخطر شامل آفريقا      
بايستي به گزارش مقامات    .  شبه قاره هند، آمريكاي جنوبي تا آمريكاي مركزي، مناطق كارائيب و استراليا مي باشد             

 .بهداشتي در خصوص اپيدمي هاي جاري، توجه نمود
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 )SARS(سندرم حاد و شديد تنفسي : ج 

اولين .   از ويروس از خانواده كورونا ويروس ايجاد مي شود         بيماري جديدي است كه به علت نوع جديدي        
بار بيماري از استان گوانگ دونگ چين و  هانوئي ويتنام و هنگ كنگ، گزارش  شد و به ساير كشورها ازجمله                          

ين انتقال ثانويه بيماري عمدتا در بين اعضاء خانواده و مراقب            .  كانادا، اندونزي، سنگاپور، تايلند نيز منتشر گرديد        
عاليم بيماري مشابه ساير بيماري هاي حاد تنفسي        .    بهداشتي و ساير تماس هاي بسيار نزديك، صورت مي گيرد         

 روز است و شايعترين عالئم شامل تب، بي حالي  سرفه خشك و تنگي نفس                  11 تا   2مي باشد و دوره كمون آن      
كارائي فيلتراسيون داشته   %  95ماسك كه حداقل    اقدامات پيشگيرانه شامل احتياط هاي استاندارد و استفاده از         .  است
پوششي مناسب جهت اجتناب از تماس با قطرات تنفسي، استفاده از دستكش يكبار مصرف،                 )Mask N95(باشد  

اپيدمي بيماري در زمان نگارش اين گفتار، در حال كنترل است           .  شستشوي مناسب دست و استفاده از گان مي باشد       
 . به آنها ممنوع اعالم شده بود در حال رفع ممنوعيت مسافرت استو تمام مناطقي كه مسافرت

 )گونه جديد بيماري كروتزفلد جاكوب ( انسفالوپاتي اسفنجي شكل گاوي : د 

 شواهد قوي بر ارتباط بين بيماري انسفالوپاتي اسفنجي شكل گاوي و گونه جديد بيماري                 1996از سال   
اري كشنده هستند، دوره كمون طوالني دارند و توسط نوعي ذره قابل             هر دو بيم  .  كروتزفلد جاكوب داللت مي كند   

انتقال به نام پريون منتقل ميشوند گاو تنها منبع غذايي قابل انتقال بيماري به شمار مي آيد گرچه شواهدي دال بر                      
مدتا موارد   ع 2000 تا   1995در فواصل سال هاي    .  نيز وجود دارد  ...  درگيري ساير احشام ازجمله گوسفند و بز و           

بيماري از انگلستان و مواردي از فرانسه و ايرلند گزارش شد و امروزه انگلستان و پرتغال به عنوان دو كشوري كه                       
آلمان و ايتاليا و اسپانيا را نيز بعنوان كشورهاي         .  آلودگي گاوها با خطر باال در آنها گزارش شده است به شمار ميرود            

وجه به اقدامات بهداشتي خطر اكتساب بيماري در انگلستان پايين ولي براي               با ت .  داراي خطر نسبي بايد دانست     
اقدامات پيشگيرانه شامل معدوم كردن گاوها و عدم استفاده از گوشت گاو در مناطق پرخطر                 .  پرتغال باال مي باشد  

. س است در صورت مصرف، شانس انتقال در ماهيچه جامد كمتر از ساير محصوالت مانند همبرگر و سوسي                 .  است
 .شير و لبنيات به عنوان منابع پرخطر انتقال بيماري به شمار نمي آيد

 ساير ناخوشي هاي مرتبط با سفر

 مسافرت هوائي و عوارض مربوط به آن 

عارضه مهمي كه بدنبال مسافرت طوالني هوايي گريبانگير مسافران مي شود، بهم خوردن نظم خواب و                 
آرامبخش و  .  اعت تغيير ساعت يك روز الزم است تا تطبيق صورت پذيرد            به ازاء هر يك تا دو س       .  بيداري است 

در اين  .  خواب آورهاي ضعيف جهت كمك به خواب در شب هاي نخست بعد از رسيدن به مقصد توصيه مي شود                   
مسافرت ها از خوردن نوشابه هاي گازدار و غذاي سنگين و نشستن طوالني مدت بر روي صندلي بايستي اجتناب                    

 جهت پروازهاي   32 جهت پروازهاي داخلي و تا هفته           36 خانم هاي باردار، سفرهاي هوايي تا هفته           در.  نمود
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 متر براي خانم هاي باردار مجاز        4500با توجه به شرايط خاص پرواز در ارتفاع بيش از               .  بين المللي جايز است  
 .نمي باشد

 بيماري حركت
است حالت تهوع و استفراغ ناشي از تحريك           به دنبال تكان ها و حركت هاي فراوان در سفر ممكن              

) Dimenhydrinate(مي توان با مصرف داروهايي چون ديمن هيدرينات         .  سيستم حفظ تعادل گوش عارض شود     
ديسك هاي پالستيكي كه به طور مستمـر اسكودامين       .  از اين حالت پيشگيري نمود    )  Mecloizine(يا مكلوايزين   

)Scqodamine (ي كنند مي توان بيماري حركت را درمان نمودرا در پوست تزريق م. 

 بيماري ناشي از ارتفاع
در اين موارد بهترين اقدام، نوشيدن مايعات و         .  رفتن به ارتفاعات نياز به زمان براي تطابق پذيري دارد           

د مصرف استازوالمي .  از مصرف غذاهاي سنگين، فعاليت زيـاد و سيگار بايستـي خودداري كــرد           .  استراحـت اسـت 
)Acetazolamide ( حل اين مشكالت كمك كننده است  روز بعد در2در روز موعود تا. 

 آفتاب سوختگي و گرما زدگي
براي پيشگيري از گرما زدگي بهتر است از حضور طوالني مدت با فعاليت شديد در معرض آفتاب                         

جهت پيشگيري  .   باشدمصرف غذاهاي پرنمك و نوشابه هاي حاوي نمك جهت پيشگيري مهم مي           .  خودداري نمود 
  نيم ساعت تا   B و   Aاز آفتاب سوختگي استفاده از ضد آفتاب پارافينه وسيع در پيشگيري از اثر اشعه ماوراء بنفش                  

نوع مقاوم در برابر آب بهتر است و هريك تا سه ساعت بعد از استفاده                .  يك ساعت قبل از بيرون رفتن الزم است       
 . مي باشدSPF (15(ل فاكتور محافظتي برعليه خورشيد حداق. بايستي مجددا به كار برده شود
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 نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و تاثير آن بر بهداشت عمومي
 

 ين حاتميدكتر  حس
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 نوپديدي و بازپديدي را تعريف نموده مثال هاي مناسبي ارائه دهد 

 عوامل موثر بر نوپديدي و بازپديدي بيماري ها را نام ببرد 

 گذار اپيدميولوژيك را توضيح دهد 

 ثير پديده اِل نينو بر بهداشت عمومي را شرح دهدتا 

 نوپديدي، بازپديدي و ناپديدي بيماري ها در ايران را شرح دهد 

 تاثير نوپديدي و بازپديدي بيماري ها بر بهداشت عمومي را متذكّر شود 

 را تعريف نموده و شرح دهد»  و مخاطرات بيولوژيكلپدافند غير عام«عبارت  
 

 مقدمه و تعاريف
، آمادگي دفاع در مقابل      در مقابل مخاطرات بيولوژيك    (Passive defense)عامل    پدافند غير ظور از   من

مخاطرات بيولوژيك طبيعي يعني بيماريهاي نوپديد و بازپديد و تهديدهاي بيولوژيك عمدي يعني بيوتروريسم                   
 .است كه در اين گفتار و گفتار بعد به آن پرداخته مي شود

به طوري كه از زمان ابداع      .  ده   هاي نوظهور، نام ها و اصطالحات جديدي را مي طلبند       كشفيات جديد و پدي   
 O139  ،E. coli بيماري هاي، ابوال، هانتا، نيپا، كلرا        بازپديديِ و   نوپديديو به كارگيري واژه هاي نگران كننده        

O157:H7   ،ايدز ،HIV       ،مقاومت دارويي، توبركولوز مقاوم ،Leishmania/HIV  ،HIV/TB   حدود سه  .  .  .   و
از آغاز نوپديدي بيماري كروناويروسي جديد و به كارگيري           )  1391تابستان  (دهه و تا زمان نگارش اين گفتار           

) 1997( سال   15، كمتر از    آنفلوآنزاي پرندگان در انسان    سال و بيماري     10 كم تر از    (SARS)سارس  اصطالح  
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ا واژه مرتبط با نوپديدي به قاموس طب و بهداشت، اضافه               مي گذرد و عليرغم اينكه طي دهه هاي اخير، ده ه          
، تحقّق پيدا كرده است كه آنهم       آبله بيماري هاي عفوني، فقط در يك مورد، يعني         ناپديديگرديده، واژه اميدبخش    

با توجه به اينكه ممكن است به عنوان يك سِالح بيولوژيك، مورد استفاده جنگ افزاري قرار گرفته و در                             
 هاي نظامي قدرت هاي بزرگ، نگهداري شده باشد نمي توان قاطعانه بر ناپديدي آن پافشاري كرد، واقعيتي                زرادخانه

كه حاكي از عدم رهايي انسان از چنگال عوامل عفونتزاي قديمي و قرار گرفتن او در محاصره عوامل عفونتزاي                       
 را در مورد بيماري هاي عفوني كه       (Emerging)نوپديدي  در مجموع هرچند ممكن است واژه       .  نوظهور، مي باشد 

براي اولين بار در منطقه يا جمعيت جديدي عارض مي شوند و يا عوامل عفونتزايي كه قبال وجود داشته ولي اخيرا                      
به از ويروالنس بيشتري برخوردار گرديده و يا دستخوش مقاومت دارويي واقع شده اند نيز به كار ببرند ولي عمال                      

 و بر اساس     دهه اخير، تشخيص داده شده  است اِطالق ميگردد        2-3يدي كه عامل سببي آن ها طي     بيماريهاي عفوني جد  
 بيماري عفوني نوپديد، مواجه هستيم كه هريك از آن ها با توجه به نوع،                30اين تعريف در حال حاضر با بيش از          

ا از بين انسان ها، حيوانات،     وسعت و شدت تهديدي كه ايجاد كرده است و نيز بر اين پايه كه جامعه هدف خود ر                    
 HIV/AIDS و   SARSنباتات و يا هر سه انتخاب نموده است از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد به طوري كه                  

 قلم از كل موارد نوپديدي را تشكيل مي دهند ولي بيش از هر نوپديدي ديگري توجه محافل بهداشتي،                       2فقط  
، Eدر حاليكه عوامل نوپديد ديگري نظير ويروس هپاتيت           !  نموده انداجتماعي و اقتصادي جهان را به خود جلب           

 و  A(H5N1)، آنفلوآنزاي پرندگان    O139كلراي   ويروس هاي عامل تب هموراژيك برزيلي و ونزوئاليي، ويبريو        
 دهه، پا به عرصه وجود گذاشته و يا جزو معضالت بهداشتي قديمي              2-3عوامل بيماريزاي ديگري كه طي همين       

وده اند كه تحت تاثير تدابير كنترلي و ازجمله ارتقاء استانداردهاي زندگي در حد قابل قبولي فروكش كرده                     تري ب 
  شده اند، نيز طي اين چند     بازپديدبودند ولي در اثر شرايط و عوامل مختلفي امروزه مجددا طغيان كرده و اصطالحا               

ر آورده اند و در مجموع، بعضي از آن ها و ازجمله            سال مرگ و مير فراوان و زيان هاي اقتصادي بي شماري به با             
برخي از تب هاي هموراژيك، ايدز و سارس، بسياري از قربانيان خود را از بين كاركنان حرفه هاي پزشكي                          

 در عرض مدت كمتر از يك سال عده كثيري را مبتال، صدها نفر را به كام مرگ                   SARSبرگزيده اند به طوري كه     
بيش از يك سوم قربانيان خود را از         ر و بلكه اقتصاد جهاني را شديدا تحت تاثير قرار داده و               و اقتصاد چندين كشو   

 و خالصه اينكه ضمن تاييد اهميت جهاني، منطقه اي و          بين دست اندر كاران امور پزشكي و بهداشت، برگزيده است         
شده و نوپديدي عوامل ديگري      از بازپديدي بيماري هاي كنترل      مبادا و امثال آن     HIV/AIDSكشوري جهانگيري   

 از مدرنيزه كردن سيستم آب      مبادا.  غير از اين دو بيماري، غافل شويم و زيان هاي جبران ناپذيري را متحمل گرديم             
 مبارزه با جوندگان،     مبادا.   باشيم Eو فاضالب سراسر كشور غفلت كنيم و بار ديگر شاهد همه گيري هپاتيت                  

اموشي بسپاريم و شاهد بازپديدي و طغيان طاعون، تب هاي هموراژيك و                بندپايان و حشرات مضرّ را به فر         
و برخورد منطقي با آنها به بوته       )  1جدول  ( عوامل زمينه ساز نوپديدي و بازپديدي       مبادا.  بيماري هاي ديگري باشيم  

 . فراموشي سپرده شوند
ه طور مستقيم يا غيرمستقيم،      وزارت جهاد كشاورزي از بيماري هاي نوپديد حيوانات و گياهان كه ب            مبادا

 هيچيك از ارگان هاي ذيربط از تهديدهاي       مبادا.  بهداشت عمومي و اقتصاد انسان ها را تهديد مي كنند غافل گردد          
 كه آن هم نوعي نوپديدي و بعضا بازپديدي به           )بيوتروريسم(بيولوژيك برعليه انسان ها، گياهان و حيوانات مفيد         
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بادا سياستگذاران، قانونگذاران و ساير دست اندركاران امور اقتصادي، اجتماعي و              حساب مي آيد غافل شوند و م      
بهداشتي كشور اين واقعيت را ناديده بگيرند كه اقتصاد و سالمت، اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد و عدالت و اقتصاد و                       

             نظر قرار گيرند و همواره      امنيت ملّي همچون تاروپود جدايي ناپذيري هستند كه در تمامي سياستگذاري ها بايد مد 
ارزش يك مثقال پيشگيري به مراتب بيشتر از صد خروار درمان               به اين واقعيت انكارناپذير، توجه داشته باشيم كه         

 .حتي اگر بار سرمايه گذاري هاي بهداشتي و پيشگيرانه، با تاخير چندين ساله به سرمنزل مقصود برسد! است 

 و بازپديدي بيماري ها ـ عوامل موثر بر نوپديدي 1جدول 
 افرايش سفرهاي تجاري و غيرتجاري بين المللي •

 پيشرفت هاي صنعتي و ماشينيسم •

 جنگ، مهاجرت، فقر و رشد جمعيت •

 جنگل زدايي و ساير تغييرات فيزيكي در محيط هاي مختلف •

 مقاومت به آنتي ميكروبيال ها و قدرت انطباق ميكروب ها •

 برخي از اعمال جراحي و مصرف داروهاي سركوبگر ايمنيسركوب سيستم ايمني تحت تاثير  •

 بحران جنسي و تغيير در عادات جنسي جوامع مختلف •

 عدم پايبندي به اصول اخالقي و سوء استفاده از بيوتكنولوژي  •

 تغيير در ژنوم عوامل عفونتزا به طور طبيعي يا تصنّعي •
 

 ) The epidemiological transition( گذار اپيدميولوژيك
، يعني انتقال از سوي بيماري هاي عفوني و بيماري هاي ناشي از             گذار اپيدميولوژيك بال تصور مي شد    ق 

سوء تغذيه به سمت بيماري هاي مزمن و غيرقابل انتقال، يك فرايند يك طرفه بوده كه با غالب بودن بيماري هاي                    
اما هم اكنون مشخص    .   خاتمه پيدا مي كند     سري،معفوني به عنوان علت مرگ، شروع و با غلبة بيماري هاي غير           

شده است كه اين گذار و تغيير اپيدميولوژيك، يك فرايند پيچيده و پويا بوده و الگو هاي سالمت و بيماري يك                        
ضعيت اقتصادي ـ اجتماعي، وضعيت      و Demographic)  (جمعيت شناختي   جامعه از راه هاي مختلفي مثل وضعيت     

ضمنا مشخص شده است كه گذار         .  رات بيولوژيك، تحت تاثير قرار مي گيرد        صنعتي، فرهنگ، محيط و تغيي      
  و (Emerging)   نوپديدي، ،)Disappearing  (ناپديدي،اپيدميولوژيك، تنها يك روند انتقالي پيوسته            

همچنين گذار اپيدميولوژيك، يك فرايند يك طرفه،        .  يماري هاي مختلف نمي باشد    ب)  Reemerging  (بازپديدي
ه قبال   ك SARS  در حقيقت در بعضي اوقات حتي معكوس شدن اين روند، اتفاق مي افتد، مثال نوپديدي                نبوده و   

 .وجود نداشته و بازپديدي توبركولوز در مناطقي كه قبال كنترل شده است
ه بايد به آن توجه داشت اين است كه چندين مرحله از يك گذار اپيدميولوژيك،                    ك كته مهم ديگري  ن

زمان و در يك كشور، با هم اتفاق بيفتد به طور مثال ممكن است كاهش بيماري هاي عفوني                  ممكن است در يك     
غيرمسري ي  در بخشي از جمعيت، آهسته و ايستا بوده در حالي كه در قسمت ديگري از همان جمعيت، بيماري ها                  
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تفاق مي افتد و در حالي     اين وضعيت هنوز در بسياري از كشور هاي شرق مديترانه، ا         .  به سرعت در حال افزايش باشد     
كه بين قسمتي از جمعيت كودكان، شيوع بيماري هاي عفوني باال مي باشد در طبقه مرفّه همين جامعه، الگوي                      

 .بيماري ها كامال متفاوت است

 ) Emerging diseases( يماري هاي نوپديدب
طي سه دهه گذشته افزوده شده و       يماري هاي نوپديد، آن دسته از بيماري هاي عفوني هستند كه بر بروز آنها              ب
 و خود شامل بيماري هايي است كه اخيرا در تمام يا گوشه اي از              اي نزديك، رو به افزايش خواهد گذاشت       يا در آينده  

 . ث گرديده اندادجهان، پديدار شده و يا در مناطقي كه قبال وجود نداشته، ح
درمان مي شده ولي اخيرا نسبت به دارو هاي        اين اصطالح، همچنين به بيماري هايي كه قبال به آساني            

  .، به تعدادي از آن ها اشاره شده است2آنتي ميكروبيال، مقاوم گرديده اند نيز اطالق مي گردد و در جدول 
AIDS نقص ايمني انساني، ايجاد مي شود و تا         س وسيله ويرو  كي از بيماري هاي نوپديد است كه به        ي 

 ميليون مورد آن تخمين زده شده و تب هاي         70 بيش از    2011ته بود ولي تا سال       ميالدي كامال ناشناخ   1981سال  
كي ديگر از آنها است كه در آفريقا، آسيا، آمريكاي التين، اياالت                 ي Ebola  خونريزي دهنده ناشي از ويروس     

ئير و سودان،    درصد كشندگي، در كشور هاي ز     80 با قدرت    1976متحده، به اثبات رسيده و براي اولين بار در سال            
 ميالدي است كه در مدت كوتاهي بيشترين زيان هاي           21 اولين نوپديدي در قرن       SARSحادث شده است و      

بهداشتي، اقتصادي و سياسي را بر نظام اداري بعضي از كشورها تحميل كرده  است و در اين كتاب به طور مفصل                      
 .و گونوكوك  مقاوم به دارو نيز جزو عوامل نوپديد هستند. . . ضمنا توبركولوز، سالمونلوز، . به آن پرداخته شده است

ي دهه گذشته، مقاومت بيماري ها نسبت به دارو هاي آنتي ميكروبيال، به نحو چشمگيري افزوده شده و                 ط
 كلرا، اسهال هاي خوني و پنوموني ها اعمال كرده است، تا          ،اثرات مرگباري بر كنترل بيماري هايي نظير سل، ماالريا       

ا كه افراد مبتال به اين گونه عفونت ها مدت زمان بيشتري، رنج مي برند، بر دوره تداوم طغيان هاي مربوطه                        آنج
 .افزوده شده و احتمال بروز مرگ ناشي از بيماري هاي حاصله نيز افزايش يافته است

آساني از  رگانيسم هاي مقاوم، فاقد هر گونه حد و مرز طبيعي هستند و طي مسافرت هاي هوايي، به                     ا
رشد جمعيت و مسافرت هاي بين المللي، مهاجرت هاي مداوم       .  دورترين نقاط جهان به ساير مناطق منتشر مي گردند       

 حاضر بيش از هر زمان ديگري در         الو افت و خيز پناهندگان به اين مفهوم است كه سرنوشت مردم جهان در ح                
ك شده اند و لذا جابجايي انسان ها، راه غالبي است كه           تاريخ به هم گره خورده و ملت هاي مختلف به هم نزدي           لطو

باعث انتشار سريع بيماري ها نه فقط از فردي به فرد ديگر بلكه از قاره اي به قاره ديگر، از طريق هوا، ذرات                             
 .قطره اي، تماس جنسي و يا تماس مستقيم مي گردد

 1365شاره كرد كه در سال       ا   HIV   از عفونت ناشي  مي توان به ايدز و      بيماري هاي نوپديد در ايران   ز  ا
ه اولين همه گيري آن در زمستان       ك E  هپاتيتاولين مورد آن در يك كودك مبتال به هموفيلي، به اثبات رسيده و               

 ي شمسي در كرمانشاه، اتفاق افتاد و بطور همزمان در فريدون شهر اصفهان نيز با وسعت خيل                  1370 و بهار    1369
 در كرمانشاه   1379 كه در سال     همه گيري فاسيوليازيس انساني در غرب كشور      اولين   محدودتري حادث گرديده و   

 رخ داده است و از آنجا كه واژه نوپديدي به ظهور سويه هاي مقاوم به دارو نــيز اطالق مي گــردد به همه گيــري
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 زاي نوپديد در سطح جهان وامل عفونت عرخي ازب ـ 2جدول 

م عامل عفونتزاان سال تشخيص بيماري حاصله  

 وتاويروس                ر 1973  كودكان علل مهم اسهال در يكي از

 ريپتوسپوريديوم          ك 1976  اسهال حاد و مزمن تكياخته هاي مولد يكي از

 پنوموفيال            ژيونالل 1977 بيماري كشنده لژيونرها ميشود نوعي باكتري كه باعث ايجاد

 يروس ابوال                و 1977 ميشود% 80 هموراژيك با ميزان كشندگي تب باعث ايجاد

ه كشنده اي همراه با      وتب خونريزي دهنده بالق      باعث ايجاد 
 سندروم كليوي ميشود

 انتاويروس               ه 1977

 امپيلوباكتر ژژوني        ك 1977  نوعي باكتري با قدرت توليد اسهال

 HTLV-1 1980  وسمي  لنفومل

استافيلوكوك آرئوس مولد     1981 سندروم شوك توكسيك استافيلوكوكي
 توكسين

 O157H:7شريشيا كولي ا 1982 سهال خوني ا

 hairy cell   1982 HTLV-2 وسميل

 بورليا بورگ دورفري 1982 بيماري اليم

 ليكوباكتر پيلوري         ه 1983  اولسر و كانسر معده

   (HIV) امل ايدزيروس عو 1983 يدزا
    E يروس عامل هپاتيتو 1988  رقاني

    C يروس عامل هپاتيتو 1989 يماري و كانسر كبدب

    Guanarito يروسو 1991  ب خونريزي دهنده ونزوئالييت

    O 139يبريو كلراي و 1992 ي كلراهمه گير

    Sabi يروسو 1994  ب خونريزي دهنده برزيليت

    8رپس ويروس انساني ه 1995 وم كاپوزي در ايدزمرتبط با سارك
 يزاويروس استراليايي      ل 1996 آنسفاليت كشنده

2006و 1997 آنفلوآنزاي شديد و كشنده در ماكيان ها و انسان  نفلوآنزاي پرندگان       آ

 Nipah يروسو 1999  نسفاليت كشندهآ

   SARS يروسو 2002  نوموني آتيپيك، ديسترس تنفسيپ

 A(H1N1)آنفلوآنزاي  2009 آنفلوآنزاي فصلي
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 در سال هاي گذشته در سطح كشور و به           تب روده ناشي از سالمونال هاي مقاوم به چند دارو         مقطعي و گذراي    
 در  2 يادآور مي شود كه شرح بيماري هاي نوپديد مندرج در جدول                .اييمنم نيز اشاره     توبركولوز مقاوم موارد  

 . آمده است“، از همين مولفنوپديدي و بازپديدي بيماريها و سالمت حرفه هاي پزشكي” مجلدهاي چهارگانه

 ) Reemerging diseases (يماري هاي بازپديدب
، مجددا طغيان   ليماري هاي بازپديد، آن دسته از بيماري هاي عفوني هستند كه در مناطق تحت كنتر               ب

 علّت غفلت از ادامه فعاليت هاي كنترلي و احساس امنيت             كه طي چند سال اخير به       بيماري سل نموده اند، نظير   
كاذب ناشي از اين پندار كه اقدامات كنترلي قبلي، تاثير دايمي به جا گذاشته است، در بعضي از كشورها مجددا بر                       

افزايش يافته و   %  20 حدود   1985-1992ميزان بروز آن افزوده شده و مثال در اياالت متحده طي سال هاي                  
 . كه به علت آشفتگي هاي اقتصادي ـ اجتماعي در شوروي سابق، مجددا مسئله ساز، شده استديفتريي همه گير

،  و   El Ninoعواملي نظير تراكم جمعيت، مهاجرت انسان ها، تغيير در تعادل اكولوژيك تحت تاثير پديده               
 و افزايش بيماري هاي     ساير حوادث جوي، تسهيل در تكثير حشرات ناقل و مخازن حيواني، مهاجرت حيوانات                 

مشترك، متوقف شدن واكسيناسيون دام ها و بيماريابي در حيوانات، فراموشي و از قلم افتادگي اجراي بعضي از                       
برنامه هاي بهداشتي تحت تاثير استرس ناشي از جنگ و حوادث مشابه و ازجمله توقف واكسيناسيون هاي رايج،                    

 .  بوده اند مي گرددباعث بازپديدي بيماري هايي كه تحت كنترل
، تا به حال باعث بازپديدي بعضي از بيماري هاي             تغييرات اكولوژيك بر اساس گزارش هاي موجود،        

 و گرم شدن هوا در بعضي از مناطق ساحلي، شرايط             El Ninoپديده  عفوني گرديده است، مثال به دنبال وقوع         
 و محيط مناسبي را جهت زندگي آزاد  ويبريو كلرا             براي رشد بي رويه بعضي از جلبك هاي ساحلي، مهيا گرديده           

(Free living)                 يادآور مي شود كه   .   و تكثير آن در محيط خارج و بروز بعضي از همه گيري ها فراهم نموده است
 در محيط آب به نوعي جلبك، حلزون سخت پوست و زئوپالنكتون ها            ويبريو كلرا مطالعات اخير حاكي از آنست كه       

رايط مساعد دما، غلظت امالح و وجود مواد غذايي مناسب، تكثير يافته و بدينوسيله به مدت                     متصل شده در ش    
 يا نهفته و بدون نياز به انسان به حيات خود ادامه مي دهد و                  آزادزيچندين سال در چنين محيطي به صورت          

هاي بارزي كه مي توان در      يكي از مثال   .  نهايتا تحت شرايطي منجر به بروز همه گيري و بازپديدي كلرا مي گردد            
اين بيماري كه به مدت     .   مي باشد 1991مورد بازپديدي كلرا ارائه داد وقوع همه گيري آن در قاره آمريكا در سال                

 ميليون نفر و مرگ يك      3/1 باعث ابتالء بيش از      1991-95چندين دهه در آن قاره حادث نشده بود طي سال هاي           
حرارت و رطوبت هوا باعث مساعد شدن شرايط توليد مثل و تكثير آنوفل و                  همچنين تغيير در    .  هزار نفر گرديد  

 و  (Aedes egypti)  تب زرد  در برخي از مناطق شده و اينگونه شرايط، موجب تكثير حشره ناقل              ماالريابازپديدي  
 .بازپديدي تب زرد نيز گرديده است

تب ، در استان خوزستان،      سالكو    ديفتري، مي توان به همه گيري      بيماري هاي بازپديد كشور    ازجمله
.  .  .  در بين رزمندگان اعزامي از نقاط مختلف كشور به اطراف كرمانشاه طي دوران جنگ عراق با ايران                    پاپاتاسي

 استان گيالن كه با ابتالء حدود ده هزار نفر از ساكنين آن منطقه، بزرگترين اپيدمي                    فاسيوليازيسو همه گيري   
 كه با توجه به اينكه در گفتارهاي بعدي كتاب حاضر           .، اشاره كرد  !ي به حساب مي آيد     بيماري در طول تاريخ پزشك    
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 .به شرح بعضي از آن ها پرداخته شده است در اينجا از توضيح بيشتر خودداري مي گردد

 ) Disappearing diseases( يماري هاي ناپديدب
بال به فراواني وجود داشته ولي در حال حاضر         ي هاي عفوني هستند كه ق    رآن دسته از بيما   يماري هاي ناپديد،   ب

 مثال زنده اي است از يك بيماري       آبله  .  يا كامال ريشه كن شده و يا به سرعت، در دست حذف و ريشه كني مي باشند                
عفوني با انتشار جهاني كه در سايه مبارزه اي جدي و مداوم و صرف بودجه هاي چشمگير از طرف كشورهاي                        

ميالدي در كشور سومالي، به       1977صا آمريكا و شوروي، آخرين مورد طبيعي آن در سال            مختلف جهان و مخصو   
ضمنا بيماري هايي نظير    .  عالم گرديد  ا WHO   ريشه كني جهاني آن از طرف         1980اثبات رسيد و در سال        

 .د مي باشن"ناپديدي"و شاگاس نيز كانديد . . . پوليوميليت، جذام، دراكونكوليازيس، اونكوسركيازيس 
 در شيراز اتفاق افتاد،      1351 كه آخرين مورد آن در سال          آبلهر   ب ، عالوه بيماري هاي ناپديد كشور  ز  ا

 سال ها است كه حتي     1996ر سال    د WHO  ، اشاره كرد كه بر اساس اعالم رسمي        دراكونكوليازيسمي توان به   
خير به كمتر از يك مورد در هر ده          كه تعداد موارد آن در سال هاي ا       جذاميك مورد جديد آن گزارش نشده است و         

  و B  هپاتيتهزار نفر جمعيت رسيده و طبق اعالم رسمي سازمان جهاني بهداشت، به سطح حذف، رسيده ايم و                    
  . كه طبق برنامه هاي سازمان جهاني بهداشت به سوي حذف و ريشه كني آنها به پيش مي رويمپوليوميليت

 ناپديدي نهايي آن در گرو محدوديت مخازن آن و سهولت           شايان ذكر است كه ريشه كني يك بيماري و        
 .قطع زنجيره انتقال است و در همه بيماري هاي عفوني و بويژه در زئونوزها بسيار مشكل مي باشد

  و تاثير آن بر بهداشت عمومي )The El Nino Phenomenon(پديده اِل نينو 
 و ديگر بحران هاي جوي و بهداشت انسان        ل نينو اِطي چند سال اخير، توجه روزافزوني به مرتبط دانستن          

و نوپديدي و بازپديدي بيماري ها معطوف شده و برخي از مطالعات نشان داده است كه به موازات بحران هاي جويِ                   
 . ممكن است تغييراتي در ميزان بروز و شيوع بيماري ها رخ دهد" اِل نينو"يك دوره 

اين واژه،  .  ن اسپانيايي آمريكاي التين به تولّد مسيح، اطالق ميشود         اِل نينو واژه آشنايي است كه در زبا        
بيانگر يك اختالل در جريان آبهاي اقيانوسي در حاشيه ساحل غربي آمريكاي جنوبي است كه مي تواند در حوالي                    

از مواد  اين آشفتگي، نتيجه جريان آب سرد غني        .  زماني كريسمس رخ دهد و از اينرو به اِل نينو معروف شده است             
كه مواد غذايي كمي    ( است كه به وسيله جريان گرم اقيانوس از طرف شرق            Humboldtغذايي در نواحي ساحلي     

  شروع  1877حوادث ال نينو كه از سال ). 2 و 1نقشه هاي (كه از پاسيفيك استوايي مي آيد جايگزين ميشود ) دارد
 و هر بار همراه با كاهش فاجعه آميز در ميزان ماهيگيري            شده بطور متوسط، هر سه تا پنج سال يكبار تكرار گرديده          

 ).1شكل (در سواحل اقيانوس آرام در آمريكاي جنوبي و زيان هاي اقتصادي و بهداشتي ناشي از آن بوده است 
 جزر و مد آتمسفري گسترده اي است كه روي اقيانوس آرام             (Southern Oscillation)نوسان جنوبي   

 تغيير در فشار، با نوساناتي در قدرت وزش بادها، جريانهاي اقيانوسي، دماي سطح دريا و. باشداستوايي، متمركز مي 
  و آب هاي گرم اِل نينو، جزئي از پديده اقليمي مشابهـي SO. بارش در نــواحي اطراف، همراه مي باشــد
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  بر اكوسيستم و رونق اقتصاديEl Nino ـ تاثير پديده 1شكل 

 

  ـ جريان طبيعي آب در اقيانوس آرام1نقشه 
 

آب گرمآب سرد

 بادهاي تجاري

 بادهاي تجاري

ود ـفعال بودن اكوسيستم، وج:  شرايط طبيعي
تعداد زياد ماهي در سواحـــل و رونق اقتصادي 

كاهش فعاليـــت  : El Nino شرايط
جمعيت ماهي ها در اكوسيستم، كاهش

 سواحل و عدم رونق اقتصادي
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  El Nino ـ جريان آب، طي پديده 2نقشه 
 

 

  ـ طوفان شن و مرگ احشام در استراليا2شكل 
 

 آب گرم

 جريان آب گرم به سمت شرق

افزايش دما
توقف بادهاي تجاري
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   خشكسالي در بوتسوانا                                        سيل در اكوادور                                  

  در نقاط مختلف جهانEl Nino  ـ اثرات متضاد پديده 3شكل 

 
 حتي اقليم هاي دوردست را تحت تاثير قرار         ENSO.   اطالق ميشود  ENSO (El Nino/SO)هستند كه به آن     

 ي هانتاويروسي سندروم تنفس مي دهد و بدينوسيله در نوپديدي و بازپديدي بيماري ها مداخله مي نمايد مثال طغيان             
زيرا در اثر تغييرات اقليمي ناشي از آن        .   ميالدي به دنبال وقوع پديده جوي اِل نينو در آمريكا رخ داد            1993در سال   

به طرز بي سابقه اي بر جمعيت موش هاي مخزن در جنوب غربي آن كشور افزوده شد و زمينه را براي ابتالء انسان                     
 جنوب شرقي، بخش هايي از استراليا و قسمت هايي از آفريقا و بارش سنگين             ضمنا خشكسالي در آسياي   .  مهيا نمود 

 مشاهده شده است، ضمن اينكه       El Ninoو سيل در نواحي لم يزرع آفريقا و آمريكاي جنوبــي در ارتباط با                  
شمالي بادهاي موسمي تابستاني در هندوستان، برخي اوقات كاهش يافته و زمستان ها در غرب كانادا و بخش هاي                  

در مجموع، طي اين سال ها پي آمدهاي نامطلوبي كه در تعقيب خشكسالي،            .  اياالت متحده آمريكا ماليم تر ميشوند    
خشكسالي، (حادث ميگردد در سراسر جهان تا دو برابر افزوده شده است و ارتباط اغلب حوادث غيرمترقبه طبيعي                    

و نوپديدي و بازپديدي بيماري هاي     )  2-4 ها ـ تصاوير    و آتش سوزي جنگل   .  .  .  سيل، رانش زمين، طوفان، كوالك      
عفوني و پديده مورد بحث، به اثبات رسيده و مطالعات متعددي كه تاكنون انجام شده است ارتباط چشمگيري را                      

 و آشفتگي هاي جوي مشابه، بهداشت      El Nino.  ، حوادث اقليمي و بهداشت انسان نشان داده است         ENSOبين  
از طريق بالياي طبيعي و طغيان هاي بيماري هاي عفوني مربوطه تحت تاثير قرار ميدهند ولي                  انسان را عمدتا     
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 هستند غيرممكن است    El Ninoتخمين اينكه چه تعدادي از مرگ هاي انساني و ناخوشي ها مستقيما مرتبط  به                
معيت، ازدحام بيش از حد،     چرا كه اثرات بهداشتي، از تداخالت پيچيده حوادث جويِ غيرطبيعي با عواملي نظير ج               

 .وضعيت بهداشتي و زيربناي بهداشتي ناشي ميشود
El Nino                  ممكن است سبب افزايش يا كاهش مشخصي در بارندگي شود كه ميتواند به بالياي طبيعي 

به عالوه، وزش بادهاي قوي نظير گردبادها ممكن است در تعداد وشدت            .  نظير سيل ها و خشكسالي ها منتهي گردد     
 رخ دهد و در برخي نواحي خاص، بارزتر            ENSOاين اثرات مي تواند در فواصل زيادي از پديده            .  ش يابد افزاي

اين باليا ممكن است سبب صدمات مستقيم و مرگ هايي شوند، محصوالت كشاورزي و امالك را                      .  مي باشد
 .ذيرتر نمايندتخريب كنند، منجر به قحطي و توقف توسعه شوند و  جوامع آسيب پذير قبلي را آسيب پ

El Nino    با ايجاد خشكسالي، باعث آتش سوزي جنگل ها در منطقه اندونزي گرديده و               1997 در سال ،
توانسته است منجر به افزايش واضح مراجعات پزشكي به علت بيماري تنفسي در بيمارستان عمومي كواالالمپور و                  

  وسيله فعاليت انساني ايجاد شده اند ولي فقدان         اين آتش سوزي ها عمدتا به    .   در مالزي گردد   Sarawakدر استان   
بارندگي هاي فصلي، منتهي به گسترش آنها در نواحي وسيعي شده است و حتي جنگل هاي باراني دست نخورده را                   

شايان ذكر است كه بر اساس تجربيات چند ساله اخير، مشخص شده است كه                  .  نيز تحت تاثير، قرار داده است      
 . ماه به طول مي انجامد12-18 سال يك بار تكرار مي شود و هر بار به مدت 2ـ7 هر El Ninoپديده 

 
                 طوفان در جزاير  هاوائي                          آتش سوزي در جنگل هاي استراليا                  

  در نقاط مختلف جهانEl Nino ـ  اثرات متضاد پديده 4شكل 
 

مشابهي در جنگل هاي باراني آمازون مشاهده شده كه يك تهديد اكولوژيكي عمده را               آتش سوزي هاي   
در حال حاضر، قحطي مرتبط با خشكسالي، كشورهايي         .  براي كشاورزي و هم جوامع بومي سنتي مطرح مي كند          

بي در   باعث سيل هاي بسيار مخرّ     El Nino،  1997ـ98در سال هــاي   .  نظير سودان و فيليپين را تهديد مي كند       
 . آمريكاي جنوبي گرديده است و اكوادور و پرو تحت تاثير بيشتري قرار گرفته اند

تاثير تغييرات اقليمي بر بيماري هاي عفوني و بويژه بيماري هاي منتقله از طريق بندپايان خونسرد                      
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(poikilothermic)               ي     نظير پشه ها و كنه ها كامال به اثبات رسيده است و مداركي قوي از ارتباط بين تغييرات جو
 و بيماري هاي اسهالي اپيدميك نظير كلرا و        Riftو افزايش در ميزان بروز بيماري هاي عفوني نظير ماالريا، تب دره            

 .شيگلوز وجود دارد
حوادث اِل نينو در بعضي از مناطق جهان روي كنترل ماالريا نيز تاثير داشته است، زيرا آشفتگي هاي                      

و از اينرو توانايي بالقوه انتقال بيماري را متاثر               مثل ناقل را تحت تاثير قرار ميدهند          جوي، مكان هاي توليد   
مناطق، افزايش واضحي از ميزان بروز ماالريا طي بحران هاي شديد            مشخص شده است كه تعدادي از     .  مي سازند

 تر، بلكه شديدتر نيز باشند چرا كه        طغيان ها ممكن است نه فقط گسترده     به عالوه،   .  مرتبط با اِل نينو را تجربه ميكنند      
افزايش ميزان بروز ماالريا همزمان با حوادث       .  ممكن است جمعيت هاي تحت تاثير، سطح ايمني بااليي نداشته باشند         

ENSO                         از سراسر جهان ثبت شده اند، وقوع چنين اپيدمي هايي در بوليوي، كلمبيا، اكوادور، پرو و ونزوئال در 
از نظر تاريخي، در    .  ندا در آفريقا و در پاكستان و سريالنكا در آسيا به اثبات رسيده است                آمريكاي جنوبي در روا   

 برابر  5منطقه پنجاب در شمال شرقي پاكستان، خطر اپيدمي هاي ماالريا طي سال هاي بعد از يك اِل نينو حدود                     
برابر، افزوده گرديده، اين خطراتِ      افزايش يافته و در سريالنكا، خطر اپيدمي ماالريا طي يك سال اِل نينو، چهار                 

افزايش يافته، همراه با سطوح باالتر از ميانگين بارش در پنجاب و سطوح كمتر از ميانگين بارش در سريالنكا بوده                     
 .در آمريكاي جنوبي و رواندا ارتباط بارندگي هاي سنگين، با اپيدمي هاي عمده ماالريا به اثبات رسيده است. است

.  ميكند وباد دارد كه اشاره به يك ارتباط نزديك ميان تغييرات جوي به دليل اِل نينو و                 شواهد ضمني وجو  
به طوري كه پس از     .   وضعيت مضمحل كننده اي از وبا در شاخ آفريقا وجود داشته است             1997اكتبر  /    از سپتامبر 

 موارد و مرگ هاي ناشي از       بارندگي هاي سنگين و سيل ها، اغلب كشورهاي اين منطقه افزايش ناگهاني در تعداد             
 مورد مرگ در تانزانيا گزارش گرديده است        2231 مورد وبا با     40249، تعداد كلي    1997در سال   .  وبا را گزارش كرده   

 مورد مرگ، و سومالي     555 مورد وبا و     17200كنيا  ).  1996 مورد مرگ در سال      35 مورد وبا و     1464در مقايسه با    (
   شاخ  كشورهاي حاشيه   گزارش كردند و ديگر    1997گ را به دليل وبا در سال          مورد مر  252 مورد وبا و     6814

 در قاره آمريكا، به دنبال وقــــوع. آفريقا نظير جمهوري دموكراتيك كنگو و موزامبيك نيز از معركه به دور نماندند
يك .  سابقه اي منجر گرديد   شروع به افزايش نموده و سپس به همه گيري بي          1997اِل نينو، تعداد موارد وبا در سال       

 ارتباط   1994مطالعه براي آزمودن ارتباط ميان دماي سطح دريا و اطالعات موردي وبا در بنگالدش طي سال                      
 .نزديك ميان اين دو متغير را ثابت كرده است

 رويكرد مجدد به بيماري هاي عفوني و گرمسيري
، بازپديدي و ناپديدي بيماري ها واقعيت دارد يا        در خاتمه اين گفتار، شايد طرح اين سوال كه آيا نوپديدي           

امروزه ميكروبيولوژيست ها، اپيدميولوژيست ها، متخصصين        :  چه شده است كه    !  خير؟ خالي از لطف نباشد       
بيماري هاي عفوني، دامپزشكان و بسياري از رشته هاي مرتبط با پزشكي و بهداشت، بار ديگر با عالقه و اشتياق                     

 مرور بيماري هاي ريشه كن شده، كنترل شده، كمياب و ناياب و بعضا نوپديد و بازپديد، نشان                   وافري به مطالعه و   
 به نوآموزي و بازآموزي اين بيماري ها         بيوتروريسممي دهند و با تشكيل كنگره، سمينار و پانل هاي مرتبط با               

ي مانده است و هرگز ممكن است       مبادرت مي كنند؟ و بيوتروريسم را كه در اغلب موارد در حد حرف و حديث، باق                



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها، حوادث و سوانح / 9كتاب جامع بهداشت عمومي                                                        فصل /  1337

 

 
 

 در سطح وسيعي تحقق نيابد جدي تلقي كرده و به ارتقاي آگاهي هاي خود مي پردازند؟
 
يا علت اصلي اين رويكرد جديد و تحول غيرمنتظره را نمي توان در اين واقعيت، جستجو كرد كه                  آ            

 نيافته و نخواهد يافت؟ و آنچه كه در طول             ناپديدي و ريشه كني واقعي بيماري هاي عفوني، هرگز تحقق         
 !  تاريخ پزشكي اتفاق افتاده است نوپديدي و بازپديدي اين بيماري ها بوده است؟

 
ميالدي، ريشه كن شده است در حاليكه ويروس         )  1980  (1977چگونه مي توان باور كرد آبله در سال           

 شوروي سابق و شايد هم در جاهاي ديگر           ،)WHO( سوئيس   ،)CDC(عامل آن را طي اين سال ها در آمريكا           
نگهداري كرده و پس از گذشت بيش از بيست سال به طور جدي نغمه هاي شوم احتمال استفاده جنگ افزاري و                      
حتي دستكاري ژنتيكي آن را سر داده و در حاليكه طي سال هاي اخير، در كتب معتبر رشته بيماري هاي عفوني و                      

 ميالدي در مجالت    2002-3 در مورد اين بيماري اكتفا مي كردند بار ديگر در سال               گرمسيري به اشاره گذرايي   
علمي پرتيراژي نظير نيوانگلند، طي چند شماره متوالي، چندين مقاله پربار در مورد آبله و واكسيناسيون آن منتشر                    

بازپديـدي مليوئيدوز و گالندرز،    س بايد فرض را براين بگذاريـم كه آبله، ريشه كن نشده است، احتمال             پ!  .  مي كنند  
وجود دارد، با اين همه كانون طبيعي ظاهرا خاموش طاعون كـه در سطح مملكت وجـود دارد هر لحظه ممكن                       
است بـا طغيان اين بيماري مواجـه شويـم و كابوس مـوارد استنشاقي بروسلوز، بوتوليسم، پسيتاكوز، تيفوس،                     

 به حقيقت بپيوندد، جذام و دراكونكوليازيس كه به گواهي سازمان جهاني              ممكن است .  .  .    آنتراكس، توالرمي و    
بهداشت، در سطح كشور به مرحله حذف رسيده است بار ديگر طغيان كند و سرنوشت پوليوميليتِ در دست ريشه                     

ثر كنترلي  كني، به سرنوشت آبلهِ ظاهرا ريشه كن شده، بپيوندد و در نهايت ضمن ارج نهادن به برنامه هاي بسيار مو                  
و ريشه كني و تقويت اينگونه برنامه ها بر اين باور باشيم كه ريشه كني واقعي ممكن است هرگز تحقق نيابد و                         

چه براين اساس، هرگز اين مباحث را از كتب درسي و برنامه هاي آموزشيِ سمينارها و كنگره ها حذف نكنيم و                        
ت مقابله با بيماري هاي عفوني باستاني و جديد را همواره داشته            كابوس بيوتروريسم، تحقق يابد يا نه آمادگي الزم جه         

 چرا كه كلّيه محافل پزشكي و بهداشت        ! و در عين حال طرح مسئله بيوتروريسم را نيز به فال نيك بگيريم              باشيم
و متخصصين بيماريهاي عفوني و گرمسيري، ميكروبيولوژيست ها، اپيدميولوژيست ها، متخصصين و متوليان                  

هرچند الزم است حداكثر    شت عمومي و مديران و مسئولين بهداشتي را به اين نتيجه مهم رسانده است كه                    بهدا
تالش خود را صرف ريشه يابي و ريشه كني بيماري هاي عفوني نمايند ولي حتي پس از ريشه كني هم از بازپديدي طبيعي                    

ري، تشخيص و درمان به موقع اين بيماري ها را داشته          يا عمدي آنها غافل نشوند و همواره آمادگي الزم به منظور پيشگي           
  0و هرگز مباحث مربوطه را از كتب درسي رشته هاي پزشكي و بهداشت، حذف ننمايند
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 ع بيولوژيك و اهميت آن در بهداشت عموميدفا
 

 دكتر  حسين حاتمي
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 تاريخچه بيوتروريسم را بيان نموده لزوم آمادگي جهت دفاع بيولوژيك، را متذكّر شود 

 را طبقه بندي كندعوامل سببي بيوتروريسم  

 عوامل سببي مهم بيوتروريسم را نام ببرد 

 تشخيص افتراقي طغيان طبيعي و حمله بيوتروريستي را شرح دهد 

 معيارهاي شك به بيوتروريسم را توضيح دهد 

 اصول پيشگيري از بيوتروريسم را شرح دهد 

 ا را توضيح دهدو مراقبت از بيماري ه) سندروميك(تفاوت بين مراقبت از عالئم و نشانه ها  

 ارتباط پدافند غير عامل و دفاع بيولوژيك را بيان كند 
 

 

 مقدمه و تاريخچه
عبارتست از ايجاد ترس و وحشت، با بهره گيري از عوامل زيست شناختي مختلف،                     "يوتروريسمب" 

گانيسم هاي بارتست از وسيله اي كه به منظور انتشار عمدي ار          ع  )Biological  weapon(  نگ افزار بيولوژيك ج
، به كار برده مي شود و      )آئروسل(مولّد بيماري يا فراورده هاي آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل يا به صورت افشانه                

بارتست از استفاده از عوامل بيولوژيك، اعم از باكتري ها، ويروس ها،           ع )(Biological  warfare  نگ بيولوژيك ج
 را هم به معني     "بيوتروريسم"واژه  ا به منظور اهداف خصمانه ولي در عمل،          و فراورده هاي آنه  ...  گياهان، حيوانات   

 .ارعاب و هم به مفهوم جنگ بيولوژيك، به كار مي برند

رچند بيوتروريسم، يكي از معضالت نوپديد بهداشت عمومي و عامل تهديد كننده كنترل عفونت، به                   ه 
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 جنگ افزار  ،)B. attack(مله بيولوژيك   ح با آن نظير     حساب مي آيد و طي دهه آخر قرن بيستم، واژه هاي مرتبط          
راي اولين بار   ب)  education  Biodefense(موزش دفاع بيولوژيك    آ  و)   (B. defenseفاع بيولوژيك دبيولوژيك،  

به فرهنگ واژه هاي پزشكي و بهداشت، افزوده شد ولي واقعيت اينست كه افكار و اعمال بيوتروريستي همواره در                    
جم، افراد افزون طلب و رقباي سياسي ـ اقتصادي از يك طرف و افكار مدافعه گرانه يا تالفي جويانه در                      اقوام مها 

افراد، ارتش ها و دولت ها و شخصيت هاي مورد تهديد، از طرف ديگر، از هزاران سال قبل وجود داشته و گاهي                        
كه اولين دائره المعارف      يره خوارزمشاهي ذختاب  كمثال در   .  ظاهر افسانه گونه و باورناكردني به خود گرفته است          

در قرن ششم هجري      اسماعيل جرجاني  يدسپزشكي به زبان فارسي محسوب مي شود و توسط دانشمند ايراني،              
عضي از ملوك، كنيزكان را به زهر، بپرورند چنانكه خوردن آن ايشان            ب":  شمسي، تاليف گرديده است آمده است كه      

يا به حيله ديگر به خصمي كه        )  هديه(اين از بهر آن كنند تا آن كنيزك را به تحفه              .  را عادت شود و زيان ندارد      
نيز در اوايل هزاره دوم ميالدي در          بن سينا او    .  .  .ايشان را بود برسانند تا به مباشرت آن كنيزك، هالك شوند              

تاريخ پزشكي ايران و       در كتاب   كتر الگود دمطلب مشابهي را بيان نموده ،            "انون در طب   ق"دائره المعارف    
. ناميده كه نوعي سم بيولوژيك به حساب مي آيد           "ند گياه اَلبِيش  هِ" ، سم مزبور را      سرزمين هاي خالفت شرقي  

رهنمود هاي جالب توجهي را در رابطه با پيشگيري از               فِ عالئي، خُجرجاني در كتاب ذخيره خوارزمشاهي و          
ين راه ارعاب و هالكت مخفيانه شخصيت ها و رقبا بوده است ارائه               كه در آن زمان رايج تر      بيوتروريسم گوارشي 

ساني را كه از اين كار، انديشه باشد احتياط آنست كه طعامي كه طعم آن قوي باشد                      ك  "داده، متذكر مي شود     
باشد نخورند، از بهر آنكه     )  تند(نخورند مثال طعامي كه سخت ترش يا سخت شيرين يا سخت شور يا سخت تيز                  

يكه خواهند كسي را چيز هاي زيانكار دهند، به چنين طعام هايي مزه آن بپوشند و لذا آنجا كه تهمت اينكار                       كسان
عالوه بر اينها به گواهي     .  .  .  .باشد هيچ نبايد خورد و اگر ضرورت افتاد چنان جاي گرسنه و تشنه حاضر نبايد شد                  

بيولوژيك به شهادت رسانده اند و حتي در قرن           تاريخ، بسياري از رهبران و شخصيت هاي مذهبي را با مواد                
باعث ابتالء تعداد     Kaffaا پرتاب اجساد قربانيان طاعون به داخل شهر         باتار،    تچهاردهم ميالدي نيروهاي مهاجم     

به هنگام محاصره شهر      وروي سابق شدر جنگ جهاني دوم و        اپنژزيادي از آنها و قتل عده كثيري از آنان گرديده،           
به طوري كه طي سال هاي     .  د بوسيله آلمان ها در سطح وسيعي از سالح هاي بيولوژيك، استفاده كرده اند           استالينگرا

با چهره اي ظاهرا بشردوستانه      نگلستانا در حمله فرانسوي ها به سرخپوستان بومي آمريكا نيروهاي            1767-1754
ي آغشته به ويروس آبله به آنان عده         به كمك سرخپوستان بومي برخاسته، با اهداي ملحفه، دستمال و پارچه ها            
به آلوده كردن علوفه حيوانات و         لمانآكثيري را به كام بيماري و مرگ مي كشاند، طي جنگ جهاني اول، ارتش                

احشامي كه براي متفقين ارسال مي شده است پرداخته، گوسفنداني كه از  روماني به روسيه ارسال مي شده اند را با                     
 راس قاطر متعلق به سواره نظام        4500خولدريا مالئي، آلوده مي كند و دست به آلوده كردن           باسيل آنتراكس و بور   

 در شهر منچوري چين، اهداف مرتبط با           1932-1945در سال هاي      اپنژفرانسه با بورخولدريا مالئي مي زند،        
 از آلوده كردن به باسيل       جنگ هاي بيولوژيك خود را در زندانيان اين شهر به آزمون مي گذارد و زندانيان را پس                 

كلرا، يرسينيا پستيس، ويروس آبله و ساير عوامل         آنتراكس، مننگوكوك، شيگال، بورخولدريا مالئي، سالمونال، ويبريو      
عفونتزا مورد مطالعه قرار داده تعدادي از شهرهاي كشور چين را مورد حمالت بيولوژيك، قرار ميدهد و منابع آب و                     

ياه زخم، شيگال، سالمونال، ويبريو كلرا و يرسينيا پستيس، مي آاليد و محيط هاي كشت                غذاي آنان را با عامل س      
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عوامل ميكروبي را به سوي خانه هاي مسكوني، پرتاب نموده و يا بوسيله هواپيما هاي نظامي و به صورت افشانه به                    
كك آلوده به باسيل طاعون را      سوي آنها شليك مي نمايد و حتي در حمالت هوايي خود هر بار حدود پانزده ميليون                

به سوي مردم آن كشور، رها مي نمايد و گاهي شراره هاي اين آتش افروزي، دامنگير خود او نيز مي شود به طوري                      
 در اردوگاه چكيانگ، حدود ده هزار نفر از افراد ارتش ژاپن دچار وبا، اسهال خوني و طاعون شده                    1942كه در سال    

 اين بيماري ها گرديده و بعدا مشخص مي شود كه منبع اين همه گيري ها را                      نفر آنان قرباني     1700حدود  
جنگ افزارهاي بيولوژيكي تشكيل مي دهد كه به منظور اهداف بيوتروريستي به وسيله خود ژاپني ها تهيه شده بوده                 

 را آلوده   نابع عظيم آب آشاميدني مردم    م  Bohemia در شمال غربي     1945در سال     لمانآاست و بار ديگر ارتش      
نيز بارها به توليد و مصرف اين سالح ها پرداخته با بهره گيري از               نگليس و آمريكا  او نيروهاي    به فاضالب مي نمايد  

تكنولوژي جديد به مدرنيزه كردن اين سالح ها پرداخته اند و در مجموع، اغلب كشورهاي صنعتي جهان و در راس                    
پن و كانادا انواع سالح هاي بيولوژيك را توليد و بعضا مورد استفاده نيز قرار              آنها روسيه، آمريكا، انگلستان، فرانسه، ژا     

داده اند به طوري كه از باسيل آنتراكس، هر شش كشور، از كوكوباسيل بروسال كشورهاي روسيه، آمريكا، فرانسه و                   
 ژاپن، انگلستان و آمريكا از       كانادا،  از كالميديا پسيتاسي، روسيه از مايكوباكتريوم توبركولوزيس، فرانسه، آلمان،             

بورخولدريا مالئي، فرانسه، ژاپن، انگلستان و روسيه از توكسين تتانوس، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسيه از ويبريو                    
كلرا، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسيه از يرسينيا پستيس، فرانسه، انگلستان، آمريكا و روسيه از ويروس ابوال، ژاپن از                   

 تب خونريزي دهنده كره اي، همة اين كشورها به جز آلمان از توكسين بوتولينوم، فرانسه، ژاپن،                     ويروس عامل 
ستافيلوكوك، ژاپن، از    ا B، انگلستان از آنتروتوكسين     )م كرچك س  (Ricin  انگلستان، آمريكا و روسيه از توكسين      

يتيس، ژاپن از عامل ماالريا،       آمريكا از قارچ كوكسيديوايدس ايم       ،)Tetrodotoxin(سم مار و توكسين ماهي        
، استفاده نموده يا به توليد آن       )Phytopathogens(آلمان از علف هرزه و آمريكا و روسيه، از پاتوژن هاي گياهان            

اقدام كرده اند و همه اين وقايع، حاكي از قدمت افكار و اعمال بيوتروريستي است ولي از آنجا كه طي چند سال                         
قاالت بي شماري در زمينه بيوتروريسم نگاشته         م   Internet و ايستگاه هاي مختلف     اخير در نوشته هاي پزشكي   

شده است و اخبار و اطالعاتي مبني بر توليد جنگ افزار هاي بيولوژيك و حتي استفاده از آنها بوسيله برخي از                          
كه الزم است   كشور ها در دست مي باشد و بدينوسيله بهداشت عمومي، تهديد شده است شكي باقي نمي ماند                     

ر برنامه آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي  گنجانده         د "نبه هـــاي پزشكي و بهداشتي دفاع بيولوژيك      ج ”درس
 .شود و آمادگي هاي پزشكي و بهداشتي الزم، كسب گردد

 وامل سببي بيوتروريسمع
 : اشاره ميگرددين عوامل را به صورت هاي مختلفي طبقه بندي نموده اند كه ذيال به برخي از آنها ا

  (Bio-modulator) براساس پاتوژن هاي تكثيريابنده، توكسين ها يا تعديل كننده هاي بيولوژيك ـ1
 . براساس هدف مورد نظر و استفاده ضد انساني، ضد حيواني و يا ضد گياهي ـ2
ولوژيك با قدرت   در طبقه بندي جدول يك به عوامل بي        .   براساس دارا بودن يا فقدان قدرت انتقال ثانويه            ـ 3

 . تكثيريابنده و قابليت انتقال و انتشار و بيماريزايي مختلف، پرداخته شده است
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   ـ عوامل سببي بيوتروريسم1دول ج

  :"الف"يژگي هاي گروه و

 ه آساني منتشر ميشوند و يا از فردي به فرد ديگر، انتقال مي يابندب •
  بهداشت عمومي، اعمال مي كنندوارد مرگ زيادي به بار مي آورند و اثرات مهمي برم •
 اعث ايجاد وحشت عمومي و از هم پاشيدگي جامعه، ميشوندب •
 هت جبران لطمات بهداشتي ناشي از آنها و سازماندهي مجدد، نياز به عمليات ويژه اي مي باشدج •

  :"الف"وامل بيماريزاي گروه ع

 ) عامل آبله(اريوال ماژور و •
   )عامل سياه زخم( اسيلوس آنتراسيس ب •
 )  عامل طاعون(رسينيا پستيس ي •
 )  عامل بوتوليسم(لوستريديوم بوتولينوم ك •
 )  عامل توالرمي(رانسيسال توالرنسيس ف •
 .يلوويروس هاف •

   تب هموراژيك ابوالـ 
   تب هموراژيك ماربورگـ 
 رنا ويروس هاآ •
 )  تب السا(  السا ـ 
 )  تب هموراژيك آرژانتيني(  جونين ـ 

  :"ب"يژگي هاي گروه و

 ا سهولت نسبي، انتشار مي يابندب •
 يماري با شدت متوسط و مرگ و مير پاييني به بار مي آورندب •
 ياز به اقدامات تشخيصي خاص و نظارت بعدي دارندن •

  :"ب"وامل بيماريزاي گروه ع

  Q)تب (وكسيال بورنتي ك •
   )بروسلوز(ونه هاي بروسال گ •
   )گالندرز(ورخولدريا مالئي ب •
 فايروس هاي آلو •

   آنسفاليت ونزوئالييـ 
   آنسفاليت اسبي شرقي و غربيـ 
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 لوستريديوم پرفرنژنسك •
 ستافيلوكوك  اBنتروتوكسينآ •
 ونه هاي سالمونالگ •
 يگال ديسانتريهش •
 O157:H7شريشيا كولي ا •
 يبريو كلراو •
 ريپتوسپوريديوم پارومك •

  :"ج"يژگي هاي گروه و

 مهندسي ژنتيك، قابليت تغيير به منظور توليد و انتشار            امل پاتوژن هاي نوپديدي كه با بهره گيري از        ش 
 : انبوه را دارا مي باشند، زيرا

 ر دسترس هستندد •
 ه آساني قابل توليد و انتشار مي باشندب •
اراي قابليت ايجاد بيماري در سطح وسيع، كشندگي زياد و اثرات تخريبي عظيم بر پيكره بهداشت                      د •

 عمومي، مي باشند

  :"ج"روه وامل بيماريزاي گع

 (Nipah)يروس نيپا و •
 يروس هاي هانتاو •
 يروس هاي عامل تب هاي خونريزي دهنده منتقله از طريق كنهو •
 يروس هاي مولّد آنسفاليت منتقله از طريق كنهو •
 يروس عامل تب زردو •
 .ايكوباكتريوم توبركولوزيس مقاوم به چندين داروم •

 
بايد از قابليت اطمينان      افزار بيولوژيك مناسب  نگ جالب توجه است كه براساس منطق نظامي ها يك           ج 

بااليي برخوردار بوده، قابل هدفگيري دقيق به سمت دشمن باشد، با قيمت نازل، قابل تهيه باشد، از قابليت توليد                      
افشانه پايدار برخوردار بوده و ضمنا باعث ايجاد همه گيري در سطح محدودي بشود و لذا بر اين اساس مناسب ترين                   

 آنسفاليت هاي اسبي،   ،Qفزارهاي موجود را شامل عوامل مولّد سياه زخم، طاعون، توالرمي، بروسلوز، تب                جنگ ا
 .تب هاي خونريزي دهنده و آبله، ذكر كرده اند

اهي يك عامل بيولوژيك، بعنوان يك ارگانيسم تغيير يافته بوسيله مهندسي ژنتيك كه مقاوم به تمام                   گ 
 ليت سرايت زياد و توانايي آسيب رساني به هزاران نفر است در نظر گرفته مي شود و لذا واكسن هــا و داروهـا با قاب
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  ـ  برخي از عوامل سببي بيوتروريسم، مخزن و راه انتقال آن ها2دول ج
  بيـــــامل  سبع  اريــــــــــــــــــــبيم  ـــزنـــــــــــــمخ راه انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 واريوال ماژور   آبله  انسان افشانه   ،آلوده  ، اشياءتماس  مستقيم

 باسيلوس  آنتراسيس    سياه زخم حيوانات  علفخوار  ، پوست  و استخوان  ، پشمتماس  مستقيم  با زخم  و ترشحات  آلوده

 يرسينيا پستيس    عونطا  شيجوندگان  وح عوني طا ، افشانه  هاي  ناشي  از پنوموني   ، گربهكك

كلوستريديوم    بوتوليسم   ، حيواناتگوارش  ، آلودگي  زخم  به  خاك  آلوده غذاهاي  كنسرو شده  حرارت  نديده
 بوتولينوم  

فرانسيسال توالرنسيس    توالرمي  حيوانات  وحشي  ، گزش    ، آب  و غبار آلوده ، خون  و نسوج  حيوانات ، پشهكنه
 ابوال و ماربورگ    تب  خونريزي  دهنده  نامشخص  ، انتقال  بيمارستاني  ، مني مستقيم  با خون  و ترشحات  بدن تماس

 السا  تب  السا  جوندگان  وحشي  ، مني  ، تماس  مستقيم  بابيماران  و ترشحات  آنانهوا، فضوالت  موش

 جونين    تب  خونريزي  دهنده  ؟جوندگان  وحشي ، پوست  حيوانات  ، بزاق  و الشه  متالشي  شده آلوده  به  مدفوع افشانه

 انتقال   ، ، حيوانات  مبتال و پشم  و پوست  آلوده          هوا، تماس  مستقيم  
 خون  و پيوند استخوان 

 ،  ، گربه  ، سگ احشام
   ، پرندگانوحوش

 كوكسيال بورنتي   Qتب  

 ، خوردن    سالم  آسيب  ديده  و مخاط    پوست  آلوده  با  تماس  مواد 
  ، ندرتا تماس  جنسي  ، افشانهمواد آلوده

 ، گاو، خوك           
  گوسفند، سگ

 بروسالها  بروسلوز

 مالئي   بورخولدريا )گالندرز(مشمشه    ، االغطر ، قااسب تماس  با حيوانات  آلوده  و نسوج  آنها، تماس  شغلي  در آزمايشگاه 

 ،  اسب            ،پشه  ، آئروسل  در آزمايشگاه نيش  پشه
  جوندگان

ويروس  آنسفاليت          آنسفاليت
ونزوئاليي  و اسبي          

 شرقي  و غربي  

كلوستريديوم    مسموميت  غذايي  انسان  و حيوانات غذاهاي  گوشتي  آلوده 
 پرفرنژنس  

      استافيلوكوك   مسموميت  غذايي  انسان  ، فراورده هاي  گوشتي  و پنير ، ساندويج ، ساالد، سوسشيريني

  )Bآنتروتوكسين  (
 سالمونالها  گاستروآنتريت  حاد  حيوانات  انسان آب  و غذاي  آلوده 

 شيگالديسانتريه   اسهال  خوني  شديد  انسان ق  شير و آب  آلوده  و مگس طري ، از ناقلين تماس  با بيماران  يا

، انتقال  شخص  به      ) ، شير، ميوه ها، سبزيها    گوشت(غذاي  آلوده     
 يق  آب  آلوده طر ص  و ازشخ

كوليت  خونريزي  دهنده      گاو، آهو، انسان
  بدون  تب

اشريشياكولي 
O157:H7  

 ويبريو كلرا  وبا  انسان  ، تماس  مستقيم آب  و غذاي  آلوده

يق  طر ، از    ، حيوان  به  انسان   انتقال  مدفوعي  ـ دهاني  انسان  به  انسان       
 ي آب  و غذاي  آلوده  و خودآالي

 ، گاو و ساير      انسان
  حيوانات

كريپتوسپوريديوم   كريپتوسپوريديوز
 پاروم  

 ويروس  نيپا    آنسفاليت  خوك تماس  مستقيم  با خوك  هاي  آلوده 

 ويروس  هانتا   تب  هموراژيك  جوندگان  از فضوالت  جوندگان  افشانه  ناشي

نسوج  حيوانات   ترشحات  بيماران  تماس  با       خون  و   ،تماس  با كنه
 مبتال

ويروس  تب  خونريزي      تب  هموراژيك  كنه
  )CCHF(دهنده  كنه اي 

 ، آلوده   نيش  پشه  هايي  كه  بوسيله  پستاندا ران  كوچك  يا خوك             
 شده اند

 ، ، پرندگان   پشه

  جوندگان
ويروس آنسفاليت    آنسفاليت

 كنه اي  

 ويروس  تب  زرد         گرفتاري  كبد  ، انسانپشه آيدس  نيش  پشه  آيدس  و ساير پشه  ها

 سل  مقاوم  به  چنددارو   سل  انسان تماس  مستقيم  با افشانه هاي  آلوده 
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سوء ظن و سعي و كوشش ما در ارتباط با بيوتروريستي بودن ماهيت يك حمله بيولوژيك بايد در حد بااليي                      ميزان
عالوه براين يك طغيان كوچك بيماري       .  ابل پيش بيني نمي باشند    چرا كه چنين حمالتي داراي الگوي ق        !  باشد

ممكن است به منزله اولين زنگ خطر بروز حمله بسيار عظيمي باشد و لذا تشخيص زودرس و برقراري اقدامات                      
 .پيشگيرنده اي نظير مصرف واكسن يا آنتي بيوتيك هاي موثر، مي تواند منجر به نجات جان هزاران نفر انسان شود

  ـ  مقايسه ميزان ناتواني و مرگ ناشي از انتشار عمدي يك هزار كيلوگرم از عوامل عفونتزاي                  3دول  ج
  مختلف

 
 رهاسازي در مسير باد موارد مرگ موارد ناتواني

 بر حسب كيلومتر

 بيمـــاري/ عامل 
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125000 

125000 

125000 

 

400 
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30000 
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+20 

++20 

 تب دره ريفت

 آنسفاليت كنه اي

 تيفوس

 بروسلوز

 Qتب 

 توالرمي

 آنتراكس

    

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000

تب دره
ريفت

آنسفاليت تيفوس بروسلوز Q تب توالرمي آنتراكس

ناتواني
مرگ

 ـ  مقايسه ميزان ناتواني و مرگ ناشي از انتشار عمدي يك هزار كيلوگرم از عوامل عفونتزاي                 1ودار    من
   مختلف

مل بيولوژيك را بر حسب ميزان كشندگي و ناتواني حاصل از آنها نيز                     مانطور كه قبال نيز اشاره شد عوا      ه
مالحظه مي گردد خاصيت كشندگي باسيل سياه زخم،       1 و نمودار    3طبقه بندي مي كنند و لذا همانگونه كه در جدول         
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 .كمتر استز بسياري از بيماري هاي ديگر  اQخيلي بيشتر از عامل توالرمي و اين خاصيت بروسال و عامل تب 
 2در طول يك خط       سپور آنتراكس ا كيلوگرم   50ازمان جهاني بهداشت تخمين زده است كه رهاسازي         س 

 مورد مرگ مي شود كه در مقايسه       9500 مورد عفونت و     125000 نفري باعث    500000كيلو متري در يك جمعيت      
 100ده است كه در تعقيب آزادسازي       سازمان مزبور، تخمين ز   .  با ساير جنگ افزارها رقم عظيمي را تشكيل ميدهد        

 ميليون نفر به هالكت خواهند      3 هزار تا    130كيلوگرم افشانه حاوي اسپور آنتراكس بر فراز شهر واشنگتن، حدود            
 نگاهي به حادثه دلخراش همه گيري سياه       0مي باشد  هيدروژنيمب  ب  رسيد كه قابل مقايسه با قدرت تخريبي يك        

دهنده قدرت    نفر، جان خود را از دست دادند هم نشان            66سيه كه طي آن       در رو  1979زخم تنفسي در سال      
الح هاي س تخريبي اسپور سياه زخم، به عنوان يك سالح بيولوژيك است و هم دليل واضحي بر اين مدعا كه                       

ر يك موسسه   اين همه گيري در حالي رخ داد كه د         .بيولوژيك را از سال ها قبل ساخته وبه مقادير فراواني انبار كرده اند          
كه ظاهرا به نام موسسه تحقيقات بيولوژيك، دائر بوده است طوفان سهمگيني باعث شكسته شدن شيشه تعدادي                   

 روز بروز   3ـ4از پنجره ها و پراكنده شدن مقادير زيادي پر مرغ يا ساير پرندگان در فضا و به دنبال آن در عرض                        
در كسانيكه در معرض وزش باد در محدوده مكاني مزبور          يك بيماري تنفسي شبيه به عفونت هاي تنفسي ويروسي         

بوده اند مي شود و هرچند همگي ظاهرا در عرض چند روز بهبود مي يابند ولي به فاصله كوتاهي مجددا همان عاليم                   
 با شدت هرچه تمام تر بروز نموده عده زيادي از آنان را در تابلو مدياستينيت خونريزي دهنده، به هالكت ميرساند و                    

 .سرانجام مشخص ميگردد كه پرها را جهت مقاصد نظامي، آغشته به اسپور سياه زخم كرده بوده اند
 است كه در طول تاريخ، تاثير عميقي بر          يرسينيا پستيس  يكي از بيماري هاي باكتريال ناشي از         ،اعونط 

ظيم آن از مصر شروع       ميالدي اولين جهانگيري ع     541زندگي انسان اعمال نموده است، به طوري كه در سال             
 درصد مردم جهان را به هالكت        50-60شده در عرض چهار سال به ساير نقاط جهان منتشر گرديده و حدود                  

 ميليون نفر را در چين به         13 ميالدي حادث گرديده      1346ضمنا دومين جهانگيري آن در سال         .  رسانده است 
برده است و هرچند اينك كه هزاره سوم ميالدي را           هالكت رسانده و يك سوم جمعيت اروپا را به كام مرگ، فرو              

آغاز كرده ايم با بهبود شرايط زندگي، ارتقاء سطح بهداشت و در دسترس بودن آنتي بيوتيك هاي مناسب، احتمال                    
وقوع جهانگيري هاي بزرگ و طبيعي اين بيماري تقريبا غيرممكن به نظر ميرسد ولي بهره گيري از عامل طاعون                   

همچنين به گواهي تاريخ، اين      .  زار بيولوژيك، بهداشت عمومي را شديدا به مخاطره انداخته است           بعنوان جنگ اف 
بيماري جزو معدود بيماري هايي است كه حتي اگر موارد معدودي از آن در يكي از مناطق جهان رخ دهد مي تواند                      

ني بهداشت در صورتي كه      بر اساس تخمين سازمان جها     .  به سرعت منتشر شده منجر به بروز جهانگيري گردد          
 ميليون نفر رها كنند باعث بروز        5 كيلوگرم يرسينيا پستيس را بصورت افشانه بر فراز شهري با جمعيت               50حدود  

بطوريكه حدود يك صد هزار نفر آنان نياز به بستري شدن در بيمارستان             .   هزار مورد پنوموني طاعوني مي شود     150
 .خود را بر سر اين بيماري خواهند گذاشت نفر آنان جان 36000خواهند داشت و 

به طوري كه عفونت ناشي از       .  را بعنوان عوامل ناتوان كننده، طبقه بندي ميكنند         روسلوزبوامل سببي   ع 
 .استنشاق افشانه هاي حاوي بروسال باعث ايجاد عوارض متعددي مي شود ولي با مرگ و مير پاييني همراه است

وان يكي از عوامل كشنده در جنگ هاي بيولوژيك مدنظر مي باشد زيرا             نيز بعن   رانسيسال توالرنسيس ف 
 .رها سازي افشانه هاي حاوي اين باكتري مي تواند باعث ايجاد موارد زيادي از پنوموني شود
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ك كوكوباسيل گرم منفي مقاوم به حرارت و خشك شدن است كه به آساني در                   ي Qتب  امل سببي   ع 
 .شد ميكند و انتشار آن از طريق افشانه، با عفونتزايي بااليي همراه استمقادير انبوه در جنين جوجه، ر

 ريشه كن شده است ولي ويروس عامل آن در مركز كنترل بيماري ها، روسيه و               1977از سال     بلهآرچند  ه 
سازمان جهاني بهداشت، نگهداري مي شود و خوف آن ميرود كه جنگ افروزان و بيوتروريست ها در خارج از اين                     

 اين بيماري يكي از      .سازمان ها به آن دسترسي پيدا كرده بعنوان جنگ افزار بيولوژيك، مورد استفاده قرار دهند                
موارد، منجر به مرگ    %  30بيماري هاي ويروسي شديدا مسري است كه با ميزان مرگ و مير بااليي همراه بوده در                 

ر هر فصلي از فصول سال ممكن است حادث گردد          ضمنا محدود به شرايط اقليمي خاصي نبوده د       .  بيماران مي شود 
عالم گرديده   ا WHOو زماني بعنوان مخرب  ترين بيماري عفوني، مطرح بوده است و هرچند ريشه كني آن توسط                 

است ولي طبق اسناد موجود، روسيه داراي تجهيزات و وسايلي است كه قادر به توليد هزاران كيلوگرم ويروس آبله                    
 و اين در حاليست كه افشانه هاي حاوي ويروس آبله به آساني قابل انتشار بوده حتي مقادير                  در طول سال مي باشد   

كمي از آن قابليت عفونت زايي داشته سريعا از افراد آلوده به افراد سالم، انتقال مي يابد و از طريق تماس با لباس                        
 .بيماران نيز قابل سرايت است

 1999نوپديد از خانواده پاراميگزوويريده است كه در سال         يروس   و DNA نوعي   ،)Nipah  (نيپايروس  و 
 بعضا  و)  Confusion(در كشور مالزي باعث ايجاد بيماري تبداري همراه با خواب آلودگي و اغتشاش فكري                      

 بيمار گرديد و سپس مشخص شد كه اين بيماران            229آنسفاليت شد و سرانجام منجر به مرگ قريب نيمي از              
   .به نظر ميرسد مخزن اصلي آن خفاش ميوه باشد. خوك بوده اندعمدتا در تماس با 

  شخيص افتراقي طغيان طبيعي و حمله بيولوژيكت
نگاهي به  .  ر طغيان كوچك يا بزرگ يك بيماري بايد بعنوان يك حمله بالقوه بيولوژيك، تلقي گردد                 ه 

از آنجا كه   .   بيماري، كارساز واقع مي شود    وقايع حول طغيان بيماري و بررسي هر پديده غيرعادي يا مرتبط با طغيان            
ممكن است طغيان يك بيماري، حاصل آلودگي عمدي باشد لذا بايد اين واقعيت را همواره در تشخيص افتراقي،                     

در چنين مواردي يك احتمال، اينست كه با يكي از طغيان هاي قابل انتظار يك بيماري                    .  مد نظر داشته باشيم    
ان غيرعمدي ناشي از يك عامل بيماريزاي نوپديد يا بازپديد، يا حادثه آزمايشگاهي و يا                 آندميك، و يا با يك طغي     

يك حمله عمدي با استفاده از يك عامل بيولوژيك، مواجهيم كه در اين صورت، شايد ابزارهاي همه گيري                         
 .شناختي،  بتواند به افتراق اين حاالت، كمك نمايد

رمعمول، بخصوص اگر موارد اوليه ناشي از آن در حد پاييني             شف علّت بيماري يا حتي يك پديده غي        ك 
ه تنها  ن  نياز به نظارت، در چنين مواقعي خيلي بيشتر از حاالت معمول است زيرا            .  قرار داشته باشد بسيار مشكل است     

 مثال بروز   ،دباال بودن موارد بيماري بلكه بروز بيماري هاي غيرمعمول، بايستي بعنوان يك زنگ خطر، در نظر گرفته شو                  
حتي يك مورد سياه زخم تنفسي، بايستي منجر به واكنش سريعي بشود و شكي نيست كه الزمه اين آگاهي ها                       

 .تنظيم و اجراي برنامه هاي نظارتي دقيق مي باشد
اهي اولين افرادي كه بايد به بيوتروريسم، مشكوك شوند كاركنان آزمايشگاه هايي هستند كه با                       گ 
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نسخه هايي كه جهت    مول ارگانيسم ها مواجه مي گردند و يا داروسازاني كه بيش از حد معمول، با              سويه هاي غيرمع 
تجويز آنتي بيوتيك، نوشته شده است مواجه ميشوند و حتي متصديان امور كفن و دفن و حمل اجسادي كه متوجه                     

قيقي يا حقوقي، مي توانند منبع     آمار باالي مرگ و مير، مي گردند كه هريك از اين ارگان ها، ادارات و اشخاص ح                 
موزش دفاع  آمناسبي براي جمع آوري اطالعات همه گيري شناختي الزم، باشند و لذا مالحظه ميگردد كه                       

بيولوژيك نه تنها در درس بهداشت عمومي دانشجويان و دستياران پزشكي و بهداشت و رشته هاي وابسته بلكه                     
 چرا كه در سايه اينگونه آموزش ها و ارتقاء            . الزامي بنظر ميرسد    براي صاحبان بسياري از حرفه هاي ديگر نيز        

 .آگاهي هاي عمومي، نوعي سيستم مراقبت عمومي يا مراقبت ملّي با هوشياري و آمادگي نسبي، به وجود مي آيد
مانطور كه قبال نيز اشاره شد با توجه به اينكه مواد شيميايي بايستي از طريق استنشاق يا جذب پوستي،                    ه 

نگ هاي شيميايي، معموال نوعي جنگ آشكار مي باشد كه منجر به مداخله سريع پليس، مامورين آتشنشاني                ج لذااعمال اثر نمايند    
 و نيروهاي پزشكي و بهداشت، ميگردد ولي حمله بوسيله عوامل بيولوژيك، به احتمال زياد بصورت پنهاني و مخفيانه صورت ميگيرد                    

  0ت ها و برنامه  ريزي هاي مفصل تري را در شالوده بهداشت عمومي، طلب ميكندو لذا مبارزات متفاوت و فوري
اثرات حمله بيولوژيك، در جمعيت مورد حمله، سريعا آشكار نمي شود و تاخير بين مواجهه و بروز عاليم                    

هاني، احتماال  باليني، به دوره نهفتگي آن عامل، بستگي دارد و لذا اولين موارد حاصله از يك حمله بيولوژيك پن                     
مثال در رابطه با حمله       .  بوسيله پزشكان، و ساير دست اندركاران مراقبت هاي اوليه بهداشتي، كشف ميگردد                

بيولوژيك به وسيله ويروس آبله، بيماران در اواخر هفته اول يا دوم به مطب ها و كلينيك هاي پزشكي مراجعه                        
 000يماري هاي ويروسي، نظير تب، درد كمر، سردرد، تهوع و           ميكنند در حاليكه عاليم غيراختصاصي بسياري از ب        

در آنها جلب توجه ميكند و در روز هاي بعد، با پيشرفت بيماري، تظاهراتي نظير بثورات پاپولر كه نشان دهنده                         
مرحله اول آبله است ولي به خاطر غيراختصاصي بودن، تداعي كننده تشخيص آبله نمي باشد، بروز مي نمايد و                       

ني بثورات، حالت تاولي به خود مي گيرند و مواردي از مرگ ناشي از بيماري، بروز مينمايد كه عاملين جنگ                        زما
بيولوژيك، كامال از منطقه دور شده اند و بيماري از طريق تماس افراد سالم با مصدومين اوليه، انتشار گسترده اي                     

رد و بروز موارد ثانويه در جامعه مورد حمله، وجود دارد كه             پيدا كرده است و لذا فاصله كوتاهي بين بروز اولين  موا            
براي دست اندر كاران امور بهداشتي، بسيار بحراني و سرنوشت ساز است زيرا در همين فاصله كوتاه است كه                         
بايستي پس از مشكوك شدن به موارد اوليه و اثبات آزمايشگاهي آنها اقدامات همه جانبه اي مبني بر جلوگيري از                     

به همين داليل به نظر نمي رسد در        .  ماس افراد سالم و بيمار، واكسيناسيون و پيشگيري دارويي را اعمال نمايند             ت
چنين مواردي سيستم هاي مراقبت سنّتي كه شامل مراقبت از بيماري ها است بتواند پاسخگو باشد و لذا توصيه شده                  

 ).4جدول (ها يا مراقبت سندروميك، استفاده شود است از شيوه ديگري تحت عنوان مراقبت از عالئم و نشانه 
بنابراين از آنجا كه طي طغيان ها و همه گيري هاي مرتبط با بيوتروريسم، معموال فرصت كافي براي اثبات                 

 و  (Surveillance) وجود ندارد، لذا با بهره گيري از مراقبت            (Confirmed)عوامل سببي و تشخيص قطعي        
 و استفاده از اقدامات آزمايشگاهي با پاسخ دهي سريع          (Syndromes)ا نشانگان باليني     ب (Approach) رويارويي  

و تصوير برداري هـاي مختلف، به تشخيص هـاي         .  .  .  PCRنظير انواع رنگ آميزي، آزمون هاي سرميِ آنتي ژني،        
  به عبارت  0آغاز مي كنيم مي پردازيم و بر آن اساس، اقدامات درماني و اپيدميولوژيك الزم را (Probable)محتمل
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  سندروم هاي مهم باليني مرتبط با بيوتروريسم- 4جدول 
 ):نشانگان(تعريف سندروم    سندروم نرولوژيك حاد- 3

 بوتوليسم •

 آنسفاليت ها •
 

 تشخيص هاي افتراقي

 سندروم گيلن باره •

 مياستني گراو •

 حمله مغزي •

 فلج كنه اي •

 مسموميت ها •
 

  
 

 عبارتست از  : سنـدروم

 مجمــوعه اي از عالئـم و

 مشترك  نشانه هاي باليني

  در بيماري هاي مختلف

 
  سندروم ناخوشي شبه آنفلوآنزا- 4

  
  سندروم ديسترس تنفسي حاد همراه با تب- 1

 بروسلوز •

 توالرمي •
 

 تشخيص هاي افتراقي

 تعداد زيادي از بيماري ها •
 

 آنتراكس استنشاقي • 

 طاعون ريوي •

 توكسين ريسين •

  استافيلوكوكBوتوكسين آنتر •
 

 تشخيص هاي افتراقي

 آمبولي ريوي •

 آنوريسم ديسكان آئورت •

 
  سندروم هاي تاولي- 5

  
  سندروم بثورات پوستي همراه با تب- 2

  T2مايكوتوكسين  •
 

 تشخيص هاي افتراقي 

 عوامل موستارد •
سندروم هاي فوق، از حساسيـت پاييـن و ويژگـي نسبتــا          

ي باشند و در سطـوح پايين تـر خدمــات      بااليي برخوردار م  
بهداشتي به منظور احتراز از گزارش ناكافي موارد وعدم           
تشخيص بـه موقـع همه گيري هـا الزم اسـت از ضوابط بـا          

 .حساسيت باال و ويژگي پايين تري استفاده كنيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبله  •

 تب هاي هموراژيك ويروسي •

 
 تشخيص هاي افتراقي

 آبله مرغان •

 زونا •

 آبله ميموني •

 آبله گاوي •
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سيستم مراقبت  ، معموال به پيگيري بيماري ها پرداخته مي شود در حاليكه در              سيستم مراقبت سنّتي  ديگر در   
، اطالعات مربوط به عالئم و نشانه هاي موجود در بيماران، جمع آوري و پس از قرار دادن مجموعه اي                   سندروميك

 به تشخيص هاي محتمل و زودرس، دست مي يابيم      )  سندروم=  نشانگان  (بلي  از آن ها در قالب هاي تعريف شده ق      
 .كه شرح مفصل آن را در كتاب اپيدميولوژي باليني و كنترل بيماري هاي مرتبط با بيوتروريسم، آورده ايم

  ويارويي همه گيري شناختير
لقوه تفاوتي با بررسي هاي     ويارويي همه گيري شناختي بنيادي به منظور ارزيابي يك حمله بيولوژيك با               ر 

و بنابراين اولين قدم، شامل توجه به يافته هاي باليني و آزمايشگاهي به منظور                  همه گيري شناختي استانده، ندارد   
عريف ت"بيماري، به     يزان حمله متعـداد موارد و     در اينگونه موارد، بايد به منظـور تعييـن          .  است  اييد طغيان بيماري  ت

استفاده از ضوابط عيني در تعريف موارد بيماري، به منظور تعيين تعداد             .  رداخته شود پ)  Case definition( "مورد
دقيق بيماران، از اهميت وااليي برخوردار است، چرا كه در غير اين صورت، موارد اضافي غيرواقعي به علت حالت                     

تخميني بيماري، بايد با موارد ثبت      ميزان موارد   .  و يا حتي موارد كمتر از واقع، ممكن است گزارش گردد             يستريه
 .شده سال هاي قبل مقايسه شود تا ميزان انحراف از حد قابل انتظار، مشخص گردد

 و ميزان حمله بيماري، مشخص گرديد مي توان طغيان را در قالب مفاهيم                   "تعريف مورد "ماني كه  ز 
اين مفروضات، اطالعات ارزنده اي را در      يعني زمان، مكان و شخص، بررسي نمود، زيرا           پيدمي توصيفي اقراردادي  

 .زمينه كشف منبع بالقوه طغيان، فراهم خواهد نمود

 نحني همه گيريم
را رسم    نحني همه گيري ما استفاده از اطالعات جمع آوري شده برحسب موارد در طول زمان، مي توان                ب 

ر اغلب  د.  له عمدي، مي باشد   الگوي بيماري يكي از عوامل مهم افتراق بين طغيان طبيعي و يك حم                  .  نمود
طغيان هاي طبيعي تعداد موارد بيماري، به تدريج افزايش مي يابد و همانطور كه تعداد بيشتري از مردم، با عامل                      
عفونتزا مواجه ميشوند بر تعداد موارد بيماري نيز افزوده ميگردد و از آنجا كه پس از تماس اغلب افراد، مصونيتي                       

ومت آنها مي شود، تدريجا از تعداد بيماران و اوج منحني همه گيري، كاسته مي شود، در               حاصل ميگردد و موجب مقا    
مراه با مواجهه ناگهاني     ه )point source(حاليكه در يك حمله جنگ بيولوژيك، معموال منبع ناگهاني نقطه اي،              

ي همه گيري در اينگونه موارد،     و همزمان تمام افراد جامعه مورد حمله، با عامل بيماريزا جلب توجه ميكند و منحن                
حالت فشردگي دارد و در عرض چند روز و حتي چند ساعت ممكن است به اوج برسد و اين حالت حتي در صورت                        

در صورتي كه عامل بيولوژيك، داراي ماهيت        .  وجود اختالفات فيزيولوژيك و تماسي، به قوت خود باقي مي ماند           
 از حمله اوليه در اثر تماس افراد سالم با بيماران، در منحني همه گيري              مسري باشد ممكن است انحناي ديگري بعد      

 ـ مثال   ،" هاي نقطه اي همه گيري"شاخه نزولي منحني همه گيري ناشي از جنگ بيولوژيك، نظير ساير            .  ايجاد شود 
فا شاخص  طغيان مسموميت غذايي ـ است و لذا مالحظه مي گردد كه حتي وجود يك منحني فشرده، نمي تواند صر                 

 .) 2 و نمودار 5جدول . (طغيان ناشي از جنگ بيولوژيك، باشد
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A-نقطه اي ناشي از عفونت كامپيلوباكتر ، با منشاء آلودگي شير در يك مدرسه شبانه روزي  همه گيري  

B-زي  نقطه اي ادامه دار ناشي از عفونت كامپيلوباكتر، با منشاء شير آلوده در يك مدرسه شبانه رو همه گيري. 

C-نقطه اي و انتقال شخص به شخص عفونت سالموناليي در يك شبانه روزي همه گيري . 

D-سرخك در يك جامعه محدود با انتقال شخص به شخص همه گيري . 

E-ير طبيعي يك همه گيري پيشرونده س. 

  ـ  منحني همه گيري2مودار ن
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   ـ  الگوهاي مختلف همه گيري5دول ج

  (Common source) با منبع مشترك لف  ـ  همه گيري هاي ا

 ، "تماس لحظه اي"  همه گيري هاي ناشي از يك تماس واحد ـ 1
 .  همه گيري هاي ناشي از تماس مداوم يا چند بار تماس ـ2

 )(Propagated ـ  همه گيري هاي پيشرونده  ب

   انتقال شخص به شخص، ـ 1
   انتقال به وسيله ناقلين بندپا،  ـ2
 .به وسيله مخازن حيواني  انتقال  ـ3

 )  (Slow or Modern ـ  همه گيري هاي آرام  يا نوين ج

ر صورتي كه گروه بخصوصي تماس يافته باشند ممكن است بتوان از طريق منحني همه گيري، زمان                   د 
به تماس با عامل عفونتزا را مشخص كرد چرا كه از طريق اين اطالعات، مي توان دوره نهفتگي احتمالي را محاس                    

نموده بدينوسيله عامل بالقوه بيماري را مشخص كنيم و حتي يك حمله عمدي را نيز حدس بزنيم، زيرا به علت                       
حاسبه دوره  م.  باال بودن تعداد عامل عفونتزا و يا تماس موثرتر، اين دوره مي تواند كوتاهتر از حالت معمولي باشد                   

 . از فردي به فرد ديگر منتقل ميشوند نيز كمك نمايد همچنين مي تواند در كنترل موثر بيماري هايي كه،كمون

  ليدهاي همه گيري شناختيك
ز آنجا كه شاخه پايين رونده با شيب تند همه گيري را در ارتباط با همه گيري هاي با منبع مشترك، نيز                      ا 

ديگري كه ذيال   مي توان ديد الزم است به منظور افتراق بين همه گيري حمله بيولوژيك و طبيعي، از شاخص هاي                 
يچ كدام از موارد زير به تنهايي، حاكي از استفاده عمدي از             هديهي است كه    ب.  به آنها اشاره مي شود نيز استفاده نمود      

 :يك عامل بيولوژيك، نمي باشد ولي وقتي مجموعه اي از آنها را در نظر بگيريم ممكن است سودمند باشد 
 

 رد بيش از حد انتظار، بويژه در يك جمعيت غيرمجتمع وقوع يك همه گيري وسيع همراه با مواـ 1
 بيشتر بودن شدت بيماري در مقايسه با حاالت عادي آن بخصوص وقتي از راه هايي غير از راه                         ـ 2

) Sverdlovsk(مثال شيوع بيماري استنشاقي نظير آنچه كه در شوروي سابق             .  معمول، منتقل شده است   
 منجر به آزاد شدن پرهاي آغشته به اسپور سياه زخم بوده است                 خ داده و پس از بروز حادثه اي كه         ر

افرادي كه در آن فضا تنفس نموده اند دچار سياه زخم تنفسي، گرديده و عده كثيري از آنان جان خود را                      
 از دست داده اند

 مواجه شدن با نوعي بيماري كه براي يك منطقه بخصوص، غيرمعمول به حساب مي آيد و يا در                       ـ 3
بيعي خود، انتقال يافته    ط)  vector(لي غير از فصل رايج آن حادث گرديده و يا بدون وجود حامل                  فص

 است
  بروز چند همه گيري همزمان ناشي از چند بيماري عفوني مختلف ـ4
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  همه گيري يك بيماري مشترك در بين حيوانات با موارد ابتالء انساني ـ5
مول يك ميكروارگانيسم، يا ناشي از سويه هاي مقاوم به             بروز بيماري ناشي از سويه هاي غيرمع         ـ 6

 دارويي كه از اين لحاظ، با سويه هاي جاري، تفاوت دارند
 باال بودن ميزان حمله در كسانيكه در مناطق خاصي نظير ساختمان هايي بوده اند كه افشانه هايي در                   ـ 7

ارد، در كسانيكه به هنگام آزاد شدن        فضاي محدود محل استقرار آنها رها شده و پايين بودن ميزان مو              
 افشانه، در داخل ساختمان هاي سرپوشيده اي حضور داشته اند

  كسب خبر در اين خصوص كه دشمن توانسته است به عامل يا عوامل عفونتزاي خاصي دست يابد ـ8
  ادعاي دشمن، مبني بر اينكه از يك عامل بيولوژيك، استفاده كرده است ـ9

 .د شدن يك عامل بيولوژيك، از طريق تجهيزات، جنگ افزار ها و يا به صورت پنهاني مشاهده آزا ـ10
 

تي عليرغم وجود بيش از يك شاخص از معيار هاي فوق، به آساني نمي توان ثابت كرد كه طغيان يك                    ح 
ماه طول  مثال چندين   .  بيماري، ناشي از انگيزه هاي خيانتكارانه بوده و به اصطالح، نوعي جنگ بيولوژيك است               

از .  ر اثر آلودگي عمدي ساالد، بوده است         د "روگوئها"  كشيد تــا مشخص شد طغيان ناشي از سالمونلوز، در           
فقط تصور مي شود ناشي از آلودگي         مريكاآطــرفي طغيان هاي ديگري نظير طغيان هانتاويروس در چهار منطقه            

 .عمدي، بوده و هرگز به اثبات نرسيده است
با چند همه گيري غيرمنتظره بيماري هاي عفوني نظير ليشمانيوز پوستي            ق و ايران  نگ عرا جي دوران   ط 

 تيفوئيد در كرمانشــــاه مواجه شديم كه هرچند در ابتدا شك بيوتروريسم را               و Eر خوزستان و هپاتيت      د )سالك(
مثال در مورد   .  دبرمي انگيخت ولي سرانجام رفع شبهه شد و مداركي مبني بر اهداف بيوتروريستي، بدست نيام                  

مشخص شد كه آن منطقه يكي از مناطق آندميك            وزستانخجبهه   در   1361ـ67در سال هاي      سالك همه گيري
سالك بوده به علت تغذيه جوندگان مخزن بيماري از پس مانده غذاهاي رزمندگان و افزايش جمعيت آنها و نيز                       

 منجر به بروز همه گيري مزبور كه       ،)فلبوتوموس(ه ناقل   مواجهه رزمندگان در بيابان ها و مناطق با تراكم باالي پش          
 كه اولين   1369ـ70در سال     رمانشاه ك E هپاتيت   همه گيريبه حساب مي آمد گرديده بود و           از پديدي بنوعي  

ادث  ح ”ره سو ق رودخانه“اين بيماري در ايران مي باشد نيز هرچند در اثر آلودگي              وپديدين  همه گيري و در واقع،   
ز آنجا كه نظير    ا  وجب ابتالء عده كثيري از سكنه شهر كرمانشاه و مرگ عده اي از زنان بار دار گرديده ولي                 گرديده م 

ساير همه گيري هاي اين بيماري در ديگر نقاط جهان، در فصل زمستان و به دنبال بارندگي هاي فراوان و افزايش دِبي و                      
 ناشي از ساير عوامل منتقله از طريق آب آلوده نبود يك                طغيان آب رودخانه مزبور ايجاد شده همراه با همه گيري           

 به دنبال تهاجم ارتش      1370ضمنا در اوايل بهار سال       .  همه گيري طبيعي به حساب آمد نه يك اقدام بيوتروريستي         
همه گيري   عراق به شمال آن كشور و پناهنده شدن عده كثيري از آوارگان عراقي به استان كرمانشاه با يك                        

 در بين آنان مواجه شديم كه هرچند بر خالف الگوي فصلي اين بيماري كه نوعي                     ،اشي از تيفوئيد  نقطه اي ن 
بيماري تابستانه و پاييزه است در نيمه اول بهار آن سال رخ داده بود ولي با توجه به اينكه پيش آگهي و درمان                           

ر مشخص گرديد كه پناهندگان در بين راه        پذيري آن اختالف معني داري با بيماران ايراني نداشت و از اين ها مهمت            
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 .عراق به ايران از آب هاي تجمع يافته در مانداب ها استفاده كرده بودند شك به بيوتروريسم، منتفي گرديد

  وصيه هايي به منظور آماده باشت
 و  كليه كاركنان بهداشتي    موزشآرتقاء آگاهي و آماده باش، در مقابل حمله بيولوژيك احتمالي، شامل               ا 

بويژه دست اندر كاران سطوح اوليه و نيز كاركنان بخش اورژانس كه جزو اولين افرادي هستند كه با بيماران مورد                     
محتواي آموزشي بايد شامل اصول       .  حمله بيولوژيك، مواجه مي شوند بايد با جديت، مورد توجه، قرار گيرد                  

ن بيماري هايي كه بيشترين احتمال بيولوژيك بودن       همه گيري شناختي و اطالعات باليني مبني بر تشخيص و درما         
اين آموزش ها بايستي بصورت دوره اي، تجديد گردد تا همواره اين افراد از مهارت و آمادگي               .  آن ها وجود دارد، باشد   
 .ال زم، برخوردار باشند

ود، امكانپذير  نيز بايستي حاصل شود تا گردآوري اطالعات به موقع و در زمان خ                قدامات نظارتي اهبود  ب 
همة اَشكال مراقبت، بايد به كار گرفته شود و مثال ويزيت اورژانس، اطالعات آزمايشگاهي، داروهاي                      .  باشد

مصرفي، غايبين مدارس و هر گونه اطالعات ديگري كه مرتبط با افزايش بروز يك بيماري عفوني است جمع                       
ف هر بيماري نوپديد يا بازپديد، از اهميت اساسي برخوردار          وجود سيستم هاي نظارتي توانمند به منظور كش      .  آوري، گردد 

بديهي است كه تشخيص سريع هرگونه تغييري در الگوي بيماري، باعث تسهيل شناسايي منبع عفونت و                   .  است
در سايه آموزش و مهارت اپيدميولوژيك كافي، توجه الزم به           .  جلوگيري از تماس هاي بعدي با آن منبع، مي گردد        

اري و عنايت كامل به احتمال وقوع جنگ يا تهديد بيولوژيك، معضالت بالقوه، به سرعت كشف ميگردد                  الگوي بيم 
 .و فعاليت ها در جهت كاهش اثر گذاري بيماري بدون توجه به منشاء آن سوق داده مي شود

 

  :مركز فعاليت هاي مرتبط با آماده باش هات

ني برخوردار است، زيرا بدون تامين تداركات خاص         شف زودرس اثرات حمله بيولوژيك، از اهميت بحرا        ك 
در سطوح محلي و استاني، با حمالت وسيع ناشي از ويروس آبله، افشانه هاي حاوي اسپور سياه زخم و عوامل                         
بيولوژيك منتقله از طريق غذاها، شالوده بهداشت محلي و شايد هم ملّي، ممكن است درهم شكسته شود و عده                      

دوم و هراساني كه نيازمند به خدمات و تجهيزات پزشكي، آزمون هاي تشخيصي و تخت هاي              كثيري از بيماران مص   
بيمارستاني هستند نتوانند از اين امكانات، بهرمند شوند و عالوه بر اين ها نيروهاي واكنش سريع، كاركنان خدمات                   

فت و بطور روزافزوني بر ميزان      اوليه بهداشتي و مسئولين بهداشتي نيز در معرض خطرات ويژه اي قرار خواهند گر             
 .اين خطرات، افزوده خواهد شد

نگ افروزان، ممكن است آميخته اي از جنگ افزار هاي بيولوژيك مختلف را بطور همزمان             جادآور مي شود كه    ي 
ستفاده نمايند  در يك يا چند منطقه، به كار گيرند، از عوامل جديد و ناشناخته اي استفاده كنند و يا حتي از ارگانيسم هايي ا                    

نظير ارگانيسم هاي شايع ولي مقاوم به دارو يا عوامل بيماريزايي كه با مداخله              (كه در ليست بحراني، قرار نداشته باشند        
 . لذا با تشخيص عوامل جديد، همواره بايد ليست جديدي از آنها تنظيم و منتشر گردد و)مهندسي ژنتيك، تغيير يافته اند

مل شيميايي و بيولوژيك مورد استفاده در جنگ هاي شيميايي و بيولوژيك، بسيار               ا توجه به اينكه عوا     ب 
كشف .  متنوع مي باشند، شالوده بهداشتي كشور يا منطقه بايد توانايي حل سريع بحران هاي محتمل را دارا باشد                   
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 و درمان قرار دارند     سريع اينگونه حمالت، مستلزم ارتقاء آگاهي هاي كلّيه كاركناني است كه در خط مقدم بهداشت              
بهره گيري از سيستم مراقبت و     زيرا اين افراد در بهترين مواضعي هستند كه مي توانند در سايه اينگونه آگاهي ها و                 

 به كشف زودرس حوادث مورد بحث، نائل گرديده واكنش به موقع و متناسبي نشان                   رويارويي با نشانگان باليني   
 .دهند

  :قاط تمركز كليدين

 ش و پيشگيري ماده باآ •
 شف و نظارت ك •
 شخيص و تعيين ماهيت عوامل بيماريزا ت •
 اسخ مناسب پ •
 .رتباط ا •

  :ماده باش و پيشگيريآ

شف، تشخيص و مهار بيماري و آسيب ناشي از جنگ بيولوژيك يا شيميايي، روند پيچيده اي است كه                    ك 
 .ان ها را نيز مي طلبدنيازمند فعاليت گروهي بوده و آماده باش شهروندان كليه شهرها و است

  :شف و مراقبتك

شف زودرس اينگونه حوادث به منظور ارائه پاسخ به موقع، از اهميت وااليي برخوردار است و منجر به                    ك 
 .اقدامات مناسبي نظير پيشگيري دارويي و واكسيناسيون، مي گردد

  :شخيص و تعيين ماهيت عوامل بيماريزات

اي زنجيره اي و همكاري نزديك بخش هاي باليني و آزمايشگاه هاي از            ز طريق دائر كردن آزمايشگاه ه     ا 
 .پيش تعيين شده، قابل اجرا است

  :اسخ مناسبپ

اسخ فراگير بهداشت عمومي نسبت به و قوع جنگ بيولوژيك، نيازمند به تحقيقات اپيدميولوژيك، درمان               پ 
قدامات پيشگيرنده و ازجمله رفع آلودگي محيط         طبي و پيشگيري دارويي، در افراد آلوده و مبتال و شروع ساير ا               

 .مي باشد كه بايستي از قبل، پيش بيني شده باشد

  :يستم هاي ارتباطي س

 ستلزم همكاري ارگان هاي زير، مي باشدم
 بهداشت عمومي سازمان هاي مرتبط با •
 تحقيقات پزشكي مراكز •
 ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و شبكه آنها •
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 اصناف •
 هيزات پزشكي و بهداشتيسازندگان تج •
 .سازمان هاي بين المللي •

 صول پيشگيري از بيوتروريسم، جنگ هاي بيولوژيك و آمادگي دفاع بيولوژيكا

  يشگيري اوليهپ
  و ارتقاء آگاهي هاي افراد در معرض خطرآموزش  ـ1
  جمعيت هاي در معرض خطر با واكسن هاي موجودواكسيناسيون  ـ2
 پس از تماس، در صورت امكان) پروفيالكسيكمو (پيشگيري دارويي  ـ3
 خودداري از دامن زدن به اختالفات         و جمع شدن كشورها حول محورهاي مشترك و عام المنفعه              ـ 4

 ارضي، سياسي، نژادي، مذهبي و امثال آن
  قطع زنجيره انتقال بيماري هاي مسري ناشي از بيوتروريسم ـ5
 وژيك منع تهيه و استفاده از سالح هاي بيول ـ6
  )زئونوز( به كار گيري تدابير الزم به منظور جلوگيري از انتقال بيماري هاي مشترك  ـ7
 استفاده از تجهيزات و لباس هاي محافظتي توسط كاركنان پزشكي و بهداشت به هنگام تماس با                    ـ  8

 بيماري هاي مسري ناشي از بيوتروريسم
 . بروز همه گيري رعب و وحشت آرام نگهداشتن توده مردم به منظور جلوگيري از ـ9
همچنين فراورده هايي براي كاركنان       .  طاعون، سياه زخم و آبله، وجود دارد              اكسن هاي مجاز و 

 آنسفاليت اسبي ونزوئاليي، بوتوليسم، آنسفاليت      ،Qآزمايشگاهي كه در معرض خطر هستند بر عليه توالرمي، تب            
ضمنا واكسن هاي خاصي نظير آبله و      .   هاي ديگر وجود دارد   اسبي غربي و شرقي، تب دره ريفت و بعضي از بيماري          

نيز مورد استفاده قرار داد، ولي هنوز واكسن يا             يشگيري بعد از تماس   پسياه زخم را ممكن است بتوان بعنوان          
هرچند محققين در   .  داروي موثري براي پيشگيري و درمان بسياري از عوامل سببي بيوتروريسم، ساخته نشده است             

ختلف جهان مشغول پژوهش بوده در آخرين نشست كميته مشورتي تحقيقات ويروس آبله كه در اواخر                     نقاط م 
ه منظور بررسي پيشرفت هاي پژوهشي مربوطه تشكيل گرديده          ب WHO شمسي در محل     1379بهمن ماه سال    

ي اخير، تاثير    ويروس مختلف آبله، اظهار رضايت گرديده است، طي سال ها           35ر   ب Cidofovirصراحتا از تاثير       
و   اكسي سيكلين د تاثير نسبي       و)  CCHF(بر ويروس عامل تب كنه اي كنگو ـ كريمه                   يباويرينر
ولي   بر پيشگيري از سياه زخم تنفسي پس از استنشاق افشانه هاي آلوده، به اثبات رسيده است                 يپروفلوكساسينس

 .هنوز راه درازي در پيش روي محققين وجود دارد

  يشگيري ثانويهپ
   تشخيص و درمان به موقع مصدومين ناشي از حمله در صورت درمانپذير بودن بيماريـ 1
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  كنترل رعب و وحشت حاصله با بهره گيري از تدابير روانشناختي و خودداري از پنهان كاري و جلوگيري از                         ـ 2
 بروز تضاد هاي احتمالي در اظهار نظر هاي مسئولين ذيربط

  يشگيري ثالثيهپ
 .شي بهبوديافتگاني كه دچار عوارض پايداري شده اند با بهره گيري از اعمال جراحي و وسايل فيزيكي  توانبخـ 1

  :قش متخصصين بيماري هاي عفوني در مقابله با بيوتروريسم ن
   پيش بيني عوامل سببي تهديد، نحوه انتشار و تاثير آنها بر بهداشت عمومي ـ 1
 ه ريزي نحوه مقابله با حمله بيولوژيك   كمك به مسئولين مربوطه در برنام ـ2
   مشاركت در برنامه هاي بهداشتي در خصوص بررسي اپيدميولوژيك و تشخيص قطعي همه گيري هاي احتمالي  ـ3
  شركت فعال در رويارويي باليني و بهداشتي الزم به منظور درمان و كنترل طغيان و پيامدهاي بعدي يك                          ـ 4

 حمله بيولوژيك 
 با ساير ارگان ها به منظور اطمينان بخشيدن به مردم، ايجاد آرامش در آنها و كنترل همه گيري رعب                     همكاري   ـ 5

 و وحشت و هرج و مرج حاصله
   همكاري در محدودسازي انتشار عوامل مسري و رفع آلودگي از تسهيالت مورد حمله ـ6
 .يولوژيك و برنامه ريزي هاي مربوطهمحكوم سازي استفاده از جنگ افزار ب  جلب مشاركت جمعي به منظور ـ7

 الصهخ
استفاده از عوامل ميكروبي يا فراورده هاي آنها يا به عبارت جامع تر، استفاده از عوامل                     يوتروريسم، عبارتست از سوء     ب 

سطح  يستي، در بيولوژيك، به منظور ارعاب يا هالكت  انسان ها و نابودي دام ها يا گياهان و هرچند افكار و بعضا اعمال بيوترور                         
محدودي از ديرباز سابقه داشته است ولي اخيرا در سطح وسيعي در محافل پزشكي و بهداشت، مطرح گرديده، بيش از بيست                             
جنگ افزار بيولوژيك را شناسايي و براساس ميزان كارايي آن ها، طبقه بندي نموده اند و جديت موضوع در حديست كه برخي از كشورها                    

ها پرداخته و بعضي ديگر، كاركنان ارتش خود را عليه برخي از عوامل ميكروبي بيوتروريسم، واكسينه كرده جهت                    به توليد اين سالح    
 2001ارتقاء آگاهي هاي عمومي و مخصوصا افراد در معرض خطر، قدم هاي موثري برداشته اند و عالوه بر اينها در نيمه دوم سال                          

 ضمنا هرچند منحني همه گيري ناشي از بيوتروريسم،         0ر آنتراكس، استفاده شده است     ميالدي در اياالت متحده آمريكا از جنگ افزا       
ممكن است كامال شبيه منحني همه گيري هاي طبيعي باشد ولي از آنجا كه ممكن است گاهي تفاوت هايي با يكديگر داشته باشند لذا                      

وند هميشگي و ساير كليدهاي همه گيري        توصيه شده است جهت تشخيص زودرس حمالت بيوتروريستي، به وضعيت طبيعي، ر               
بهداشتي  شناختي بيماري ها و بويژه بيماري هاي بومي هر منطقه توجه و مراقبت كامل داشته باشيم و آموزش جنبه هاي پزشكي و                     

ظامي است را دفاع بيولوژيك، تهيه واكسن و ساير فراورده هاي پيشگيرنده و درماني كه يك وظيفه پزشكي و بهداشتي و نه يك اقدام ن
نيز مد نظر قرار دهيم  و در عين حال با منع توليد و استفاده از جنگ افزارهاي بيولوژيك، محورهاي صلح آميز بين كشورها را تقويت                          

 .  و از طرح مسايل تنش زا و جنگ افروز، كه سرانجام ممكن است به جنگ بيولوژيك، بيانجامد اكيداً خودداري كنيم
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 واگير هاي بيماري با مبارزه كشوري هاي برنامه مهمترين
  

  قاسمي لباف رضا دكتر
 بهداشت وزارت بهداشتي معاونت حوزه

   درس اهداف

 :بتواند درس، اين گذراندن از پس فراگيرنده، رود مي انتظار
 بپردازد واگير، هاي بيماري با مبارزه كشوري هاي برنامه اجمالي معرفي به 

 دهد شرح را موجود هاي برنامه سابقه 

 نمايد ليست را ها برنامه اختصاصي و كلي اهداف 

 كند بيان را ها برنامه عمده هاي شاخص 

 دهد شرح را ها برنامه فعلي وضعيت 

 دهد توضيح را ها برنامه ادامه اصلي اهداف 
 

  مقدمه
 صنعتي  و  شهرنشيني  ازجمله  زندگي  شرايط  تغيير  علّت  به ها  بيماري  اپيدميولوژيك  گذار  عليرغم  مروزها

 هاي بيماري  هنوز)  مدرنيسم  (تجدد  از  ناشي هاي  بيماري  ساير  و  عروقي  قلبي هاي  بيماري  يافتن  اهميت  و  شدن
 در  حتي  و  است  سوم  جهان  ويژه  به  ريبش  جوامع  سالمت  كننده  تهديد  بيماريهاي  مهمترين  از  يكي  عفوني،  و  واگير

 امكان  باشد  نداشته  وجود ها  بيماري  اين  با  مبارزه  براي  مدوني  و  دقيق هاي  برنامه  اگر  هم  پيشرفته  كشورهاي
 با  اولويت  حسب  بر  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  جهت  همين  به.  بود  خواهد  زياد  بسيار  آنها  بازپديدي

 از  تعدادي  براي  پيشگيري  امكان  همچنين  و  كُشندگي  يا  مير  و  مرگ  بيماري،  شدت  بروز،  شيوع،  معيارهاي  به  توجه
 به  مختصر  اين  در.  شود مي  گذاشته  اجرا  به  كشور  سرتاسر  در  كه  است  نموده  تدوين  را  مبارزه  مدون هاي  برنامه ها  آن

 و  اخير  سال  5  در  آن  روند  فعلي،  عيتوض  ها،  شاخص  اهداف،  سابقه،  برنامه،  عنوان  قالب  در ها  برنامه  اين  از  تعدادي
 .شود مي اشاره برنامه، ادامه
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  زخم سياه با مبارزه: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 خاصي  اولويت  از  بيماري  دام،  در  زخم  سياه  بيماري  باالي  بسيار  كشندگي  به دليل   دامپزشكي  بخش  در
 در  5/0  از  بيماري  بروز  تاكنون  1360  سال  از  اينكه  و  نسانا  در  بيماري  بودن  گير تك  و  پراكندگي  است،  برخوردار
 تجاوز  نفر،  صدهزار  در  مورد  3  از  داشته اند  را  موارد  بيشترين  كه  هايي  استان  در  حتي  و  نداشته  افزايش  نفر  صدهزار
 آن  اجرايي  حوزه  كه  گرديد  تدوين  ذيربط هاي  ارگان  هماهنگي  با  بيماري  كنترل  برنامه  1375  سال  از.  است  نكرده
 .شود مي شامل را كشور آلوده مناطق تمام

  برنامه اهداف ـ 3

 كلّي هدف

  كشور در بيماري موجود وضع حفظ

  اختصاصي اهداف
 بخشي بين هماهنگي گسترش و تقويت •
 بيماري اپيدميولوژيكي مختصات شناسايي •
 بيماري پيشگيري و انتقال  هايراه مورد در مردم مشاركت جلب و جامعه آموزش •
 بهداشتي كاركنان آموزش •
 .برنامه مراقبت و ارزشيابي پايش، نظام تقويت •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

  انسان در بيماري بروز ميزان

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 باشد مي  نفر  هزار  درصـد  1/0  بيماري  بروز  ميزان)  1389  سال  (موجود  اطالعات  به  توجه  با  حاضر  حال  در
 .استي رضو خراسان و فارس هاي استان در آلودگي ينبيشتر) كشور كل در نفر 106(

  
  ها فرصت و قوت نقاط

 دام  در  بيماري  كنترل  جامعه،  و  بهداشتي  كاركنان  آگاهي  افزايش  دهي،  گزارش  و  مراقبت  سيستم  ارتقاء
  دامپزشكي با خصوصا بخشي بين هماهنگي افزايش دامپزشكي، بخش هاي اولويت از يكي عنوان به
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  تهديدات و ضعف نقاط

 هاي پست  نبود  بيماري،  دهي  گزارش  خصوص  در  خصوصي  بخش  كامل  هماهنگي  و  همكاري  عدم
 هماهنگي  عدم  كشور،  مرزهاي  در  آن هاي  فرآورده  و  دام  وخروج  ورود  بر  نظارت  منظور  به  كامل  بطور  دامي  قرنطينه

  مشترك ريزي برنامه در همسايه كشورهاي با مرزي هاي استان بين

  ساله5رنامه روند ب ـ 6

 ) نفر هزار درصد 23/0 بروز ميزان (مورد 161 ،85 سال در

 ) نفر هزار درصد 22/0 بروز ميزان (مورد 154 ،86 سال در

 ) نفر هزار درصد 25/0 بروز ميزان (مورد 179 ،87 سال در

 ) نفر هزار درصد 2/0 بروز ميزان (مورد 155 ،88 سال در

 باشد مي) نفر هزار درصد 1/0 بروز ميزان (مورد 106 ،89 سال در

  برنامه ادامه ـ 7

 يك  عنوان  به  دامپزشكي  سازمان  در  دام  در  بيماري  كنترل  اولويت  و  انسان  در  بيماري  روند  به  توجه  با •
 .دارد ادامه همچنان زخم سياه با مبارزه برنامه فرصت،

 به  توان مي  بخشي  بين  نگيهماه  ارتقاء  و  مياني  و  محيطي  مختلف  سطوح  در  آن  اجراي  و  برنامه  اولويت •
 .نمايد كمك آينده در برنامه هاي شاخص شدن محقق

 به  را  تهديدها  و  ضعف  نقاط  بتوان  تا  گرفته  قرار  بازبيني  مورد  برنامه  ارزشيابي،  و  پايش  سيستم  ايجاد  با •
 .نمود تبديل ها فرصت و قوت نقاط

 بيشتر  هماهنگي  و  الزم  تمهيدات  با  يتانها  بيماري  كنترل  از  پس  كشور  در  بيماري  بروز  ميزان  به  توجه  با •
 .نمود اقدام كشور در بيماري اين حذف به توان مي پژوهش، طريق از
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 CCHF   (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever)با مبارزه: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2
 بيماري،  اين  ناگهانيي   هاگيري  همه  و  گير تك  موارد  ولي  شود مي  حيوانات  به  مربوط  بيماري،  چند  هر 

 بسيار  كنه  يعني  آن  ناقل  مشابه  بيماري  كننده  ايجاد  عامل  ويروس  جغرافيايي انتشار.  كند مي  گرفتار  نيز  را ها  انسان
 صحيحي  كنترلي  اقدامات  و  بوده  آگاه  بيماري وجود  از  بايستي  بومي  مناطق  در  بهداشتي  كاركنان.  است  گسترده

 به  بيماري موارد  78  سال  از.  آورند  بعمل  بيمارستاني  عفونت  به  ابتالي  خطر  از خود  محافظت  براي  عفونت  عليه
 اهميت  دليله  ب  لذا.    شد  گزارش  خوزستان  و  غربي  آذربايجان  بختياري،  و  محال چهار هاي  استان  از  پراكنده  صورت
 .باشد مي كشور تمام آن اجرايي حوزه كه شده احساس آن كنترل براي برنامه يك لزوم بيماري

  برنامه اهداف ـ 3
  يماريب فعال مراقبت و CCHF موارد موقع به كشف

  
  اختصاصي اهداف

 .بخشي بين هماهنگي گسترش و تقويت        •
 .بيماري اپيدميولوژيكي مختصات شناخت        •
 .بيماري ناقل وفور ميزان تعيين        •
 .پيشگيري و انتقالي  هاراه مورد در درماني و بهداشتي كاركنان آموزش        •
 .جامعه آموزش        •
  0) دهي گزارش (برنامه مراقبت و ارزشيابي پايش نظام تقويت        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 ي ماريبي كشندگ زانيم وي قطع موارد بروز 

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 و  سيستان هاي  استان  بخصوص  كشوري  استانها  اكثر  از  تاكنون  78  سال  از  قطعي  مثبت  موارد  بروز 
 .است شده گزارش.... و زدي، ،اصفهان،خوزستان فارس ،ي رضو خراسان بلوچستان،

  ها فرصت و قوت نقاط

 ها دانشگاه مسئولين تمامي همكاري دهي، گزارش و مراقبت سيستم ارتقاء و شبكه سيستم وجود 
   رانيا پاستور تويانست در بيماري صتشخي مركز اندازي راه ـ دامپزشكي بخش مطلوب بسيار هماهنگي

  تهديدها و ضعف نقاط

ي مرزها  از  دامي  رقانونيغ  ورود  بيماري،  پيشگيري  و  انتقال هاي  راه  مورد  در  جامعه  كامل  آشنايي  عدم 
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  دام، رمجازيغ كشتار كشور،

  ساله5روند برنامه  ـ 6

  (79سال  ،)مورد4(  78  سال  در  آن  قطعي  مثبت  موارد  كه  است  شده  گزارش  كشور  در  78  سال  از  بيماري 
سال  ،)مورد24(  84سال  ،)مورد  22  (83سال  ،)مورد  53  (82سال  ،)مورد101(  81سال  ،)مورد  63  (80سال  ،)مورد23
 .باشد مي) مورد 154( 89 سال در و )مورد 114 (88 سال ،)مورد 122 (87سال ،)مورد 72( 86 سال ،)مورد 53 (85

  برنامه ادامه ـ 7

 بيماري  جديد  موارد  كشف  و  كنترل  برنامه  تاكنون  78  سال  از  بيماري  افزايش  به  رو  وندر  به  توجه  با 
 .دارد ادامه همچنان

  

 HIV/AIDS كنترل : برنامه عنوان ـ 1

  مسئله بيان ـ 2

 اولويت  يك  اقتصادي  ،  اجتماعي  مخرب  آثار  و  باال  مير  و  مرگ  و  زايي  گيري  همه  پتانسيل  دليل  به 
 .شود مي محسوب

  برنامه سابقه ـ 3

 ايدز  كشوري  كميته  تشكيل  با  هموفيليي  فرد  در  ابتال  مورد  اولين  گزارش  بدنبال  1366  سال  در  برنامه 
 شكل  به  اپيدميولوژيك  مراقبت هاي  برنامه  تزريقي  معتادين  بين  در  اپيدمي  اولين  بدنبال  1375  سال  در.  شد  برقرار
 كليه  مشاركت  با  كشوري  جامع  استراتژيك  برنامه  ولينا  81  سال  در.    كرد  پيدا  گسترش  ور  ديده هاي  پايگاه

 علوم  وزارت    پرورش،  و  آموزش  وزارت  پزشكي،  آموزش  درمان  بهداشت  وزارت  (  كار  اندر  دست  سازمانهاي
 و  صدا  مسلح،ي  نيروها    احمر،  هالل  جمعيت    ،يبهزيست  سازمان  زندانها،  امور    سازمان    ،يآور  فن  و  تحقيقات

 سازمان    ،)ره(ي  خمين  امام  امداد  كميته    خون،  انتقال  سازمان    ،يوترابر  راه  وزارت    رورش،پ  و  آموزش  وزارت  سيما،
 تهيه)  الملل  بيني  ها  سازمان  دفاتر  نماينده  مبتال،  افراد  نماينده  مدار،  مردمي  ها  سازمان  نماينده  ،ياسالم  تبليغات

 كشور  در)  1393-1389  (آميزشي  اريهايبيم  و  ايدز  كنترل  زمينه  در  استراتژيك  برنامه  سومين  حاضر  حال  در.  شد
 . اجراست حال در

 بوده  نفر  23125  مجموعأ  1390  سال  اول  ماهه  سه  پايان  تا  كشور  در  HIV/AIDS  به  ابتال  شدهي  شناسائ  موارد
 .كرده اند فوت مبتاليان از نفر 4311 و ايدز به مبتال آن مورد 3054 كه
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  برنامه اهداف ـ 4
  

  1393 سال تا نهايي اهداف

 سوزن و سرنگ از خود تزريق آخرين در  مواد تزريقي كنندگان مصرف%90 حداقل 1393 سال پايان تا •
 كنند استفاده استريل

  كاندوم از خودي  جنس تماس آخرين در آسيب بيشترين معرض در زنان%65 حداقل 1393 سال پايان تا •
 كنند استفاده

 تماس نفر يك از بيش با گذشته ماه 12 در كه  ساله 15-49 در افراد%75 حداقل 1393 سال پايان تا •
 كنند استفاده  كاندوم از خودي  جنس تماس آخرين در داشته اندي جنس

 باشند شدهي شناسائ HIV به مبتال افراد تخمين% 50 حداقل 1393 سال پايان تا •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 5

 بين سطوح و كشوري برنامه در ايدز و HIV كنترل برنامه ارزشيابي و پايش براي متعددي شاخصهاي
 . شد خواهد بسنده است هزاره توسعه اهداف شاخص 4 ذكر به اينجا در كه دارد وجود المللي
 ساله 24-15 افراد در وي اي  اچ شيوع •
 پرخطري جنس تماس آخرين در كاندوم از استفاده نرخ •
 دارند   /AIDS    HIVاز كامل و صحيح دانش كه ساله 24 تا 15 جمعيت درصد •
 دارند ويژهي داروها بهي دسترس كه ايدز پيشرفته مرحله در بيماران نسبت •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 6
  قوت نقاط

 كار اندر دست سازمانهاي كليه مشاركت .1
 آسيب، كاهش هاي برنا اعمال با مواد تزريقي كنندگان مصرف در گيري همه رشد شدن كند .2
 ، زندانها در گيري همه كنترل .3
 پذير آسيب زناني برا مشاوره ويژه مراكز اراستقر .4
 مواد، كنندگان مصرف در آسيب كاهش هاي برنامه از قضايي سيستم و گزاران سياست حمايت جلب .5
 مبتال افرادي براي درمان خدمات بيمه پوشش ايجاد .6
  رترويروسي ضد درمان شامل مبتاليان براي رايگان درمان و مراقبت خدمات بودن فراهم .7

  ها فرصت

 هزاره توسعه اهداف در بيماري اين گرفتن قرار و جهاني گسترده توجه   •
 كشوري برنامه اجراي و تدوين در اندركار دست سازمانهاي ساير مشاركت جلب •
  قضائيه قوه مشاركت جلب •
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 بيماران از حمايت و رساني اطالع و آموزش هاي برنامه در مذهبي رهبران مشاركت جلب •
 موميع هاي رسانه مشاركت جلب •
     المللي بين حمايتهاي وجود •
 چالشها

 موانع فرهنگي در جامعه ارائه آموزش هاي جامع براي پيشگيري را محدود ساخته است،  
 فرهنگي، قوانين موجود و نگرشهاي منفي جامعه  نسبت به گروههاي در معرض                   –  اجتماعي هاي  محدوديت

پنهان شدن اين گروه گشته ، دسترسي آنان به خدمات              و  تبعيض  و  انگبيشترين خطر و مبتاليان باعث ايجاد        
 . پيشگيري ، تشخيص و درمان را محدود ميسازد

 . ا دشواري همراه باشدي دسترسي به كاندوم در برخي از گروه هاي سني و جنسي مي تواند با انگ 
 . تأثير بگذاردجوان بودن جمعيت وگستردگي سيستم هاي ارتباطي كه مي تواند بر رفتارهاي جنسي جوانان 

هايي از  نشانه.  ها از نظر جنسي فعالند     شيوع اچ آي وي در مصرف كنندگان تزريقي مواد باال بوده، بسياري از آن              
اين .   آميزشي جنسي در جوانان قابل توجه است         ةنسبت سابق .  شودافزايش انتقال جنسي اچ آي وي مشاهده مي      

 . ايران بسيار خطرزا باشدموضوع مي تواند براي گسترش شيوع اچ آي وي در 
مراكز ارائه دهنده خدمات از نظر كيفي و كمي جهت پوشش بيشتر گروه هاي در معرض بيشترين خطر و در                          

 .معرض خطر با محدوديت مواجه مي باشند
اگرچه در سالهاي اخير برنامه كنترل ايدز در كشور حمايت شده، با اين وجود اعتبارات تخصيص داده شده تنها                        

از طرف ديگر در برنامه كشوري فعاليتهاي         .  از اعتبار پيش بيني شده در برنامه كشوري را تامين ميكند              نيمي  
مختلفي برحسب رسالت سازمانهاي مختلف براي آنها تنظيم شده بوده كه با توجه به عدم تخصيص اعتبار اين                      

 .فعاليتها در آن سازمانها آغاز نشده است
  اخير سال 8 در  هشد انجام هاي برنامه  اهم ـ 7 

 شبكه تهيه و ارائه خون سالم در سراسر كشور،  •
كه در جهان به همين نام مشهور (ايجاد ساختار مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري يا كلينيك هاي مثلثي  •

 جهت ارائه بسته كاملي از خدمات پيشگيري و درمان به افراد در معرض بيشترين خطر ؛ ) است
(  كاهش آسيب؛ راه اندازي و گسترش مراكز ارائه دهنده خدمات كاهش آسيب تجربه موفق در زمينه •

 در بخش هاي دولتي و غير دولتي،...) درمان با متادون، ارائه سرنگ و سوزن و
ارائه رايگان خدمات درماني براي اولين بار در منطقه و بر طبق آخرين منابع علمي توصيه شده در سطح  •

  و درمان در سطح كشورجهان، و تشكيل شبكه مراقبت
  در زندانها بعنوان يك مدل موفق در سطح جهان، HIV/AIDSمعرفي برنامه پيشگيري از  •
 برنامه حمايت از مبتاليان و خانواده آنها بشكل پوشش بيمه؛  •
 : مشاركت رهبران مذهبي در پاسخ ملي به همه گيري •
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 حمايت رئيس محترم قوه قضائيه از برنامه هاي كاهش آسيب؛ •

يافت استفتا از چندين مرجع عاليقدر در زمينه هاي حمايت از بيماران و پرهيز از انگ، پيشگيري و در •
 آموزش مهارتهاي زندگي به فرزندان؛ 

 تهيه كتاب ويژه توسط روحانيون براي بيان نقش روحانيت در برنامه كنترل ايدز •

 راه اندازي مراكز خاص براي زنان در معرض بيشترين آسيب؛ •

كرمان،  مركز آموزش نظام مراقبت ايدز(، HIV/AIDSازي مراكز تحقيقاتي بين المللي در زمينه راه اند •
 ) مركز ملي مطالعات اعتياد دانشگاه تهران اينكاس، مركز تحقيقات ايدز دانشگاه تهران

  برنامه ادامه ـ 8

  (آميزشي  بيماريهاي  و  ايدز  كنترل  زمينه  در  استراتژيك  برنامه  سومين  دوم  و  اول  كشوري هاي  برنامه  ادامه  در
 : ميكند دنبال را اصلي ژي تاسترا 10 برنامه اين. اجراست حال در كشور در) 1389-1393

 يرسان اطالع آموزش،

 خون سالمت تامين

 داوطلبانه آزمايش و مشاوره

 آسيب كاهش

 يجنس انتقال ازي پيشگير

 يآميزشي بيماريها درمان و مراقبت

 آنها خانواده و HIV به بتاليانم درمان و ،مراقبت مشاوره

 يساز وتوانمند حمايت

 ها داده مديريت و   اپيدميولوژيك مراقبت نظامي قرار بر

 الزمي ها زيرساخت تقويت

 1389 سال در  HIV/AIDS با مبارزه ملي برنامه مورد در بهداشت وزارت سياستهاي

 ايدز  و وي آي اچ كنترل برنامه در كشور هاي ديدگاه 
 كودك به مادر و مواد مصرف طريق از انتقال جديد موارد رساندن صفر به جهت در تالش •
 يآميزشي هايبيمار وي جنس طريق از انتقال به بيشتر توجه •
 آزمايش و مشاوره درمان، و مراقبت آسيب، كاهشي ها برنامه شامل موجود خدمات گسترش •
 خطر معرض در زنان به ويژه توجه •
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 التور وبايي ماريب اب مبارزه: برنامه عنوان ـ1
   برنامه سابقه ـ 2

 گيري  همه  و  بوده  برخوردار  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  اي  مالحظه  قابل  نسبتا  شيوع  از  التور  بيماري •
 و  سيستان هاي  استان  نيز  حاضر  حال  در  و  است  كرده  بروز  ايران  اسالمي  جمهوري  كشور  در  نيز  هايي

 همه  اين  معمول  طور  به  و  دارند  قرار  آندميسيتي  اصخ  وضعيت  در  خوزستان  و  هرمزگان  بلوچستان،
 .شود مي حادث كشور سطح در بار يك سال چند هر ها گيري

 فصول  تمام  در  معين،  زمان  يك  در  ايران  متنوع  هوايي  و  آب  وضعيت  به  توجه  با  التور  عملياتي  برنامه •
 .ميگردد حادث ،ماه آذر اواخر تا تابستان اوايل از بيماري موارد بيشترين ولي است ممكن

 ) الف قسمت در مذكور هاي استان به ويژه توجه با (باشد مي كشور كل برنامه اجرايي حوزه •
 آبفاي  سازمان  شهرستان،  و  استان  بهداشت  شوراهاي  شامل  بخشي  برون  نظر  از  برنامه  درگير  واحدهاي •

 و  محيط  سالمت  كزمر  ،  ريواگي  بيماريها  تيريمد  مركز  شامل  بخشي  درون  نظر  از  و  شهري  و  روستايي
 .باشد مي درمان معاونت و تغذيه اداره ، سالمت مرجع شگاهيآزما اي، حرفه

  برنامه اهداف ـ 3

  كلي اهداف : الف

 .)اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي (بهداشتي مشكالت برآورد و جامعه عمومي بهداشت سطح ارتقاء
  اختصاصي اهداف : ب

 از  كمتر  به  مير  و  مرگ  موارد  كاهش  و  اپيدميولوژيك  نظر  از  اهميت  قابل  غير  حد  در  كنترل  برنامه  اجراي
 دسترسي  نمودن  فراهم  بصري،  و  سمعي  امكانات  كليه  از  گيري  بهره  طريق  از  جامعه  آموزش  سطح  ارتقاء  ،1%

 دفع  امكانات  نمودن  وفراهم  سالم  آشاميدني  آب  به  روستايي  مناطق  نيساكن  بخصوص  و  جامعه  افراد  همه  واقعي
 نمونه  طريق  از  وبا  از  پيشگيري  زمينه  در  سالمت  نظامي  فن  پرسنل  و  پزشكان  هيكل  بازآموزي  ، ها  فاضالب  يبهداشت
 خصوص  در  بهداشتي هاي  سيستم  در  باور  ايجاد  و  O.R.S  با  خوراكي  درمان  و  آبكي  حاد  اسهال  موارد  برداري
 .مراقبت نظام بودن كارآمد

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 مرگ موارد كاهش •
 ابتالء موارد كاهش •
  هزينه كاهش •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 با.  است  داشته  وجود  نيز  ابتالء  موارد  كاهش  و  باشد مي%  1  زير  تاكنون  مير  و  مرگ  موارد  كاهش  شاخص 
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 6  ت  4  هر  ور  كرمان  نيوهمچن  بلوچستان  و  سيستان  استان  در    ساله  همه  بايتقري  ماريب  گيري  همه  وقوع  به  توجه
 مناسبي  شرايط  از  بيماري  وضع  حاضر  حال  در  كارا  اريبس  مراقبت  نظام  وجود  بعلت  كشور،ي  استانها  اغلب  در  سال

 تسريع  را  احتمالي هاي  گيري  همه  از  جلوگيري  روند  تواند مي  مراقبت  نظام  اجرايي  برنامه  در  تالش.  است  برخوردار
 و  اجتماعي  اقتصادي،  فرهنگي،  فقر:  از  عبارتند  گرفت  نظر  در  توان مي  جدي  تهديدهاي  بعنوان  را  آنچه.  بخشد

 آب  منابع  كمبود  نظارت،  و  كنترل  بدون  مربوطه  مرزهاي  از)  افغاني  بخصوص  (بيگانه  اتباع  خروج  و  ورود  بهداشتي،
 خام  فاضالب  با  استانهاي  برخ  در  جاتي  فيص  وي  سبز  مزارعي  اريآب  ،)بسته  (فاضالب هاي  سيستم  و  سالم  آشاميدني

 استان  دو  طوريكه  به  (تغذيه  كشور،سوءي  استانها  اغلب  دري  بند  بسته  ريغ  وي  بهداشت  ريغي  ها  يخ  عيتوز  و  ديتول  ،
 برون  نيز  و  بخشي  درون  هماهنگي  عدم  مستمر،  نظارت  عدم  .)دارند  را  دوم  و  اول هاي  رتبه  كرمان  و  ستانيس

) بلوچستان  و  سيستان  بخصوص  (درگير  مناطق  خاص  جغرافيايي  موقعيت.  است  طرح  قابل هاي  چالش  از  بخشي،
 معضل  بلكه  و  مشكالت  جمله  از  پرورانند مي  خود  در  را  واگير هاي  بيماري  انواع  كه  كشورهايي  با  همجواري  از  ناشي

 .باشد مي اساسي

  اخير سال 13 در برنامه روند ـ 6

 نفر 1 مير و مرگ تعداد و 24 التور موارد تعداد 1385 سال در
 نفر 1 مير و مرگ ادتعد و 57 التور موارد تعداد 1386 سال در
 نفر 7 مير و مرگ تعداد و 220 التور موارد تعداد 1387 سال در
 نفر صفر مير و مرگ تعداد و 88 التور موارد تعداد 1388 سال در
 نفر صفر مير و مرگ تعداد و 15 التور موارد تعداد 1389 سال در

 .ايم بوده بيماري بروز نزولي روند شاهد مجموع در كه

  رنامهب ادامه ـ 7

 .باشد مي كشور چهارم ساله پنج برنامه شروع لغايت سوم ساله پنج برنامه شروع از برنامه زماني نظر از •
 بند آمار به توجه با (ابتالء موارد كاهش يعني ها شاخص كمي مقدار) 1381 سال (فعلي شرايط به توجه با •

 .است گرديده محقق ها هزينه كاهش حتي و مير و مرگ موارد كاهش و) 10
 مراقبت نظام اجراي حسن جهت در قوي نظارت به مبرم نياز كشور، در موجود شرايط به توجه با برنامه •

 .ندارد نياز خاصي بازبيني و دارد
 بخش ترغيب ،)معنوي و مادي (مراقبت نظام بيشتر چه هر تقويت به توان مي آينده در عمده اقدامات از •

 آزمايشگاهي امكانات ايجاد ها، مطب و مارستانهايب در ژهيبو بكيآ حاد اسهال هاي نمونه تهيه به درمان
 به سالم آشاميدني آب گرفتن قرار دسترس در مهمتر همه از و كلر نظر از آب آزمايش خصوص در

 .كرد اشاره روستايي مناطق در خصوص
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 ماالريا با مبارزه: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 جمعيت  سوم  يك  به  نزديك  برنامه  شروع  از  قبل  دارد،  سابقه  سال  50  به  نزديك  ماالريا  با  مبارزه  برنامه
 موارد  اكنون  داد مي  تشكيل  ماالريا  را  ميرها  و  مرگ  علت%  30  به  قريب  و  شدند مي  مبتال  ماالريا  به  ساله  هر  كشور
 رسيده  سال  در  نفر  هزار  تبيس  از  كمتر  به  برنامه  شروع  از  قبل هاي  سال  طي  سال  در  ميليون  چند  از  بيماري  به  ابتال
 .است

 برنامه اهداف ـ 3
  كلي اهداف

 مير و مرگ و ابتالء نظر از ماالريا بيماري كنترل و پيشگيري 
  اختصاصي اهداف

 .سال در نفر پنج از كمتر به ماالريا از ناشي مير و مرگ كاهش        •
  01382 سال در نفر 13000 از كمتر به ماالريا به ابتالء كاهش        •
 .جمعيت نفر هزار صد يك در مورد 20 به 29 از ساليانه انگلي بروز كاهش        •
 .كشور سراسر در% 95 ميزان به ماالريا تشخيص آزمايشگاهي امكانات به مردم دسترسي افزايش        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 درگير هاي  استان  براي  و  كشور  كل  براي  ساله  همه  زير  شاخص  سه  ماالريا  كنترل هاي  شاخص  بين  از
 .شود مي اعالم و محاسبه

  
•        API ساليانه انگلي بروز يا. 
•        ABER برنامه تحت جمعيت به شده تهيه خون الم نسبت. 
•        SPR شده تهيه هاي الم كل به مثبت الم نسبت. 

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 قسمت  و  هرمزگان  بلوچستان،  و  سيستان  شرقي  جنوب  استان  سه  در  ماالريا  مثبت  موارد%  60  حدود 
 از  وارده  صورت  به  كشور  سراسر  در  موارد  بقيه.  است  محلي  انتقال  عمدتاً  كه  دهد مي  رخ  كرمان  استان  گرمسيري

 در  29  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  ساليانه،  انگلي  بروز  نظر  از  برنامه  فعلي  وضعيت  شود، مي  گزارش  آلوده  مناطق
 نفر  هزار  صد يك  در  20  حدود  به  82  سال  در  رقم  اين  رود مي  انتظار  كه  است  بوده  1380  سال  در  هزار  دص يك

 .يابد كاهش
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 1381 - 1389وضعيت بيماري ماالريا در جمهوري اسالمي ايران 

 

 غير
 ايراني

 ايراني
 درصد
 به فالسيپارم

 موارد كل

مثبت به 
 الم

 به الم
 جمعيت

ميزان بروز 
 درهزار

موارد 
 بتمث

 سال

8000 7377 68/14 1/1 18/2 24/0 15378 1381 

7613 17414 19 89/1 2 4/0 25027 1382 

5439 
 

7727 4/7 1 2 19/0 13166 1383 

4364 14918 11 5/1 9/1 28./ 19285 1384 

2786 13083 4/ 7 4/ 1 62 / 1 23/0 15869 1385 

2455 14034 2/ 9 56/ 1 51 / 1 24/0 16489 1386 

3190 8143 6/ 9 21/ 1 29/ 1 16/0 11333 1387 

1792 4129 8 8/0 1 0,08 5921 1388 

1319 1644 7/11 5/0 8/0 04/0 2963 1389 

 
  برنامه قوت نقاط

 .درماني بهداشتي هاي شبكه وجود        •
 .ماالريا با مبارزه غني تجارب و ها استراتژي وجود        •
 .برنامه نياز مورد امكانات و تجهيزات تامين در دولتي نسبيهاي  حمايت از برخورداري        •
 .ماالريا مطلوب نسبتا مراقبت و دهي گزارش نظام وجود        •
 .محلي آموزش هاي ظرفيت وجود        •

  ها  فرصت

 .ها بخش ساير با همكاري پتانسيل وجود        •
 .المللي بين هاي حمايت        •
 .دولت حمايت و سياسي عهدت وجود        •
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 .اقتصادي تحوالت        •
 .يافتگي توسعه رشد به رو روند        •
  برنامه تهديدات

 .ماالريا كنترل در همجوار كشورهاي همكاري و مشاركت ضعف        •
 .همجوار كشورهاي وضعيت ثباتي بي و منطقه سياسي تحوالت        •
 .كشور نقاط از اي پاره رد نيافتگي توسعه و فقر        •
 .كشور نقاط از اي پاره در هوايي و آب بد شرايط        •
 .جمعيتي هاي جابجايي        •

  
  برنامه ضعف نقاط

 .ماالريا كليدي نيروهاي مكرر جابجايي        •
 .مالي منابع تكافوي عدم        •
 .امكانات نامناسب توزيع و كمبود        •
 .شبكه ناكافي پوشش        •
 .كاركنان در كافي انگيزه عدم        •
 .كاربردي تحقيقات ضعف        •

  ساله5روند برنامه  ـ 6

 به  هزار  صد يك  در  مورد  63  حدود  از  و  است  كرده  طي  كاهشي  سير  ماالريا  بيماري  روند  اخير  سال  پنج  در
 اعتبار  تخصيص  و  برنامه  ادامه  بر  عالوه  شيكاه  روند  اين  است  رسيده  كشور  جمعيت  نفر  هزار  صد يك  در  مورد  29
 بوده  متاثر  نيز  كشور  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  توسعه هاي  برنامه  از  درماني  بهداشتي هاي  شبكه  گسترش  و

 .است

  برنامه ادامه ـ 7

 چرا  دارد  كامل  ضرورت  برنامه  ادامه  ابتالء،  موارد  بيشتر  كاهش  و  موجود  وضع  نگهداري  و  حفظ  منظور  به
 بروز  معرض  در  هميشه  همجوار  آلوده  كشورهاي  و  آلوده  مناطق  از  بيماران  آمد  و  رفت  به دليل   شده  پاك  مناطق  كه

  .دارند قرار ماالريا هاي اپيدمي
 بخشي،  بين هاي  همكاري  و  نياز  مورد  تداركات  تهيه  كامل  طور  به  سوم  ساله  پنج  برنامه  اجراي  صورت  در

 .گردد محقق ها شاخص كه رود مي اميد
 آينده  در  جهاني  بهداشت  سازمان  جديد هاي  توصيه  و  برنامه  بهبود  جهت  نياز  مورد  تحقيقات  به  توجه  با

 .باشد داشته وجود برنامه بازبيني به نياز است ممكن
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  Cو B هاي هپاتيت با مبارزه : برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 عليه  بر  سازي  ايمن.  هستند  جهان  سراسر  در  زودرس  مرگ  و  كبد  سرطان  عمده  علل  از  يكي ها  هپاتيت
 سال  در  بود  شده  آغاز  74  سال  از  كه  بيماري  اين  مراقبت  برنامه  .شد  آغاز  كشور  سراسر  در  1372  سال  از  B  هپاتيت
  .است بازنگري دست در دهي گزارش سيستم زمان اين در و شد كامپيوتريزه 1377

 كه  گيرد مي  انجام  گوارش  و  كبد  تحقيقات  راكزم  و  كشور  زندانهاي  در  HCV  اپيدميولوژيك  مراقبت
 مراكز  در  73-74 هاي  سال  از  كه  مزمن هاي  هپاتيت  درمان  داده  نشان  را  آلودگي  اين  از  بااليي  بسيار  شيوع

 درمان  گر  بيمه  سازمانهاي  همكاري  با  بهداشت  وزارت  طرف  از  و  گرفته  بيشتري  وسعت  بود  شده  آغاز  دانشگاهي
 .شود مي حمايت ها بيمه پوشش تحت داروها گرفتن قرار طريق از  بيماران

  برنامه اهداف ـ 3

 .جامعه كل در B هپاتيت شيوع ميزان كاهش        •
 .جامعه كل در B هپاتيت بروز ميزان كاهش        •
 ) دياليزي و هموفيلي بيماران معتادين، (خطر معرض در هاي گروه در C هپاتيت بروز ميزان كاهش        •
 .مزمن هاي هپاتيت از ناشي مير و مرگ كاهش        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 حاد هپاتيت بروز ميزان        •
  B هپاتيت ويروس به آلودگي شيوع ميزان        •
 B هپاتيت از ناشي مير و مرگ ميزان        •
 C هپاتيت شيوع و بروز ميزان        •
 C هپاتيت از ناشي مير و مرگ ميزان        •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 كشوري  آموزشي هاي  كارگاه  و  شده  نظر  تجديد ها  دستورالعمل  و  نموده  پيدا  محكمي  فني  و  علمي  كميته
 پزشكي  علوم  فرهنگستان  و  سيما  و  صدا  همكاري  با  متوالي  سال  دو  در  وسيعي  رساني  اطالع  بسيج .شود مي  ارائه

 .شد انجام كشور حسط در كبدي بيماران از حمايت انجمن

   قوت نقاط

  يافته ادغام خدمات از استفاده        •
  وسيع رساني اطالع هاي بسيج برگزاري        •
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   B هپاتيت واكسيناسيون        •

  ها فرصت

  بيماران به خدمات ارائه زمينه در فعال خيريه و NGO چند وجود

   ضعف نقاط

 .است شده جامعه از آلوده افراد طرد همنجرب حد از بيش سازي حساس        •

   ضروري هاي ريزي برنامه براي كافي مطالعات فقدان        •

  تهديدها

 .B هپاتيت درمان به مقاوم هاي ويروس شدن پيدا        •

 افزايش به تزريقي معتادين دربين مناسب پذيري آموزش فقدان و تزريقي اعتياد روزافزون گسترش        •
 .زند مي دامن  C  پاتيته آمار

 .جوانان بين در جنسي خطر پر رفتارهاي شيوع افزايش        •

   ساله5روند برنامه  ـ 6

 اوايل  در  برنامه  توقف  زمان  بود  خواهد  رشد  به  رو  نيز  آينده  در  و  است  موجود  مناسبي  ارزشمند  برنامه
  .دارد ادامه بهتري سرعت با و همچنان هك شد حاصل نسبي بهبود 1377 سال در ليكن. است بوده دوم برنامه

-1388  سالهاي    ها،  بيماري  مديريت  مركز  به  C  و  B هاي  هپاتيت  شده  گزارش  موارد  روند
1382 

 سال 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

8482 8276 9497 9308 8837 9141 8733 HBV 

2506 2068 1891 1876 1323 1090 1046 HCV 
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  (EPI)سازي ايمن گسترش: نامهبر عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 مناسب  پوشش  به  دستيابي  بر  مبني  آلماتا  كنفرانس  در  ايران  اسالمي  جمهوري  تعهدات  طبق
 فعال  مصونيت  ايجاد  هدف  با  1363  سال  از  ايران  در  سازي  ايمن  گسترش  برنامه  سال  5  زير  كودكان  واكسيناسيون

 فلج  و  سل  سرخك،  سرفه،  سياه  كزاز،  ديفتري،  شامل  واكسن  با  پيشگيري  لقاب هاي  بيماري  برابر  در  كودكان  در
 و  شده  انتخاب  سال  5  زير  كودكان  در  فراوان  مير  و  مرگ  و ها  معلوليت  ايجاد  به دليل  ها  بيماري  اين.  شد  آغاز  اطفال

 1372  لسا  از  ديگر  طرف  از .است  واكسن  تزريق  طريق  از  پيشگيري  مطمئن  راه  وجود ها  آن  تمامي  ويژگي  از
 .شد اضافه برنامه به نيز  B  هپاتيت واكسيناسيون

  برنامه اهداف ـ 3

   كلّي هدف

   .واكسن با پيشگيري قابل هاي بيماري مير و مرگ ميزان و ابتال كاهش

   اختصاصي اهداف

 .ها بيماري از مراقبت مبناي بر واكسيناسيون پوشش افزايش        •
 .واكسن با پيشگيري قابل هاي بيماري از ناشياي  همعلوليت ميزان كاهش        •
 .واكسن با پيشگيري قابل هاي بيماري از ناشي مير و مرگ ميزان كاهش        •
 پنج زير كودكان در مصونيت ايجاد با واكسن با پيشگيري قابل هاي بيماري انتقال زنجيره شكستن        •

 .سال

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 .سال يك زير كودكان سوم نوبت ثالث واكسيناسيون شپوش        •
 .سال يك زير كودكان سوم نوبت پوليو واكسيناسيون پوشش        •
 .سال يك زير كودكان سرخك واكسيناسيون پوشش        •
 .سال يك زير كودكان سوم نوبت هپاتيت واكسيناسيون پوشش        •
 .سال يك زير كانكود ژ ث ب واكسيناسيون پوشش        •
 .باردار زنان واكسيناسيون پوشش        •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 واكسن  و%  95  حدود  در  سرخك  و  سوم  ثالث  سوم،  نوبت  پوليو هاي  واكسن  پوشش  حاضر  حال  در
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 .است% 50 حدود باردار زنان توام واكسن و% 92 حدود ژ ث ب ،%93 حدود سوم نوبت هپاتيت
 ضمنا  است  كشور  دست  دور  نقاط  به  دسترسي  و  درماني  بهداشتي هاي  شبكه  وجود  ،سيستم  قوت  نقاط  از

 از.  است  ساخته  عملي  را  برنامه  اين  پيشبرد  مناسب  كيفيت  با  نياز  مورد  واكسن  تهيه  امكان  و  سرما  زنجيره  وجود
 امكانات  اشتنند  و  رو  خود  كمبود  به دليل   مناسب،  اي  دوره  نظارت  انجام  عدم  انساني،  نيروي  كمبود  ديگر  طرف
 مشكل  افتاده  دور  نقاط  برخي  در  هنوز  البته.  است  برنامه  ضعف  نقطه  عنوان  به  مراقبت  مطلوب  انجام  براي  كافي

 .شود مي محسوب سازي ايمن مناسب پوشش موانع از نيز مردم فرهنگي

   ساله5روند برنامه  ـ 6

 1377ـ81 هاي سال كشور، سطح در سال يك زير كودكان واكسيناسيون پوشش

  
1381 1380 1379 1378 1377  واكسن

100 95% 100% 100% 100%        پوليو ـ 1

99 95% 100% 99% 100%    3 ثالث ـ 2 

100 96% 100% 98% 100%         سرخك ـ 3 

   3 هپاتيت ـ 4  94% 95% 99% 93% 99

       ژ ث ب ـ 5  99% 95% 99% 92% 100

    باردار زنان توام ـ 6  52% 47%      

  برنامه ادامه ـ 7

 كافي متاسفانه جاري، هاي پوشش هنوز مردم فرهنگي مشكالت و دست دور نقاط به دسترسي عدم به دليل        •
 سازمان هاي برنامه به توجه با لذا. نمايد گيري همه ايجاد بيماري، كانون عنوان به تواند مي نقاط اين و نيست
 مرتفع پوشش نقصان اين است نظر در) Mass campaign (همگاني پوشش هاي رنامهب انجام با بهداشت جهاني
 .گردد

 و فعلي شرايط و موجود امكانات به توجه با ضمنا است شده بيني پيش و مطلوب حد در برنامه هاي شاخص        •
 و گرفته قرار روتين برنامه در آينده هاي سال از MMR واكسن سازي ايمن كشوري كميته مصوبات براساس
  .پذيرد صورت آن واكسيناسيون انجام برنامه در نيز تغييراتي

 .هدف هاي گروه و سال يك زير كودكان واكسيناسيون برنامه ادامه        •
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  اطفال فلج با مبارزه ـ حاد شل فلج مراقبت: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 اطفال،  فلج  ملي  روزهاي  برگزاري  به  اقدام  اطفال،  جفل  بيماري  كني  ريشه  منظور  به  1373  سال  از
 ادامه  كماكان  كه  گرديد  موارد  بروز  به  پاسخ  در  سازي  ايمن  حاد،  شل  فلج  مراقبت  ـ  تكميلي  سازي  ايمن  برگزاري

 .دارد

  برنامه اهداف ـ 3

 

  كلّي هدف

  .اطفال فلج كني ريشه

 

  اختصاصي اهداف

 .پوليو بيماري به نسبت سال پنج زير كودكان سازي ايمن پوشش        • 
 .پوليو بيماري بروز موارد حذف        •
 .محيط از پوليو وحشي ويروس حذف        •

 

   برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 ).كامل و هنگام به (حاد شل فلج موارد كشف        •
 .صفر به شده تاييد اطفال فلج موارد كاهش        •
 .مراقبت برنامه حداقل هاي شاخص به دستيابي        •

 

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 .ندارد وجود كشور در شده تاييد اطفال فلج مورد حاضر حال در        •
 .گيرد مي صورت تمام جديت و شدت با كماكان مراقبت        •
  .دارد ادامه) گيري لكه (تكميلي ـ روتين واكسيناسيون عمليات        •
 برنامه  ضعف  نقاط  از  و  است  ملي  روزهاي  در  مردمي  و  بسيجي  نيروهاي  مشاركت  هبرنام  قوت  نقاط  از

 .باشند بيماري كانون توانند مي كه است العبور صعب مناطق در واكسينه غير كودكان وجود
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   ساله5 برنامه روند ـ 6

 سال حاد شل فلج موارد كل پوليو موارد 

13 408 1997 
4 345 1998 
3 294 1999 
3 308 2000 
0 349 2001 
0 399 2002 

  برنامه ادامه ـ 7 

 .باشد داشته ادامه بايد همچنان حاد شل فلج موارد مراقبت        •
 .گردد حفظ فعلي سطح در بايد سازي ايمن پوشش        •
 .گردد برگزار نوبت 4 در ساله هر همچنان بايد) Mopping-up  (تكميلي سازي ايمن عمليات        •
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  نوزادي كزاز بيماري حذف: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 به  اخير  سالهاي  در  نوزادي  كزاز  حذف  برنامه  نوزادان،  مير  و  مرگ  علل  در  بيماري  بودن  خطير  به  توجه  با
 .شد گرفته قرار سازي ايمن هاي برنامه در اجرايي اولويت عنوان

  برنامه اهداف ـ 3
  لّيك هدف

 .كشور در نوزادي كزاز حذف

  اختصاصي اهداف

 .ساله 45ـ15 زنان توام واكسيناسيون پوشش افزايش        •
 .نوزادان ابتالي ميزان كاهش        •
 .نوزادان مير و مرگ ميزان كاهش        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 .زنده تولد هزار صد يك هر در بروز ميزان

  رنامهب فعلي وضعيت ـ 5
 متوسطه  دوره  آموزان  دانش  واكسيناسيون  انجام  و  مناسب  واكسيناسيون  پوشش  به  توجه  با  حاضر  حال  در

 .باشد مي ضعف دچار برنامه نظارت براي انساني نيروي كمبود با طرفي واز. است گرديده برنامه قوت باعث

   ساله5روند برنامه  ـ 6

  
 سال 1377 1378 1379 1380 1381

 موارد تعداد 14 14 11 9 6

  برنامه ادامه ـ 7 
 .كشوري سازي ايمن برنامه طبق ساله 15ـ49 زنان واكسيناسيون پوشش ارتقاي        •
 .مردمي مشاركت جهت در همگاني آموزش        •
 .متوسطه دوره دختر آموزان دانش سازي ايمن ادامه        •
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  سرخك بيماري حذف: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2
 مير و  مرگ  ديدگاه  از  نيز  و  وعوارض  ابتالء  ديدگاه  از  كشور  بهداشتي  مسئله  عنوان  به  سرخك  بيماري

 نظر از  كشور  موجود  شرايط  به  توجه  با  بعالوه.  دارد  عهده  به ها  بيماري  از  مراقبت  سيستم هاي  برنامه  در  مهمي  نقش
 .است ساخته ميسر را بيماري حذف به بيدستيا امكان مراقبت سيستم هاي برنامه و سازي ايمن پوشش

  برنامه اهداف ـ 3
  كلّي هدف

  .سرخك بيماري حذف

  اختصاصي اهداف

 .سرخك بيماري سازي ايمن پوشش افزايش        •
 .بيماري انتقال زنجيره شكستن        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 موارد هاي گزارش بودن هنگام به        •
 سرم گيري نمونه بودن نگامه به        •
 آزمايشگاه پاسخ بودن هنگام به        •
 .موارد به نسبت واكنش بودن هنگام به        •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 ايمن  مناسب  پوشش  وجود  به  باتوجه  و  دارد  قرار  سرخك  بيماري  حذف  مرحله  در  برنامه  حاضر  حال  در
 .است برنامه قوت نقطه عنوان به همگاني اسيونواكسين انجام و سرخك بيماري عليه بر سازي

   ساله5روند برنامه  ـ 6

 بيماري  طغيان  از  پيشگيري  مرحله در  بيماري  موجود،  موارد  و  محيطي  سيستم  دهي  گزارش  به  توجه  با
 بالغين  سني هاي  گروه  در  سرخك  به  مبتال  و  مشكوك  موارد  افزايش  است ذكر  به  الزم  كه  آنچه.  است  گرفته  قرار
  .كند مي ايجاب را خطر معرض در هاي گروه واكسيناسيون همگاني بسيج انجام ضرورت كه است نجوا

 تعداد  77  مورد،  4485  تعداد  76  مورد،  2358  تعداد  75  مورد،  279  تعداد  74  سال  در  روند  اخير  سال  5  در
 به  مشكوك  ردمو  7795  ،80  سال  در  و  مورد  11012  ،79  سال  در  مورد  4343  تعداد  78  سال  در  مورد  2869

 .است داشته وجود سرخك



 1384/مهمترين برنامه هاي كشوري مبارزه با بيماري هاي واگير  / 16گفتار 
 

 

  برنامه ادامه ـ 7

 تعهدات  طبق  1381  سال  در  ساله  20  تا  ماهه  9  افراد  كليه  MR  واكسن  با  Mass Campaign  انجام
 تا  افراد  كليه  و  شد  اجرا  1382  سال  در  موفقيت  با  برنامه  اين.  (بهداشت  جهاني  سازمان  به  ايران  اسالمي  جمهوري

 ).گرفتند قرار پوشش تحت ساله 5-25 سنين

  
 ساله با هدف حذف 5-25در افراد ) سرخك ـ سرخجه (MRواكسيناسيون 

 تا 1382 آذر 15سندروم سرخجه مادرزادي و سرخك در سراسر كشور از 
 در MMR با موفقيت انجام شد و از آن پس به صورت 1382 دي 10

 .برنامه واكسيناسيون كشوري، ادامه يافت
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  سرفه سياه و ديفتري هاي بيماري با مبارزه: برنامه عنوان ـ1

   برنامه سابقه ـ 2

 ناخوشي  زيادي  موارد  سبب  تواند مي  سال يك  از  كمتر  سنين  در  خصوصا  سرفه  سياه  و  ديفتري هاي  بيماري
 كاهش  باعث  مطلوبي  نحو  به  تواند مي%)  95  حدود  (فعلي  واكسيناسيون  پوشش  كه  حاليست  در  اين  و  شود  مرگ  و

 .گردد ها بيماري اين از ناشي مير و مرگ و ابتالء

   برنامه اهداف ـ 3

 

  كلّي هدف

 .سرفه سياه و ديفتري هاي بيماري كنترل
 

   اختصاصي اهداف

 .ها بيماري اين به نسبت سال پنج زير كودكان سازي ايمن سطح افزايش        •
 .ابتالء ميزان كاهش        •
 .ها بيماري اين هاي معلوليت ميزان كاهش        •
 .ها بيماري اين مير و مرگ ميزان كاهش        •

   برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 .نفر 100000 در بروز ميزان

   برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 مطلوبي  شرايط  شده،  انجام  اقدامات  و  سوم  نوبت  ثالث%  95  حدود  پوشش  به  توجه  با  حاضر  حال  در
 است  برنامه  قوت  نقاط  از  دهي  گزارش  سيستم  يك  وجود  و  همگاني  واكسيناسيون  موجود  شرايط  .است  آمده  بوجود
 بيماري  گيري  همه  كانون  توانند مي  افتاده  دور  مناطق  در  بخصوص  سال  پنج  زير  كودكان  ناكامل  پوشش  ولي

  .گردند
 

 برنامه  ضعف  اعثب  دارد  وجود  خصوصي  و  دولتي  درماني  مراكز  دهي  گزارش  با  ارتباط  در  كه  اشكاالتي
 .است گرديده
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   ساله5روند برنامه  ـ 6

  

 سال ديفتري محتمل موارد تعداد سرفه سياه به مشكوك مورد تعداد

15 11 77 

30 15 78 

103 20 79 

97 12 80 

32 9 81 

  برنامه ادامه ـ 7

 .سرفه سياه و ديفتري هاي بيماري مراقبت نظام تقويت        •

 .سال يك زير كودكان سازي ايمن وششپ ارتقاء        •

 .مردمي مشاركت جهت در همگاني آموزش        •

 .وظيفه نظام مشمولين و متوسط دوره آموزان دانش سازي ايمن ادامه        •
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  مالت تب بيماري با مبارزه: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2
 بعدُ  از  دام  دري  ماريب  تياهم  به دليل .    است  برخورداريي  باال  بروز  از  و  پراكنده  كشور  سطح  در  بيماري

 عليرغم.  است  برخورداري  توجه  قابل  گاهيجا  از  بيماري  اين  با  مبارزهي  بهداشت  بعدُ  از  انسان  در  وي  اقتصاد
/8  به  نفر  هزار  درصد  170  (تاكنون  1368  سال  از  آن  چشمگير  كاهش  و  بيماري  اين  با  مبارزه  در  وسيع هاي  تالش

 مطرح  كشور هاي  استان  اكثر  در  باال  شيوع  با  بهداشتي  معضل  يك  عنوان  به  هنوز)  1389  سال  در  هزار  ددرص  15
  .باشد مي محسوس كامال آن با مبارزه لزوم كه است

 برنامه  مرتبط، هاي  بخش  با  هماهنگي  ضمن  1375  سال  از  لذا  است  بوده  نظر  مورد  قبل  ساليان  از  بيماري
 .باشد مي كشور تمام آن اجرايي حوزه هك گرديد تدوين آن با مبارزه

  برنامه اهداف ـ 3

  كلّي هدف

 .كشور در مالت تب بيماري بروز ميزان كاهش
  

  اختصاصي اهداف

  
 .بخشي بين هماهنگي گسترش و تقويت        •
 .بيماري اپيدميولوژيكي مختصات شناسايي        •
 .بيماري پيشگيري و انتقالهاي  راه مورد در مشاركت جلب و جامعه آموزش        •
 .بهداشتي كاركنان آموزش        •
 .برنامه مراقبت و ارزشيابي پايش، نظام تقويت        •
 .بيماري تشخيص استاندارد هاي آزمايش انجام جهت ها آزمايشگاه تقويت جهت هماهنگي        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

 .انسان در بيماري بروز ميزان

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 ميباشد  نفر  هزار  درصد  8/15  بيماري  بروز  ميزان  1389  سـال  موجود  اطالعات  به  توجـه  با  حاضر  حال  در
 ،خراسانيهمدان،لرستان،مركز  ،يشرق  جانيآذربا هاي  استان  در  آلودگي  ميزان  بيشترين)  كشور  كل  در  نفر  11796(
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 .استي جنوب

  ها فرصت و قوت نقاط

 بيماري  بروز  كاهش  جامعه،  و  بهداشتي  كاركنان  آگاهي  افزايش  دهي،  گزارش  و  اقبتمر  سيستم  ارتقاء
 و  بره  واكسيناسيون  (دام  در  بيماري  كنترل  دامپزشكي،  خصوصا  بخشي  بين  هماهنگي  افزايش  گذشته،  سال  10  طي

  .)مبتال هاي دام كشتار و گوساله و بزغاله

  تهديدات و ضعف نقاط

ي كاف  و  بيماري  تشخيص  و  درمان  بيماري،  دهي  گزارش  در  خصوصي  شبخي  ناكاف  هماهنگي  و  همكاري
 .كشور سطح دري دام ونيناسيواكس اتيعمل نبودن

  ساله5روند برنامه  ـ 6

  0) نفر هزار صد در 34بروز ميزان (مورد 23558 ،85 سال در

  0) نفر هزار صد در 7/29 بروز ميزان (مورد 21114 ،86 سال در

  ٠ )نفر هزار صد در 6/24 بروز ميزان (دمور 17901 ،87 سال در

  0) نفر هزار صد در 2/17 بروز ميزان (مورد 12684 ،88 سال در

 باشد مي) نفر هزار صد در 8/15 بروز ميزان (مورد 11796 ،89 سال در

  برنامه ادامه ـ 7

 .دارد ادامه همچنان آن نزولي روند و اخير سالهاي هاي موفقيت به دليل بيماري با مبارزه برنامه        •

 باال شيوع با عفوني هاي بيماري از يكي هنوز اخير سالهاي طي كشور در آن بروز كاهش به توجه با        •
 و محيطي مختلف سطوح در برنامه دقيق اجراي اولويت لذا باشد مي EMRO منطقه حتي و كشور در

 .باشد پاسخگو آينده در برنامه هاي شاخص شدن محقق در تواند مي بخشي بين هماهنگي ارتقاء و مياني

 و ضعف نقاط بتوان تا گرفت خواهد قرار بازبيني مورد برنامه ارزشيابي و پايش سيستم ايجاد با        •
 .نمود تبديل ها فرصت و قوت نقاط به را تهديدها

 براي موجود راهكارهاي تاكيد با ها فعاليت ادامه كشور در بيماري باالي بروز ميزان به توجه با        •
 .گردد مي تاكيد آينده در موجود ابهامات شناخت براي تحقيقي طرحهاي اجراي همچنين و بيماري كنترل
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  هاري  بيماري با مبارزه: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 كشور،  حسط  در  حيوان  و  انسان  بين  انتقال  قابل هاي  بيماري  مهمترين  از  يكي  عنوان  به  هاري    بيماري
 نيز  انسان  نموده،  گرفتار  را  حيوانات  ساير  بعد  درجه  در  و  اهلي  و  وحشي  گوشتخواران  عمدتاً  بيماري  اين.  است  مطرح

 بهي  ماريب  نيا  اهميت.  گردد مي  بيماري  به  مبتال  هار،    حيوانات  با  تماس  يا  گرفتن  قرار  گزش  معرض  در  صورت  در
 واكسن  و  سرم  خريد  جهت  كه  هنگفتي  اقتصادي  خسارات  نهمچني  و  انسان  در  صددرصد  كشندگي  درجه  داليل

. باشد مي  حيواني  تلفات  از  ناشي  خسارات  همچنين  و  شود مي  گزيده  حيوان  موارد  پيشگيري  درمان  جهت  ضدهاري
 آموزش  قبيل  از  الزم  اقدامات  71  سال  از  مدون  برنامه  صورت  به  كه  شده  اجرا  كشور،  در  پيش  ساليان  از  برنامه  اين

 درمان  و  گزيدگي  حيوان  موارد  موقع  به  كشف  جهت  مراقبتي  سيستم  برقراري  منظور  به  را  جامعه  و  سانيان  نيروي
  هايسازمان  كشور،  وزارت  قبيل  از  مختلف هاي  دستگاه  بين  هماهنگي  برقراري  همچنين  و ها  آن  موقع  به  پيشگيري

 مختلف  سطوح  در  كشور  سطح  در  و  سال  طول  در  برنامه  اين.  دارد  اجرا  دست  در  را...  و  زيست  محيط  دامپزشكي،
 .شود مي اجرا شبكه

  برنامه اهداف ـ 3

  كلّي هدف

  .انسان در هاري بيماري كنترل

  اختصاصي اهداف

 آگاهي  افزايش  صفر،  به  آن  رساندن  و  يانسان  هاري  موارد  بروز  كاهش  گزيدگي،  حيوان  بروز  كاهش
 .بخشي بين نگيهماه افزايش مردم، آگاهي افزايش درماني، بهداشتي پرسنل

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4
 .انسان در گزيدگي حيوان بروز ميزان        •
 ).هاري بيماري از ناشي فوت تعداد (انسان در هاري بروز ميزان        •
 .گزيدگي حيوان موارد تعداد به انساني هاري موارد تعداد نسبت        •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5
 جمعيت  نفر  هزار  صد  در  172  گزيدگي  حيوان  بروز  ميزان  1389  سال  در  شده  استخراج  عاتاطال  آخرين  براساس

 فوت  مورد  5  تنها ها  آن  پيشگيري  درمان  و  موارد  موقع  به  كشف  و  مراقبت  به  باتوجه  كه)  مورد  128774  (حدود  بوده
%) 82  (سگ  توسط  انانس  در  گزيدگي  حيوان  درصــد  بيشترين  ضمنا .است  شده  گزارش ها  آن  از  هاري از  ناشي
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  باشد مي

  ها فرصت و قوت نقاط

 گزيده،  حيوان  موارد  موقع  به  پيشگيري  درمان  گزيده،  حيوان  موارد  موقع  به  كشف  و  مراقبت  سيستم  بهبود
 .كشور وزارت توسط الزم اقدام و ولگرد هاي سگ اتالف ستاد تشكيل

  

  تهديدات و ضعف نقاط

 توسط  بايستي  كه  كنترلي  اقدامات  بودن  فرابخشي  فني،  پرسنل  از  بعضي  و  مردم  آگاهي  سطح  بودن  پايين
 و  دار  صاحب هاي  سگ  واكسيناسيون  ولگرد، هاي  سگ  اتالف  (شود  انجام  سازندگي  جهاد  و  كشور هاي  وزارتخانه

 ).گله

  ساله5روند برنامه  ـ 6

 172  به  1385  سال  در  جمعيت  نفر  هزار  صد  در  178  از  گزيدگي  حيوان  بروز  ميزان  اخير  ساله  5  طول  در
 مقابل  در  خود  از  حفاظت  در  آموزان  دانش  آموزش  علت  به  كه  يافته  كاهش1389  سال  در  جمعيت  هزار  صد  در
 از    باشدي  مي  خانگ  و  گلهي  ها  سگ  بستن  وي  گذار  قالده  جهت  انيروستائ  آموزش  نيهمچن  وي  دگيگز  وانيح

 1388  سال  در  مورد  4  به  1385  سال  در  دمور  10  از  هاري    بيماري  از  مرگ  تعداد  ،يدگيگز  وانيح  موارد  اين
 درمان  و  گزيدگي  حيوان  موارد  موقع  به  كشف  در  مراقبت  سيستم  بهبود  دهنده  نشان  كه  است،  يافته  كاهش

 .است بوده مورد 5 1389 سال در هاري از ناشي مرگ موارد تعداد  ضمنا. باشد مي ها آن پيشگيري

  برنامه ادامه ـ 7

 در  مراقبت  سيستم  بهبود  و  مردم  آگاهي  افزايش  با  انساني  بعد  از  آن  ميتاه  به  توجه  با  برنامه  اين
 ساير  توسط  جدي  اقدمات  لزوم  گزيدگي،  حيوان  موارد  زياد  حجم  لحاظ  به  كه.  داشت  خواهد  ادامه  آينده هاي  سال
 شناسايي  طرح  همچنين  و  ذيربط هاي  سازمان  و  كشور  وزارت  توسط  ولگرد هاي  سگ  اتالف  جمله  از ها  ارگان
ي زير  برنامه  و  توجه  زين  و  دامپزشكي  سازمان  توسط  هاري  عليه ها  آن  نمودن  واكسينه  و  گله  و  دار  صاحب هاي  سگ
 بايستي مي    ستيز  طيمح  حفاظت  سازمان  توسطي  خوراكي  هار  واكسن  باي  وحش  واناتيح  ونيناسيواكس  جهت
  .گيرد قراري ريگيپ و تاكيد مورد

  شامل آينده در مهم اقدامات

 سطح  بردن  باال  ا،ه آني  ريشگيپ  ماندر  و  گزيده  حيوان  موارد  موقع  به  كشف  مراقبت،  يستمس  بهبود
 پرسنل  آموزش  و  پيشگيري  درمان  اتاق  تجهيز  خطر،  معرض  در هاي  گروه  و  آموزان  دانش  بخصوص  و  مردم  آگاهي
 .فني
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 ) سالك (جلدي ليشمانيوز بيماري با مبارزه: برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2
 از  بيماري  قديمي هاي  كانون  وجود  هم  و  كشور  سطح  در  فراوان  پراكندگي  و  شيوع  دليل  به  بيماري  ينا

 ظاهر  بر  جسمي  نظر  از  كه  فراواني  ضايعات  و  "روستايي  يا  مرطوب"و  "شهري  يا  خشك"  يعني  آن  نوع  دو  هر
 به  پاسخ  عدم  ثانويه، هاي  عفونت  ايجاد  سبب  به  آن  بر  عالوه  و  نمايد مي  ايجاد  كه  رواني هاي  آسيب  و  گذاشته  افراد

 قابل  مالي  بار  و  آن  دردناك  و  پرعارضه  طوالني  درمان  موارد،  از  درصدي  از  اعضاء  در  شكل  تغيير  ايجاد  و  درمان
 شده مي  اجرا  پراكنده  صورت  به ها  كانون  در  اجرايي  عمليات  قبال  است  بسياري  اهميت  داراي  درمان  نظر  از  آن  توجه
 آلوده هاي  كانون  كليه  در  برنامه  اجرايي  حوزه.  است  گرديده  ابالغ ها  استان  به  1375  الس  از  مدون  صورت  به  ولي

 حفاظت  ها، دهياري  و ها  شهرداري  سازمان  كشور،  وزارت  طبيعي،  منابع  محيط،  بهداشت  بهداشت،  آموزش  شامل
 و  آموزش  وزارت  كشاورزي،  جهاد  وزارت  تهران،  دانشگاه  بهداشت  دانشكده  تحقيقاتي هاي  ايستگاه  زيست،  محيط
 . باشند مي سيما و صدا سازمان و مسكن وزارت پروش،

  برنامه اهداف ـ 3

  كلّي هدف

  .كنترل حد تا) سالك (جلدي ليشمانيوز بيماري بروز ميزان كاهش

  اختصاصي اهداف

 ) شهري و روستايي (جلدي ليشمانيوز به آلوده هاي كانون% 100 شناسايي        •
 .مبتاليان موارد يانهسال كاهش        •
 خطر معرض در جمعيت در فردي حفاظت و پيشگيري در بالغين آگاهي ارتقاء        •
 .شهري نوع در الخصوص علي آنها سريع درمان و بيماران سريع كشف        •

  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4
 .بخشي بين هماهنگي افزايش        •
 .انسان در) نهساليا (بيماري بروز ميزان        •

 برنامه فعلي وضعيت ـ 5
 و  پاسيو  مراقبت  براساس  بيماري  بروز  ميزان  1389  سال  در  مستخرجه  اطالعات  آخرين  براساس

 ساله  ده  روند  بدنبال  همچنان  كه  است)  مورد  20593  (بوده  جمعيت  نفر  هزار  صد  در  مورد  28  استاني هاي  گزارش
 در  محلي هاي  طغيان  وقوع  به  سريع  واكنش  و  پاسيو  مراقبت  سيستم  يك  وجود  برنامه  قوت  نقاط.  دارد  قرار  بيماري



 1392/مهمترين برنامه هاي كشوري مبارزه با بيماري هاي واگير  / 16گفتار 
 

 

 بهداشت  آموزش  درمان  تشخيص،  بيماري،  كشف  نظير  بهداشت  بخش  به  محوله  موارد  كليه  و  باشد مي  بروز  صورت
  .گيرد مي صورت بخوبي بخشي بين هاي همكاري جلب ارتقاء به كمك و

  ضعف نقاط

 زباله،  صحيح  و  مستمر  دفع  و  آوري  جمع  در  شهرداري  نظير ها  گانار  ساير  در  محوله  وظايف  انجام  عدم
 ارزيابي  بدون  شهرها  حاشيه  افزايش  طبيعي،  منابع  توسط  بهداشت  بخش  با  هماهنگي  بدون  كويرزدايي  اقدامات
 .باشد مي 000 و قبلي صحيح

   ساله5روند برنامه  ـ 6

 با  مبارزه  مانند  كشور  مختلف هاي  كانون  رد  شده  انجام  اقدامات  عليرغم  اخير   ساله 5روند بيماري در      
 بروز  ميزان  متاسفانه  ،موارد  كشف  و  بيماريابي  و  جامعه  آموزش)  بالغ  ناقل  با  مبارزه  (كانوني هاي  سمپاشي  جوندگان،
 مجددا  كاهش،  سال  دو  يا  يك  هر  از  بعد  و  است  داشته  نوسان  جمعيت  نفر  هزار  صد  در  مورد  40  تا  20  بين  بيماري

 مسايل  و  جغرافيايي  تغييرات  به دليل   رسد مي  نظر  به  كه  دهد مي  نشان  سال  دو  تا  يك  مدت  براي  را  افزايش  يك
 نبود  علت  به  و  بوده  محيطي  زيست  بنيادي  اقدامات  انجام  عدم  و  مخزن  جوندگان  و  ناقل  به  مربوط  اكولوژيك
 .باشد مي است بخشي بين موثر هاي همكاري گرو در خود كه كنترلي اقدامات استمرار

  برنامه ادامه ـ 7

 ثابت  عليرغم  بيماري  انتشار هاي  كانون  افزايش  به  نظر  و  بيماري  كنترل  اهميت  به  توجه  بااين برنامه    
 اقدامات  انجام  در ضمن .  يافت  خواهد  ادامه  شده  شناخته  كنترلي  اقدامات  چنان  هم  بيماري  روند  و  بروز  ميزان  ماندن
 نظير  جديد  داروهاي  كش،  حشره  به  آغشته  بند  پشه  از  استفاده  نظير  يدجد  اقدامات  آن،  استمرار  براي  تالش  و  قبلي
 تكميل  و)  روستايي  يا  شهري  (بيماري  نوع  نظر  از  سالك   هايكانون  شناسايي  همچنين  و  اوره  و  پارومومايسين  پماد
 به  ابتالء  از  خطر  معرض  در  جامعه  آگاهي  سطح  ارتقاء  تحقيقاتي، هاي  پايگاه  كمك  به  بيماري  انواع  پراكندگي  نقشه

 و  بخشي  بين  هماهنگي  تقويت  صورت  در  است  اميد.بود  خواهد  اجرا  دست  در  مقطعي  تحقيقات  انجام  و  بيماري،
 با  مبارزه  در  طبيعي  منابع  "زيست  محيط  نظافت  "  در ها  شهرداري  نظير  ذيربط  ارگان  اساسي  وظايف  انجام

 روي  بر  تحقيقات  مثبت  نتايج  صورت  در.  يابد  كاهش  بروز  ميزان  000  و  كويرزدايي  برنامه  در  رعايت  و  جوندگان
 عمده  اقدامات.  دارد  وجود  آتي  سالهاي  در  برنامه  در  نظر  تجديد  امكان  كنترل  جديد هاي  راه  يا  و  جديد  داروهاي
 و  جامعه  عموم  آگاهي  سطح  ارتقاء  ـ  بيماري  كنترل  در  ذيربط هاي  ارگان  و  بهداشت  بين  هماهنگي  تقويت  شامل
 .باشد مي حشرات هاي كننده دور و سم به آغشته بند پشه نظير شخصي حفاظت يدجد وسايل از استفاده
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 (National tuberculosis program)سل كنترل و پيشگيري :برنامه عنوان ـ 1

  برنامه سابقه  ـ2
 حاضر حال در .شود مي   محسوب جهان كشورهاي همه درمان و بهداشت معضالت از يكي عنوان به سل

. باشند مي  فعال  سل  به  مبتال  نفر  ميليون  12و بوده بيماري  اين  ميكروب به آلوده دنيا جمعيت سوم يك  تقريبا
 مي   افزوده  فعال  سل  به  مبتاليان جمع به سل جديد مورد ميليون 9 حدود ساالنه كه  شود مي  زده  تخمين  همچنين

 ميليون  نيم  و  يك حدود ساله هر البته .كند مي  بروز توسعه حال در كشورهاي در موارد  اين % 90 از بيش كه  شود،
ي ماريب  ازي  ناش  مرگ  علت  نيبزرگتر  كه  سلي  ماريب  .دهند مي   دست از را خود جان بيماري اين به ابتالء اثر بر نفر
ي ماريبي  جهان  بار  در  دهم  مرتبهي  دارا  ،)سرخك  و  ايماالر  دز،يا  از  شتريبي  حت  (استي  عامل  تكي  عفوني  ها

 رود باال هفتم رتبه تا يا و كند حفظ را خودي كنون گاهيجا همچنان 2020 سال تا شودي مي نيب شيپ و هاست
 اعالم  ضمن  1991  سال  مجمع  در  سل،ي  جهان  بار  روند  شدني  صعود  مشاهده  با  بهداشتي  جهان  سازمان

 زانيم  آن  تبع  به  و  ريوم  مرگ  وع،يش  زانيم  تر  عيسر  چه  هر  كاهش  ،يجهان  اورژانس  يك  عنوان  به  سلي  ماريب
 زانيم%  70  حداقل  بهي  ابيدست  رينظي  مدت  كوتاه  اهداف  داده،  قرار  كشورها  و  خودي  كل  اهداف  ستيل  در  را  سل  بروز

 داتس  راهبردي  معرف  با  سپس  و  نمود  ابالغ  كشورها  به  و  نييتع  را  2000  سال  تا  درمان  تيموفق%  85  وي  ابيماريب
 اساس  بر  رانيا  در  سل  وعيش  زانيم.  آورد  همفراي  نسب  بطور  را  اهداف  نيا  بهي  ابيدست  وي  ماريب  كنترل  نهيزم

 تيجمع  نفر  هزار  يكصد  در  مورد  23  ميالدي  2010  سال  در  بهداشت  جهاني  سازمان  شده  منتشر  تخمين  آخرين
 .است بوده

 برنامه اهداف  ـ 3

 كلي اهداف

زانيم  تر  سريع  هرچه  كاهش  قيطر  از  سلي  ماريب  بار  ريچشمگ  كاهش  گذشته  همچون  برنامه  كلي  هدف
 پس  آن  از  كه  طوري  به  است،  جامعه  دري  ماريب  بروز  زانيم  كاهش  سپس  و  آن  ازي  ناش  ريم  و  مرگ  و  شيوعي  اه

 سال  براي  كه    (1سل  حذف  مرحله  بهي  ابيدست  نهيزم  و  نباشد  مطرح  جامعه  بهداشتي  مشكل  بعنوان  بيماري  اين
 .گردد فراهم) است شده گذاري هدف جهان در 2050

 مجموعه  از  ششم  هدف  در  سل  بيماري  با  مرتبط  بخش  كردن  عملياتي  استاير  در  كه  است  ذكر  به  الزم
 :شده اند گذاري هدف سل كنترل برنامه براي زير هاي شاخص متحد، ملل سازمان هزاره توسعه اهداف

 1990 سال به نسبت% 50 مقدار به ميالدي2015 سال در سل شيوع ميزان كاهش 
 1990 سال به نسبت% 50 مقدار به يالديم2015 سال در سل مير و مرگ ميزان كاهش 

                                                 
1- = TB Elimination  دستيابي به ميزان بروز كمتر از يك مورد سل در هر يك ميليون نفر   



 1394/مهمترين برنامه هاي كشوري مبارزه با بيماري هاي واگير  / 16گفتار 
 

 

 اختصاصي اهداف

 2015 سال تا مثبت خلط اسمير با ريوي سل به مبتال جديد موارد %  90 حداقل كامل بهبودي .1
 سل كنترل برنامه با مرتبط خدمات به (Universal Access) جانبه همه دسترسي ايجاد .2

  برنامه هاي شاخص ـ 4

  ماژور هاي شاخص

 .كشوري Manual وجود •
 )تيجمع نفر هزار صد در (مثبت رياسمي وير سل ديجد موارد شده گزارش بروز زانيم •
 )سل انواع تفكيك به (مشخص زمان يك در شده ثبت سل ديجد موارد درمان موفقيت ميزان •
 كنترل  برنامه  با  مرتبط  خدمات  به  (Universal Access)  جانبه  همه  دسترسي  گيري  اندازه هاي  شاخص •

 :شامل سل
 آزمون اين انجام انديكاسيون داراي موارد% 100 براي درمان بدو در بيوگرام آنتي آزمايش انجام 

 2015 سال تا
 2015 سال تا شده شناسايي داروي چند به مقاوم سل موارد% 100 دادن قرار درمان تحت 
  2015 لسا تا سل به ابتال باالي خطر معرض در هاي گروه افراد% 100 در فعال بيماريابي انجام 
 براي خطر فاكتور داراي سل به مبتال بيماران% 100 در HIV تشخيصي آزمون و مشاوره انجام 

 2015 سال تا HIV عفونت

 مينور   هايشاخص

 .مشخص زمان يك در شده ثبت ريوي سل موارد كل به مثبت اسمير ريوي سل نسبت •
 .ريوي خارج سل و منفي ميراس ريوي سل جديد موارد به مثبت اسمير ريوي سل جديد موارد نسبت •
 ثبت مثبت رياسمي وير سل ديجد موارد درماني ا حمله مرحله انيپا در خلط رياسم شدني منف زانيم •

 .مشخص زمان يك در شده
 .مشخص زمان يك در شده ثبت مثبت رياسمي وير سل ديجد موارد درمان از غيبت زانيم

 .مشخص زمان يك در شده ثبت مثبت رياسمي وير سل ديجد موارد فوت زانيم •
 سل به مشكوك موارد كل به مثبت اسمير موارد نسبت •

 برنامه فعلي وضعيت ـ 5

 شده  خالصه  زير  جدول  در  كه  (بهداشت  جهاني  سازمان  گزارشات  از  شده  استخراج  مستندات  به  توجه  با
 سل كنترل  رايب  ملل  سازمان  توسط  هزاره  توسعه  ششم  هدف  ذيل  در  هايي  شاخص  به  دستيابي  در  ما  كشور  ،)است

 .است بوده موفق شده تعيين كشورها
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  درصد كاهشدرصد كاهش  20102010 19901990 
 6262 2323) ) 8,28,2--4040(( 6060) ) 2121--121121(( ميزان شيوعميزان شيوع

 6969 1,81,8) ) 1,11,1--2,92,9(( 5,85,8) ) 2,42,4--1212(( ميزان مرگ و ميرميزان مرگ و مير
 5353 1717) ) 1414--2121(( 3636) ) 2222--5353(( ميزان بروزميزان بروز

) 1389  سال  در  (مختلف  اشكال  تفكيك  به  بيماري  شده  گزارش  بروز  ميزان  وضعيت  آخرين
 :باشد مي زير جدول بشرح

 ( 100,000/ ) بروز ميزان

 شده گزارش
   تعداد

 سل اشكال كل 10639 14,24

 مثبت خلط اسمير 5286 7,07

 منفي خلط اسمير 2033 2,72
 ريوي سل

 ريوي خارج سل 2954 3,95

 اسمير  ريوي  سل  شده  شگزار  بروز  ميزان  ،1389  سال  در  شود، مي  مشاهده  فوق  جدول  در  كه  همانگونه
 جهاني  سازمان  سوي  از  تخميني  بروز  ميزان  با  آن  مقايسه  كه  بوده  جمعيت  نفر  هزار  يكصد  در  7,07  مثبت  خلط

 برنامه  قديمي  شاخص  اساس  بر  كه  است  بيماريابي ميزان درصد  88  بيانگر)  جمعيت  نفر  هزار  يكصد  در  8  (بهداشت
 . است بوده شده تعيين اهداف از ديگر يكي به دستيابي رد موفقيت از حاكي خاضر، كتاب قبلي ويرايش در

. است  شده  محاسبه  درصد  84  معادل  1388  سال  در  نيز  مثبت  خلط  اسمير  ريوي  سل  موارد  درمان موفقيت ميزان
 ويرايشي  قالب  در  1389  سال  در  بود  شده 1381 سال در بار اولين براي   كه  سل با مبارزه كشوري راهنماي كتاب
 .است شده توزيع كشور سطح در و چاپ جديد

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي است كرده كند يا متوقف ها زمينه برخي در را برنامه پيشرفت كه عواملي از
 درماني بهداشتي شبكه نظام ناكافي پوشش •
 در بويژه درماني بهداشتي شبكه نظام از خارج در واقع درمان و تشخيص هاي بخش با ارتباط در ضعف •

 ها شهر نكال
 غير و موقت نيروهاي از استفاده و برنامه اجراي براي نياز مورد انساني نيروي منابع بودن ناكافي •

  درماني بهداشتي شبكه نظام سطوح كليه در برنامه هدايت براي استخدامي
  درمان و بهداشت بخش پزشكان دريافتي ميانه كاهش تفاوت •
 وي، آي اچ. (شوند مي محسوب فعال سل ايجاد براي خطر كتورفا كه بيماريهايي همزمان شيوع در تغيير •

 ...)ديابت
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 سل كنترل برنامه بهينه اجراي نياز مورد مالي منابع بودن ناكافي •

  ساله5روند برنامه ـ 6

 زير  جدول  در  اخير  پنجسال  در)  جمعيت  نفر  هزار  يكصد  هر  ازاي  به  (سل  شده  گزارش  بروز  ميزان  وضعيت
 است شده خالصه

 سال 1385 1386 1387 1388 1389
 مثبت رياسمي وير سل بروز زانيم 5,92 6,6 6,7 6,94 7,07

 سل موارد كل بروز زانيم 11,33 13,17 13,41 13,7 14,24
 نظام  خارج هاي  بخش  ساير  از  گيري  گزارش  نيز  و  بيماريابي  تقويت  با  تا  شده  تالش  اخير  سالهاي  در

 كه  (بيماري  واقعيت  و  گزارشات  ميان  فاصله  شده،  گزارش  بروز  ميزان  زايشاف  آن  تبع  به    و  درماني  بهداشتي  شبكه
 .شود داده كاهش) است بهداشت جهاني سازمان سوي از شده زده تخمين بروز ميزان همان

 از)  اشكال  تمامي  در  (كشور  سل  شده  گزارش  بروز  ميزان  كه  بينيم مي  تر  وسيع  زماني  بازه  با  نگاهي  در
 كاهش  1389   سال  در  جمعيت  نفر  هزار  يكصد  در  14,24  به  1342  سال  در  جمعيت  نفر  هزار  يكصد  در  مورد  142
 كشور  در  سل  كنترل  برنامه  چشمگير  موفقيت  نشانگر  گذشته  دهه  5  طول  در  برابري  10  كاهش  اين  لذا  است،  يافته
 سال  تا  سل  حذف  هدف  بهي  ابيدست  كه  است  اين  تيواقع  شده،  كسب  ارزشمند هاي  موفقيت  عين  در  اما.  باشدمي 

 تعيين  ريمقاد  به  عتريسر  چه  هر  دنيرسي  برا  ما  همگي  كه  بود  خواهد  ميسر  زماني  و  است  دشوار  بس  كاري    2050
 .ميكن تالش سخت 2015 سال در برنامه اختصاصي اهداف براي شده

 برنامه ادامه ـ 7

 :دباش مي زير عناصر داراي كه  سل كنترل جهاني جديد راهبرد مطلوب اجراي جهت تالش

 ):است ريز موارد شامل خود كه  (DOTSي قبل راهبردي فيك ارتقاء و توسعهي ريگيپ

 بهي  ابيدستي  براي  مال  وي  انسان  منابع  مستمر  نيتام  و  مدتي  طوالني  زير  برنامه  قيطر  از  دولت  جانبه  همه  تيحما .١
 سل؛ي ماريب كنترلي برا هزاره توسعه اهداف زين وي جهان درمجمع شده نييتع اهداف

 زين  و  "اول  درجه  در"  ميمستقي  شناس  كروبيم  شامل    (كيولوژيباكتر  شاتيآزما  انجام  قيطر  ازي  ماريب  موارد  فكش .٢
 خلط  رياسم  از  اعمي  وير  سل  موارديي  شناسا  ليتسه  هدف  باي  شگاهيآزما  شبكه  تيتقو    و)  وگراميبي  آنت  و  كشت
 ؛MDR-TB باالخص و دارو به مقاوم موارد ،يمنف خلط رياسم مثبت،

 ماران؛يب تيحما و روزانه ميمستق نظارت شاملي تيريمد حيصح و مناسب طيشرا تحت استاندارد درمان ائهار .٣
  / هيتهي  برا  ازين  موردي  ها  تيظرف  وي  توانمند  بهبود  و  دارو  منظم  نيتامي  برا  تيكفا  باي  نظام  استمرار  و  استقرار .٤

 دارو؛ ديخر
 به  مربوطي  ها  شاخصي  ريگ  اندازه  به  قادر  كهي  طور  به  برنامه،ي  ابيارزش  و  نظارتي  برا  شيپا  كارآمد  نظام  استقرار .٥

 .باشد زين (Impact) برنامهيي نها ريتاث سنجش
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 :برنامه به گريد اثرگذار و مهمي اجزا افزودن

 و  سل  ،)MDR-TB(دارو  چند  به  مقاوم  سل  ،"HIV  و  سل  همزمان  عفونت"  موضوعاتي  برا  ژهيوي  زير  برنامه .١
 سل به ابتال براي بيشتر خطر معرض در هاي گروه ساير و سل ديابت، و سل  زندان،

 يبهداشت نظام تيتقو دري همكار و مشاركت .٢

 يدرمان -يبهداشت خدمات دهندگان ارائهي تمام كردن ريدرگ .٣

  برنامه در جامعه و مارانيب دادن دخالت وي ساز توانمند .٤

  يكاربردي ها پژوهشي برا الزمي ها تيظرف ارتقاء و جاديا .٥

 جذام حذف : برنامه وانعن ـ 1

  برنامه سابقه ـ 2

 از  گسترده  استفاده  دنبال  به  آن  جديد  موارد  تعداد  كه  است  كشور  اندميك  بيماريهاي  از  يكي  جذام  بيماري
 سال  از   بهداشت  جهاني  مجمع.  است  گذاشته  كاهش  به  رو  1364  سال  از(MDT)    دارويي  چند  درمان  روش
 اما  داد  قرار  خود  اهداف  از  "  ميالدي  2000  سال  تا  بهداشتي  مشكل  يك  انعنو  به  را  جذام  حذف  "  ميالدي  1991

 2010  سال  تا  جذام  حذف  برنامه  يابند  دست  هدف  اين  به  2000  سال  تا  نتوانستند  كشورها  از  تعدادي  اينكه  دليل  به
 وريكش  سطح  در  هدف  اين  به  1371  سال  در  موجود  اطالعات  آخرين  طبق  نيز  ما  كشور.  گرديد  تمديد  ميالدي

 سطح  در  بيماري  حذف  مرحله  در  حاضر  حال  در  كه  طوري  به  داشت  ادامه  همچنان  فعاليت  اين  و  گشت  نائل
 سال  تا  جذام  بيماري  جهاني  بار  كاهش  يافته  تشديد  استراتژي  "  با  بهداشت  جهاني  سازمان.  داريم  قرار  شهرستاني

 .داد خواهد ادامه همچنان خود فعاليتهاي به " 2015

  امهبرن اهداف ـ 3

  كلي هدف

 چه  هر  كاهش  براي  پايين  سطوح  در  بيماري  شيوع  كاهش  براي  تالش  و  جذام  حذف  وضعيت  حفظ              
 جذام بيماري بار بيشتر

 اختصاصي اهداف

 جذام استيگماي كاهش •

 بيماريابي بهبود •

 درصد 100 ميزان به MDT با شده كشف موارد تمام درمان •

   ميالدي 2015 سال تا درصد 35 ميزان به جمعيت نفر يكصدهزار در دو درجه معلوليت ميزان كاهش •
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  برنامه عمده هاي شاخص ـ 4

  :حذف برنامه شاخص

   جمعيت نفر هزار ده در مورد يك از كمتر به بيماري شيوع ميزان •
  :برنامه پيشرفت پايش هاي شاخص •
 جمعيت نفر هزار ده در مورد يك از كمتر به شيوع ميزان •
 %)100 ميزان به ( MDT پوشش ميزان •
  جمعيت نفر هزار يكصد در دو درجه معلوليت ميزان •
 جمعيت نفر هزار يكصد در موارد كشف ميزان •
 سال در عود موارد تعداد •

  برنامه فعلي وضعيت ـ 5
 هزار  صد  در  05/0  موارد  كشف  ميزان  و  جمعيت  نفر  هزار  ده  در  01/0  حاضر  حال  در  جذام  شيوع  ميزان

 بهداشتي  كاركنان  آگاهي  افزايش  و  كشور  بهداشتي  سيستم  در  حذف هاي  فعاليت  ادغام  با  .باشد مي  جمعيت  نفر
 برداشته  در  نيز  را بيماريابي  بهبود  و  زودرس  تشخيص  خود  اين  كه  است  آمده  دست  به  مطلوب  نتايج  اين  درماني
 .است

 :از عبارتند دارد وجود جذام حذف برنامه اجرايي مسير در كه مشكالتي

  استانها سطح در انساني نيروي كمبود •
 آن از ناشي اجتماعي داغ و جذام بيماري به مردم منفي نگرش •
 ، تعاون و رفاه وزارت كشور، بهزيستي سازمان : جمله از ذيربط سازمانهاي همكاري نقصان يا فقدان •

 ...و گر بيمه سازمانهاي
  بيماري شيوع كاهش دليل به پزشكان تشخيصي مهارت كاهش •
 1981 سال از البته كه (  جذام بيماري جديد وضعيت با كه ) 1123 مدني قانون ( قديمي ينقوان پابرجايي •

  دارد مغايرت ) است شده متحول ميالدي

   ساله5روند برنامه  ـ 6
  جمعيت نفر هزار درده 02/0 شيوع ميزان با 1385 سال در
  جمعيت نفر هزار درده 01/0 شيوع ميزان با 1386 سال در
  جمعيت نفر هزار ده در 01/0 شيوع ميزان با 1387 سال در
  جمعيت نفر هزار ده در 01/0 شيوع ميزان با 1388 سال در
  جمعيت نفر هزار ده در 01/0 شيوع ميزان با 1389 سال در
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  برنامه ادامه ـ 7

  :طريق از بيشتر اطمينان حصول با ) بيماري حذف مرحله ( موجود وضعيت حفظ

 :فعاليتهاي انجام با ماريابيبي وضعيت بهبود  ـالف

1. Leprosy Elimination campaigns) LEC  (بهداشتي  نظام  دسترس  در  و  اندميك  مناطق  برخي  در 
  كشور

2. SAPEL  special Action Projects  for the Elimination of Leprosy)  (  مناطق  برخي  در 
 كشور بهداشتي سيستم دسترس از دور و محروم

 زودرس  تشخيص  با  كه  درماني  بهداشتي  كاركنان  و  پزشكان  آموزي  باز  و  يآموزش هاي  برنامه  تقويت .3
 .گردد مي دائمي هاي معلوليت و بيماري عوارض بروز كاهش باعث بيماري

  بيماران موقع به مراجعه و زدايي انگ براي جامعه عموم به رساني اطالع .4

  منابع
1. WHO, Recommended Surveillance Standards, WHO / CDS / CSR / ISR / 99.2. 
2. Guidelines for the Safe Transport of Infectious Substances and Diagnostic Specimens, WHO. 
3. A Guide to Eliminating Leprosy as a Public Health Problem, WHO / Lep / 95.1. 

 .1389 سل، با مبارزه كشوري فني كميته مصوب سل، با مبارزه كشوري راهنماي ـ 4 
 عمراني  سيدمحمد  دكتر  ترجمه  ها،  بيماري  مديريت  مركز  پيشگيري،  و  بيني  پيش  كنترل،  و  تشخيص  ماالريا،  گيري  همه  ـ  5 

(WHO). 
 .زارع دكتر دوست، وطن دكتر ها، بيماري مديريت مركز ماالريا، ضد داروهاي درماني تاثير ارزيابي ـ 6

7. Guidelines for Sexually Transmitted Infections Surveillance, WHO / CHS / HIS / 992 
 ).WHO دستورالعمل( ها بيماري مديريت مركز ، وبا هاي گيري همه كنترل و كشف راهنماي ـ 8
 ).WHO دستورالعمل( ها بيماري مديريت مركز ، آميزشي هاي عفونت در باليني تدابير راهنماي ـ9 

 .ها بيماري مديريت مركز ،) WHO دستورالعمل (I تيپ ديسانتري شيگال هاي گيري همه ـ 10
 ).WHO دستورالعمل ، سال خوني، اسهال و وبا هاي گيري همه تشخيص در استفاده مورد آزمايشگاهي هاي روش ـ 11

12. Field Guide, for Supplementary Activities Aimed at Achieving Polio Eradication, WHO / EPI / 
GEN / 95.1. 
13. Integrated Human and Animal Brucellosis Surveillance, WHO, 1997. 

 .ها بيماري مديريت مركز ،1389 سال ليشمانيوز، هاري، مالت، تب با مبارزه كشوري راهنماي ـ 14
15. WHO, Recommendation, on Rabies Post-exposure Treatment and the Correct Technique of 
Intradermal Immunization Against Rabies, WHO / EMC / ZOO / 96.6. 

 همكاران،  و  حسين  حاتمي  ،HIV/AIDS  اجتماعي  و  بهداشتي،  پزشكي، هاي  جنبه  كتاب  مقدمه  .اسماعيل  محمد  اكبري  ـ  16
 .1382 سال بستان، طاق انتشارات كرمانشاه، پزشكي علوم دانشگاه

 1385 سالٰ  هايماريب تيريمد مركز/ ي پزشك آموزش و درمانٰ  بهداشت رتوزا / هايماريب از مراقبت وي ريپشگ اصول – 17
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 كليات بيماري هاي مزمن
 

 دكتر شمس وزيريان
 شاهدانشگاه علوم پزشكي كرمان

 

 هداف درس ا
 

 :پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 ويژگي هاي اپيدميولوژيك پرفشاري خون را توضيح دهد 

 عوامل سبب شناختي چاقي را بيان نمايد 
 طبقه بندي قابل قبول ديابت را شرح دهد 
 حوادث شغلي و نحوه پيشگيري از آن را توضيح دهد 
 رمان چاقي را بيان كنداصول كلّي پيشگيري و د 
 علل اصلي حوادث رانندگي را شرح دهد 

 
  

رفشاري خونپ 
 يا باالتر   mm Hg   90 يا باالتر و يا فشار خون دياستولي       mm Hg 140 در افراد بالغ، فشار خون سيستولي     

شايعترين از مهمترين عوامل خطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي و             فشار خون باال   .پرفشاري خون محسوب ميشود   
در حال  .  و شايعترين عامل ايجاد نارسايي كليوي است         عامل بروز نارسايي و سكته مغزي در بسياري از كشورها           

ر داروهاي پايين آورنده فشار خون از رايج ترين داروهايي هستند كه توسط پزشكان نسخه ميشوند با اين حال                   ضحا
خون در بيشتر آنهايي كه درمان         شوند و فشار   رند، درمان نمي  خون باال دا    هنوز بيش از نيمي از بيماراني كه فشار        

 . مي شوند در حد مطلوب كنترل نشده است
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 اپيدميولوژي پرفشاري خون  

خون   زنان فشار  %  21مردان و   %  25ه  ــي از اين است ك    ــكشور آمريكا حاك    آخرين بررسي سالمتي در   
ون باال در اين كشور در دهه هاي گذشته كاهش قابل               با اين وجود، شيوع فشار خ         . يا باالتر دارند    90/140

اي داشته است كه مي تواند به علت دقت بيشتر در اندازه گيري و تشخيص فشار خون باال و يا حاصل                          مالحظه
شيوع پرفشاري  .  اقدام هاي وسيع انجام شده در جهت پيشگيري اوليه بيماري هاي قلبي عروقي در اين كشور باشد               

، شيوع  غرب آسيا در كشورهاي مديترانه شرقي و       .  ي اروپايي نيز در همين حدود ذكر شده است         خون در كشورها  
 سريع اجتماعي و     اتتغيير.  گزارش شده است  %  17تا بيش از     %  10فشار خون باال در بررسي هاي مختلف از           

هاي قلبي عروقي    در دهه هاي اخير سبب شده است كه شيوع بسياري از عوامل خطر بيماري              هااقتصادي اين كشور  
به افزايش داشته باشد و مرگ و مير            از جمله مصرف سيگار، اختالل چربي هاي خون و فشار خون باال رو                

 نيز حاكي از شيوع باالي      ايرانكشور  مطالعات انجام شده در     .  بيماري هاي قلبي عروقي در اين كشورها باال رود        
 انجام شده است، شيوع باالي        1369شكي تهران در سال      دانشگاه علوم پز   دردر مطالعه اي كه    .  فشار خون است  

% 15و فشار خون سيستولي باال حدود       %  12 سال ساكن تهران حدود      15فشار خون دياستولي باال در افراد باالي         
% 55مردان و   %  47 ساله، در    65 تا   35در همين بررسي، فشار خون دياستولي باال در گروه سني           .  برآورد شده است  

 انجام گرفت،   1369-72 استان كشور در سال هاي       24در طرح سالمت و بيماري كه در          .   شده است  زنان يافت 
در همين  .   ساله گزارش شده است     69 تا   14افراد و   %  14 ميلي متر جيوه يا باالتر در          90فشار خون دياستولي    

 .اند ن دياستولي بااليي داشتهدر تهران فشار خو% 38 ساله در كل استان ها و 96 تا 35فراد ااز %  34بررسي حدود 
 25، شيوع فشار خون دياستولي باال در محدوده         )1376(در آخرين بررسي شهر تهران در طرح قلب سالم          

نشان داده  %  10حدود  )  بدون باال بودن فشار خون دياستولي     (و فشار خون سيستولي باال      %  23 سال، حدود    65تا  
از امل خطر قلبي عروقي و اهميت پيشگيري اوليه را در كشور، بيش               اين آمار لزوم توجه بيشتر به عو       .  شده است 

 .  مورد تاكيد قرار مي دهدپيش 
از كل موارد مرگ و     %  13مرگ بوده و عامل     مورد   ميليون   1/7خون باال در جهان باعث        فشار  ،در مجموع    

دوده  استان تهران    ــــدر مح .  ست ا خون باال   منتسب به فشار  ،  DALYدرصد از كل      4–9/7در ايران     .  مير است 
بطور .  اند  داشته 90بر    140خون باالي      سال فشار  20هاي باالي    از خانم %  7/14 سال و    20از آقايان باالي    %  9/16
خون در استان تهران باالتر از         است يعني ميانگين فشار    5/11 و كشوري    1/13ي ميانگين استاني فشار خون       كلّ

 .متوسط كشوري است

  خون  علل پرفشاري

. گويند   مي اوليهعلت پرفشاري خون ناشناخته است كه به آن پرفشاري خون           %)  95 تا   90(در بيشتر موارد    
با اين حال، از آنجا كه در بسياري از موارد پرفشاري خون ثانويه مي توان به عالج قطعي دست يافت، بررسي                          

شايعترين .  ويژگي هاي جمعيت مورد مطالعه ارتباط دارد      شيوع انواع ثانويه با      .  مناسب بيماران اهميت زيادي دارد     
 هاما در ساير افراد جامع    .  هاي جلوگيري از بارداري است      در زنان جوان مصرف قرص      ثانويهعلت پرفشاري خون    
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علل موثر در فشار خون باال را مي توان به دو گروه اصلي              .  بيماري هاي كليوي شايعترين عامل به شمار مي روند        
 : رد تقسيم ك

 .  مانند سن، جنس، نژاد و عوامل ژنتيكي: عوامل غير قابل تغيير ـ 1
مانند مصرف سيگار، چاقي، فقدان فعاليت بدني و نوشيدن مشروبات الكلي،              : عوامل قابل تغيير و اصالح پذير        ـ  2

 . رژيم غذايي با سديم باال و پتاسيم پايين

 عاليم پرفشاري خون 

گرچه برخي  .    فشار خون باال، بي عالمتي  آن است         مهمترين مشخصه كه   در يك جمله مي توان گفت      
افراد سالم نشان     مطالعات شيوع عالئمي چون سردرد صبحگاهي، سرگيجه و تاري ديد را در اين بيماران باالتر از                 

مت هستند   قبل از بروز عوارض فشار خون باال به كلي بدون عال           ، خون ي، بيشتر بيماران مبتال به پرفشار     استداده  
بيماران ممكن است   .  و اين مهمترين مانع در تشخيص و كنترل فشار خون باال در سطح جامعه محسوب مي شود                 

مراجعه نمايند و در آن     به علت بروز عوارض قلبي، مغزي يا كليوي فشار خون باال            عالئم چنداني نداشته و سرانجام      
 . زمان فشار خون باالي آنان تشخيص داده شود

  خون يرفشاردرمان پ

. كاهش مصرف نمك همگي سبب كاهش فشار خون مي شوند             و    كاهش وزن   ،منظم فعاليت بدني     
همچنين انواع متنوعي از داروهاي ضد پرفشاري خون وجود دارد كه مي توانند فشار خون را تا آستانه طبيعي                         

 . كاهش دهند

  فشار خون باالعوارض 

 كه در   اعضاييمهمترين  .   شود  ند منجر به عوارض وخيمي    در صورت عدم درمان، پرفشاري خون مي توا       
 . كليه ها از قلب، مغز و بينند عبارتند اثر فشار خون باال آسيب مي

  هيپرتروفي بطن احتمال بروز   .  سبب هيپرتروفي بطن ها شود     پرفشاري خون در درازمدت مي تواند       )الف
فشار خون باال در بسياري از مطالعه ها، شايعترين         .  هدآريتمي هاي قلبي و مرگ را بيش از دو برابر افزايش مي د            

عالوه بر اين پرفشاري خون با تشديد آترواسكلروز مي تواند به تنگي عروق              .  عامل نارسايي قلبي به شمار ميرود      
                                                             .كرونر، آنفاركتوس قلبي و مرگ ناگهاني منجر شود

. ي از مهمترين عوامل بروز سكته مغزي است       كي   فشار خون باال به خصوص فشار خون سيستولي باال         )ب
 . سكته مغزي ممكن است به علت آترواسكلروز عروق  و انسداد آنها و يا پارگي شريان هاي مغزي باشد

 نارسايي كليه منجر     گلومرول ها، ميكروآلبومينوري و در نهايت       روزكلفشار خون باال مي تواند به اس        )ج
در صورت عدم درمان مناسب،       . خون، شايعترين عامل ايجاد نارسايي پيشرفته كليه است          يدر واقع پرفشار  .  شود
 درصد در اثر سكته مغزي و       33بيماران مبتال به پرفشاري خون در اثر بيماري عروق يا نارسايي قلبي، حدود               %  50
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با اين درمان مناسب و جدي فشار خون باال به خوبي             .  فوت ميكنند  درصد در اثر نارسايي كليه        15 تا   10حدود  
 mmHg 5  كه كاهش متوسط   استمطالعات كنترل شده نشان داده      .  مي توان از بروز اين عوارض جلوگيري كرد       

 . كاهش دهد% 15و رويدادهاي قلبي را تا %  40در فشار خون دياستولي مي تواند خطر نسبي بروز سكته قلبي را تا 

 شگيري  پي
 به فشار خون، ضمن آگاهي دادن به افراد جامعه در مورد اهميت بيماري، فقدان                ءبراي پيشگيري از ابتال   

 سال يك بار، توجه  دادن به عوامل موثر و قابل اصالح در                 2عاليم و لزوم اندازه گيري مرتب فشار خون هر            
 : از  ين عوامل عبارتندا. جلوگيري از افزايش فشار خون نيز بسيار مفيد و اساسي است

 
 محدوديت مصرف چربي هاي اشباع شده و كلسترول كاهش مصرف نمك و رعايت رژيم غذايي سالم، ـ 1
 هاي تازه   افزايش مصرف ميوه و سبزيـ 2
  تعديل ميزان مصرف كالري و پيشگيري از چاقيـ 3
  روز در هفته3  دقيقه و حداقل30 افزايش فعاليت هاي بدني پر تحرك به مدت حداقل ـ 4
 ار ـ دوري از دود سيگ5
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 چاقي
افزايش وزن و چربي بدن را كه در اثر عوامل محيطي و مساعد بودن ساختمان ژنتيك فرد ايجاد ميشود، چاقي                    

اي ثه هج افزايش وزن و چاقي را مي توان با استفاده از جدول هاي قد و وزن كه براي گروه هاي با                          .مي گويند 
متوسط و بزرگ تهيه شده اند مشخص نمود ولي معياري كه امروزه به طور وسيع براي تعريف چاقي بكار                      كوچك، 
) متر مربع (به مجذور قد    )  كيلوگرم( نام دارد از تقسيم وزن         BMIاين معيار كه  .  است»  نمايه توده بدني  «ميرود  

، 30 و نمايه توده بدن بيشتر از         اضافه وزن تر مربع    كيلوگرم بر م   9/29 تا   25به نمايه توده بدن بين      .  حاصل شود 
 .  اطالق ميشودچاقي

بررسي هاي مركز ملي آمار بهداشتي آمريكا نشان مي دهد كه طي          .  به افزايش است    شيوع چاقي در دنيا رو    
% 34  /  9به  %    25  /  7در زنان از      و%  31  /  7به  %  22  /  8مردان از      سال گذشته در جهان درصد اضافه وزن در        30

 كه افزايش وزن و چاقي در جوامع شهري         است نيز نشان داده     ايراندر كشور   مطالعه هاي اخير   .  افزايش يافته است  
، %82 سال به باال، در نواحي شهرنشين اين عارضه تا           30در افراد   .  و روستايي ايران از شيوع بااليي برخوردار است       

افراد %  44تاده كه هنوز عوامل شهر نشيني نفوذ زيادي ندارند تا           و در روستاهاي دور اف    %  72در روستاييان تهران تا     
 .افزايش وزن دارند و يا مبتال به چاقي هستند

 ميليون نفر از آنها چاق      300جهان اضافه وزن دارند و حداقل       سطح  حدود يك ميليارد نفر در      در مجموع،   
ي ميانگين  بطور كلّ .  درصد است   4-9/7ان  در اير )  BMI( بار منتسب به شاخص توده بدني باال           .تلقي مي گردند 

 با  است و  كه  از ميانگين كشوري باالتر         مي باشد درصد   1/14 ولي در استان تهران       3/10اضافه وزن در كشور      
 و شيوع آن در      3/2 حدود   ،كشورسطح   شايان ذكر است ميزان شيوع ديابت در           ،توجه به ارتباط چاقي و ديابت      

 .  درصد است1/4استان تهران 
را به  ، همراه بودن آن با بيماري هايي است كه مرگ و مير يا معلوليت زيادي                   اهميت بهداشتي چاقي  

، بيماري قلبي   2 به پرفشاري خون، اختالل چربي، ديابت نوع           ءر ابتال طچاقي بطور مشخص خ   .  ارمغان مي آورند 
ي تنفسي، سرطان هاي آندومتر،     عروقي، سكته مغزي، بيماري كيسه صفرا، استئوآرتريت، آپنه خواب، بيماري ها            

بيماران چاق با مشكالت اجتماعي و نيز كنار گذاشته شدن در امور و             .  پستان، پروستات و كولون را افزايش مي دهد      
چاقي يك مشكل عمده بهداشتي درماني است و در آمريكا دومين علت مرگ قابل                     .  مشاغل روبرو هستند   

 . پيشگيري شناخته شده است

 اختي عوامل سبب شن
، افزايش وزن ممكن است ناشي از           چاقي ثانويه در  .   نوع اوليه و ثانويه تقسيم ميشود          بهچاقي   

بيماري هايي مانند ضايعه هاي هيپوتاالموس، كوشينگ، كم كاري تيروئيد باشد و يا پس از مصرف برخي داروها                    
، به دو نوع       اوليه چاقي.  جاد شود  صرع و استروئيدها اي      ضد    مانند فنوتيازين ها، دارو هاي ضد افسردگي،       

 از ابتداي زندگي وجود دارد، چاقي هميشگي است،         نوع هيپرپالستيك .  يك تقسيم ميشود  فهيپرپالستيك و هيپوترو  
 بيشتر در بزرگساالن    يكفنوع هيپرترو .  ته ها وجود دارد  ختوزيع چربي محيطي و مركزي و افزايش مقدار و اندازه يا          
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اي از   در پاتوژنز ايجاد چاقي مجموعه    .  ته ها ديده مي شود  خاست و فقط افزايش اندازه يا     ديده ميشود، چاقي مركزي     
 .عواملي همچون استعداد ژنتيكي، اختالل متابوليسم لپتين، عوامل محيطي و مصرف غذا دخالت دارند

 ارزيابي فرد مبتال به چاقي

 به معناي تعيين    ارزيابي:  رحله است   مراقبت از افرادي كه اضافه وزن دارند و يا چاق هستند شامل دو م              
. نيز كنترل عوامل خطر همراه مي باشد        درمان شامل كاهش وزن بدن و      .  درجه افزايش وزن و عوامل خطر است       

وجود زيادي چربي در      .براي تعيين درجه افزايش وزن از دو عامل نمايه توده بدني و اندازه دور كمر استفاده مي شود                
اندازه .   متناسب باشد يك پيش بيني كننده مستقل براي عوامل خطر و عوارض است               شكم كه با چربي بدن غير      

دور كمر با ميزان چربي شكم ارتباط مستقيم دارد و شاخص قابل قبولي براي ارزيابي چربي شكم بيمار قبل و                         
سانتي متر و     102مردان بيش از       افزايش دور كمر در    شايان ذكر است كه   .  هنگام درمان براي كاهش وزن مي باشد     

گام بعدي در ارزيابي فرد مبتال به چاقي تعيين وضعيت خطر بيمار            .   سانتي متر غير طبيعي است     88در زنان بيش از     
 : در يك فرد چاق وجود هر يك از عوامل خطر زير بايد جستجو شود . است

، بيماري هاي  ، آپنه خواب   2روزي، ديابت نوع     لسكابيماري هاي قلبي عروقي و ساير بيماري هاي آترو         
اري استرسي، سيگار   ر سنگ كيسه صفرا و عوارض آن، بي اختياري اد            ،، استئوآرتريت خانم هادستگاه توليد مثل     

 ميلي  35كمتر از     ( LDL، كاهش ) ميلي گرم در دسي ليتر     160بيش از     ( LDLكشيدن، پرفشاري خون، افزايش   
 55 سال در زنان و سابقه مرگ ناگهاني كمتر از           55از   سال در مردان و باالتر       45سن بيشتر از    )  گرم در دسي ليتر   

 18(همه افراد با وزن اضافي و چاق        .  سال و يا آنفاركتوس ميوكارد پدر يا افراد مذكر از بستگان درجه اول فرد چاق              
درمان اضافه وزن فقط وقتي توصيه ميشود كه بيماران         .   در معرض خطر معرفي شده اند      BMI  ‹25با  )  سال به باال  

 . باشد  زياد آنانعامل خطر و يا بيشتر داشته يا اندازه دور كمر ود

 درمان فرد مبتال به چاقي  

شواهد قوي وجود دارد كه كاهش وزن در        .  مير همراه است   چاقي به روشني با افزايش عوارض و مرگ و        
همچنين .  را كاهش مي دهد  قلبي عروقي      و 2 به بيماري هاي ديابت نوع      ء خطر ابتال  ،اضافه وزن يا چاق   دچار  افراد  

كاهش وزن در افراد مبتال به پرفشاري خون سبب كاهش فشار خون ميشود، تري گليسيريد سرم را كاهش داده،                     
HDL كلسترول را افزايش مي دهد و به طور كلي سبب كاهش كلسترول تام LDL سرم مي شود  . 

در صورت دستيابي به    .  ادي است ع%  10 كم كردن وزن بدن به مقدار تقريبي           هدف اوليه كاهش وزن   
 6وزن بدن   %  10زمان مناسب براي كاهش     .  اقدامات بيشتري به عمل خواهد آمد     ، در مورد كاهش وزن      اين هدف 

كالري در     كيلو 1000 تا   500رژيمي كه به صورت انفرادي براي بيمار تهيه شود و بتواند كاهش وزن               .  ماه مي باشد 
ه وزن  فبراي افرادي كه اضا   .  ز يك برنامه كاهش وزن را تشكيل مي دهد        روز را سبب شود، قسمت جدا نشدني ا        

 تا  220 كالري در روز باعث ميشود كه وزن بدن حدود           500 تا   300 است، كاهش    35 تا   27 آنان بين     BMIدارند و 
باالي براي آنان كه چاقي بيشتر دارند و نمايه توده بدن آنان             .  كاهش يابد %  10 گرم در هفته و در شش ماه          450
 گرم در هفته، از وزن بدن       900 تا   450حدود    كالري در روز سبب كاهش وزن     كيلو    1000 تا   500است، كاهش    35
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 . كاسته ميشود% 10 ماه حدود 6در 
ولي بايد توجه داشت كه افزايش      .  افزايش فعاليت بدني براي كاهش وزن بخش بااهميتي از درمان است           

به عبارت ديگر بيشتر كاهش وزن به        .  ابل توجهي از وزن را كم نخواهد كرد         ماه مقدار ق   6فعاليت بدني در مدت     
به عالوه  .  فعاليت بدني مستمر براي جلوگيري از دوباره چاق شدن ضروري است           .  علت دريافت كمتر كالري است    

تر براي بيش .  اين امر سبب فوايدي در زمينه كاهش خطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت نيز مي باشد                     
طي همه افراد چاق بايد       .   فعاليت بدني بايد به مقدار كم شروع شود و به تدريج افزايش يابد                    ،بيماران چاق 

 دقيقه فعاليت بدني شديد در روز داشته باشند به گونه اي كه طي اين فعاليت                 30ريزي درازمدتي دست كم      برنامه
 و آموزش اصول بهداشت رواني به فرد چاق يكي           رفتار درماني .  كالري انرژي مصرف شود      كيلو 200 تا   100بدني  

از راه هايي است كه توسط آن مي توان انگيزه فرد چاق براي كاهش وزن را باالتر برد موانع تمكين در مقابل برنامه                     
در بيماراني كه به دقت انتخاب شوند داروهاي        .  غذايي را از بين برد و فرد را به افزايش فعاليت بدني تحريك كرد              

داروهاي كاهش  .  ب مي تواند آثار رژيم كم كالري فعاليت بدني و رفتار درماني را در كاهش وزن تقويت كند                   مناس
همراه )  اليستمانند سيبوترامين و اور   ( در اياالت متحده براي مصرف درازمدت تاييد شده اند            FDAوزن كه توسط  

 يا بيشتر دارند و فاقد عالئم خطر و بيماري هاي          30با رژيم غذايي و فعاليت بدني براي بيماراني كه نمايه توده بدن             
 يا بيشتر دارند و واجد عالئم خطر و بيماري ها هستند            27نيز براي بيماراني كه نمايه توده بدن          همراه مي باشند و  

ـ    به باال  35 يا   40يعني نمايه توده بدن     ـ    ط چاقي مفر  مبتال به تعداد معدودي از بيماران     .  مي تواند استفاده شود  
اين روش براي كساني انجام مي شود كه درمان طبي به طور كامل موفق               .   جراحي ميشوند  ، خطر همراه با عالئم  

جراحي دستگاه گوارش شامل كاهش معده يا كنار گذاشتن معده براي            .  نبوده يا از عوارض چاقي مفرط رنج ميبرند       
تجربه نشان داده   .  ي كاهش وزن روش مناسبي است     انگيزه دارند و عوارض جراحي را قبول ميكنند برا        كه  بيماراني  

است كه وزن از دست رفته بطور معمول دوباره جبران ميشود مگر اينكه يك برنامه براي نگهداري وزن شامل                       
 ماه از شروع كاهش وزن      6بنابراين پس از    .  رژيم درماني فعاليت بدني و رفتار درماني براي مدت نامحدود ادامه يابد           

 . هايي صورت گيرد  وزن بدن بايد اقدامبراي نگهداري

 پيشگيري و كنترل  
ت عوامل ارثي و محيطي     الپيچيده و ناشي از عوامل متعدد است كه از اختال            ،مزمن چاقي يك بيماري    

اطالعات، در مورد اينكه چگونه و چرا چاقي ايجاد ميشود ناقص است ولي مي دانيم كه عوامل                     .  حاصل ميشود 
سالم   پيشگيري افراد .   فرهنگي، فيزيولوژيك، متابوليك و ژنتيك در اين امر دخالت دارند            تاري،متعدد اجتماعي، رف  

تغيير در شيوه زندگي به معناي پايشي در مصرف مورد          آنچه مسلم است    .   به بيماري چاقي بسيار پيچيده است      ءاز ابتال 
 .اي روزانه مهمترين عامل براي پيشگيري استنياز كالري روزانه و گنجاندن حداقل نيم ساعت ورزش شديد در برنامه ه
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 ديابت 
مير در جوامع     بيماري ديابت شايعترين بيماري ناشي از اختالالت متابوليسم و همچنين علت مرگ و                

 بسيار باال و يكي از      ،افتادگي  زايي اين عارضه، چه از نظر هزينه درماني و چه از جهت از كار                بيماري.  غربي است 
به تزايد در     سازمان جهاني بهداشت با توجه به آمار و روند رو          .  ست ا ها ائل بهداشتي درماني انسان   عمده ترين مس  

 تمام كشور هاي جهان را به مقابله       1993سراسر جهان، ديابت را به عنوان يك اپيدمي نهفته اعالم كرد و از سال                
 1در كل جمعيت بين     )   ديابت را شامل ميشود    موارد%  95كه    (2ميزان شيوع ديابت نوع     .  خواند   فرا همه گيريبا اين   

 . گزارش شده است% 10 تا5 سالگي هستند بين 40و در افرادي كه باالي % 4تا 
 شمسي، پژوهش ها در مورد شيوع ديابت در ايران بسيار معدود بود و به جز يكي، بقيه                  70تا قبل از دهه     

ريز و انستيتو     توسط مركز تحقيقات غدد درون     1372ال   اصولي از س   يكمطالعه هاي اپيدميولوژ .  منتشر نشده بودند  
مبتال مطالعات، جمعيت   اين  اساس    بر.  تغذيه و صنايع غذايي كشور و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آغاز شد             

 سال،  30 درصد از افراد باالتر از       5/22تا    5/14 ميليون نفر تخمين زده ميشود و حدود          5/1ديابت ايران حدود    به  
مابقي در حد اختالل    .  كه تقريباَ يك چهارم آنها در آينده دچار ديابت آشكار خواهند شد               حمل گلوكز دارند  عدم ت 

در مجموعه آمار گرد    .  امان نخواهند  ماند     مانند ولي از خطر عوارض عروق بزرگ ديابت در          تحمل گلوكز باقي مي   
 به ديابت قرار    ءابتال  معرض خطر   سال در   30جمعيت باالي   %  20آوري شده اين گونه مي شود استنباط كرد كه          

 .  درصد زنان آبستن هم دچار ديابت آبستني و در معرض خطر عوارض مادري و جنيني هستند5/4دارند و 

 تعريف آزمايشگاهي ديابت  
 : امروزه تشخيص ديابت به سه طريق ممكن است 

 
 . mg/dl 200 مساوي يا باالتر از  گرم گلوكز75پس از مصرف  دو ساعت غلظت قند پالسماي سياهرگي ـ 1
 
 همراه با عالئم  واضح      mg/dl   200 غلظت قند پالسماي سياهرگي در يك نمونه اتفاقي مساوي يا باالتر از              ـ  2

 ميلي گرم در دسي ليتر است كه سبب ورود گلوكز           180 قند، ناشي از غلظت قند خون باالي         يعاليم بيمار .  ديابت
 تشنگي، ضعف و خستگي، زيادي مصرف        ،دفعات دفع ادرار  افزايش حجم و تعداد     .  يشوداسموتيك م   ار و ديورز  ربه اد 

 . مواد غذايي، تاري ديد و خارش پوست واژن از شايعترين عالئم اوليه بيماري قند هستند
 
 .  ميلي گرم بر دسي ليتر126 غلظت قند پالسماي سياهرگي  در دو نوبت ناشتا مساوي يا باالتر از ـ 3

 ندي ديابت شيرين   طبقه ب
، ديابت به   2ديابت نوع     ، 1ديابت قندي را بر حسب سبب شناختي بيمار مي توان به چهار دسته ديابت نوع               

تشكيل    اكثريت قريب به اتفاق را     2 و ديابت نوع     1در اين ميان ديابت نوع      .  علل ديگر و ديابت آبستني تقسيم نمود      
 . مي دهد
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  1ديابت نوع 

 سال، در بيشتر موارد از      30 به مراتب كمتر است و در بين افراد پايين           2 از نوع    1ت نوع    ميزان شيوع دياب  
 سالگي مي باشد كه با حد باالي رشد در          14 تا   11 بين   ،بيشترين بروز بيماري در هر دو جنس       .  تجاوز نميكند %  3

ح كننده انسولين در لوزالمعده      هاي ترش  پاتوژنز اصلي در ايجاد اين بيماري تخريب سلول        .  قارن دارد تدوران بلوغ   
لل هاي عمده اي كه وجود آنها سبب افزايش خطر        آ.   جاي دارد  6ژن مساعد كننده اين بيماري در كروموزوم        .  است
 به طور كلي بنظر ميرسد كه در          B15 ,B8 , dw4 , dw3  هايHLAاز     ميشوند عبارتند  1 به ديابت نوع     ءابتال

عوامل مساعدكننده باشند كه همراه با عوامل محيطي در ايجاد بيماري نقش                 ، تاثيرهاي ژنتيكي   ،  1ديابت نوع   
 در بهار و پاييز ديده ميشوند و نيز شيوع آن با تغيير               1با توجه به اين نكته كه بيشتر موارد تازه ديابت نوع              .  دارند

ي همه گير از  ه در بعضي    هاي جديد بيشتر شده است و نيز با عنايت به اين يافته ك             مدرسه و روبرو شدن با ويروس     
ها و عوامل محيطي      موارد بيشتري ديابت جديد ديده شده است، در سبب شناختي به نقش ويروس              ، ويروسي هاي

پادتن هايي از نوع ايمونوگلوبولين       را 1عامل موثر در بيماريزايي ديابت نوع       .  اين نوع ديابت توجه ويژه اي شده است      
 اين از   ي يك . درصد بيماران وجود دارد    90 تا   60ر اوايل شروع بيماري در خون       دانند كه د   رهانس مي گ جزاير الن  ضد

بيشتر اين بيماران به طور     .  ا مي باشد بتهاي   هاي سيتوپالسمي و ديگري ضد غشاي سلول        پادتن ها عليه ساختمان  
 . ناگهاني و در جريان يك سندرم حاد بنام كتواسيدوز حاد ديابتي متوجه بيماري خود مي شوند

 
   2ديابت نوع 

شايعترين نوع ديابت است كه در سنين باال به صورت آهسته و تدريجي عارض ميشود و به ايجاد                          
، آن عوامل ژنتيك و محيطي دخالت دارند پاتوژنز اصلي در ايجاد                 ،در ايجاد بيماري   .  كتواسيدوز تمايلي ندارد   

ي متابوليسم طبيعي كربوهيدرات ها است شروع      بيماري به طور معمول در فردي كه دارا       .  مقاومت به انسولين است   
قبل از تشخيص   سال    20 تا   10.  نمايد كند و در نهايت ديابت بروز مي       سوي عدم تحمل گلوكز سير مي     ه  ميشود و ب  

اين يافته نشانگر اين نكته است      .  ، كاهش تحمل گلوكز همراه با افزايش جبراني انسولين وجود دارد           2ديابت نوع   
اين نوع ديابت   و لذا در    ا نباشد   بتهاي   اثر كاهش فعاليت سلول      امكان دارد در   2در ديابت نوع    كه اختالل عمده    

عوامل .  اختالل در واكنش هاي بافت هاي محيطي به آثار انسولين و گلوكز از اهيمت خاصي برخوردار است                      
قويتر عمل  )  1نوع  ( به انسولين     از نوع وابسته   )2ديابت نوع   (يكي در ديابت غير وابسته به انسولين        تمساعدكننده ژن 

 شود احتمال ابتالي ديگري نزديك به         2 مبتال به ديابت نوع       ،اگر يكي از قل هاي دوقلوي تك تخمي        .  ميكند
دو .  موارد مبتال ميشود    نيمي از   آن قل ديگري فقط در       خالف نوع وابسته به انسولين كه در         صددرصد است بر  

كنند  مي)  دهد موارد كل ديابت را تشكيل مي     %  95كه    (2تال به ديابت نوع     را مستعد به اب     عامل خطر عمده كه فرد    
 در  از افرادي است كه وزن طبيعي دارند و         افراد چاق بيشتر     در 2رويداد ديابت نوع    .  عدم تحرك   از چاقي و    عبارتند

 داده است   همچنين شواهد نشان  .  يابد  لوكز بهبود گابتداي شروع بيماري كاهش وزن سبب مي شود كه تحمل به            
عامل عمده يا يكي از عوامل مهم در شيوع            ديابت عامل مؤثري مي تواند باشد و       كه فعاليت بدني در كاهش بروز     
 . استـها  در مقايسه با شهرنشين ـ كمتر بيماري بين افراد روستايي
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 ) ديابت ثانويه(هاي ديگر  ديابت ناشي از علت

اين موارد عبارتند   .  يا وجود برخي بيماري ها باشد      داروها و اين ديابت ممكن است ثانويه به علت مصرف          
از امراضي كه مانند اعمال جراحي، سرطان لوزالمعده هموكروماتوز سبب تخريب لوزالمعده مي شوند، بيماري هايي                

ي كوشينگ، آكرومكالي و گلوكاگونوم، اختالل ها      ت انسولين مي گردد مانند   سهاي آنتاگوني  كه سبب افزايش هورمون   
يا   وآتروفيك و پهايي در گيرنده هاي محيطي انسولين باشد مانند ديابت لي           با مشكل  هيا اكتسابي كه همرا     ژنتيكي و 

 .                                كه افزايش قند خون را به دنبال دارنداروهامصرف بعضي از د
 

 ديابت آبستني 

است، زيرا در يك زن باردار براي اولين بار تشخيص            برآورد شده    2و  1از ديابت نوع       ديابت آبستني جدا  
شده اند   قبل ديابت داشته و سپس باردار       جنين تقريباً شبيه كساني است كه از        و  عوامل آن براي مادر   .  داده مي شود 

 . پس از ختم آبستني، تحمل گلوكز ممكن است بطور كامل طبيعي شود و
 

 درمان ديابت 

 تشخيص داده شده است در صورتي كه ميزان انسولين در بدن وي                 ر ديابت دي  يدر فردي كه بيمار     
مواردي كه ديابت ناشي از مقاومت محيطي به انسولين باشد بايد از                 و در   شود  پايين باشد بايد انسولين تجويز     
 .ددهند استفاده نمو كاهش مي يا مقاومت محيطي به انسولين را و افزايش مي دهند داروهايي كه ترشح انسولين را

 عوارض ديابت 

هزينه   ناتوان كننده و    اختالل تحمل گلوكز، عوارض متعدد، جدي و         به ديابت و  ء  ابتال  مشكل اصلي در   
هاي  شامل مي شود، عوارض رگ     عوارض فرضي بيماري قند سه دسته را         . است ياين بيماري هاي فرض    حاصل از 

 .عوارض مربوط به اعصاب كوچك و هاي بسيار بزرگ، عوارض رگ
 
 هاي بزرگ ارض رگعو

هاي  ابتالي رگ   هاي كرونري قلبي، بيماري عروق مغز و        اسكلروز رگ وبه صورت آتر  )  ماكروواسكوالر (
نوپاتي ديابت است كه    تيرو  شامل نفروپاتي     )ميكروآنژيوپاتي(كوچك    هاي بسيار  عوارض رگ .  محيطي ديده مي شود  

ـ عوارض عصبي   .ندشايعترين و عمده ترين عوارض ديررس بيماري ديابت مي باش               ماهيچه اي ديابت بيشتر     
نوروپاتي ديابتي    پلي نوروپاتي محيطي،    پلي نوروپاتي متقارن محيطي،     تنه عصبي،   بصورت منونوروپاتي يك يا چند    

غير مستقيم ديابت در مقايسه با ساير         هزينه هاي مستقيم و  .  كند  خودنمايي مي  ،ي ديابتي پآميوترو  اعصاب خودكار و  
زمينه هاي   بيماري ديابت در    ارزيابي هزينه هاي مرتبط با       در خاصيدر ايران بررسي       .زياد است   ياربيماري ها بس 

مطالعه اي كه توسط انجمن ديابت آمريكا انجام شده است نشان داد كه با                  مختلف صورت نگرفته است ولي در      
 ميليون  2/7 ميليون به  8/6  (1992تا    1987 بين سال هاي    كاآمري  تعداد بيماران ديابتي در     وجود افزايش اندك در   
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يكي از    .سال رسيده است    در  دالر  ميليارد  92به     ميليارد 21  از)  غيرمستقيم  مستقيم و (هزينه هاي كلي ديابت      ،)نفر
هزينه بستري شدن در بيمارستان در اثر شرايط وابسته به درمان            %)  80بيش از   (عوامل اصلي هزينه هاي مستقيم     

جراي اقدام هاي پيشگيرانه از بروز ديابت مي تواند در كاهش بار هزينه ها بسيار كمك               ا.  عوارض مزمن بوده است   
به طوري كه در بررسي هاي انجام شده در آمريكا توسعه كند در زمينه كنترل رتينوپاتي ديابتي كه                     .  كننده باشد 

 به ازاي هر بيمار حدود      از طريق جلوگيري يا به تعويق انداختن بروز كوري،           علت اصلي كوري در آن كشور است،      
 .جويي كنند  دالر و ساالنه تا يك ميليارد دالر صرفه10

 پيشگيري و كنترل بيماري ديابت  

. پيشگيري از ديابت نيز مانند ساير بيماري ها در سه سطح پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه قابل انجام است                  
 شامل چاقي، عدم فعاليت بدني و تغذيه         2به ديابت نوع     كاهش شيوع عوامل خطر ابتال        پيشگيري اوليه هدف از   

راهبردهاي رسيدن به اين اهداف شامل تغيير و اصالح شيوه زندگي تمام جامعه و افراد در معرض                   .  نامناسب است 
، پيشگيري ثانويه هدف از    .  خطر از طريق، افزايش آگاهي مردم جامعه نسبت به ديابت و عوارض آن است                   

ند كردن  تاخير در بروز عوارض كوتاه و درازمدت ديابت يعني تغيير در سير طبيعي بيماري و كُ                پيشگيري، كاهش و    
تشخيص زودرس بيماري توسط غربالگري افراد در معرض خطر و زنان           .  يا متوقف كردن پيشرفت بيماري مي باشد     

، كاهش  پيشگيري ثالثيه  از   هدف.  عوارض ديابت را به تاخير بياندازد       آبستن و سعي در كنترل دقيق خون مي تواند       
و يا تاخير در تشديد معلوليت و ناتواني ها و مرگ حاصل از عوارض ديابت و كاهش سال هاي از دست رفته عمر                        

 . افراد مبتال به ديابت است

 طرح كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت  

ي ديابت جهت ادغام در     يك بررسي جامع، طرح كشوري پيشگيري و كنترل بيمار           پس از  1375در سال   
 از اجراي طرح كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت،            هدف.   طراحي شد  ،نظام شبكه هاي بهداشتي درماني   

در اين طرح، چهار سطح      .  هاي پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه است         مبارزه با اين معضل جهاني در قالب اقدام         
خانه هاي بهداشت     بهداشتي در  رابطين،  رزانل با كمك بهو   سطح او   در.  كنترل و مراقبت در نظر گرفته شده است        

مركز بهداشتي  (م   دو سطحهاي بهداشت شهري، افراد در معرض خطر شناسايي ميشوند و به                روستايي و پايگاه  
صي وجود بيماري توسط پزشك      يجهت انجام آزمون غربالگري و تشخ      )  درماني شهري و روستايي يا تيم ديابت       

بيماران پس از شناسايي در اين سطح، طبق راهبردهاي تعيين شده درمان و پيگيري                  .  گردند جاع مي عمومي، ار 
واحد (موارد غيرقابل كنترل و يا داراي عوارض و نيز مواردي ديگر براي غربالگري عوارض به سطح سوم                   .  ميشوند
و   شك فوق تخصص غدد    كه در بيمارستان شهرستان واقع است ارجاع ميشوند تا از كمك هاي پز                  )  ديابت

افراد نيازمند به اقدام هاي تشخيصي     .   بهره مند گردند   ،متخصص داخلي و پرستار آموزش دهنده و كارشناس تغذيه         
             مركز (به سطح چهارم    )  واحد ديابت (م  و درماني فوق تخصص عوارض كه در شهرستان موجود نيست، از سطح سو

ان قرار دارند، فرستاده ميشوند در سطح چهارم نيز يك پزشك             هاي دانشگاهي مركز است    كه در بيمارستان  )  ديابت
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فوق تخصص غدد يا متخصص داخلي، يك پرستار آموزش دهنده تمام وقت و يك كارشناس تغذيه مشغول كار                     
ن و  ادر تمام سطوح فوق، آموزش، ركن اصلي مراقبت است كه به تمام جامعه، افراد در معرض خطر، بيمار                  .  هستند

 .  داده خواهد شد، بهداشتي درمانيكاركنانو خانواده آنها 
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 حوادث و سوانح
سانحه به رويدادي بدون سابقه گفته مي شود كه موجب آسيب قابل               ،طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت    

ار حوادثي ميشوند كه    به طور كلي تخمين زده مي شود كه ساالنه ششصد ميليون نفر در جهان دچ              .  تشخيص شود 
 . سازد به نوعي به آنها آسيب وارد مي

 ميليون نفر است كه يك ميليون نفر آن به            5/3 نيز حدود    حوادث و سوانح  تعداد تلفات ساالنه ناشي از       
در .   ميليون نفر به موارد غير عمدي نسبت داده مي شود          2  /5و  )  خودكشي، ديگركشي، خشونت  (مرگ هاي عمدي   

ها بعد از بيماري هاي قلبي، سرطان و سكته مغزي بوده و             چهارمين علت تمام مرگ    ،حوادث و سوانح  كشور آمريكا،   
 ايرانكشور  باره تلفات ناشي از آسيب هاي گوناگون در           در.   سالگي اولين علت مرگ بوده است      45 تا   1در سنين   

 درماني  ـ ها به مراكز بهداشتي      تمام مراجعه %  3 شده حدود    منتشرمطابق آمارهاي   .  معتبري در دست نيست     آمار
 ،ناشي از حوادث    همچنين مرگ .  وزارت بهداشت به علت آسيب هاي مختلف ناشي از حوادث گزارش شده است              

از سويي بر   .   بوده است  872/299 مورد و رقم آسيب هاي سرپايي        587/25 شامل   1371تنها در تهران در سال       
ماري هاي قلبي عروقي بزرگترين علت مرگ و مير در ايران بوده            اساس بعضي اطالعات، سوانح و حوادث بعد از بي        

 . است
در دنيا ساالنه پانصد ميليارد دالر اعالم شده         )  مربوط به خدمات پزشكي   (هزينه مستقيم ناشي از حوادث      

. فزاييمنيز بايد به آن بي    و رنج ناشي از حوادث و نيز بار روحي و رواني آن را                  درد ،هزينه هاي غيرمستقيم كه  .  است
و نوع حادثه   )  خانگي، محل كار و جاده اي    (رايج ترين نحوه تقسيم بندي حوادث و آسيب ها بر حسب محل حادثه              

  .است) غرق شدگي، مسموميت، قتل، خودكشي، برق گرفتگي و سقوط آسيب هاي رانندگي، سوختگي، (

  سوانح رانندگي  
در مطالعه جهاني    .   در تمام سنين است       شايعترين علت آسيب هاي جدي و كشنده         ،سوانح رانندگي 

، تصادف هاي رانندگي در     1990بيماري ها برآورد شده است كه از بين همه انواع بيماري ها و آسيب ها در سال                    
حوادث رانندگي ساالنه   .   يابد ء به رديف سوم ارتقا     2020رديف نهم قرار داشته و پيش بيني ميشود كه در سال               

 . هزار مورد مرگ ميشود700د آسيب و  ميليون مور15 تا 10موجب 
 هزار  40 هزار نفر و مجروح و معلول شدن         5هاي رانندگي موجب مرگ      ، تصادف در ايران   1374 در سال   

 هزار تصادف   45 هزار تصادف درون شهري و       160در اين مدت    .  نفر از رانندگان و سرنشينان خودروها شده است        
 .  ميليارد تومان خسارت ايجاد ميكند300حوادث رانندگي ساالنه در ايران . برون شهري اتفاق افتاده است

 
 عوامل مهمي كه در حوادث رانندگي دخالت دارد به قرار زير است  

 15ـ17 سالگي روي مي دهد و رانندگان        15ـ  19جنس بين      باالترين ميزان آسيب و مرگ براي هر دو         : سن   ـ  1
 . دو برابر بيشتر تصادف ميكنند ساله و باالتر 18ساله در مقايسه با افراد 

 .  مردان بيش از زنان در معرض تصادف و حوادث رانندگي هستند: جنس ـ 2



 1414/كليات بيماري هاي مزمن  / 17گفتار 
 

 

 بيماري هاي مختلف بويژه بيماري هاي قلبي عروقي، ديابت، صرع، اعتياد و الكليسم امكان  بروز                  : بيماري ها   ـ  3
 . افزايش مي دهندتصادف را 

 خرابي و معيوب بودن اتومبيل ها ميزان حوادث و آسيب ها را افزايش                 :ها   خرابي و معيوب بودن اتومبيل       ـ  4
  .دهند مي

 ويژگي هاي جاده از قبيل طرح هاي نادرست، پيچ هاي نامناسب، تقاطع هاي كنترل نشده، وجود               : ويژگي جاده    ـ  5
ب عاليم با فرهنگ مردم بر      ها در وسط جاده، عاليم رانندگي كم يا نادرست، نور ناكافي و عدم تناس              اشياء و حيوان  

 . ميزان تصادف هاي رانندگي موثر است
 وسايل داراي دو چرخ به علت ناپايداري و كمبود حفاظت براي رانندگان از اهميت                  : وسايل داراي دو چرخ      ـ  6

صادف با  مرگ و مير ناشي از ت     .  سيكلت ها داراي اهميت است    ويژه اي برخوردارند و اين امر به ويژه در مورد موتور          
 منتهي به   %10به افزايش است و در مقايسه با تصادف هاي اتومبيل كه حدود               سيكلت در همه جاي دنيا رو     رموتو

 همه مرگ هاي ناشي    3/1در هند بيش از     .  است%  90سيكلت حدود   رآسيب يا مرگ ميشود، اين رقم در مورد موتو        
در برخي از پژوهش هاي انجام      .  كنند استفاده مي از سوانح جاده اي در كساني روي مي دهد كه از وسايل دوچرخ               

هاي  در تصادف .   نيز موتورسيكلت بيشترين نقش را در تصادف داخل شهري داشته است               ايرانكشور  شده در   
تلفات دو چرخه سواران    %  75آسيب هاي وارده به سر حدود      .   شايعترين علت مرگ، ضربه به سر است       ،موتورسيكلت

 .  ساله است14 تا 6كه بيشتر در معرض خطر حوادث دو چرخه سواري است، گروه را تشكيل مي دهد و گروهي 

 مسموميت ها 
در كشورهاي  .  هاي ناشي از حوادث را در جهان شامل ميشود          كل مرگ %    7مرگ ناشي از مسموميت ها     

خصوص  موارد مسموميت از نوع غير عمدي است ولي در كشورهاي در حال پيشرفت در بزرگساالن و ب                   ،پيشرفته
افراد در خطر را كودكان و بويژه كودكان تازه به راه افتاده تشكيل مي دهد و                 .  زنان بيشتر به قصد خودكشي است     

        اهم مواردي كه مي تواند     .  ن ها از رايج ترين عوامل مسموميت است        سكّمواد دارويي بويژه ضد افسردگي ها و م
آسپيرين، صابون و مواد ضد عفوني كننده، پا ك          :  د از    شود عبارتن  در كودكان موجب مسموميت هاي اتفاقي بويژه     

فراواني .  كننده ها، ويتامين ها، امالح، حشره كش ها، گياهان، واكسن و موارد مشابه، آرام بخش ها، نفت و مواد مخدر               
به عنوان مثال مسموميت    .  متفاوت است )  شهري و روستايي  (و نوع مسموميت در نقاط مختلف و بر حسب محيط            

 عالوه بر مواد نفتي، ترياك نيز يكي        ايرانكشور  در  .  ت در روستاها و مسموميت با دارو در شهرها بيشتر است          با نف 
 . از عوامل مسموميت است

داده شد كه   نشان  باره موارد بستري شده مسموميت در بيمارستان هاي دانشگاه شيراز             در يك بررسي در   
در حالي كه در    .  بود%)  10(و بعد سموم نباتي     %)  26  /7(اي آن    رايج ترين علت، نفت و فراورده ه       ،در خردساالن 

ين مطالعه  حدر  .  اند بيشترين نقش را داشته   %)  13(و مواد مخدر    %)  15(سموم نباتي   %)  20(بخش ها   بزرگساالن آرام 
/7ا   سال تنه  13ها عمدي بوده است، در حالي كه افراد كمتر از            مسموميت%  8/60نشان داده شد كه در بزرگساالن       

 . موارد عمدي بوده است% 6
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 حوادث شغلي 

د و  ــبينن  ميليون نفر حين كار آسيب مي       110 بر اساس تخمين سازمان جهاني بهداشت، ساالنه حدود           
 10 مرگ و براي اروپا       13000 ميليون آسيب و      9اين ميزان ها براي آمريكا حدود       .   نفر تلف ميشوند    000/180

 مورد بحث   16800 معادل   1369در ايران، حوادث ناشي از كار در سال         .  است مرگ بوده    000/20ميليون آسيب و    
رقم اين گونه حوادث در سال      .  منجر به معلوليت شده است    %  4/4آن منجر به مرگ       از%  4/1شده بوده است كه     

كل .  اند فوت كرده %  1 نفر از بيمه شدگان تامين اجتماعي بوده است كه بيش از                    12000 در حدود     1375
زيرا اين ميزان حاصل    .   هاي مالي ناشي از تصادف هاي حين كار را نمي توان به طور دقيق محاسبه نمود                خسارت

گفته ميشود كه    .  جمع حداقل چهار هزينه مجزا يعني خسارت به كارگر، كارفرما، دولت و كل جامعه است                      
خدمات و غيره به تقريب دو برابر        به منابع عمومي از قبيل كاهش توليد، جبران آسيب ها، تامين             هخسارت هاي وارد 

 . است وة اخسارت وارده به شخص آسيب ديده و خانواد
 

 . در حوادث ناشي از كار نيز گروه هاي زير بيشتر در خطر هستند

 ساله، مبتاليان به بيماري هاي مختلف بويژه اختالل حسي، پرفشاري خون،            20 تا   13مردان، گروه سني    
 محيط هاي كاري .  ك هاي اعصاب عدم تمركز، مصرف الكل، مواد مخدر و محرّ          بيماري هاي عمومي همراه با       

 . پرخطر نيز عبارتند از مشاغل كشاورزي، ساختمان، معدن، حمل و نقل

 غرق شدن 

 غرق شدگي مهمترين علت مرگ ناشي از آسيب هاست كه بر حسب سن و منطقه                   ، در بعضي مناطق  
ودكان خردسال غرق شدن در وان حمام، استخر و حوض و در سنين             جغرافيايي متفاوت است ولي به هر حال در ك        

غرق شدگي در آمريكا سومين علت مرگ افراد زير         .  باالتر در منابع طبيعي مثل درياچه، رودخانه و دريا شايعتر است          
غرق شدن دومين علت مرگ ناشي از آسيب ها پس از تصادف            .  است)  بعد از تصادف اتومبيل و سرطان     ( سال   18
 . ربي بوده استع ساله در امارات متحده 14ومبيل در گروه سني كمتر از ات

 آتش سوزي و سوختگي 

مرگ هاي ناشي از آسيب هاي تصادفي را تشكيل مي دهد و          %  10 مرگ ناشي از اين گونه حوادث حدود         
نيان اين گونه   كودكان و سالمندان بيشترين قربا     .  افتد  سال اتفاق مي    5ها در كودكان زير       اين نوع مرگ  %  20

 . آسيب ها را كه بيشتر هم خانگي است تشكيل مي دهند

 آدم كشي 

 آدم كشي اولين علت مرگ ناشي از آسيب براي شيرخواران زير يك سال، چهارمين علت مرگ ناشي از                   
ز آن را   ا  گترر ساله و بز   15 سال و دومين علت مرگ و مير بعد از تصادف اتومبيل در افراد                14 تا   1آسيب در سنين    
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 و  ، به طور معمول در اثر ضربه به سر و شكم و توسط مراقبت كنندگان               هاي سني پايين   در گروه .  دهد تشكيل مي 
 . توسط همساالن و در آمريكا با سالح گرم است  بيشترسنين نوجوانيدر 

 خودكشي 

 سالگي به   15مرگ هاي ناشي از حوادث را تشكيل مي دهد، ولي بعد از           %  1 سالگي   15خودكشي در زير     
آسيب هاي مربوط به   .   ساله سومين علت مرگ است     19 تا   15به طوري كه در گروه سني       .  سرعت افزايش مي يابد   

سر گرمي ها، وسايل بازي و لوازم زندگي نيز در جايي كه رعايت استانداردها فراموش شود، سهم عمده اي                  :  ورزش  
 باالترين رقم را براي مراجعه به         ، به ورزش و بازي     آسيب هاي غيركشنده مربوط  .  دهد را به خود اختصاص مي     

وع آسيب تفريحي و ورزشي است كه       نبخش هاي اورژانس دارد و آسيب هاي ناشي از دو چرخه سواري شايعترين             
در كشورهايي كه قوانين مربوط به       .  هزار مراجعه ساالنه به بخش هاي اورژانس در آمريكا مي شود            موجب سيصد 

ده قوي نيست، اسباب بازي هاي كودكان و لوازم منزل خود مي تواند منبع خطر باشد كه از                   حمايت از مصرف كنن   
آن جمع مي توان به اسباب بازي هايي با لبه هاي تيز و چرخ هاي غير استاندارد و كپسول هاي گاز و زودپزهاي غير                     

 .استاندارد در ايران اشاره نمود

 بالياي طبيعي  

خسارت هاي مالي و معلوليت هاي    .  اند تهباخون نفر در بالياي طبيعي جان        سال گذشته چهار ميلي    30طي  
 مطالعه  1996 تا   1993 مورد زلزله كه از سال       83در  .  جسمي و رواني ناشي از باليا به سادگي قابل محاسبه نيست          

. اق افتاده است   مورد منجر به تلفات شد كه مهمترين آنها در اندونزي، چين، ژاپن، كلمبيا و ايران اتف                    49شدند،  
 14000 ميليون نفر را تحت تاثير قرار داد و موجب مرگ حدود              3/2 شمال ايران جمعيتي حدود      1369زلزله سال   

ان و مديران بهداشتي بايد براي مقابله با        ريز جنبه هاي مختلفي را كه برنامه    .   نفر گرديد  43400نفر و آسيب ديدگي     
 : زير است خطر هاي باليا در نظر گيرند شامل موارد 

 جلوگيري از تبديل خطر هاي طبيعي به بالياي طبيعي براي مثال از طريق ساخت و               (پيشگيري از باليا    
 . ، كاهش آسيب ها، آمادگي براي باليا، امدادرساني، اقدام هاي مربوط به بازتواني جامعه)ساز هاي مناسب

 اقدام هاي پيشگيري و كنترل 

ح سه گانه پيشگيري، كنترل آسيب ها را مي توان به شرح زير بيان               بر اساس اقدام هاي مربوط به سطو      
 : نمود 

 
  پيشگيري اوليه  ـ 1

هدف از اين نوع اقدام، پيشگيري از واقعه اي است كه سبب آسيب مي شود اين كار بوسيله از بين بردن                      
راحي صحيح ماشين ها،    قوانين رانندگي مناسب، بهبود راه ها، ط        .  سازوكارهاي مواجهه به ايجاد آسيب است        

محدوديت سرعت در جاده ها، منع الكل در هنگام رانندگي، نرده گذاري  اطراف استخرها، مجبور كردن                           
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 ،گذاشتن در پوش ايمني در ظروف حاوي سموم           كننده وسايل خانگي به رعايت استاندارد ها،         توليد ه هايكارخان
 همگي مصداق پيشگيري اوليه حوادث مي باشند 

 
 يشگيري ثانويه  پـ 2

زا، آسيب ها برطرف شوند     قوه آسيب لدر اين نوع پيشگيري هدف اين است كه پس از وقوع يك مواجهه با              
هر .  د گلوله ض مانند كاله ايمني موتور سواران، كمربند ايمني اتومبيل، جليقه نجات و جليقه هاي                .يا كاهش يابند  

همچنين آمادگي دادن به مردم در       .  كند  بدن جلوگيري نمي   يك از ايمني ها از همه آسيب ها به همه قسمت هاي          
و آموزش منظم كادر درماني در برخورد صحيح با             تجهيز مراكز اورژانس    مواجهه با حوادث و كمك هاي اوليه و       

 . ز مصداق هاي پيشگيري ثانويه مي باشنداحوادث 
 
  پيشگيري ثالثيه ـ 3

براي مثال فيزيوتراپي، كار درماني و گفتار       .  امد هاي آن است   در اينجا آسيب روي داده و هدف، كاهش پي        
  در 1989 اولين همايش جهاني پيشگيري از حوادث و آسيب ها زير نظر سازمان جهاني بهداشت در سال                    ،درماني

هدف نهايي اعضاء اين    .   كشور در آن شركت داشتند      50 نفر از كارشناسان     500 برگزار گرديد كه حدود       استكهلم
 متعهد نمايند و ثانياً مردم را در جهت           ،ه اوالً دولت ها را در قبال تعيين سياست هاي پيشگيري از حوادث             بود ك 

 : نكته هايي از اعالميه اين گردهمايي به شرح ذيل است . مشاركت و دخالت در بين برنامه ها ترغيب نمايد
 

ت خود، برنامه هاي كاهش آسيب ها     مردم مي توانند با مشارك   .   حق اساسي مردم است    ، يك زندگي امن   ـ  1
 . را طرح و اجرا نمايند

هاي  هايي را جهت پيشگيري از حوادث و آسيب هاي ناشي از آن براي گروه                 ها بايد سياست    دولت ـ  2
                                    .گيرندبآسيب پذير در نظر 

 تمام واحدهاي شغلي و موسسه هاي         سازمان ها و شركت ها بايد جهت حفظ و ارتقاي ايمني در              ـ  3
 .  باشند، كوشاآموزشي

 به علت نياز مردم و استفاده آنان از وسايل غير استاندارد و رويداد حوادث مربوط به آن الزم است در                      ـ  4
 . شدبااين زمينه تعادلي بين مساله رفاهي و مدرن بودن وسيله و استاندارد بودن وجود داشته 

  نقش مهمي در امر پيشگيري از حوادث دارند، دوره هاي آموزشي براي آنكه                موسسه هاي آموزشي  ـ  5
 . دانشجويان را قادر سازند كه در آينده محيط هاي ايمن بوجود آورند از وظايف اين موسسه ها است

 رسانه هاي گروهي بايد جهت آموزش مردم همكاري نمايند و در طرح سياست هاي بين بخش جهت                 ـ  6
 . دخالت نمايندكنترل آسيب ها 
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 پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختالالت ناشي از آن
 

 دكتر ربابه شيخ االسالم، نغمه تشكري
  

 هداف درس  ا

 :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواند ا
 يد و عوارض ناشي از آن را شرح دهد 

  را توصيف نمايدپيشينه تاريخي كمبود يد 

 فيزيوپاتولوژي كمبود يد را بداند 

 چگونگي تشخيص كمبود يد را در يك منطقه شرح دهد 

 راه هاي پيشگيري از كمبود يد را  بيان كند 

اهميت آگاهي پزشكان و پرسنل بهداشتي درماني را از كمبود يد و برنامه هاي كشوري پيشگيري را                     
 بيان كند

 رها را در برنامه پيشگيري فهرست نمايدداليل شكست بعضي از كشو 

 اهميت پايش برنامه كشوري را شرح دهد 

 اصول پايش صحيح برنامه كشوري پيشگيري از كمبود يد را بيان كند 

 عواملي را كه موجب شكست برنامه پيشگيري مي شوند فهرست كند 

 مقدمه
ز نخوانده اند و ابعاد كمبود هيچ ماده مغذي        تاكنون كمبود هيچ ماده مغذّي را در جهان مانند يد، فاجعه آمي            

نقش موثر يد در ساخت هورمون هاي غده تيروئيد و         .  به اندازه يد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار نگرفته است            
 .تاثير هورمون هاي فوق، در اعمال حياتي انسان در دوران جنيني، كودكي، بلوغ، دليل عمده اهميت يد است

اند از ابتدايي ترين مرحله حيات، زندگي انسان را دچار چنان مخاطراتي كند كه بعد از                    كمبود يد مي تو   
از سوي ديگر چون كمبود يد معموال  به دليل فقر يد در آب و                 .  وقوع، راهي براي نجات فرد وجود نداشته باشد        

نطقه خاص جغرافيايي   خاك در سطح جامعه رخ مي دهد عوارض آن دامنگير تعداد كثيري از افراد ساكن در يك م                  
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مي شود، از اين رو پيشگيري و مبارزه با اختالالت ناشي از كمبود يد از اولويت هايي است كه تمام كشورهايي كه با                     
كاركنان بهداشتي ـ درماني، در همه سطوح و در هر          .  آن درگير هستند بايد با همت و تالشي مداوم به آن بپردازند            

ا كمبود اين ماده مغذي هستند و ارتقاء دانش آنان در مورد راه هاي مبارزه، چگونگي                 منطقه اي پرچمداران مبارزه ب   
كسب همكاري هاي بين بخشي و درون بخشي، روش هاي پايش برنامه و انتقال پيام هاي موثر آموزشي، رمز                      

 .موفقيت اين برنامه بهداشتي است
اين تعداد  .  ر معرض خطر كمبود يد هستند      ميليارد نفر از ساكنان جهان د      6/1تخمين زده  شده است كه        

 ميليون كِرتِن و    7/5 ميليون نفر مبتال به گواتر،       655 درصد كل جمعيت جهان مي گردد كه از اين تعداد            30بالغ بر   
 . ميليون در معرض آسيب هاي مغزي مي باشند26

مللي ديگري كه در    سازمان جهاني بهداشت، يونيسف و تعداد زيادي از موسسات و سازمان هاي بين ال                
 در نيويورك،   1990اجالس سران   :  زمينه مبارزه با كمبود ريزمغذي ها كار مي كنند در نشست هاي متعددي ازجمله           

 در رم از كشورهاي      1992 در مونترال كانادا، كنفرانس بين المللي تغذيه            1991مبارزه با گرسنگي پنهان سال       
در .  ت ناشي از كمبود يد را در اهداف تغذيه اي خود منظور كنند             شركت كننده خواسته اند كه حذف كامل اختالال       

 .اكثر اين نشست ها مقامات كشور ما نيز اين ميثاق هاي جهاني را امضا كرده و به آن متعهد شده اند
 تا  1974با توجه به ابعاد وسيع عوارض كمبود يد در سالمت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ملل، از سال                      

م وجود يك سازمان خاص بين المللي براي مبارزه با كمبود يد در چندين مجمع بين المللي مطرح                    لزو 1983سال  
 1985اين پيشنهادها سبب شد تا تشكيل سازماني وابسته به سازمان جهاني بهداشت و يونيسف در سال                      .  شد

 International كمبود يد     شوراي بين المللي براي كنترل اختالالت ناشي از        1986پيشنهاد شود و نهايتا در سال       
Council for control of Iodine Deficiency Disorders    يا ICCIDD     اهداف اين  .   كار خود را آغاز كرد

يا تهيه استراتژي هاي كنترل    )  IDD)  Iodine Deficiency Disordersشورا شامل نشر آگاهي ها، بررسي شيوع       
 كشور در   18( عضو   32بنيانگذاران اين انجمن شامل     .  تخصص بود و ارزيابي، تحقيق و ايجاد گروهي از مشاورين م        

 .مي باشند)  سازمان بين المللي5 كشور توسعه يافته، 9حال توسعه، 
متولي اين برنامه   .   صورت گرفت  1368اقدامات جدي به منظور مبارزه با كمبود يد در كشور در سال                  

هماهنگي و همكاري با ساير وزارتخانه ها از طرف معاونت         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود و بنابراين          
 4 سال كه از آغاز اين حركت گذشته است و تاكنون             20در حال حاضر بيش از      .  بهداشتي اين وزارتخانه انجام شد    

  ساله تدوين شده و اقدامات اجرايي با توجه به راهكارها و فعاليت هاي پيش بيني شده در دستور كار، قرار                     5برنامه  
كشور ما در طول سال هايي كه از اجراي برنامه گذشته است از حمايت هاي علمي، فني و مالي                       .  گرفته است 

 سال اول برنامه موفقيت چشمگير ايران براي همگاني         5در  .  سازمان هاي بين المللي در اين زمينه بهره برده است         
 مورد توجه شوراي    Universal Salt Iodization  (USI  1(كردن مصرف نمك هاي يددار، تحت عنوان برنامه         

                                                 
 ميالدي از 2000براي رسيدن به سالمت براي همه تا سال ) برنامه جديد سازمان هاي بين المللي(در طراحي اهداف ميان دهه  1

براي ) نمك سفره، آشپزخانه و صنايع غذايي     (هاي مصرفي     مقرر گرديد برنامه يددار كردن همه نمك       WHOجانـب يونيسف و     
 . نام گرفتUSI يا به اختصار Universal salt Iodizationكه به نام  تمام كشورها در دستور كار قرار گيرد
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 .بين المللي كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد و سازمان جهاني بهداشت قرار گرفت
 كه در مناطق    1346الزم به ذكر است كه تحقيقات انجام شده در زمينه گواتر بومي و شيوع آن از سال                     

 از سال شروع برنامه تاكنون      .اشتي بوده استمختلف كشور صورت گرفت مبنايي براي تفكر به اين مشكل بهد
ابعاد تحقيقات در زمينه كمبود يد و عوارض آن بصورت چشمگيري افزايش يافت و محققين بسياري در استان هاي                  

تحقيقات در سطح ملّي نيز در تصحيح       .  كشور وضعيت منطقه خود را بررسي و نتايج آن را ارزيابي و منتشر نمودند              
وجود نظام  ارائه مراقبت هاي اوليه و شبكه هاي بهداشتي درماني كشور            .  امه نقش موثري ايفا كرد    روند اجرايي برن  

اجراي برنامه در بستر مناسب شبكه موجب گرديد كه مصرف نمك            .  خود از داليل موفقيت سريع اين برنامه است       
 اطالعات مورد نياز از سطح روستا       يددار از اين طريق به سرعت به دورافتاده ترين روستاهاي كشور تسري يابد و               

به مركز و بر عكس جريان يابد، از طريق اين بستر امكان شناسايي دورافتاده ترين مناطق هيپراندميك كشور                       
فراهم شد و تزريق روغن يده به اهالي اين مناطق توسط بهورزان خانه هاي بهداشت در همين روستاها مقدور                       

 .گرديد
اشي از كمبود يد را گواتر اندميك مي ناميدند و آن نيز به عنوان يك مساله                 تا چندي پيش تنها عارضه ن     

اما دانش امروز حاكي از آن است كه ماهيت عوارض ناشي از كمبود يد از بزرگي غده                  .  مهم بهداشتي تلقي نمي شد   
به نام اختالالت   تيروئيد به مراتب فراتر رفته و عواقب بهداشتي و پزشكي بسيار زيادي دارد اين مجموعه عوارض                  

 ناميده شده است و موسسات بين        IDD يا به اختصار      (Iodine Deficiency Disorders)ناشي از كمبود يد      
 .المللي و بهداشتي زيادي در زمينه آن كار مي كنند

ترديدي نيست كه عوارض ناشي از كمبود يد، مانع بزرگي در راه توسعه و تكامل مردم جهان را فراهم                      
رهاي زيانبار اجتماعي اقتصادي كمبود يد ضرورت و اهميت پيشگيري از آن را بيش از پيش جلوه گر                      اث.  مي كند
 در سي و نهمين اجالس سازمان جهاني بهداشت در سال              IDDاهميت پيشگيري و كنترل عوارض       .  مي سازد

 در راس   2000سال   مورد تاكيد قرار گرفت و اين سازمان حذف كامل اختالالت ناشي از كمبود يد را تا                      1986
 هاي زيادي موفق به     رلي در اين مدت ضمن اينكه كشو       و  2.كمبود ريزمغذي ها قرار داد    فعاليت هاي پيشگيري از  

نتوانسته اند موفق به حذف كامل اختالالت ناشي از كمبود يد             غلب كشورها اانجام اقدامات پيشگيرانه شده اند ولي       
 .وندش

قاء سطح سالمت، افزايش توان يادگيري، بهبود كيفيت زندگي و             پيشگيري از كمبود يد، منجر به ارت        
. افزايش خالقيت و توليد در ميليون ها انساني مي گردد كه در حال حاضر در مناطق كمبود يد زندگي مي كنند                       

 سقط جنين، تولّد نوزاد مرده، ناهنجاري     :  كمبود يد يك عامل خطر براي رشد و توسعه كشورها به حساب مي آيد              

                                                 
 برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود يد در كشورها اصطالحات جديدي            پايداري و استمرار  در حـال حاضر با توجه به اهميت          2

 در شهر پكن اين فراز     2003 اكتبر سال    15-17در زميـنه بـرنامه مطرح مي شود در آخرين نشست وزيران بهداشت در تاريخ                
ـمللي لـ واژه ديگري توسط شبكه بين اSustained elimination of Iodine Deficiency Disorders.  صورت مطرح شدبدين

)WHO, UNICEF,ICCIDD, KIWANIS,MI,…   تحـت عـنوانto ward optimum Iodine Nutrition Progress   نيـز 
 .مطرح است كه قابل قبول تر بنظر مي رسد
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 -Deaf mutism مادرزادي، افزايش مرگ و مير نوزادان و شيرخواران، نقايص حركتي رواني، كر و اللي                    هاي
كرتنيسم عصبي و ميكزودمي مي تواند تحت تاثير ناكافي بودن توليد هورمون هاي تيروئيد در بدن به دليل كمبود                   

 . استيد به وجود آيد،  يد يك عنصر اساسي براي توليد هورمون هاي تيروئيد
در كشورهاي غربي، عوارض كمبود يد در مقياس وسيعي به علت اضافه كردن يد به رژيم غذايي از                       
طريق نمك و يا تغييرات مناسب در تكنولوژي توليد و توزيع غذا حذف شده است ولي در بعضي از كشورهاي                         

رغم استفاده از نمك يده هنوز وجود       اروپايي مانند اتريش، مجارستان، لهستان و يوگسالوي، شيوع باالي گواتر علي          
 . بوده است)  ميليگرم يد در هركيلو نمك12 تا 4(دارد كه به دليل كم بود ميزان يد در نمك ها 

 مشكل بهداشتي مهم بخش عظيمي از جمعيت اين كشورها به حساب                IDDدر كشورهاي جهان سوم هنوز        
در اين كشورها و ساير كشورهاي در حال         .   كشورها هستند  چين، هند، اندونزي، نيجريه و زئير ازجمله اين        .  مي آيد
 . مشخصا عامل ركود توسعه اجتماعي و اقتصادي استIDDتوسعه 

 توسط امامي و همكاران منتشر شد          1346در كشور ما سابقه كمبود يد به تحقيقاتي كه در سال                  
و %  32، دزفول   %18، اهواز   %21د  ، مشه %13بر اساس يافته هاي اين تحقيق شيوع گواتر در شيراز            .  برمي گردد

 تا  14ميزان شيوع در استان سمنان بين       .  گزارش گرديده بود  %  50بيش از   )  ورامين و شهريار  (نواحي اطراف تهران    
 ساله اي كه از انتشار اين گزارش و تشكيل كميته ملي پيشگيري از كمبود يد در سال                  20در فاصله   .   درصد بود  58

ق محدودي از محله هاي اطراف تهران شامل شهريار و ورامين توانستند از توزيع                 گذشت تنها مردم مناط     1368
نمك يددار و استفاده از آن در نان بهره مند شوند؛ اين برنامه ها هم به دنبال اجراي طرح هاي تحقيقاتي تـوسـط                      

در سال  .  ار را تجربه نمايند   انسـتـيـتـو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور دنبال مي گرديد تا اثربخشي نمك يدد            
 درصد ساكنين، مبتال به گواتر هستند، بر اساس يافته هاي اين تحقيق             60 بررسي در شهريار، نشان داد كه         1362

گواتر درجه  %  12گواتر درجه يك و     %  78بود در بين مبتاليان به گواتر       %  74و پسران   %  81شيوع گواتر در دختران     
اين شيوع باال نتايج آزمايشگاهي اختالالت عمده اي را در كار غده تيروئيد بيماران                دو داشته اند ولي با توجه به        

 97/2(الزم به ذكر است كه در اين منطقه شواهد مستدلي در زمينه كمبود يد در آب آشاميدنــي                        .  نشان نداد 
رار نيز كمبود يد     به دست آمد و آزمايش هاي اد      )   ميكروگرم در ليتر    66/3(و آب كشاورزي     )  ميكروگرم در ليتر  

 با توجه به ارائه گزارش مستدلي از طرف رياست وقت دانشگاه             1367در سال   .  دريافتي مردم منطقه را اثبات كرد     
علوم پزشكي شهيد بهشتي به وزارت بهداشت، لزوم تشكيل كميته اي براي جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل                   

ررسي قرار گرفت و نهايتا كميته كنترل و پيشگيري از اختالالت             و سياستگذاري در زمينه اقدامات اجرايي مورد ب        
اين كميته در   .   تشكيل گرديد  1367ناشي از كمبود يد با شركت متخصصين بهداشتي، غدد و تغذيه در سال                   

 اولين برنامه پنج    1368 در سال    "جلسات متعددي به بحث و تبادل نظر پيرامون وسعت مشكل پرداخت و نهايتا              
يري از اختالالت ناشي از كمبود يد تدوين گرديد و به تدريج اقدامات اجرايي مناسب توسط كميته و                      ساله پيشگ 

مديريت برنامه شكل گرفت و با توجه به همكاري نزديك بين بخشي با ساير وزارتخانه ها و ادارات مرتبط، نمك                      
همچنين تزريق يد روغني براي كنترل       يددار به عنوان اولين و مهمترين راهكار به سرعت توليد و توزيع شد و                   

 . كمبود يد در مناطق هيپراندميك صورت گرفت
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 پيشينه تاريخي كمبود يد 

 قبل از ميالد برمي گردد كه مربوط به         2838-2698يكي از قديمي ترين منابع مربوط به گواتر به سال             
لبك هاي دريايي در درمان گواتر       مي باشد كه در مقاله خود به تاثير گياهان و ج             Shen-Nungامپراطوري چين   
 .اشاره كرده است

.  ميالدي در چين رايج بوده است      1552استفاده از جلبك ها و تيروئيد حيوانات براي درمان گواتر از سال              
پزشكان هندي نيز قبل از ميالد مسيح گواتر را             .  توده هاي گردن براي مصريان قديم نيز شناخته شده بود            

 در پاكستان فعلي است كه مربوط به قرن دوم          Gandharaرسيم گواتر مربوط به كتيبه بودا در        اولين ت .  مي شناختند
در اين كتيبه انسان هايي كه در حال برهم زدن تفكر بودا هستد با قيافه هاي مخصوص بعضا                .  و سوم ميالدي است   

ي از تعداد زيادي از افراد كرتن        با گواترهاي بزرگ و حالت هاي احمقانه در چهره ديده مي شوند كه مي تواند سمبل              
 .موجود در منطقه مزبور در شمال پاكستان و هند باشد

بيماري گواتر و غده تيروئيد را بخوبي شرح مي دهد و            )  زمين و آب و هوا     (بقراط در كتاب معروف خود        
وسطي وجود گواتر،   در نقاشي ها و آثار هنري قرون       .  عامل آن را مصرف بعضي از انواع آب هاي آشاميدني مي داند          

 ميالدي در اتريش نوشته شده، تصويري از يك كرتن            1215در كتابي كه در سال       .  مورد توجه قرار گرفته است     
در  دايره المعارف قرن سيزدهم ميالدي به گواتر و كرتنيسم در دامنه آلپ               .  مبتال به گواتر حجيم مشاهده مي شود     

 .اشاره شده است
پناهندگان آريايي كه در پيرنه     .  به كار مي رفت   )  مسيحي  (Christianم بجاي    در فرانسه قدي   كِرتِنواژه   

اقامت كرده  )  رشته كوه هايي كه از درياي مديترانه تا اقيانوس اطلس ادامه دارد و فرانسه را از اسپانيا جدا مي كند                   (
ژيم محدود غذايي، منزوي    با توجه به ر   .  بودند براي رهايي از شكنجه و آزار به دره هاي دور دست عزيمت كردند              

شدن، ازدواج هاي درون قومي و همچنين كمبود يد در رژيم غذايي داراي كودكاني با قامت كوتاه و عقب ماندگي                     
هوشي شدند و لذا اولين بار اصطالح كرتن براي اين افراد به كار گرفته شد كه به نظر مي آيد به عنوان اصطالحي                       

 1493-1541 پزشك سوئيسي    Paracelsosپاراسلسوس  .  ه كار برده شده است     كردن آنها ب   براي تحقير و خوار   
اولين كسي بود كه رابطه بين والدين مبتال به گواتر و كودكان مبتال به كرتنيسم را خاطر نشان كرد لغت كرتن از                        

 . در زبان انگليسي ظاهر شده است1779سال 
پزشكان با گواتر، ميكزودم و كم كاري         مطالعه كتب پزشكي دوران طب اسالمي نشان مي دهد كه               

تيروئيد آشنايي داشته اند ولي متاسفانه اين پزشكان بيماري هاي مزبور را با ساير بيماري ها دسته بندي كرده و گواتر                  
برخي توصيف   .  اغلب جزو خنازير و ورم هاي گردن دسته بندي شده و علّت ميكزودم را افزايش بلغم ذكر كرده اند                  

باره خنازير نموده است به وضوح با لنفادنيت سلي، منطبق نيست، بلكه ارتباط              ن سينا در كتاب قانون در     هايي كه اب  
توصيف  .در دوره رنسانس شناخت از گواتر  و كرتنيسم جنبه عملي تري به خود گرفت                  .  بيشتري با گواتر دارد    

Felin Platter     ي دهكده ها كودكان زيادي دچار       در اين ميان جالب است او مي نويسد در برخ            1562 در سال
حماقت مادرزادي هستند و عالوه بر آن گاهي ناهنجاري هاي شكل سر، زبان بزرگ و متورم، اللي و گلوي مبتال                     

آنها با قيافه هاي زشت در خيابان ها مي نشينند و به خورشيد مي نگرند، عصايي كوچك در بين                    .  به گواتر دارند  
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دهان باز، بدن خود را به شكل هاي گوناگون حركت مي دهند؛ عابران از ديدن آنها به                 انگشتان نگاه مي دارند و با      
در همين دوره تصاوير زيادي از زنان مقدس در ايتاليا با گواتر نقاشي شده است كه                  .  خنده يا حيرت دچار مي شوند    

 انگليسي  Wharton.  ستنشان مي دهد گواتر عالمت بيماري نبوده بلكه عضو الزمي از بدن به حساب مي آمده ا                
كردن فضاهاي خالي در     غده تيروئيد با پر   ":   مطلب جالبي در مورد گواتر بدين شرح نوشته است           1656در سال   

حنجره و پوشاندن و صاف كردن اجزاء برجسته آن به فربهي و زيبايي گردن كمك مي كند بخصوص در خانم ها                      
 . "گردن را هموارتر و زيباتر مي سازد

 در تاريخچه كمبود يد اهميت شاياني دارد چون در اين قرن يد كشف شد و علت گواتر و                      قرن نوزدهم 
 كه در   Courtois  1813در سال   .  كرتنيسم به يد نسبت داده شد و روش پيشگيري آن با نمك يددار شناخته شد                

ور تصادفي در جلبك هايي    او يد را به ط    .  پاريس به منظور تامين باروت براي ناپلئون كار مي كرد، يد را كشف كرد             
 مناطقي از فرانسه    1848در سال   .  كه به عنوان منبع آهك براي ساختن نيترات پتاسيم به كار گرفته بود پيدا كرد                

 هزار مورد ابتال به     370به دستور پادشاه ساردينا از نظر شيوع گواتر مورد بررسي قرار گرفت بر اساس اين تحقيق                   
 36 هزار كرتن و عقب مانده وجود داشت كل جمعيت فرانسه در آن زمان                 120اال و    ساله به ب   20گواتر در افراد    
 . ميليون نفر بود

 پزشك سوئيسي كاربرد محلول الكلي يددار را در درمان گواتر توصيه كرد و به                Coindet  1820در سال   
 بيمار  150دقيق بود و در     او در انتخاب دوز، بسيار       .  طور رسمي آن را به انجمن بيماري هاي سوئيس گزارش داد          

هيچ عارضه اي مشاهده نكرد ولي ساير پزشكان از دوزهاي باالتر استفاده كردند كه موجب هيپرتيروئيديسم و                     
 Maffani با كمك همكار ايتاليايي خود         Prevost  1846در سال   .  مخالفت و اعتراض بسياري از پزشكان شد        

كاربرد نمك يددار طبيعي اولين بار توسط بوسينگا             .  ردتئوري نقش كمبود يد در ايجاد گواتر را مطرح ك               
Boussingault     او مشاهده كرده بود كه مردم براي درمان گواتر از نمك معدن متروكه اي                .   در كلمبيا ارائه شد

 . وي اعالم كرد كه نمك معدن فوق داراي يد است1825استفاده مي كنند در سال 
 صورت گرفت ولي افتخار     19ابداع روش هاي پيشگيري در قرن      اگرچه شناخت علت گواتر و كرتنيسم و        

  اعالم كرد كه گواتر    1915 در سال    Marine.كاربرد وسيع روش هاي پيشگيري نصيب دانشمندان قرن بيستم شد        
 پيشنهاد كرد كه نمك     Hunzigerدر همان سال    .  آندميك، ساده ترين بيماري شناخته شده و قابل پيشگيري است         

بعد از اينكه تحقيقات عرصه هاي موفقيت پيشگيري را اثبات كرد اولين تجويز             .  ر سوئيس به كار رود    يددار در كشو  
 درصد در   9 درصد به    38 در ميشيگان امريكا صورت گرفت و شيوع گواتر از            1924يد در سطح عمومي در سال        

يشگيري از كمبود يد به       همزمان با موفقيت هايي كه در مورد پ          . رسيد1951 درصد در سال 4/1 و 1929سال 
كشف هورمون هاي تيروئيد و روش هاي بررسي كار غده،         .  دست آمد مطالعه در مورد كار تيروئيد نيز انجام مي شد          

 . اندازه گيري هورمون ها سبب شد كه راه شناخت پاتوفيزيولوژي كمبود يد هموار شود
در .   شروع گرديد  Stanburyه همت    در آرژانتين و ب     1951تحقيقات جديد در مورد كمبود يد از سال           

 استفاده از محلول روغني يد را براي پيشگيري پيشنهاد كرد و به دنبال آن                     Jamieson دكتر   50اواخر دهه   
 در اين كشور صورت گرفت به گونه اي كه نتايج مطلوب آن باعث شد استفاده از يد                   60تحقيقات وسيعي در دهه     

 .ار كاربردي جهاني پيدا كند در كنار نمك يددLipiodolروغني يا 
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 فقر يد و اهميت آن

 نياز به يد ) الف

كلسيم، اكسيژن، ازت و سديم نيز نمونه هاي ديگري از عناصر شيميايي           .  يد يكي از عناصر شيميايي است      
ئيد به  هورمون هاي تيرو .  هستند، اما يد خيلي نادرتر است، انسان براي ساختن هورمون هاي تيروئيد به يد نياز دارد               

تيروئيد غده اي است با ساختماني شبيه پروانه كه در قسمت جلوي گردن قرار              .  وسيله غده تيروئيد ساخته مي شوند    
تيروئيد از دو لوب تشكيل شده كه در دو طرف ناي قرار گرفته اند، اين دو لوب با پلي به نام ايستموس                     .  گرفته است 

د پس از آن كه در تيروئيد ساخته شدند با جريان خون در سراسر بدن                 هورمون هاي تيروئي .  با يكديگر ارتباط دارند   
حركت كرده و بسياري از فعل و انفعاالت شيميايي قسمت هاي مختلف بدن را كنترل مي نمايند، اين هورمون ها                    

به .  (براي تكامل و عملكرد طبيعي بدن، مغز و دستگاه عصبي، براي حفظ گرماي بدن و انرژي ضروري هستند                     
 ) توجه نماييد1ل شك

 
 

  ـ ارتباط ميان هيپوفيز، تيروئيد و ساير بافت ها 1شكل 

اين هورمون ها بر واكنش هاي شيميايي ماهيچه ها، . تيروئيد، هورمون هاي خود را در خون آزاد مي كند
وفيز كه خود هورمون هاي تيروئيد بر غده هيپ. كبد، قلب و كليه ها موثر بوده براي تكامل مغز نيز الزم هستند

وقتي عيار هورمون هاي .  بيشتري مي سازد اثر مي گذاردTSHهورموني به نام هورمون تحريك كننده تيروئيد يا 
 . بيشتري مي سازد و به وسيله آن تيروئيد را تحريك مي كندTSHتيروئيد در خون سقوط مي كند هيپوفيز، 
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 عوارض فقر يد ) ب

اين كمبود پي آمدهاي    .   بدن نرسد، تيروئيد نمي تواند به اندازه كافي هورمون بسازد                وقتي يد به اندازه كافي به     
 و يا   Iodine Deficiency Disordersاختالالت ناشي از فقر يد يا       "بهداشتي مهمي دارد كه مجمـوعه آنها را        

 :اين پي آمد ها به شرح زيرند.  مي نامند"IDDبه اختصار 

  ـ گواتر1

اشخاصي كه دچار فقر يد هستند      .  عناي بزرگتر بودن تيروئيد از اندازه عادي آن است         اصطالح گواتر به م   
هيپوفيز غده كنترل كننده كوچكي     .  به گواتر مبتال مي شوند زيرا نمي توانند به اندازه كافي هورمون تيروئيد بسازند             

و اين كنترل را به وسيله هورموني       است كه در مغز قرار دارد و عيار هورمون تيروئيد را در خون ثابت نگه مي دارد                   
 نام دارد،   Thyroid Stimulating Hormone)يا  (TSH كه خود مي سازد و هورمون تحريك كننده تيروئيد           

 . انجام مي دهد
اين افزايش تحريك يك    .  اين هورمون در مواقع نياز تيروئيد را وادار مي كند تا هورمون بيشتري بسازد              

. ن تحريك به علت ادامه فقر يد به حالت مزمن درآيد موجب پيدايش گواتر مي شود               تطابق عادي است ولي اگر اي     
علل ديگري نيز باعث گواتر مي شوند،      .  در حقيقت گواتر نشانه اي از كوشش جبراني بدن براي مبارزه با فقر يد است             

 TSHك كننده تيروئيد يا     اما در مناطقي كه فقر يد وجود دارد، پيدايش گواتر بيشتر به علت افزايش هورمون تحري                
گاه گواتر با فشاري كه بر راه هاي هوايي وارد مي كند، باعث اختالل تنفسي، مي شود و گاهي در عمل بلع                     .مي باشد

در ساير موارد، گواتر عالئم خاصي نداشته و نشانه كمبود يد بوده و ممكن است با                    .  نيز ايجاد اختالل مي نمايد    
 .تظاهرات جدي تري همراه گردد

  ـ هيپوتيروئيديسم2

. هيپوتيروئيديسم به مواردي اطالق مي شود كه بدن، هورمون تيروئيد را به اندازه كافي دريافت نمي كند                
اين اختالل باعث تنبلي، خواب      .  هيپوتيروئيديسم با پايين بودن عيار هورمون تيروئيد در خون مشخص مي شود             

در اوائل كودكي براي رشد و تكامل مغز و دستگاه           .  ي گرددآلودگي، خشكي پوست، عدم تحمل سرما و يبوست م         
 . عصبي، بدن به هورمون هاي تيروئيد نياز شديدي دارد

عقب ماندگي ذهني گاهي    .  كمبود اين هورمون ها باعث عقب افتادگي ذهني و تاخير رشد كودك مي شود            
ون انجام تست هاي اختصاصي قابل تشخيص      خيلي شديد بوده و در پاره اي موارد نيز به اندازه اي خفيف است كه بد             

نيست، هيپوتيروئيديسم نوزادان مسئله اي بسيار جدي است، زيرا عقب ماندگي ذهني ايجاد شده قابل اصالح نبوده                 
 . و در همه عمر پايدار مي ماند

  ـ كرتنيسم 3

يا نوزادي اتفاق   اين اصطالح به عوارض خيلي شديد هيپوتيروئيديسمي اطالق مي شود كه در دوره جنيني              
كرتن ها مبتال به عقب افتادگي عقلي غير قابل برگشت هستند و عالوه بر آن عالئم ديگري نيز نظير                      .  مي افتد 

بعضي از كرتن ها گواتر و       .  تاخير در رشد دستگاه عضالني، استخواني و كري و اللي در آنها ديده مي شود                    



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9               فصل    كتاب جامع بهداشت عمومي                                    / 1431

 

 
 

ب ماندگي هوشي يا تكاملي ناشي از كمبود يد چندان شديد             در مواردي كه عق   .  هيپوتيروئيديسم واضح نيز دارند   
در اين موارد بعضي از مولّفين اصطالح سوب كرتن              .  نيست كه براي طبقه بندي در كرتنيسم كافي باشد             

(Subcretin)است) تاخير تكاملي ناشي از كمبود يد(اصطالح بهتر ولي طوالني تر .  را به كار گرفته اند. 

 د مثل  ـ بي كفايتي تولي4

زنان در مناطقي كه كمبود يد شديد است بيشتر دچار سقط و مرده زايي مي گردند، ساير عوارض حاملگي                    
سقط هاي مكرر و تلف شدن جنين، باروري يك جمعيت را كاهش داده و سالمتي زنان را به                   .  نيز فراوان تر است   
 .مخاطره مي اندازد

  ـ مرگ و مير دوران كودكي5

مقاومت كودكاني كه در مناطق با كمبود يد        .  ن كودكان است و باعث مرگ آنها مي شود       فقر يد، دشمن جا    
براي .  زندگي مي كنند در برابر عفونت ها و ساير مسائل تغذيه اي از كودكان مناطقي كه يد كافي دارند كمتر است                    

يشتري نسبت به نوزادان زنان     مثال، هنگامي كه به زنان زئير در زمان بارداري يد تجويز شد، نوزادان آنها وزن ب                  
 نشان داد كودكان    Neopapuaتجربه ديگري در گينه     .  گروه شاهد داشتند و نرخ زنده ماندن آن ها نيز دو برابر شد           

 سالگي شانس   15و مادراني كه در دوران حاملگي يد دريافت داشتند تا بيست درصد بيشتر از گروه شاهد تا سن                      
 .زنده ماندن داشته اند

 ب افتادگي اجتماعي، اقتصادي ـ عق6

 . فقر يد از دو راه بر توسعه اقتصادي جامعه اثر منفي مي گذارد 
، آموزش پذيري مردم منطقه مشكل و بالطبع با تحرّك          ضعف قواي جسماني   و   كند ذهني ، به علت    اول

ارهاي خود وابسته و    كمتر بازده كاري آنان نقصان يافته و همچنين تعداد معلولين اين جامعه كه براي انجام ك                   
 . سربار ديگران هستند بيشتر شده و به اين ترتيب بهره مندي جامعه از منابع كاهش خواهد يافت

 نيز به دليل فقر     حيوانات، در بسياري از اين نقاط كه كشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي است،               دوم
. وشت، تخم مرغ و پشم كمتري توليد مي كنند       يد، همان مشكالت مردم منطقه را دارند، جثه آنها كوچكتر شده، گ            

 . تعداد سقط دام ها افزايش يافته و غالبا نازا مي گردند
 ـ با مقايسه گروهي از داده ها، نمونه وحشتناكي از عوارض كمبود يد و مثال بارزي از                        1در جدول   

ايي به نام ژيكسيان در استان هي       اين داده ها از روست   .  ثمربخشي اقدامات پيشگيري از آن را مي توان مشاهده نمود        
 متعاقب توزيع يد    1986 سال بعد يعني در سال        8 ديگري   1978لونگ ژيانگ چين، از دو مطالعه يكي در سال            

 .تكميلي به دست آمده است
  ـ اثرات كنترل فقر يد در روستاي ژيكسيان چين1جدول 

 ويژگي ها 1978قبل از  1986بعد از 

 گواتر شيوع   درصد80  درصد5/4
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 شيوع كرتينيسم  درصد11 مورد جديد مشاهده نشد

  مدرسه شهرستان 14رتبه تحصيلي دانش آموزان در بين  چهاردهم سوم

 مردودي دانش آموزان  درصد50  درصد2

 )يوآن(ارزش محصوالت كشاورزي توليد شده در منطقه  19000 180000

 )يوآن(درآمد سرانه اهالي  43 550

 فيايي فقر يد توزيع جغرا-ج

يد در طبيعت به مقادير نسبتا ثابتي از آب اقيانوس ها به دست مي آيد اما توزيع آن در پوسته زمين خيلي                       
كوه هايي .  سرزمين هاي دور از اقيانوس خيلي بيشتر در معرض كمبود يد قرار دارند             .  نامنظم و غير يكنواخت است    

آلپ، هيماليا و آند، شديدترين نوع كمبود يد را نشان مي دهند زيرا            كه از نظر زمين شناسي نسبتا جوان هستند مانند          
اما فقر يد فقط مربوط به كوه هاي مرتفع نيست و در             .  يد خاك اين كوه ها در اثر باران و سيل شسته شده است             

عرض در جاهايي كه همواره در م      .  قسمت هاي وسيعي از افريقاي مركزي، آسياي ميانه و اروپا هم ديده مي شود              
بر اساس  .  سيل هستند و در دلتاهاي رودخانه هاي وسيع و پرآبي چون گَنگ، زرد و راين هم كمبود يد وجود دارد                    

 ميليارد نفري كه در جهان در معرض خطر كمبود           2/2 ميالدي از    2002گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال       
 5/2 بطور كلي تخمين زده مي شود كه كمبود يد            يد هستند يك ميليارد نفر به درجاتي از گواتر مبتال مي باشند،            

 درصد اين بار، در     25جهان تحميل ميكند بطور تقريب       به)  دست رفته به دليل ناتواني     سالهاي از   (DALYsميليون
 . آن مربوط به منطقه مديترانه شرقي است% 16آن متعلق به منطقه جنوب شرقي آسيا و% 17مناطق آفريقايي،
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( كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در منطقه مديترانه شرقي و غرب آسيا                ـ وضعيت  1نمودار  
2000( 

 18.  قرار دارند )  IDD( ميليون نفر در معرض اختالالت ناشي از كمبود يد              170  غرب آسيا در منطقه    
 زمينه   كشور در اين   16اند،    را بعنوان مشكل بهداشتي كه نيازمند اقدام سريع است شناخته           IDDكشور در منطقه    

 كشور نيز يددار كردن همگاني نمك را بعنوان راهكار مبارزه با اختالالت             17اند،   بخشنامه هايي به مورد اجرا گذارده    
 كشور اختالالت ناشي از     2 كشور به هدف يددار كردن همگاني نمك دست يافته اند و فقط               6.  اند مزبور برگزيده 
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 .اند كمبود يد را تحت كنترل درآورده
 هر روز تعداد بيشتري از كشورهاي منطقه با انجام بررسي IDDجه به روند رو به گسترش اطالعات مرتبط با با تو

به وجود مشكل در كشورهايشان پي مي برند و با به اجرا درآمدن برنامه همگاني كردن مصرف نمك يددار به 
 .موفقيت هاي چشمگيري دست يافتند

 ل هاي ناشي از كمبود يد تظاهرات باليني و آزمايشگاهي اختال

 فيزيوپاتولوژي يد 

براي ثابت نگهداشتن غلظت يد در سرم انسان، مكانيسم هاي تنظيمي، نظير آنچه براي كلسيم، سديم و                  
پتاسيم وجود دارد، موجود نيست زيرا از يد فقط براي ساخته شدن هورمون هاي تيروئيد استفاده مي شود و لذا بدن                     

 100هنگامي كه ميزان مصرف روزانه يد از          .  ظيمي موضعي در تيروئيد بسنده مي كند       تنها به يك مكانيسم تن     
 : ميكروگرم كمتر شود، مكانيسم تنظيمي درون تيروئيد به شكل زير وارد عمل مي شود

  ـ جذب يد به درون تيروئيد را افزايش مي دهد؛1
 كمتر دارد ولي اثر هورموني آن،        T4د از    ي ل يك مولكو  T3 افزايش مي دهد، زيرا     T4 را نسبت به     T3 ـ توليد    2

  است؛T4سه تا چهار برابر 
 حساسيت بيشتري پيدا كرده، لذا با هيپرتروفي و بزرگ شدن سعي مي كند يد بيشتري                  TSH ـ تيروئيد به اثر       3

 نسبت  T3 باعث مي شود كه توليد      TSHبديهي است افزايش    .  جذب كند و آن را  به روش بهتري مصرف نمايد           
 . نيز بيشتر شودT4به 

 ارتباط اندازه و كار غده تيروئيد و شدت كمبود يد مصرفي

اين .  تغييراتي كه در اندازه و كار غده تيروئيد به وجود مي آيد با شدت كمبود يد مصرفي متناسب است                     
 :تغييرات را مي توان به صورت زير خالصه كرد

به نظر مي رسد كه اندازه     .  روئيد بزرگ مي شود  در صورتي كه كمبود يد، خفيف باشد، فقط اندازه تي          )  الف
 گواتر عالوه بر ميزان كمبود يد به تفاوت هاي فردي كه امكان دارد جنبه هاي ژنتيكي نيز داشته باشد، بستگي دارد؛

اين امر  .   را بيشتر مي كند   T3 را كمتر و      T4با كاهش بيشتر در يد مصرفي، تيروئيد به تدريج سنتز          )  ب
راتي در سطح سرمي اين هورمون ها مي شود كه ابتدا در حد طبيعي هستند و با تشديد كمبود يد،                     سبب بروز تغيي  

  نانوگرم در دسي ليتر مي رسد؛200 از حد طبيعي نيز تجاوز كرده، به بيش از T3ميزان 
 سرم از حد طبيعي پايين تر آمده و           T4 ميكروگرم در روز كمتر شود،        25اگر ميزان يد مصرفي از       )  ج

TSH    هر چه كمتر مصرف شود ميزان افزايش          .   بتدريج افزايش مي يابدTSH       بيشتر مي شود ولي ممكن است 
  سرم طبيعي و يا حتي بيشتر از حد طبيعي باشد؛T3غلظت 

، هر دو   T4 و   T3در مواردي كه كمبود يد بسيار شديد و به مدت طوالني ادامه داشته باشد، توليد                    )  د
) آتروفي(بل توجهي پيدا مي كند، در بسياري از موارد، امكان دارد تيروئيد كوچك               افزايش قا  TSHكاهش يافته و    
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 .گردد و همراه با از بين رفتن بافت فعال تيروئيد نارسايي كامل عارض شود
شديدترين عوارض  .  ، اختالل هاي ناشي از كمبود يد در مراحل مختلف زندگي را نشان مي دهد              2جدول   

وقتي يد كافي به جنين نرسد ممكن       .  هد كه به دليل فقر شديد يد در دوران بارداري است          در دوران جنيني رخ مي د    
سلول هاي عصبي مغز بخصوص در ماه هاي سوم تا پنجم          .  است توليد هورمون هاي تيروئيد با كاهش همراه شود        

د مقادير كافي   عدم وجو .  زندگي درون رحمي براي رشد و نمو طبيعي نياز فراوان به هورمون تيروكسين دارند                  
تيروكسين سبب اختالل در رشد ياخته هاي مغزي و در نتيجه عوارض شديد عصبي ـ ذهني مي شود كه پس از                       

 .تولّد ظاهر شده و متاسفانه با وجود تجويز هورمون هاي تيروئيد پس از تولّد، اين نارسايي ها برطرف نمي شوند

 ختلف زندگي  ـ اختالل هاي ناشي از كمبود يد در مراحل م2جدول 

 
 مرحله كمبود عوارض و اختاللها

سقط؛ تولد جنين مرده؛ ناهنجاري هاي مادرزادي؛ افزايش مرگ و مير                   
نوزادان؛ اختالل هاي حركتي، رواني و ذهني؛ كمكاري تيروئيد؛ كرتنيسم                

 عصبي و ميكزدمي؛ دي پِلِژي اسپاستيك؛ عقب ماندگي رواني و ذهني 

 دوران جنيني 

دوران كودكي و نوجواني  ي تيروئيد، عقب افتادگي رشد رواني و جسمي گواتر، كمكار
 بالغين  گواتر، كمكاري تيروئيد، اختالل در اعمال رواني 

 گواتر آندميك 
در مناطقي كه خاك و در نتيجه محصوالت زراعي، دچار          .  گواتر، شايعترين عارضه ناشي از كمبود يد است        

گواتر در يك منطقه بارزترين نشانه كمبود يد است كه از            .  نسان و حيوان رخ مي دهد    فقر يد هستند كمبود يد در ا      
سنين كودكي ظاهر مي شود و با افزايش سن، بزرگتر شده و پس از بيست سالگي معموال به صورت گواترهاي گره                     

 در پسران كاهش    در سنين پايين شيوع در دختران و پسران يكسان است ولي پس از بلوغ، شيوع                 .  دار در مي آيد  
در بيشتر كساني كه در     .     برابر بيشتر در معرض عوارض قرار مي گيرند       6گاهي در مناطق كمبود يد زنان تا        .  مي يابد

است كه  )  Euthyroid(مناطق كمبود يد زندگي مي كنند تنها عارضه اي كه ديده مي شود يك گواتر درستكار                   
اگر در منطقه اي شيوع گواتر به بيش       .  ها در سرم طبيعي مي مانند     و غلظت آن    TSHترشح هورمون هاي تيروئيد و     

 درصد دختران مبتال به گواتر      50 درصد پسران و متجاوز از       40 درصد برسد منطقه آندميك و چنانچه بيش از          10از  
و بايد با   معاينه باليني تيروئيد در تشخيص گواتر حائز اهميت فراوان است            .  باشند منطقه را هيپرآندميك مي گويند    

 .دقت و مهارت كامل انجام شود

 آزمايش لمس گواتر يا معاينه باليني

بيمار بايد در محلي با نور كافي، در حالي كه گردن را راست و كمي متمايل به سمت عقب نگهداشته                        
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جود هر  ناحيه تيروئيد بايد از هر دو زاويه جلو و پهلوي گردن مشاهده شود و به و                   .  است مورد معاينه قرار گيرد     
جراحي، بزرگ شدن سياهرگ ها، قرمزي يا چسبندگي و تغييرات در پوست ناحيه                 )  اسكار(برآمدگي، جوشگاه    

با .  پس از مشاهده اوليه از بيمار مي خواهيم كه جرعه اي آب بنوشد و يا عمل بلع را انجام دهد                   .  تيروئيد توجه شود  
ا پرده جلوي حنجره، غدد تيروئيد را هم در برمي گيرد و با              اين عمل، برآمدگي ناحيه تيروئيد جا به جا مي شود زير          
 .عمل بلع، برآمدگي مربوط به تيروئيد تغيير مكان مي دهد

 
براي انجام اين عمل ابتدا      .  براي لمس تيروئيد دانستن وضعيت تشريحي ناحيه پايين گردن الزم است            

ف براي تعيين محل تيروئيد نشانه       لمس مي شود چون اين غضرو     )  غضروف كريكوئيد (غضروف حلقه اي شكل     
 .لبه تحتاني غضروف حلقه اي، كمي باالتر از تنگه يا رابط دو قطعه تيروئيد قرار گرفته است. خوبي است
براي لمس بهتر تيروئيد الزم است كه معاينه          .  لمس تيروئيد ممكن است از جلو يا عقب صورت گيرد            

 و با نوك انگشتان هر دو دست از دو طرف گردن به معاينه                  كننده در پشت بيمار كه نشسته است، قرار گيرد          
در صورتي كه معاينه از جلوي گردن انجام شود بايد انگشتان يك دست پشت ماهيچه                 ).  2شكل  (تيروئيد بپردازد   

 قرار گيرد و با نوك انگشتان دست ديگر و يا انگشت شست دست ديگر لوب مربوط به آن                    " پستاني – چنبري   -جناغي"
 .براي لمس طرف مقابل، اين عمل با تغيير دستها صورت مي گيرد. مس شودطرف ل

 

  ـ معاينه تيروئيد با دو دست از پشت2شكل 
 
 

 

 
معاينه تيروئيد از طريق لمس روش ساده و سريعي است وليكن احتمال خطا در تشخيص درجات گواتر                    

و مهارت الزم را پيدا كنند و تحت نظر افراد با              بنابراين معاينه كنندگان بايد آموزش       .  در اين روش وجود دارد     
استفاده از سونوگرافي روش دقيق تري است كه       .  تجربه ديگر براي دستيابي به نتيجه هاي يكنواخت سرپرستي شوند        

 .امروزه در بعضي از نقاط دنيا انجام مي شود ولي همه جا در دسترس نيست و از هزينه بااليي برخوردار است
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 ه هاي گواتر طبقه بندي درج

 براي تشخيص درجات گواتر از جانب سازمان جهاني          3 استفاده از طبقه بندي جدول       1990قبل از سال    
 . توصيه مي شدICCIDDبهداشت و 

 )قديمي( مرحله اي كالسيك گواتر 5 ـ طبقه بندي 3جدول 

 
 درجه شرح

 0 .گواتر وجود ندارد

 1a .يده نمي شودغده تيروئيد بزرگتر از بند دوم شست است ولي د

 1b .غده تيروئيد، هنگامي كه فرد سرش را عقب مي برد قابل مشاهده است

 2 غده تيروئيد هنگامي كه سر در وضعيت عادي است از نزديك قابل رويت است

 3  متر ديده مي شود6غده تيروئيد از فاصله بيشتر از 

 
ولي بعدها در   .   نام نهاده اند  1آنها را گواتر درجه      را الزم ندانسته، مجموع      1b و   1aبعضي تمايز درجه هاي     

 تشكيل گرديد، توافق شد در عين اينكه طبقه           1992جلسه مشورتي كه توسط سازمان جهاني بهداشت در سال            
كه خيلي ساده   )  4جدول  ( درجه بشرح زير     3 مرحله اي كالسيك گواتر معتبر باشد، طبقه بندي ساده تري با            5بندي  

 .عملي خواهد بود، مورد استفاده قرار گيرد) فيلد(اده در عرصه عمليات تر و براي استف

  ـ طبقه بندي جديد گواتر4جدول 

 
 درجه شرح

 درجه صفر گواتر غير قابل لمس و غير قابل رويت است

توده اي در جلوي گردن، قابل لمس است اما در وضعيت طبيعي گردن ديده                
د با انجام عمل بلع توده قابل رويت         نمي شود، اگر سر به طرف باال گرفته شو        

 است و حركت مي كند 

 1درجه 

توده قابل رويت در جلوي گردن است كه در وضعيت طبيعي گردن نيز ديده               
 مي شود و نمايانگر بزرگي تيروئيد است و در هنگام لمس احساس مي شود

 2درجه 
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 تشخيص كمبود يد
 ي توان با در نظر گرفتن چند عامل حدس زداحتمال وجود اختالالت ناشي از كمبود يد را م

شيوع در نقاط كوهستاني و اطراف رودخانه ها، بخصوص در نواحي دور از دريا و                  :  موقعيت جغرافيايي    •
 مرتفع

 گزارش وجود گواتر چه بصورت اتفاقي و چه از طريق شبكه هاي بهداشتي درماني •
 سميآمار باالي عقب ماندگي ذهني يا بطور اخص وجود كرتن •
 درصد باالي سوء تغذيه پروتئين، انرژي در كودكان •
 عقب ماندگي يا توسعه نيافتگي اقتصادي يا اجتماعي •
اي  چنين برنامه “  اي كه قبال   اخالل در برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در منطقه               •

 .وجود داشته است
هايي استفاده كرد كه از نظر مردم قابل قبول           براي تشخيص اختالالت ناشي از كمبود يد بايد از روش            

 .بوده،  انجام پذير باشد و هزينه بري زياد نداشته باشد

براي اينكه شيوع گواتر را در منطقه اي مشخص كنيم بايد بهترين گروه را براي انجام معاينه باليني انتخاب كنيم 
 اين گروه بايد 

 براحتي در دسترس باشند •
 دنقي شونماينده عامه مردم تل •
 .ها و مسائل بهداشتي را در همان گروه انجام داد بتوان ساير مطالعات ريزمغذي •

در مدارس به همه آنها     چون  .   كودكان سنين مدرسه بهترين گروه خواهند بود       ،با توجه به اين خصوصيات     
شكال اين گروه در    تنها ا .  ستوضعيت موجود جامعه از نظر يد دريافتي ا        دسترسي داريم و وضع آنها نشان دهنده         

بايد .  بعضي از جوامع ممكن است عدم حضور همه دانش آموزان در مدرسه باشد كه البته از اهميت برخوردار است                   
توجه داشت اگر كمبود يد در منطقه شديد باشد كودكان مشكل دار به دليل ناتواني ذهني به مدرسه فرستاده                         

 .نمي شوند

 يافته هاي آزمايشگاهي

 يد ادراراندازه گيري 

 شناخت مناطق كمبود يد است، ميانه مناسب يد دفعي            مهميكي از شاخص هاي    اندازه گيري يد ادرار      
  شده در حقيقت ميزان يد مصرفي تقريبا معادل يد دفع         .  ادرار مردم منطقه نشان دهنده كفايت دريافت يد مي باشد         

 در روز بستگي به عوامل متعدد نظير رژيم غذايي، ميزان             البته بايد توجه داشت ميزان يد ادرار يك فرد         .  مي باشد
مصرف غذا،  مصرف آب و مايعات دارد و نمي تواند به تنهايي شاخص مناسبي براي حصول اطمينان از دريافت يد                     



 1438/ل كمبود يد پيشگيري و كنتر / 18گفتار 

 

 

 ميانه يد   به همين دليل  .  خصوصا اينكه اين ميزان در روزهاي مختلف نيز متفاوت است           .  كافي در يك فرد باشد     
در حقيقت  .  ر جمعيت يك منطقه جغرافيايي مي تواند نشان دهنده ميزان يد دريافتي مردم همان منطقه باشد               ادرار د 

 .ميانه يد ادرار يك شاخص اپيدميولوژيك مناسب دريافت يد است و قضاوت فردي براساس آن جايز نيست
سر است براي تعيين يد     با توجه به اينكه دسترسي به دانش آموزان مدارس در يك منطقه به راحتي مي                

تر انجام مي گيرد و     ادرار دانش آموزان مدارس را انتخاب مي كنند چون امكان نمونه برداري ادرار در مدارس سريع                
 .دانش آموزان يك منطقه نماينده مردم همان منطقه هستند

 اندازه گيري هورمون ها 

با اين وجود، در    .  ولوژي استفاده نمي شود  به طور معمول از اندازه گيري هورموني براي مطالعات اپيدمي           
 موارد ابتال به كمكاري      TSH و   T4مناطقي كه دچار كمبود متوسط يا شديد يد هستند مي توان با اندازه گيري                 

 :تغييرات هورموني در مراحل مختلف كمبود يد را مي توان به صورت زير خالصه كرد. تيروئيد را مشخص كرد
• د، غلظت هورمون هاي در موارد خفيف كمبود يT4 ،T3 و TSHدر سرم طبيعي هستند  
 .  در حد طبيعي هستندTSH و T4در موارد متوسط كمبود يد، غلظت هورمون هاي  •
 

با اين وجود اگر نتايج اين آزمايش ها بطور گروهي با آزمايش هاي كساني كه در مناطق با يد كافي زندگي                   
در اين  .   از نظر آماري با اهميت باشد      TSH و افزايش ناچيز     T4ختصر  مي كنند مقايسه شوند، ممكن است كاهش م      

 سرم مقدار باالتر از حد طبيعي را نشان مي دهد و در تعدادي از افرادي كه در اين مناطق                      T3گونه موارد معموال    
نين همچ.   سرم باالتر از حد طبيعي است         T3زندگي مي كنند، بدون آنكه پركاري تيروئيد وجود داشته باشد،              
 بيش از مقدار عادي     TRH پس از تزريق     TSHتيروگلوبولين سرم در اين موارد، افزايش نشان مي دهد و فزوني            

در موارد كمبود شديد،    .   بيشتر جواب مي دهد   TRH، هيپوفيز به تحريك        T4است زيرا به علت كاهش مختصر        
ا در مواردي كه خيلي شديد است         طبيعي و ي   T3امكان دارد غلظت    .   افزايش مي يابد  TSH كاهش و    T4غلظت  

 .پايين تر از حد طبيعي باشد

  شدت اختالالت ناشي از كمبود يد ـ5جدول 

 مرحله گواتر هيپوتيروئيدي كرتنيسم شيوع گواتر متوسط يد ادراري نياز به مداخله

 ميكروگرم    5-9/9 مهم
 در دسي ليتر

 Iخفيف  + - -  درصد20-5

 ميكروگرم    2-9/4 سريع
 يتر در دسي ل

IIمتوسط  ++ + -  درصد30-20

  ميكرو  2كمتر از      فوري

 گرم در دسي ليتر 

 IIIشديد  +++ +++ ++  درصد< 30

 وجود دارد“  شديدا +++ وجود دارد  + وجود ندارد   -:  اختصارات 
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 تعيين شدت اختالالت ناشي از كمبود يد

ي معيارهاي مناسبي جهت بررسي شدت       هاي يد ادرار   اطالعات حاصل از بررسي شيوع گواتر و ميزان          
IDD                بطور كلي باال بودن ميزان شيوع       .   و به تبع آن استفاده از راهكارهاي موثر در اصالح اين اختالالت است

 . شديد استIDD نمايانگر  گواتر و پايين بودن متوسط يد ادراري غالبا
اري شدت اختالالت ناشي از كمبود      بر اساس اطالعات حاصل از دو شاخص شيوع گواتر و ميزان يد ادر              

 . تقسيم مي شود5جدول به سه دسته به شرح توسط سازمان جهاني بهداشت يد 
شكي نيست  .   كمبود يد وجود دارد اما همراه با عالئم كم كاري تيروئيد و كرتنيسم نيست                لمرحله او در  

       هاي بهداشتي مهمتري در منطقه موجود        تل جدي گرفته شوند اما اگر اولوي       كه بايد اين اختالالت در مرحله او
 متوسط يد ادراري پايين تر، شيوع گواتر بيشتر و اندازه آن              ممرحله دو در  .  باشد مي توان آن را به تعويق انداخت       

اي  در اين مرحله بايد سريعا مداخله     .  بزرگتر و مواردي از كم كاري تيروئيد ديده مي شود اما كرتنيسم موجود نيست             
 ميزان متوسط يد ادراري پايين، گواتر ها از مرحله دوم بزرگتر           مرحله سوم در  .  اصالح اختالالت انجام شود   در زمينه   

اصالح كمبود يد در اين مرحله يك اورژانس بهداشتي         .  و شايعترند، كم كاري تيروئيد و كرتنيسم هم ديده مي شود         
 .هاي ذهني و جسمي دائمي قرار دارند ندگياست، چون كودكان اين مناطق در معرض خطر بيشتري براي عقب ما

 روش هاي پيشگيري از كمبود يد

 منابع غذايي يد

بيشترين ميزان يد در ماهي و به ميزان كمتر در شير،            .  ميزان يد موجود در مواد غذايي معموال كم است         
ها  وه ميزان يد موجود در آن     بعال.  ها بسيار پايين است    ميزان يد در ميوه ها و سبزي     .  تخم مرغ و گوشت وجود دارد     

ميزان يد آب آشاميدني نيز نمي تواند تامين كننده يد مورد نياز           .   فرق مي كند  ،نيز بسته به محل، فصل و روش پخت       
بعالوه، در مناطقي كه ميزان يد در آب و خاك كم است محصوالت غذايي حيواني و گياهي يد                      .روزانه بدن باشد  

زان يد پايين موجود در مواد غذايي در مقايسه با ميزان يد مورد نياز روزانه بدن بايد از                        بدليل مي .  كافي ندارند 
 .هاي ديگري براي تامين يد مورد نياز روزانه استفاده كرد روش

 روش هاي يد رساني

 :معموال از چند روش براي رساندن يد به بدن استفاده مي شود
 )تزريقي يا خوراكي(ات پتاسيم، محلول لوگل، روغن يده  استفاده از قرصهاي يد:مكمل ياري ـ 1
  افزودن يد به نان، نمك، شير، آب، غذاي كودك:غني سازي ـ 2
 ها و مصرف كمتر مواد گواترزا  مصرف بيشتر غذاهاي دريايي، جلبك:تغيير در عادات غذايي ـ 3
 .تي اوليهافزايش دسترسي به مراقبت هاي بهداش :هاي بهداشت عمومي فعاليت ـ 4

هاي فوق مي توان از كودهاي شيميايي حاوي يد و غذاي دامي يد دار نيز بعنوان روشي براي                    بجز روش 
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 .  و معايب خاصي دارندمحاسنها  البته هر يك از روش. تامين يد مورد نياز انسان استفاده كرد

 استفاده از نمك يددار در جهان

كشورهاي .   است راي تامين يد مورد نياز بدن استفاده از نمك يددار         ترين روش در سراسر دنيا ب      كنون رايج ا
زيادي در دهه هاي گذشته با تدوين قوانيني فروش و توزيع نمك غير يددار را در مناطق خاص يا كل كشورشان                       

 سالهاي  ممنوع كرده اند كه در اين زمينه مي توان به سوئيس، كانادا، اتريش و برزيل اشاره كرد كه به ترتيب در                      
تجربه ساير كشورهاي دنيا نشان مي داد كه كشورهاي اروپايي،         .   قانونگذاري داشته اند  1957،  1963،  1949،  1924

 به بعد يد را به نمك طعام افزوده اند و تجربه            1920امريكا، استراليا و تعداد زيادي از كشورهاي ديگر در سال هاي            
 اينكه گزارشي دال بر عوارض ناشي از مصرف نمك يددار ارائه نشده             ضمن.  موفقي در كاهش شيوع گواتر داشته اند     

 .است و حتي بعضي از كشورها مصرف نمك يددار را اجباري كرده اند

 چرا نمك يددار مي شود؟

 :زير نمك بعنوان بهترين حامل براي يد انتخاب شده استبه داليل 
 ثابت است“ ميزان مصرف روزانه نمك معموال )1
 ابسته به وضعيت اقتصادي خانوار نيستمصرف نمك و )2
 نظارت و پايش مصرف آن به راحتي قابل انجام است )3
 افزودن يد به نمك تاثيري بر بو، رنگ يا مزه نمك ندارد )4
 افزودن يد به نمك اثر سوء بر مصرف كننده نمي گذارد )5
 هزينه هاي افزودن يد به نمك بسيار ناچيز است )6
 روش مطمئن و ايمني است )7
 .ثبت اين روش در كشورهاي ديگر ديده شده استاثرات م )8

يددار نمودن نمك قديمي ترين، مناسبترين و كم خرج ترين روش كنترل كمبود يد است، ولي اجراي آن                  
تجربه ناموفق هندوستان و برخي از كشورهاي جنوب         .  به هيچ وجه ساده نيست و با مشكالت زيادي همراه است           

 :مهمترين نكاتي كه در اين تجربه ها به دست آمده، به شرح زير است. دشرقي آسيا بسيار آموزنده هستن
ـ   ميزان يد در نمك يددار با گذشت زمان، بويژه در شرايطي كه انتقال و توزيع آن مناسب نباشد،                       الف 

 كاهش مي يابد، خصوصا اگر نمك مرطوب غير تصفيه باشد و با يدور پتاسيم يده شده باشد؛
ـ  ي غير يددار در جامعه، بخصوص اگر از نمك يددار، ارزانتر باشد مانع از مصرف نمك                  وجود نمك ها  ب 

 يددار مي شود
ـ   عالقه افراد به استفاده از نمك سنگي يا ساير نمك ها به جاي نمكي كه در كارخانه تهيه مي شود                      ج 

 ممكن است مشكالتي به وجود آورد
 ممكن است شايعاتي را در مورد نمك يددار رواج دهند) غير يددار( توليد كنندگان نمك معمولي د ـ

ـ   ممكن است فروشندگان كلي و جزئي نمك به دليل سود بيشتر در عرضه نمك غير يددار از توزيع                     هـ 
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 و فروش نمك يددار خودداري كنند
ـ  ممكن  عدم آگاهي پزشكان و كاركنان بهداشتي از فوايد برنامه و تاكيد آنها بر عوارض ناچيزي كه                     و 

 .است بروز كند، از مشكالت عمده مي باشد

 محلول روغني يد

اين محلول از مدت ها قبل به صورت تزريق درون عضالني در بسياري از ممالك مانند چين، گينه جديد،                   
 هر تزريق براي سه تا پنج سال يد بدن را به ميزان             .  نپال، اكوادور، اندونزي و زئير مورد استفاده قرار گرفته است          

مشكالت اين  .  اخيرا از كپسول هاي خوراكي كه براي يك سال موثر هستند، استفاده مي شود            .  كافي تامين مي كند  
 :روش عبارتند از
 پرخرجتر است) الف
 شركت هاي محدودي آن را توليد مي كند و ممكن است خريد آن مشكل باشد) ب
 ب بروز پركاري تيروئيد شوددر مبتاليان به گواتر چندگرهي در سنين باال ممكن است سب) ج

 توزيع نمك يددار است ولي استفاده       IDDبيشتر صاحبنظران معتقدند كه روش اصلي پيشگيري        
از تزريق محلول روغني يد را در فاصله اي كه نمك يددار تهيه و با وضع قوانين الزم به طريق صحيح                       

همچنين در مناطقي كه امكان دسترسي      .  مفيد مي دانند )  كه معموال چند سال طول مي كشد     (توزيع شود   
در .  به آنها كم است و جاده و امكانات مناسب وجود ندارد، تزريق محلول روغني بسيار مناسب است                     

برنامه كشوري استفاده از محلول هاي روغني يددار براي مناطق هيپرآندميك بخصوص براي گروه هايي               
زدواج رسيده اند و دانش آموزان مدارس، توصيه شده        كه در معرض خطر هستند مانند دختراني كه به سن ا          

 ميلي ليتر به كودكان زير      5/0 ساله و    40تزريق يك ميلي ليتر محلول روغني يددار به افراد يك تا            .  است
بعالوه، اين محلول ها در پيشگيري اختالل هاي      .   سال تامين مي كند   5 تا   3يك سال نياز يد را به مدت         

موثر بودن در درمان كمكاري تيروئيد ناشي از كمبود يد در كشور ما و ساير نقاط                    ناشي از كمبود يد،      
 .جهان مشخص شده است

 برنامه پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد در ايران
 با توجه به ارائه گزارش مستدلي از طرف رياست وقت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي                1367در سال   

وم تشكيل كميته اي براي جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل و سياستگذاري در زمينه                  به وزارت بهداشت، لز   
اقدامات اجرايي، مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا كميته كنترل و پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد با                          

.  تشكيل گرديد  1367شركت متخصصين بهداشتي، غدد و تغذيه در معاونت بهداشتي وقت وزارت بهداشت در سال               
 اولين  1368اين كميته در جلسات متعددي به بحث و تبادل نظر پيرامون وسعت مشكل پرداخت و نهايتا در سال                     

برنامه پنج ساله پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد تدوين گرديد و به تدريج اقدامات اجرايي مناسب توسط                     
ه به همكاري نزديك بين بخشي با ساير وزارتخانه ها و ادارات مرتبط،            كميته و مديريت برنامه شكل گرفت و با توج        

نمك يددار به عنوان اولين و مهمترين راهكار به سرعت توليد و توزيع شد و همچنين تزريق يد روغني براي                          



 1442/ل كمبود يد پيشگيري و كنتر / 18گفتار 

 

 

 .كنترل كمبود يد در مناطق هيپراندميك صورت گرفت
ك، مجوز، كيفيت، توزيع و نيازهاي حمايتي متفاوت كه          با توجه به وجود متوليان زياد در عرصه توليد نم         

از ابتدا همكاري هاي بين بخشي بصورت منسجم و قوي در دستور كار مدير              .   به آن اشاره شده است     1در شِماي   
كميته .  براي اين اقدامات در نظر گرفته شد       )  2شِماي  (منتخب اين برنامه قرار گرفت و شِماي مطلوب سازماني            

 علمي و برنامه ريزي، كميته هاي استاني و كميته هاي فرعي توليد و توزيع، تحقيقات و آموزش                     كشوري،كميته
با گذشت زمان و آغاز      .  تشكيل گرديد و براي هر كدام از كميته هاي  فوق شرح وظايف مشخص تعيين گرديد                  

م داد فعاليت هاي مدير برنامه به      فعاليت اداره تغذيه معاونت بهداشتي كه بعدها به دفتر بهبود تغذيه جامعه تغيير نا               
 ساله تدوين   5 برنامه   4 سال از آغاز برنامه گذشته است و تاكنون          20در حال حاضر بيش از      .  اين دفتر تفويض شد   

 . شده و اقدامات اجرايي با توجه به راهكارها و فعاليت هاي پيش بيني شده در دستور كار قرار گرفته است
 توليد و توزيع نمك غير يددار در سطح فروشگاه ها و مغازه ها             USIنامه   با مطرح شدن بر    1373در سال   

 همزمان با روزهاي بسيج ريشه      IDDممنوع شد و همراه با اين سياستگذاري در سه سال متوالي برنامه آموزشي                
صورت كني فلج اطفال با ارائه يك بسته كوچك نمك يددار رايگان به كليه خانوارهاي شهري و روستايي كشور                     

 كشورمان با   1375بطوري كه در سال      .  گرفت كه موجب استقبال همگاني مردم در مصرف نمك يددار گرديد             
 : معيار مهم2كسب 

 % 90 ـ پوشش مصرف نمك يددار به بيش از 1
ي  ميكروگرم در دسي ليتر به عنوان كشور عار        10 ساله به بيش از      8-10 ـ باال بودن ميانه يد ادرار دانش آموزان          2

 . از اختالالت ناشي از كمبود يد در منطقه شناخته شد
ر طول سالهاي برنامه مصرف نمك يد دار در مناطق شهري و روستايي اندازه گيري ميشود در بررسي هاي                         د

گفتني .   در صد خانوارهاي شهري و روستايي از نمك يد دار استفاده ميكرده اند               90 بيش از    1383 و   79سالهاي  
هاي مختلف نمك هاي معدن و درياچه اي ايران كه در نقاط مختلف مورد آزمايش قرار گرفته اند                   است كه نمونه   

حاوي يد نبوده، از نظر پيشگيري ارزشي ندارند، بنابراين استفاده از نام نمك دريا و نام هاي مشابه آن، هدف هاي                      
الح فلزات سنگين و ناخالصي هايي هستند      عالوه براين، نمك هاي دريايي حاوي ام     .  سودجويانه اي را دنبال مي كند   

كارشناسان .  و اين مسئله، بويژه در مناطقي كه فاضالب كارخانه ها به درياچه ها ريخته مي شود، ديده شده است                   
را )  PPM  40( گامــا يد در يك گرم نمك         40 با توجه به برنامه هاي غذايي موجود در كشور ميزان            IDDكميته  

وز آن از طرف اداره كل نظارت بر مواد غذايي و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                    تاييد كرده اند كه مج   
ميزان يد نمك به نحوي تنظيم شده است كه اگر شخص آن را بجاي نمك معمولي استفاده كند                    .صادر شده است  

ه مي شود و هيچ منعي      نمك يددار در همه سنين استفاد      .   ميكروگرم يد در روز دريافت مي كند       300 تا   100بين  
استفاده از نمك يددار از بروز گواتر پيشگيري مي كند و احتماال رشد            .  براي استفاده آن در دوران بارداري وجود ندارد       

آنها كه  (بسياري از گواترهاي كوچك را دچار وقفه مي سازد؛ با اين وجود تاثيري در كاهش اندازه گواترهاي بزرگتر                   
اثر آن در افزايش موارد پركاري تيروئيد جزئي و          .  نمي گذارد)  نزديك يا دور ديده مي شوند    بدون عقب بردن سر، از      

 .مورد سئوال است و در مقابل فوايد مصرف نمك يددار قابل چشم پوشي است
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 حمايت هاي حقوقي
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 سرمايه اي

حمايت هاي علمي 
 پژوهشي

 حمايت هاي آموزشي

  صدا و سيما*

  مطبوعات*

  پرسنل بهداشتي درماني*

  پزشكان عمومي*

  متخصصين غدد*

  اساتيد تغذيه*

  پژوهشگران*

معاونت حقوقي وزارت *
 بهداشت

تدوين دستورالعمل و 
 قوانين

 رنامه و بودجه سازمان ب*

معاونت غدايي و دارويي *
 معاونت صنعتي و بهره *

 برداري وزارت صنايع

  بانك ها *

خريد يد، وسايل و 
تجهيزات آزمايشگاهي، 

 وام هاي كم بهره

 معاونت پژوهشي *
 وزارت بهداشت

 دانشگاه هاي علوم *
 پزشكي

  دانشكده  هاي تغذيه*

  دانشكده هاي بهداشت*

 هاي  اساتيد دانشگاه*
 علوم پزشكي

 

 اداره تغذيه، اداره كل *
 آموزش بهداشت

 اداره كل آزمايشگاه *
  هاي  كنترل غذا و دارو

 

وزارت معادن

 معادن نمك

شركت هاي دولتي استحصال كنندهتحصال كنندهشركت هاي خصوصي اس

نمك

 ارائه كنندگان مجوز
 وزارت صنايع، اداره كل صنايع داروئي و *

 غذائي

 وزارت بهداشت ـ  اداره كل نظارت بر مواد *
 غذايي 

  وزارت جهاد ـ اداره كل صنايع روستائي*

 ناظرين بر كيفيت نمك
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي *

 ايران

  اداره كل آزمايشگاه هاي دارو و غذا*

 اداره كل نظارت بر مواد غذايي، *
 آرايشي، بهداشتي

 توليد

 كنندگان
 نمك 

 ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان

مصرف كنندگان حمايت از مصرف كنندگان هاي توزيع كانال توليد نمكقيمت
دداري 

 نيازهاي حمايتي
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 IDD شماي مطلوب سازماني براي برنامه پيشگيري و كنترل  ـ 2 شماي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كميته كشوري مبارزه با اختالالت ناشي از كمبود يد
  بهداشت، صنايع و معادن، بازرگاني، جهاد كشاورزي،ايوزر

 صدا و سيما، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،

 رد و تحقيقات صنعتي كشور، مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه شهيد بهشتيموسسه استاندا

  در وزارت بهداشت،  نماينده دفتر يونيسف در ايرانIDDمدير برنامه 

 معاونين آموزشي،  تحقيقات و فن آوري و سالمت وزارت بهداشت

معاونت غذا و دارو مدير برنامه معاونت سالمت

دفتر بهبود تغذيه جامعهIDDكميته استاني

 IDD كميته علمي و برنامه ريزي حذف

 كميته فرعي كميته فرعي آموزش

 IDDتحقيقات

كميته فرعي توليد و 
 توزيع نمك يددار

 توليد نمك •

 توزيع نمك •

 كنترل كيفي •

قيمت نمك يددار •

تهيه متون علمي •
 تهيه فيلم •

برگزاري بسيج  •
 آموزشي

 ارزيابي وضع موجود•

KAPانجام تحقيقات  •

 پايش برنامه •

 ارزشيابي برنامه •

 اداره كل نظارت بر مواد
آزمايشگاه كنترل غذايي

 غذا و دارو
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 يران در يك نگاه كلي  در اIDDاقدامات موثر براي حذف 

 1367سال 

 دريافت گزارش دال بر شيوع گواتر در كشور •

 1368سال 

  در كشورIDD  جغرافياييارزيابي سريع مشكل و طراحي نقشه •
 تشكيل اولين كميته كشوري مبارزه با اختالالت ناشي از كمبود يد •
 هدايت و رهبري برنامهانتخاب مدير برنامه كشوري كنترل و پيشگيري از كمبود يد به منظور  •
 با دو استراتژي عمده توليد و       كمبود يد   تدوين اولين برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از          •

 توزيع نمك يددار و تزريق روغن يده در مناطق هيپرآندميك
 طراحي و ساخت اولين دستگاه اسپري براي توليد نمك يددار در كشور •
 د كننده نمك و جمع آوري اطالعات در مورد آنانشناسايي واحدهاي تولي •
 IDDكسب مشاركت بيشتر توليد كنندگان نمك يددار در برنامه  •
هاي بين بخشي از طريق فراهم آوردن اطالعات با به               جلب حمايت سياستگذاران و كسب همكاري        •

 نمايش گذاشتن فيلم و عكس از وضعيت اختالالت ناشي از كمبود يد در كشور
 پروانه بهداشتي به واحدهاي توليد كننده نمك يددارارائه  •
 . در كشورIDDتشكيل كميته هاي استاني  •

 1370-1373سالهاي 

 توليد يك سوم نياز كشور به نمك يددار •
  با شركت وزراي ذيربطIDDتشكيل اولين جلسه كميته كشوري  •
آندميك كشور به منظور اجراي      استان هيپر  8 در شبكه هاي بهداشتي درماني كشور در         IDDادغام برنامه  •

  و ترويج مصرف نمك يددار از طريق شبكه هاي بهداشتي درماني كشورIDDبرنامه هاي كنترل 
  واحد توليد كننده نمك يددار در كشور10تاسيس و راه اندازي بيش از  •
 تزريق آمپول يد روغني به ساكنين مناطق هيپرآندميك •
  پيراپزشكان، كاركنان بهداشتي، رابطين، بهورزان و مردمتهيه فيلم هاي آموزشي براي پزشكان، •
 استفاده مناسب از رسانه هاي گروهي به منظور آموزش مردم •
 IDD ترجمه و تاليف كتب مرتبط با انتشار مقاالت علمي، •
جهت 1373 ساله مناطق شهري در سال       6-18اجراي بررسي در خصوص شيوع گواتر در دانش آموزان            •

 1368ال مقايسه با بررسي س
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تشكيل گروه بازرسان ويژه وزراء شامل نمايندگاني از وزارتخانه هاي بهداشت، صنايع، معادن و نماينده                   •
 توليد كنندگان نمك يددار براي نظارت بر امر توليد نمك هاي يددار از معدن تا مراكز فروش

  شهري و روستايي كشوربررسي ميزان آگاهي خانواده ها و چگونگي استفاده از نمك يددار در مناطق •
 اهداي دو خط توليد نمك يددار به كشورهاي سوريه و يمن •
 تشكيل شركت تعاوني توليد كنندگان نمك يددار •
 .هاي ذيربط طراحي و اجراي كنترل و پايش مرتب نمك هاي يددار در كشور توسط دستگاه •

 1374سال 

 حمايت از صنعت تصفيه و شستشوي نمك يددار در كشور •
  واحد توليد كننده نمك تصفيه شده يددار در دو استان فارس و سمنان2 تاسيس •
 برگزاري مسابقه سراسري براي بهورزان در فصل نامه بهورز •
 در روزهاي ايمن سازي فلج اطفال با ارائه بسته هاي كوچك نمك يددار به                IDDاجراي بسيج آموزشي     •

 خانواده ها
 IDDترل تدوين دومين برنامه كشوري پيشگيري و كن •
 هاي كشور  در شبكه هاي بهداشتي درماني ساير استانIDDادغام برنامه  •
اي تحت   و تهيه مجموعه  )  USI(در دستور كار قرار گرفتن همگاني كردن مصرف نمك يددار در كشور                •

سياستگذاري دستيابي به هدف يددار كردن كليه نمك هاي خوراكي و مصرفي خانوارها تا پايان                “عنوان  
 “1374سال 

 اجراي بررسي در مورد پوشش استفاده از نمك يددار در مناطق شهري و روستايي كشور •
فراخوان توليد كنندگان نمك يددار كشور در تهران به منظور كسب همكاري و ارائه راه حل براي                         •

 .مشكالت

 1375-1379سالهاي 

رائه دستورالعمل هاي مشترك و    پايش و كنترل نمك هاي يددار در سه سطح توليد، توزيع و خانوار با ا                  •
طراحي يك نرم افزار كامپيوتري براي پايش ميزان يد در نمك هاي يددار در سطح كشور و ارائه فيدبك                   

 بار  ماه يك6ها هر  به استان
 هاي خراسان و تهران  واحد تصفيه نمك يددار در استان2تاسيس  •
 در مناطق شهري و روستاييانجام بررسي هاي كشوري پوشش استفاده از نمك يددار  •
 صادرات نمك هاي يددار به كشورهاي همسايه •
 ساله به منظور     8-10اجراي بررسي كشوري شيوع گواتر و اندازه گيري ميزان يد ادرار دانش آموزان                   •

 ارزشيابي برنامه و اطمينان از كافي بودن ميزان يد دريافتي توسط مردم
به منظور حصول اطمينان از نحوه       )  Quality Assurance(كنترل صحت كار آزمايشگاههاي استاني        •
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 كاركرد آزمايشگاههاي كنترل غذا در استانهاي كشور در زمينه اندازه گيري يد در نمك به صورت ساليانه

 IDDتدوين سومين برنامه كشوري پيشگيري و كنترل  •

 1380-1381سالهاي 

 واحد توليد كننده    15 در كشور كه از اين تعداد          واحد توليد كننده نمك يددار      123تاسيس و راه اندازي      •
 اند اقدام به توليد نمك يددار بصورت تصفيه و شستشو نموده

 ساله  8-10 به منظور تعيين شيوع گواتر و ميزان يد ادرار دانش آموزان                IDDاجراي بررسي كشوري      •
  توزيع و خانوار،هاي كشور و تعيين ميزان يد موجود در نمك هاي يددار سطوح توليد استان

دانشكده علوم پزشكي كشور كه بصورت        / دانشگاه 20داير نمودن آزمايشگاههاي پايش يد ادرار در            •
 ساله كشور را به منظور حصول اطمينان از دريافت كافي يد              8-10ساليانه ميزان يد ادرار دانش آموزان        

 پايش مي نمايند

س مشهد براي كسب همكاري و ارائه لوح تقدير به اولين           فراخوان توليد كنندگان نمك يددار در شهر مقد        •
 توليد كننده نمك يددار

 كشور  12 با شركت     IDDاي پايش و ارزيابي برنامه هاي حذف          برگزاري اولين دوره آموزشي منطقه      •
 منطقه در تهران

 20 از    شركت كننده  38 شركت    با IDDبرگزاري دومين دوره آموزشي پايش و ارزيابي برنامه هاي حذف            •
 در تهرانمنطقه كشور 

 نفر از   160در تهران جهت       IDD   كارگاه كشوري بازآموزي پايش و ارزيابي برنامه حذف          4برگزاري   •
كارشناسان مسئول تغذيه، بهداشت محيط، نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي، آزمايشگاه كنترل غذا و دارو                

 شكي كشورو تكنسين مسئول پايش يد ادرار دانشگاه هاي علوم پز
برگزاري اجالس منطقه اي مشترك در زمينه ارتقاي وضعيت نمك يددار توسط سازمان جهاني بهداشت،                •

يونيسف، مركز ريزمغذي هاي كانادا و انجمن توليدكنندگان نمك يددار منطقه در شهر دبي امارات متحده                
ن و تونس توانسته اند     عربي، در اين اجالس اعالم گرديد كه تنها كشورهاي جمهوري اسالمي ايرا                 

 اختالالت ناشي از كمبود يد را تحت كنترل قرار دهند
ف  كه توسط يونيس    The right start to life در كتاب    IDDنمودن موفقيت كشور ايران در حذف       درج   •

 تهيه و به چاپ رسيده است
ور افغانستان   براي كش  IDDبرنامه حذف   از جانب يونيسف كشور ايران به عنوان مشاور و همكار در                 •

شناخته شده است و طي انجام نشستي راهنمايي هاي الزم به منظور تدوين برنامه كشوري مبارزه با                     
IDD                       ددار توسط مهندسين ايراني دردر افغانستان ارائه شده و تجهيزات سه كارخانه توليد نمك ي 

 . اندازي و شروع بكار گرديده استافغانستان راه
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 1382سال 

ي اعزامي كشورهاي منطقه در زمينه آشنايي با برنامه كشوري كنترل و پيشگيري از                  آموزش هيئت ها  •
 اختالالت ناشي از كمبود يد در ايران

 با شركت    IDDبرگزاري كارگاه هاي بازآموزي استاني و شهرستاني پايش و ارزيابي برنامه حذف                    •
 .كارشناسان ذيربط در كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

 1383سال 

برگزاري سومين همايش سراسري توليدكنندگان نمك يددار كشور به منظور قدرداني از زحمات                       •
 توليدكنندگان نمك يددار در كشور

آشنايي كارشناسان كشور تاجيكستان با برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در ايران                   •
 . رزه با كمبود يد و انجام پايش برنامهبه منظور استفاده از تجربيات موفق كشور ايران در مبا

تقويم زماني براي اقدامات     ،  به دليل نهادينه شدن اين برنامه ملي          به بعد   83ز سال   اشايان ذكر است كه      
 .تدوين نشده است

 ورـ كشPHCادغام برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود يد در سيستم مرحله اول  
 ) استان هيپرآندميك8(

هدف از ادغام در مرحله     .   در شبكه هاي بهداشتي درماني ادغام شد       IDD حذف   برنامه دو مرحله    در كشور ما طي   
 :اول به شرح زير بود

 آموزش و ترويج مصرف نمك يددار •
توانمند كردن بهورزان و پرسنل بهداشتي به شناخت گواتر و مشاركت در بررسي به منظور شناسايي                      •

 روستاهاي هيپرآندميك 
 ه و حمايت از مردم در معرض خطر اين مناطقتزريق روغن يد •

 توسط كميته كشوري تصويب گرديد بررسي سريع نشان          IDD بعد از اينكه برنامه كشوري حذف         1368در سال   
). بود%  70ميزان شيوع گواتر در اين نواحي باالتر از         ( استان كشور از نظر شيوع گواتر هيپراندميك هستند          8داد كه   

 .هاي كشور به سه گروه تقسيم شدند در اين بررسي استان
o ايالم، (   درصد بود     70 ساله بيش از       6-18هايي كه شيوع گواتر در دانش آموزان             استان

 .)محال و بختياري، كردستان، لرستان و تهران  چهار يلويه و بويراحمد،گكرمانشاه، اصفهان، كه
o درصد مي رسيد    45به حدود    ساله   6-18ه شيوع گواتر در دانش آموزان       ـــــــــهايي ك  استان 

 .) كرمان و همدانآذربايجان غربي، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، گيالن، مازندران،( 
o آذربايجان ( درصد بود     35 ساله كمتر از      6-18هايي كه شيوع گواتر در دانش آموزان            استان

 .)شرقي، خراسان، مركزي، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و يزد
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 استان هيپراندميك ادغام نمايد     8س اين اطالعات كميته كشوري  تصميم گرفت ابتدا برنامه را در              بر اسا  
بهبود تغذيه جامعه  در وزارت بهداشت و همراهي مركز تحقيقات            بدين منظور كميته فرعي آموزش با هدايت دفتر       

، كاركنان سطوح مياني  ،  رزانبهو  :هاي مختلف يعني   غدد دانشگاه شهيد بهشتي متون آموزشي مورد نياز گروه           
در اين سال همزمان، كميته توليد و توزيع نمك يددار توليد هر چه بيشتر نمك يددار و                      .را تدوين نمود    پزشكان

 .حذف مقررات دست و پا گير را در دستور كار خود داشت
ري براي مديران   هاي اول برنامه با برگزاري كارگاه هاي آموزشي بصورت آبشا          مراحل ادغام در طي سال     

هاي بهورزي صورت گرفت و       ها و مربيان آموزشگاه    هاي كشور، كارشناسان مسئول تغذيه استان       بهداشتي استان 
 : در بروشور آموزشي بهورزان گنجانده شد6مندرج در جدول هاي  نهايتا سرفصل

  ـ سرفصل هاي افزوده شده به بروشور آموزشي بهورزان6جدول 

 

 )در سطح ملي (سرفصل هاي فولدر دوم
 استان 8جهت (سرفصل هاي فولدر اول 

 )هيپرآندميك
 

  يد چيست و چرا اهميت دارد؟

  منابع غذايي يد 

  در چه مناطقي كمبود يد وجود دارد؟

  اختالالت ناشي از كمبود يد چيست؟

  پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد

  چرا يد به نمك اضافه مي شود؟

 ت مهم نكا

  يد چيست و چرا اهميت دارد؟

  منابع غذايي يد 

  در چه مناطقي كمبود يد وجود دارد؟

  اختالالت ناشي از كمبود يد چيست؟

  پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد

  چرا يد به نمك اضافه مي شود؟

  نكات مهم 

سرفصل هاي 
مشترك 

فولدر 
 يآموزش

 بهورزان 

 مادران آموزش به 

  آموزش به فروشندگان مواد غذايي 

 آموزش به دانش آموزان 

 پايش برنامه 

 استفاده از محلول يدسنج 

استفاده از برچسب درصد استفاده خانوارها از        
 نمك يددار

  شناسايي مناطقي كه كمبود يد شديد دارند

 مشاهده گردن براي جستجوي گواترهاي قابل          
 رويت 

 ن يد دار خوراكي و تزريقي  استفاده از روغ
 

سرفصل هاي 
اختصاصي 

فولدر 
 يآموزش

 بهورزان 

 .هاي بهورزي سه هدف زير را دنبال مي كرد كارگاه هاي آموزشي مربيان آموزشگاه
 ترويج مصرف نمك يددار ـ 1
 شناسايي مناطق هيپراندميك  ـ 2
 .رتزريق يد روغني با توجه به پروتكل كشوري در مناطق پر خط ـ 3
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نظر به اينكه در آن زمان توزيع نمك يددار در همه مناطق روستايي دور افتاده امكان پذير نبود، مقرر شد                     
 ساله روستاها را از نظر گواتر قابل رويت بررسي          6-18  جمعيتبر اساس دستورالعمل ،بعد از آموزش بهورزان، آنان         

 استان  8 شهرستان      86 روستا در     8670ن نفر از      ميليو 3در اين مقطع بيش از        ..  و اطالعات را ثبت نمايند     
 تير ماه   9 در     . نفر داراي گواتر هاي قابل رويت بودند      612000از اين تعداد    .    هيپراندميك توسط بهورز معاينه شدند    

با )  ( روستا 4150( ساله آن مبتال به گواتر قابل رويت بودند          6-18 درصد كودكان    20 روستاهايي كه بيش از      1372
 .مورد تزريق قرار گرفتند) به محدوديت آمپول هاي ليپيدول يد روغنيتوجه 

  كشور PHCادغام برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود يد در سيستم           مرحله دوم   
 )كليه استان ها(

هدف از ادغام در مرحله دوم آموزش و ترويج استفاده از نمك يددار و پايش مصرف نمك يددار بود كه                      
آموزش پزشكان،  .   با تغيير در فولدر آموزشي بهورزان به كل كشور تعميم داده شد               IDDبرنامه    1375در سال   

آموزشي بهورزان سه بخش      در فولدر .  كاركنان بهداشتي و بهورزان بر اساس متون آموزشي طراحي شده اجرا شد            
 : ذيل مي باشدحآخر فولدر حذف شد و ساير بخش ها به شر

 
 آموزش به مادران  •
 ه فروشندگان مواد غذايي آموزش ب •
 آموزش به دانش آموزان  •
 پايش برنامه  •
 استفاده از محلول يدسنج  •
 .ثبت اطالعات درصد استفاده خانوارها از نمك يددار در جدول نمك يددار •
 

نمك مصرفي خانواده ها را با محلول        )  اول هر سال  (بنابراين بهورزان هر سال در زمان سرشماري خانوار            
تعداد كل و درصد  خانوارهايي  كه از         .   مي كنند و نتيجه را در صفحه سوم پرونده خانوار ثبت مي نمايند           يدسنج تست 

اطالعات مندرج در جدول      .نمك يددار استفاده مي كنند  در جدول نمك يددار بر روي زيج حياتي ثبت مي شود                  
هاي بهورزي مورد     توسط مربيان آموزشگاه   نمك يددار زيج حياتي  بعنوان مالكي از موفقيت بهورز در آموزش ها             

اگر پوشش مصرف نمك يد دار در روستايي كم باشد علت يابي شده بسيج هاي آموزشي در آن                 .  توجه قرار مي گيرد  
 .منطقه طراحي و اجرا مي شود

  و نظارت برنامه پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد(Monitoring)پايش 
در حال حاضر، برنامه همگاني كردن مصرف نمك يددار         و ازجمله ايران،    ي  ــاياي آسي ــورهــب كش ـاغل

)(Universal Salt Iodization - USI                  را دنبال مي كنند و در اغلب آنها برنامه روند مطلوبي را طي مي كند 
سيدن به  در اين مرحله نكته مهم استمرار برنامه و ر         .  بطوري كه پوشش مصرف نمك يددار رو به افزايش است           



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9               فصل    كتاب جامع بهداشت عمومي                                    / 1451

 

 
 

 .هدف نهايي كه همان حذف اختالالت ناشي از كمبود يد است مي باشد
استمرار برنامه پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد در گرو پايش مرتب و مستمر فعاليت هاي                        

ي كشورهاي زيادي به دليل نداشتن برنامه ها     .  خوراند و تصحيح و حل مشكالت احتمالي است        اجرايي، دريافت پس  
و ميزان يد موجود در نمك هاي      )  پوشش مصرف (پايش و نظارت بر روند مصرف نمك يددار، ميزان دسترسي مردم            

اند، يد يك ماده غذايي است كه به دليل فقدان آن در طبيعت آن را به نمك اضافه                         يددار دچار شكست شده    
 . برمي گردد هر گاه به هر دليلي اين ماده به مردم نرسد مشكل مجدداو  ندمي كن

بايد در نظر داشت كه پيشرفت بيشتر و رسيدن به هدف تنها با شناسايي نقاط ضعف برنامه و برطرف                        
 .كردن آنها امكان پذير است و بهترين راه را براي اين كار پايش مداوم و مرتب برنامه مي باشد

 :ندي مي شودبا عملكرد متفاوت تقسيم بزير  بخش هاي به IDDپايش برنامه پيشگيري از 

  )PPM 10±40حصول اطمينان از ميزان يد نمك هاي يددار درحد مطلوب ( ـ پايش ميزان يد در نمك 1
 درصد مردم مناطق شهري و        90اطمينان از اينكه بيش از        ( ـ پايش پوشش مصرف نمك يددار           2

 )روستايي از نمك يددار استفاده مي كنند
 10ايت دريافت يد مردم منطقه بطوري كه ميانه يد ادرار به باالتر از                اطمينان از كف  ( ـ پايش يد ادرار      3

 )ميكروگرم در دسي ليتر برسد
جهت تعيين وضعيت گواتر بعنوان     )   ساله 10 يا   5(عالوه بر پايش، ارزيابي برنامه در مقاطع زماني معين           

 و در مواردي اندازه گيري         شاخص اختالالت ناشي از كمبود يد و مقايسه وضعيت موجود با وضعيت قبل                   
 .هاي تيروئيد بايد مدنظر باشد هورمون

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )3Aچرخه ( اجزاي برنامه كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد  ـ 3شكل 
 
 

اگر .  هاي مناسب براي حمايت و پايش برنامه از ضروريات است                   تدوين و اجراي دستورالعمل      
تعهد و تضمين بيشتري براي اجرا        مشاركت كليه صاحبان فرآيند تهيه شود،      ها در كميته هاي فرعي با       دستورالعمل

“ تدوين دستورالعملهاي ساده و كاربردي معموال     .  بوجود مي آيد و كاركنان ادارات مختلف خود را متولي آن مي دانند          
ش كرد كه دستورالعمل    بايد تال   .از وضع قوانين ساده تر بوده در مواقع ضروري راحت تر قابل تغيير و تعديل هستند               

 ارزيابي
Assessmen

 تجزيه و تحليل
Analysis 

 اقدام
Action 
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نبايد كار زيادي در برنامه پايش      “  معموال.  ساده و كاربردي باشد و كاركنان بتوانند به راحتي با آن كنار بيايند            “  كامال
هايي براي جمع آوري اطالعات و آموزش نحوه بكارگيري آنها            شايد تنها تهيه فرم   .  به ادارات مختلف تحميل شود    

 نياز به ايجاد يا تقويت آزمايشگاه خاصي باشد، يا نياز به ابزار جديدي داشته باشد، بايد                  اگر براي پايش    .كافي باشد 
پايش عاملي است براي شناسايي مشكالت        .اعتبار و بودجه و آموزش كافي براي جا انداختن برنامه پيش بيني شود            

پايش از اساسي ترين اجزاي     .  رسيدهاي موجود در اجراي برنامه تا بتوان با برطرف كردن آنها به هدف               و محدوديت 
 .برنامه است و در هر زمان ما را از چگونگي وضعيت آگاه مي كند

 پايش ميزان يد در نمك

  ـ پايش يد در سطح توليد 1
  ـ پايش يد در سطح توزيع2

  در سطح توليديدپايش 

تالالت ناشي از كمبود    پايش ميزان يد در نمك هاي خوراكي كشور مهمترين بخش پايش برنامه حذف اخ             
هاي  هدف اصلي پايش در سطح توليد حصول اطمينان از ميزان يد نمك،  خلوص نمك و ساير ويژگي                   .  يد است 

 .نمك يددار و روند اجراي برنامه در حين توليد مي باشد
ه توليد كنندگان نمك موظفند نمك يددار را مطابق استانداردهاي كشور توليد كنند و با توجه ب                       -1

 .دستورالعملهاي موجود در كارخانه ميزان يد نمك را اندازه گيري كرده، در دفتر آزمايشگاه ثبت نمايند
 تا از حسن انجام كار در كارخانه اطمينان          موظفندكارشناسان اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي            -2

از واحدهاي توليد كننده نمك يددار مقداري        كارشناسان اداره نظارت بر مواد غذايي در هنگام بازديد            .حاصل گردد 
از نمك يددار خط توليد را نمونه برداري نموده و با ارسال نمونه به آزمايشگاه مواد غذايي استان و آزمايش نمك                        
در فرم مخصوص كارخانه هايي را كه ميزان يد آنها كم است شناسايي مي نمايند و توصيه هاي الزم را براي حل                      

 . مي دهند و اگر مشكل ادامه داشت خط توليد تا زمان تصحيح تعطيل مي گرددمشكل ارائه

  در سطح توزيعيدپايش 

يكي از اصلي ترين سطوح     )  ها، خواربار فروشي، مغازه ها    عمده فروشي، سوپرماركت  (پايش برنامه در مراكز توزيع       
 :اصل شودهدف اصلي از پايش در اين سطح آن است كه اطمينان ح. پايش برنامه است

 ها وتمام مراكز توزيع يددار است همه نمك هاي مورد مصرف مردم در مغازه ها، سوپرماركت •
 ميزان يد اين نمك ها مطلوب است •
 در مناطق مختلف نمك هاي غير يددار عرضه نمي شود •
ها  يه فروشي ها،  كارخانه ها، اغذ   ها،  سربازخانه ها،  مهدكودك   نمك مصرفي در اماكن عمومي مانند رستوران       •

 يددار است
انبار شدن نمك در مغازه ها بطور صحيح انجام مي شود يعني خريدهاي قديمي تر زودتر از انبار خارج                       •



 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح / 9               فصل    كتاب جامع بهداشت عمومي                                    / 1453

 

 
 

چه براي  (منابع نمك غير يده       .  فروشندگان فقط نمك يددار خريداري كرده توزيع مي كنند            .مي شود
  .ها عمل شود دستورالعملبايد پيگيري شده طبق ) مصرف خوراكي و چه براي مصرف دامي

) مركز سالمت محيط و كار     (ول نظارت بر مواد غذايي در سطح عرضه و توزيع، بهداشت محيط                 ئمس
همين دليل اين مركز عضوي فعال در كميته علمي و برنامه ريزي حذف اختالالت ناشي از كمبود يد                      ه  ب.  است

هاي انجام يافته در اين زمينه به دو بخش با عملكرد            اليتفع.  بوده و متولي امر پايش برنامه در سطح توزيع مي باشد         
 :متفاوت تقسيم مي شود

 )مناطق شهري(پايش در مراكز فروش 

 )مناطق شهري(پايش در اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذايي 

 پايش در مراكز فروش

ل مدون توسط    مناطق شهري طبق يك دستورالعم       فروشنمونه برداري از نمك هاي يددار در مراكز           
كاركنان بهداشت محيط صورت مي گيرد و نمونه هاي نمك در فواصل زماني مناسب به آزمايشگاههاي كنترل غذا                 

ميزان يد اين نمك ها اندازه گيري و در فرم مخصوص ثبت و به دفتر بهبود تغذيه                    .  ها ارسال مي شود   در استان 
 كارخانه هايي كه   . بيش از هزار نمونه مورد آزمون قرار مي گيرد        بنابراين ساليانه از كل كشور    .  جامعه ارسال مي گردد  

ميزان يد نمك آنها كم است بدين صورت شناسايي مي شود و كارشناسان اداره نظارت بر مواد غذايي توصيه هاي                    
 .الزم را براي حل مشكل ارائه مي دهند و اگر مشكل ادامه داشت خط توليد تا زمان تصحيح تعطيل مي گردد

 : جهتو

در مواردي كه نمك غير قابل مصرف است با توجه به فرم هاي موجود، اداره نظارت بر مواد غذايي استان                    
 :اقدامات زير را با توجه به دستورالعمل انجام مي دهد

 
  ـ به كارخانه اخطار كتبي داده مي شود1
  ـ تعطيل موقت كارخانه تا رفع مشكل را صورت مي دهد2
 . استان ديگري بوده است، مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي آن استان منعكس مي نمايند ـ اگر كارخانه در3

 پايش در اماكن عمومي ومراكز عرضه مواد غذايي 

طبق يك دستورالعمل مدون كاركنان بهداشت محيط با مراجعه به اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد                     
 كارگاه ها يا كارخانه ها، مهدكودك ها، سربازخانه ها،         اغذيه فروشي ها،   ،ها ها، رستوران  غذايي از قبيل بيمارستان     

يد دار بودن نمك هاي مصرفي اين واحدها را با استفاده از محلول يد سنج               )  ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان   (مدارس  
 يد دار بودن     اين اطالعات درصد   .  مورد آزمايش قرار مي دهند و نتيجه را در فرم مخصوص ثبت مي نمايند                 
 . نمك هاي مصرفي اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذايي را نشان مي دهد
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 پايش پوشش مصرف نمك يددار

به منظور اطالع از پوشش مصرف نمك يددار در خانوارهاي شهري و روستايي كشور سعي شده است در                   
سوال، به منظور تعيين ميزان       بررسي هاي بخش بهداشت كه براي اهداف ديگر طراحي مي شوند، فقط يك                  

در اين بررسي نمك مصرفي خانوار با        .  دسترسي خانوارها به نمك يددار با استفاده از كيت يدسنج، گنجانده شود             
 . كيت يدسنج آزمايش مي شود تغيير رنگ آبي يا بنفش نشانه يددار بودن نمك است

 پايش ميزان يد ادرار در كشور

امه اطمينان از كفايت دريافت يد از طريق رژيم غذايي، اندازه گيري يد ادرار              مطلوب ترين روش پايش برن    
نمونه قابل قبولي از جمعيت يك منطقه مي باشد كه مي تواند مدير برنامه را از كفايت دريافت يد آن منطقه مطمئن                     

. م پزشكي كشور انجام مي شود    هاي علو  بررسي اپيدميولوژيك اندازه گيري يد ادرار ساالنه در كليه دانشگاه             .سازد
با توجه به نسبت جمعيت شهري      )  كالسهاي دوم، سوم و چهارم دبستان     ( ساله   8-10 دانش آموز    240بدين منظور   

  مربوطه و روستايي بطور تصادفي در مدارس شهري و روستايي تحت پوشش آن دانشگاه مطابق با دستورالعمل                  
براساس توصيه سازمان جهاني بهداشت       .ايشگاه منتخب ارسال مي گردد   اي ادرار به آزم   ـانتخاب مي شوند و نمونه ه   

)WHO( د ادرار دانش آموزان آن منطقه در جدولد هر منطقه بر اساس ميانه يتعيين مي گردد7،وضعيت كمبود ي . 

  وضعيت كمبود يد هر منطقه بر اساس ميانه يد ادرار-7 جدول شماره

 

 اي يد وضعيت تغذيه
ت ميزان درياف

 يد

 ميانه يد ادرار

)ميكروگرم در دسي ليتر(
 2كمتر از  ناكافي  كمبود شديد يد 

 2-9/4 ناكافي  كمبود متوسط يد 

 5-9/9 ناكافي  كمبود خفيف يد 

 10-9/19 كافي  مناسب 

 20-9/29 بيش از نياز  در معرض خطر پركاري تيروئيد

 30باالتر از  بسيار زياد  ي تيروئيدايجاد پركاري تيروئيد و بيماريهاي خود ايمن

 
ها پس از آزمايش نمونه ها نتايج را جهت تجزيه و تحليل در فرم خاصي به دفتر بهبود تغذيه                      آزمايشگاه 

هاي علوم   خوراند به كليه دانشگاه    جامعه در وزارت بهداشت ارسال مي نمايند و پس از انجام عمليات آماري پس               
 . الزم ارسال مي گرددپزشكي جهت انجام اقدامات 

اند و مسئولين اين       آزمايشگاه در كشور تجهيز شده       20الزم به ذكر است كه در حال حاضر تعداد                
ها دوره مخصوص اندازه گيري يد ادرار را با يك روش معين در آزمايشگاه پژوهشي مركز تحقيقات غدد                    آزمايشگاه
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 .اند ريز دانشگاه شهيد بهشتي فرا گرفته درون

  در مناطق روستاييپايش

پايش نمك هاي يددار در روستاها توسط بهورز انجام مي شود و اقداماتي كه بهورزان بايد انجام دهند                     
  :بشرح زير مي باشد

بهورزان موظفند ماهانه يك بار به مغازه هاي روستا مراجعه نموده چنانچه نمك يددار عرضه شود،                   ـ   1
 و نبايد   استاين صورت به او تذكر دهند كه تنها مجاز به توزيع نمك يددار                 مغازه دار را تشويق نمايند در غير         

نمك غير يددار در مغازه موجود باشد همچنين طرز نگهداري و انبار كردن نمك يددار را به مغازه دار متذكر گردد                       
بعد هنوز در مغازه نمك غير      هاي   د، اگر در ماه   شود كه براي حيوانات اهلي نيز از نمك يددار استفاده            نمايو توصيه   

يددار موجود بود مراتب را از طريق ناظر خانه بهداشت به كميته فرعي آموزش و توليد و توزيع نمك يددار استان                       
 .يا كميته شهرستان اطالع دهند

از دانش  “  هر شش ماه يك بار براي ارائه آموزش هاي الزم به مدرسه مراجعه نموده و قبال              بايد  بهورز   ـ   2
موزان بخواهد يك قاشق چايخوري از نمك مصرفي خانواده خود را در يك كاغذ كوچك پيچيده و آن را به                          آ

  و اگر نمك ها يددار نبودند برنامه آموزش را پيگيري نمايد        .  مدرسه بياورند و نمك ها را با قطره يدسنج آزمايش كند         
در جريان  .   با نتيجه آزمــايــش هاي قبلي مقايسه نمايد      نتيجه آزمايش را در دفتر مدرسه يادداشت كند تا بتواند آنرا          

آموزش هاي بهداشتي الزم را در زمينه لزوم مصرف نمك يددار با تاكيد بر استفاده از                      بايد  اين ديدار بهورز     
 .نمك هاي يددار تصفيه و شستشو و مزاياي مصرف آن و ساير برنامه هاي بهداشتي به دانش آموزان ارائه نمايد

به خانه ها مراجعه و     )  اول سال (طبق برنامه هاي جاري بهورز هر سال در زمان سرشماري خانوار                 ـ 3
در پرونده خانوار   “  اطالعاتي را از خانوار گرفته و در برگه وضعيت محل سكونت از نظر بهداشت محيط كه بعدا                    

ل يدسنج آزمايش مي كند و نتيجه را        بنابراين بهورز نمك مصرفي خانواده را با محلو        ،نگهداري مي شود درج مي كند   
ثبت مي نمايد،  بعد از سرشماري تعداد كل خانواده هايي را كه از نمك يددار مصرف                 فوق الذكر    برگه   15در بند   

اين   .مي كنند حساب نموده و در جدول نمك يددار كه بر روي زيج حياتي به چاپ رسيده است منتقل مي نمايد                      
محتواي اين جدول به شرح       . و تاثير آن مطلع سازد     IDDرا از كفايت برنامه هاي آموزشي      اطالعات مي تواند بهورز    

 :زير مي باشد
 روستا كل خانوار تعداد استفاده مي كنند تعداد خانوارهايي كه از نمك يددار درصد

 اصلي   
 قمر   
 جمع   

 ارزيابي برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود يد
 فواصل معين بايستي مورد ارزيابي قرار گيرد تا ميزان موفقيت يا عدم موفقيت، مشكالت                اي در  هر برنامه 
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 . اجرا گردد و تنگناها مشخص گردد و بر اساس نتايج ارزيابي اقدامات مورد نياز طراحي و
 :شاخص هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد“  معموالIDDبراي ارزيابي برنامه حذف 

 ترميزان شيوع گوا ـ 1
 ميزان يد ادرار ـ 2
 )در صورت لزوم(هاي تيروئيد  اندازه گيري هورمون ـ 3

بهترين روش عملي ارزيابي برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود يد در يك جامعه بررسي شيوع گواتر و                  
 چون   هستند، دانش آموزان مدارس براي بررسي گروه مناسبي          اندازه گيري يد ادرار در كودكان سنين مدرسه است،        

 .سهل الوصول بوده و وضعيت جاري تغذيه را از نظر يد منعكس مي كنند

 ميزان شيوع گواتر ـ 1

براي پي بردن به وجود گواتر غده تيروئيد را معاينه               .  گواتر قابل رويت ترين نشانه كمبود يد است          
 سال  10 تا   5 هاي مقطعي كه هر      بدين منظور در بررسي    .روش سنتي تعيين اندازه تيروئيد لمس است       .  مي كنند

بار در كشور اجرا مي گردد گروهي از پزشكان جهت كسب مهارت در معاينه تيروئيد و تعيين درجه گواتر                          يك
گذرانند تا طبق آخرين طبقه بندي گواتر از سوي سازمان بهداشت جهاني وضعيت شيوع                 هاي الزم را مي    آموزش

 .گواتر در منطقه را تعيين نمايند
ابي اندازه گواتر روشي است وابسته به فرد معاينه كننده و به همين دليل احتمال خطا در آن باالست،                    ارزي

اي رسيده است كه شيوع گواتر       اما اكنون كشور ما به مرحله     .  هر چه گواترها بزرگتر باشند، احتمال خطا كمتر است        
دليل چنانچه معاينه توسط افرادي با مهارت كافي        در آن بسيار پايين و اندازه گواتر نيز بسيار كوچك است به همين              

 .انجام نشود ممكن است شيوع گواتر باالتر يا پايين تر از ميزان واقعي گزارش شود
ها بعد از اجرا شدن      بعالوه تغييرات در اندازه گواتر بسيار آهسته رخ مي دهند بدين معني كه شايد تا سال                 

 .تيروئيد به حد نرمال برنگردد و دريافت يد كافي اندازه USIبرنامه 
روش پيشنهادي ديگر براي تخمين اندازه تيروئيد استفاده از سونوگرافي است كه اطالعات دقيق تري در                  

 . اين روش زماني كه شيوع گواتر يا اندازه آن كم است بسيار قابل اعتماد مي باشد. مورد حجم تيروئيد به ما مي دهد
 كسب مهارت و منبع انرژي در منطقه       يازمند تجهيزات گران قيمت، آموزش،    زم به ذكر است اين روش ن       ال 

مورد بررسي است كه هميشه در دسترس نخواهد بود، بعالوه هنوز اتفاق نظر در مورد استانداردهاي اندازه تيروئيد                    
 .در جوامع در معرض خطر كمبود يد وجود ندارد

 اندازه گيري يد ادرار ـ 2
ايش ادواري يد ادرار بصورت ساالنه جهت اطمينان از مصرف يد كافي در مناطق                اگر چه در كشور ما پ      

 ساله نيز به همراه معاينه غده تيروئيد، ميزان         10 تا   5ولي در بررسي هاي مقطعي     .  شهري و روستايي انجام مي گيرد    
ها از يك دهم دانش آموزان      در اين بررسي   .  راي ارزيابي وضعيت كنوني دريافت يد اندازه گيري مي شود         بيد ادرار   

 .معاينه شده از نظر گواتر نمونه ادرار جهت تعيين ميزان يد آن گرفته مي شود
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 هاي تيروئيد اندازه گيري هورمون ـ 3

 هورمون   دو  باشد USIهاي تيروئيد كه اندازه گيري آنها مي تواند روشي براي ارزيابي برنامه                 هورمون
TSH     و تيروگلوبين  )Tg  (ازه گيري   اند  .استT3   و T4)  جهت ارزيابي برنامه توصيه    )  هاي اصلي تيروئيد   هورمون

با اين  )  Blood Spotروش  ( بسيار ساده است و نياز به حجم زياد خون ندارد             Tg و   TSHاندازه گيري   .  نمي شود
“ اضمن.  حال اين روش مقرون به صرفه نيست و نيازمند پرسنل ماهر جهت اندازه گيري اين دو هورمون است                      

 روش بدليل فوق اين روش،   .  مشخص نيست “  الگوي توزيع نرمال ميزان اين دو هورمون در جوامع مختلف كامال           
 . نمي باشدIDDاي براي ارزيابي برنامه  توصيه شده

 نتايج برنامه و موفقيت هاي به دست آمده

نوارها از نمك    درصد خا  90 كشور ايران با احراز دو شاخص عمده، يكي مصرف بيش از             1375 از سال    
ليتر نزد دانش آموزان مدارس به عنوان كشور         دسي   ميكروگرم در    10يددار و ديگري باال بودن ميانه يد ادرار از           

 .عاري از اختالالت ناشي از كمبود يد در منطقه شناخته شده است
ي كشور در طي      روند صعودي پوشش مصرف نمك يددار خانوارها را در مناطق شهري و روستاي                  2در نمودار   

 .سالهاي اجراي برنامه ديده مي شود

  ـ درصد استفاده از نمك يددار خانوارهاي شهري و روستايي كشور2نمودار 
 

 

 ميالدي در زمينه ارتقاي وضعيت نمك        2000اي مشتركي كه در ماه آوريل سال           در اجالس منطقه   
دا و انجمن توليد كنندگان نمك يددار         ناهاي كا  ييددار توسط سازمان جهاني بهداشت، يونيسف، مركز ريزمغذّ          

اند اختالالت   يران و تونس توانسته   ا منطقه در دبي برگزار شد، اعالم گرديد كه تنها كشورهاي جمهوري اسالمي             
 .ناشي از كمبود يد را تحت كنترل قرار دهند

مه كنترل و پيشگيري از      اي را در زمينه برنا       كشور ايران بدليل اينكه پيشرفت هاي قابل مالحظه          
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اختالالت ناشي از كمبود يد كسب نموده است بنابه نظر سازمان جهاني بهداشت بعنوان كشور برگزار كننده                        
 .  در منطقه انتخاب شده استIDDدوره هاي آموزشي 

منطقه  كشور   12 و با شركت     2001 در سال    IDDاي پايش و ارزيابي برنامه هاي حذف        اولين دوره آموزشي منطقه   
 شركت كننده از    38 با شركت    IDDدومين دوره آموزشي پايش و ارزيابي برنامه هاي حذف           .در تهران برگزار گرديد   

 . كشور در تهران برگزار شد20
 درصد  70 نتايج كنترل كيفي نمك هاي يددار در طول سالهاي برنامه نشان داده شده است كه حدود                   

 درصد در محدوده قابل قبول      20و حدود   )   گاما 30-50(يد در محدوده مناسب     نمك هاي يددار كشور از نظر ميزان       
 . درصد نيز در طيف غير قابل قبول قرار دارند10و 

 

فيدبك هاي شش ماهة   ( ـ پايش مستمر ميزان يد در نمك ها به صورت تصادفي                3نمودار  
 )كشور

ندازه گيري ميزان يد ادرار دانش آموزان       بر پايه آخرين بررسي كشوري در زمينه تعيين شيوع گواتر و ا             
، كه با همكاري دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت و مركز تحقيقات غدد                1380 ساله كشور در سال       10-8

 ساله در استان هاي    8-10 كودك   33600درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شد،              
د معاينه قرار گرفتند و از يك دهم دانش آموزان مورد بررسي جهت اندازه گيري                   كشور از نظر شيوع گواتر مور      
نتايج اوليه نشان   .  در اين بررسي روش نمونه گيري به صورت خوشه اي انجام شد           .  ميزان يد نمونه ادرار گرفته شد     

كاهش يافته است و      1380 درصد در سال     15 به   1375 درصد در سال     5/52داد ميزان شيوع گواتر در كل كشور از         
-20( ساله در محدوده مناسب دريافت يد        8-10كليه استان هاي كشور از نظر ميزان يد ادرار دانش آموزان سنين             
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 نشان داد   1388 و   1385هاي بعدي در همان گروه سني در سالهاي           ررسيب.  قرار دارند )  دسي ليتر /   ميكروگرم 10
 ساله نشان   20يك دوره      كاهش شيوع گواتر را در     6نمودار  .  ده است  درصد رسي  6 و   9به    كه به ترتيب شيوع گواتر    

  .ميدهد
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  ـ مقايسه شيوع گواتر، قبل و بعد از اجراي برنامه4نمودار 

 
1380بررسي ملي سال    ( ساله استان هاي كشور     8-10 ـ ميانه يد ادرار دانش آموزان        5نمودار  

( 

 براي كشور افغانستان    IDDبرنامه حذف   ز جانب يونيسف به عنوان مشاور و همكار در            كشور ايران ا  
 در  IDDشناخته شده است و طي انجام نشستي راهنمايي هاي الزم به منظور تدوين برنامه كشوري مبارزه با                      

                            1380                          1375                          1368 

صد
در
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 راني در افغانستان راه   افغانستان ارائه شده و در اين راستا تجهيزات سه كارخانه توليد نمك يددار توسط مهندسين اي               
  .اندازي و شروع بكار گرديده است

 در كشور )1388 تا 1368(مقايسه شيوع گواتر در يك دوره بيست ساله  ـ 6نمودار 

 اهميت تداوم و پايداري برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود يد
ني كاهش يابد و يا متوقف      هر دليل يد رسا     هشود چون اگر ب    اختالالت ناشي از كمبود يد ريشه كن نمي        

اند كه بدليل نداشتن برنامه       ي بوده يكشورها.  يابد  يشود مجددا شيوع گواتر بعنوان نشانه اين اختالالت شيوع م           
ها در كليه    هاي زماني يك ساله، ارزيابي ميزان يد در نمك         مراقبت دائم برنامه مانند اندازه گيري يد ادرار در فاصله         

 براي حصول اطمينان از آگاهي مصرف          KAPانجام تحقيقات .  ل شده اند  كواجه با مش  مراكز توليد و توزيع م     
هر دليل نمك يد دار     ه  و پايش درصد خانوارهايي كه ب        اهميت يد، خريد و مصرف نمك يددار         كنندگان در مورد  

رتيكه متولي  ها معموال در شهر و روستا بايد انجام شود و در صو              اين بررسي   .مصرف نمي كنند اهميت ويژه دارد      
اي درصد مصرف كنندگان پايين آمده است و يا ميزان يد ادرار دانش                 سالمت استان مشاهده كند كه در منطقه       

 .آموزان پايين است بايد اقدامات الزم را بمنظور حل مشكل در دستور كار بگذارد
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 مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث
 

  دكتر مجتبي صداقت
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، بخش پزشكي اجتماعي

 هداف درس ا

 :طالعه اين مبحث، فراگيرنده قادر باشدانتظار مي رود پس از م
 تعاريف و طبقه بندي حوادث را متذكر شود 

 اهميت آگاهي به اپيدميولوژي حوادث را شرح دهد 

 موقعيت ايران از نظر حوادث و سوانح را توضيح دهد 

 مديريت باليا را شرح دهد 

 رويكرد جامعه مدار در مديريت سوانح را تشريح نمايد 

 در كنترل سوانح را بيان كند هبرنامه هاي خانواد 

 مك به همسايه در بحران سوانح را شرح دهدكلزوم و نحوه  

 فع خطرات در منزل را شرح دهدرچگونگي  

 ه هنگام وقوع باليا را ليست نمايدبنحوه عملكرد  

 جموعه كمكي خانواده براي حادثه را ليست نمايد م 

 امين آب در شرايط اورژانس را بيان كند  تنحوه 

 يت پژوهش در سوانح را متذكر شوداهم 
  

  قدمهم ) 1
تاريخ .  الياي طبيعي از عواملي به شمار مي روند كه همه روزه جوامع بشري را مورد تهديد قرار مي دهند                 ب
 مملو از شواهد عيني و بعضاً مكتوب از وقوع بالياي طبيعي است كه در برهه هايي از زمان موجب                         ،تمام ملل 

امروزه نيز آسيب هاي ناشي از باليا را       .  سيع اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي گرديده است        ازهم گسيختگي هاي و 
عاليت هاي انسان موجب تشديد آن ها      فدر بسياري از نقاط جهان مي توان ديد كه متاسفانه در بسياري از موارد                  
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زيست، ساختمان هاي با   اثرات سوء باليا در جمعيت هاي انساني در كشورهايي كه با تخريب محيط                  .  مي گردد
فقدان كاركنان آموزش   .  ساخت نامطلوب، شرايط آب و هوايي دگرگون و داراي جمعيت فقرزده باشند بيشتر است               

سازمان ها، ارتباطات، حمل و نقل و ساير منابع براي برخورد سريع و موثر با حوادث باعث جدي تر                    ،  ديده و ماهر  
 . شدن آسيب هاي ناشي از باليا مي گردد

از آنجا كه كاركنان حرفه هاي پزشكي، متولي و مسئول اصلي حفظ و ارتقاء سالمت افراد جامعه به                       
يا و بعضاً رويكردهاي اختصاصي در جهت كاهش آسيب ها و          بالحساب مي آيند، آگاهي از مفاهيم كلّي در مديريت         

 .عوارض ناشي از آنها براي آنان امري مهم تلقي مي گردد

  يم بنديعاريف و تقست ) 2
هرگونه برهم ريختگي محيط زيست انساني كه بيش از توانايي جامعه براي كاركرد طبيعي                 "ال به عنوان    ب

ه اي كه در يك جامعه بالست ممكن است در جامعه ديگر نباشد زيرا بال تنها                     ث تعريف شده است حاد     "باشد
ساير تعاريف، منعكس كننده نظرات      .  دهنگامي روي مي دهد كه جامعه نتواند اثرات آن بر مردم را جبران كن                 

نسان  ا رويدادي:  بال را اينچنين تعريف مي كنند        سازمان بهداشت آمريكا  سازمان هاي مختلف مي باشند مثال       
ساخت يا طبيعي كه موجب گسست عمده اي در ارائه خدمات مربوط به سالمت و تهديدي بزرگ و بالفاصله                        

تعريف .  بتال نياز به كمك خارجي براي پاسخ دهي به آن وضعيت دارد           نسبت به سالمت عمومي مي گردد و كشور م       
كه به جد، اقتصاد كشور را بر        دت محدود  م يك رويداد غير منتظره در يك     :   از باليا بدين گونه است     بانك جهاني 
 .هم مي زند

ير باليا بر   اليا مي توانند منشاء طبيعي يا تكنولوژيك داشته باشند، اگر چه عوامل تكنولوژي اغلب تاث                 ب
  بالياي طبيعي در طبقه بندي بين المللي بيماري ها       براي  .  انسان را تشديد مي كنند مثل طراحي و ساخت مسكن          

ICD-10 ـ  بهمن،    3 ـ  آتشفشان     2 ـ  زلزله     1:  ر زيرعنوان نيروهاي طبيعي اين طبقه بندي صورت گرفته است          د 
 مثل گردباد، تندباد، موج هاي بلند ناشي از طوفان،              ـ طوفان هاي شديد    4رانش زمين يا ساير حركات زمين          

 ـ ساير   6 يا ذوب يخ ها و برف،       نوفا ط به عنوان اثر مستقيم يا ديررس     :   ـ سيل  5باران هاي سيل آسا، كوران برف      
خشكسالي، بيابان زايي، آتش سوزي جنگل ها، هجوم ملخ ها و           .  موارد و ازجمله نيروهاي غيراختصاصي طبيعت       

 .وقايع ديگر را مي توان در ليست بالياي طبيعي قراردادبسياري از 

در حالي كه   .   امروزه خشكسالي و سيل مي باشند و به نظر مي رسد هر دو رو به افزايشند              ايع ترين باليا  ش
در بعضي  .  در بعضي كشورها تخريب طبيعت به دليل افزايش جمعيت مسئول عمده اين حوادث به شمار مي آيد                  

ر استفاده ها باعث اين امر      ايبينانه محيط زيست طبيعي براي انجام كارهاي كشاورزي يا س            ديگر تخريب كوته     
اني روي مي دهند ولي در اكثر موارد ردپاي عوامل انسان            همي گردد با اينكه بسياري از باليا به شكل حاد و ناگ            

دتي بر جمعيت دارند كه براي يك       ساخت يا آسيب به طبيعت را مي توان در آنها جست، بسياري از باليا تاثير درازم               
 .نسل و يا بيشتر باقي مي مانند
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  پيدميولوژيا ) 3
. يشتر مرگ و ميرها، جراحات و آسيب هاي ناشي از باليا در فقيرترين كشورهاي جهان روي مي دهد                   ب

 مناسب  محاسبه بار آسيب هاي غيركشنده ناشي از باليا اغلب دشوار است كه بخشي از آن به دليل فقدان تعريف                    
شورهاي در حال توسعه روي      ك براي اينگونه آسيب ها مي باشد بيشترين مرگ و مير ناشي از زلزله در قرن اخير در               

 با  1976 سال اخير، يكي زلزله تانگشان چين در سال           50بيشترين تعداد مرگ در طي        دو زمين لرزه با   .  داده است 
ده است و شايد بتوان تعداد كشتگان ناشي از زلزله بم در             كشته روي دا   66794 كشته و ديگري در پرو با        469/242

شايان ذكر است كه تقريباً نيمي از مرگ هاي ناشي از زلزله در             .   را در رديف سوم، قرار دهيم      1382نيمه دوم سال    
اده روي د ن  از مرگ ها در چين، ژاپن، ايران، پرو، تركيه، شوروي سابق، شيلي و پاكستا            %  80سطح جهان در چين و      

 .است
از كل آسيب هاي   %  40 نسبت به ساير انواع بالياي طبيعي باعث بيشترين خسارت مي شود و حدود               يلس

 20در آمريكا طي    .  يل خيزترين رود جهان است    س Hwang Ho  رود زرد يا  .  ناشي از باليا را سيل ايجاد مي كند       
ا دالر خسارت از بالياي طبيعي روي       ه زخمي و ميليارد   500  ,  000 مورد مرگ،    150  ,000، حدود   1970-90سال  

طالعات باليا در آسيا را بين   ا)  Asian Disaster Preparedness Center  (ركز آمادگي باليا در آسيا    م  .داده است 
 خالصه كرده و متذكر شده است كه در اين دوران، بيشترين مرگ ها ناشي از زلزله و                       1964-1986سال هاي  

 90د وقايع، كشته ها و افراد آسيب ديده در اثر بالياي طبيعي و تكنولوژيك در دهه                  روند تعدا .  طوفان ها بوده است  
 . ديده مي شود2 و 1ميالدي در نمودارهاي 

 1990-99 ـ روند بالياي طبيعي طي سال هاي 1نمودار 

يي ر آفريقا، بالياي مزمن نظير خشكسالي و قحطي بيش از بالياي حاد مثل زلزله و طوفان آسيب زا                     د

موارد آسيب ديده

موارد مرگ

 باليا
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 4000پال هند با    واز بالياي انسان ساخت و مصنوعي مي توان به فاجعه انفجار كارخانه توليد حشره كش در ب               .  دارند
 مجروح و فاجعه اتمي چرنوبيل      5000 كشته و    400 مجروح، انفجار گاز در مكزيك با         50000نفر كشته و حداقل     

ي از باليا موجود است اما مطالعات اپيدميولوژيك معدودي         با اينكه اعداد و ارقام زياد     .  در شوروي سابق اشاره نمود    
 .براي شناخت عوامل خطر انجام شده است

 1990-99 ـ روند حوادث تكنولوژيك، طي سال هاي 2نمودار 
 
ريختن ساختمان ها، شكل و نوع       ه عنوان مثال مي توان به بررسي عوامل موثر در مرگ پس از فرو                ب

ا طراحي ساختمان، عوامل موثر در زنده ماندن پس از باليا، مناسب ترين وسايل براي                    ضايعات و رابطه آنها ب     
ت مناسب چه براي     داخال م عمليات نجات و آمادگي اورژانس و ساير عواملي كه مي توانند براي برنامه ريزي                 

 . آنها، اشاره كردكاهش عوارض و چه براي پيشگيري از ضايعات

  ضعيت ايرانو
 ميليون نفر و رشد ساالنه       71 متر مربع، جمعيتي بالغ بر        1648000يران از مساحت    مهوري اسالمي ا  ج

از %  90رخوردار است   ب)  %73  ( سال و ميزان با سوادي      5/68ميد به زندگي در بدو تولد         ا)  8/7  (جمعيت معادل 
از نظر  .  ر مي باشد ر هزار نف   د 35-54  جمعيت از آب آشاميدني سالم برخوردارند و ميزان مرگ و مير زير پنج سال آن              

تنها در دهه گذشته زلزله هاي ويرانگري در        .  جغرافيايي، ايران در منطقه اي بسيار مستعد به باليا قرار گرفته است            
سان، قزوين و بم، روي داده است كه آمار زيان هاي اقتصادي و انساني ناشي از آن ها ارقام                     اگيالن، زنجان، خر  

 به داليل توپوگرافي و تنوع آب و هوايي، بارش هاي سنگين در كشور روي                همچنين.  نجومي را تشكيل مي دهند   
له با سيل هاي   سامي دهد كه در كنار تخريب پوشش گياهي و عدم رعايت حريم مسيرهاي جريان آب، تقريباً همه                  

 مچنين به دليل ورود گسترده پناهندگان از        ه  .مخرب و آسيب هاي فراوان ناشي از آن دست به گريبان است              

حوادث

موارد مرگ
 ديدهموارد آسيب
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 .كشورهاي همسايه در طي دو دهة گذشته كشور ايران بزرگترين تعداد پناهندگان در دنيا را دارا بوده است
كه مديريت واحد آن ها در سطح        عهده دارند   ازمان هاي دولتي متعددي مسئوليت برخورد با باليا را به         س

از ميان سازمان هاي درگير در مديريت       .  شداستان و استانداري ها به عهده ستاد مقابله، با حوادث غيرمترقبه مي با            
 هفته اول پس    6حوادث مي توان به جمعيت هالل احمر اشاره كرد كه از ارگان هاي اصلي كمك رساني انساني در                  

 . كه به شكل طبيعي اين وظيفه بيش از اين مدت نيز ادامه مي يابدستاز وقوع باليا

 ديريت باليام ) 4

 رويكرد جامعه مدار) لفا
 توجه بين المللي نسبت به رشد فزاينده آسيب پذيري مردم از منابع و خطرات طبيعي                  80 اواخر دهه    رد

قطع نامه اي را به تصويب رساند كه در آن          1989افزايش يافت به گونه اي كه مجمع عمومي سازمان ملل در سال             
ـ                         International Decade forدهه آخر قرن بيستم را به عنوان دهه بين المللي كاهش بالياي طبيعي 

Natural Disaster Reduction (IDNDR  (در بيانيه گفته شده كه هدف از        .  عالم كرد ا  IDNDR اهش  ك
مرگ ها، آسيب به منابع و از هم گسيختگي هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بالياي طبيعي نظير زلزله، طوفان ها،                   

 خشكسالي و ساير تغييرات طبيعي با منشاء آب و هوايي از               سيل، رانش زمين، آتشفشان، گردبادها، يورش ملخ،       
 .حال توسعه مي باشد رطريق فعاليت هاي هماهنگ بين المللي بويژه در كشورهاي د

است نظير هر مشكل تهديدگر سالمتي، رويكرد پيشگيرانه به باليا هزينه ـ                 ه هر حال آنچه كه مسلّم      ب
 رويكردي ادغام يافته براي تمام انواع باليا، موجب كاهش نگرش             در پيش گرفتن  .  فايده بخش ترين خواهد بود    

 :  فاز است5سنده نكردن به نجات پس از حادثه مي شود اين رويكرد داراي بو ) Fatalistic (جبري
   شامل برنامه ريزي، آمادگي، پيشگيري:فاز پيش بيني    ـ1
   خبررساني به موقع به هنگام وقوع حادثه:فاز هشدار    ـ2
  جهت موفقيت در اين مرحله بايد مردم محلي از قبل براي ايفاي اين نقش آماده باشند:فاز نجات    ـ3
  بعد از حادثه امل كمك هاي اورژانسي ش)Relief(  :فاز آرام سازي   ـ4
 . اين مرحله بايد در هماهنگي كامل با فرايند كلي توسعه باشد:فاز بازتواني    ـ5
 

حادثه به سمت برنامه ريزي و       بخش بر حركت از سوي اقدامات بدون مقدمه بعد از          اكيد اصلي در اين     ت
ر د)  Surveillance  (براي برنامه ريزي جهت پيشگيري بايد از يك سيستم مراقبت         .  آمادگي قبل از حادثه مي باشد    

ن سيستمي  با ايجاد چني  .  مرحله نجات، همچنين از پژوهش هاي از قبل طراحي شده در اين مرحله بهره جست                 
 .مي توان از ارائه خدمات مناسب به قربانيان سوانح اطمينان حاصل كرد

ن سازي در زمين هاي    اويكرد پيشگيرانه ديگر در كاهش مرگ و مير ناشي از زلزله، محدوديت ساختم              ر
 .ناامن و پيش بيني راه هاي تخليه سريع براي زمان زلزله قبل از فرو ريختن ساختمان باشد
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 ي از بالياسطوح پيشگير

 سازمان ملل در    سطح محلي ر  د .يشگيري از باليا مي تواند در سطح محلّي، ملّي يا بين المللي انجام شود           پ
 جزوه اي براي ساخت ساختمان هاي كم هزينه و مقاوم به زلزله و گردباد منتشر كرده و يونسكو نيز                      1975سال  

ه اموري مثل ادغام پيشگيري از باليا در برنامه          تر ب  در سطوح باال   .مطلب مشابهي براي مدارس فراهم كرده است      
 .ر در مورد مكانيسم هاي پيشگيري از باليا مي توان اشاره كردشهكلّي توسعه و برنامه ريزي براي يك 

از طريق گسترش مشاركت شهروندان در ايجاد و حفظ جوامع با پايداري باال در                 موزش، در كاهش باليا   آ
استفاده هوشمندانه و ابتكاري از رسانه ها در اين ميان نقش سازنده اي خواهد                .  داردبرابر حوادث، نقش كليدي      

-Activity  (فعالي  به عنوان مثال وسايلي مثل فيلم و ويدئو بيش از نوشته و كاغذ، موثرند و يا آموزش ها                 .  داشت
based Learning (ر خود را اثبات كرده اندظير برگزاري راه پيمايي يا رقابت هاي ترسيم پوستر، تاثير بيشتن. 

ستفاده از تكنولوژي هاي مدرن مثل اينترنت در بهبود روش شناسي آموزش، مشاركت شهروندان و                    ا
مه آموزشي بايد شامل آموزش معلّمين در تمام سطوح           ابرن.  تصميم گيري در شرايط بحراني مي تواند موثر باشد         

 .تمداران و رسانه ها نيز الزامي استلجستيك و درگيري سياس باشد و حمايت سازمان يافته و
. ركت فعال جوامع محلي و سازمان ها يك جزء اساسي در موفقيت سياست و برنامه كاهش بالياست                  ش

موفقيت تجارب مرتبط در اين زمينه در آفريقاي جنوبي و آمريكاي التين در القاء تفكر كاهش خطر در سطح                         
كشورهاي در حال   ر  جوامع آسيب پذير بويژه د    .  محتوم نيست جوامع نشان داده كه آسيب پذيري، يك سرنوشت          

 .  براي اجتناب از آسيب هاي ناشي از باليا دارند" ناديده گرفته شده اي"توسعه منابع فوق العاده و 
 

  بناي جامعه در كاهش خطرات باليا مفوايد رويكرد بر

ز آنجايي كه مردم محيط خود را        ا  . باليا هستند   جوامع، سرشار از تجارب كنار آمدن و آمادگي براي مقابله با              ـ 1
 مي شناسند، بيش از ديگران قادر به پيش بيني وقايع نامطلوب مي باشند

 روش هاي تطابق جوامع، در طول زمان ايجاد شده اند و لذا بهترين روش ها از نظر محيط سياسي، اقتصادي،                      ـ 2
 اجتماعي و فرهنگي هستند

 ت به شكل بالقوه پايدارتر و موثرتر از ساير عوامل ايجاد حركت مي باشند انگيزش جوامع براي حرك ـ3
 ادثه از بين ببرند ح جوامع توانمند شده مي توانند بعضي علل آسيب پذيري را قبل از بروز ـ4
 اگر وضعيت و توانايي زنان در تطابق با باليا در نظر گرفته شود اثربخشي فعاليت، افزايش چشمگيري خواهد                      ـ 5
 .افتي
 
   وانع رويكرد جامعه مدارم

 فكر قرباني وابسته يا فرهنگ دهنده ـ گيرنده در باليات ) 1
  قدان مشخصات جامعه مدني در اكثر كشورهاي در حال توسعهف ) 2
  اصله بين مديريت در سطوح ملي يا محليف ) 3
 دم استفاده از اطالعات به عنوان جزئي اساسي در كاهش آسيب هاع ) 4
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  برنامه خانواده   ـب
اين امر مي تواند باعث شود خانه خود را         .  اليا معموال به شكل ناگهاني و در حالت غفلت روي مي دهند           ب

در چنين موقعيتي اگر آب، برق، گاز و تلفن قطع شده باشد            .  نيم و يا گاهي در منزل خود زنداني شويم         ك سريعا ترك 
معموال بعد از حادثه در محل حضور مي يابند، اما مسلما نخواهند           مسئولين محلي و كاركنان نجات      .  چه خواهيد كرد  

 .توانست به همه آسيب ديده ها به موقع كمك رساني كنند
با برداشت گام هايي كه    .  انواده ها مي توانند و بايد با آمادگي قبلي و با كار گروهي از عهده باليا برآيند                 خ

بهترين و مهمترين   .  امه خانوادگي آمادگي بالياي خود را تنظيم كنيد        ذيال به آنها اشاره مي شود شما مي توانيد برن        
 .محافظ و مسئوليت شما اين است كه بدانيد چه بايد بكنيد

 
 ستجو كنيد كه احتمال وقوع چه حادثه اي در محيط شما بيشتر است ـ  ج1

به يا سازمان آتش    با سازمان هاي مرتبط مثل جمعيت هالل احمر، ستاد مقابله با حوادث غيرمترق              )  لفا
 نشاني تماس بگيريد

 آمادگي هاي مورد نياز براي هركدام از حوادث را پرس و جو كنيد) ب
 سئوال كنيد و از اينكه پس       "اگر وجود داشته باشد   "در مورد عالئم و روش هاي هشدار اين سازمان ها         )  ج

 از شنيدن اين عالئم چه بايد كرد نيز بپرسيد
ه با حوادث در محل كار خود و يا مدرسه، كودكستان و يا هر جايي كه خانواده تان                  در مورد برنامه مقابل   )  د

 .به سر مي برند سئوال كنيد
 
 يك برنامه حادثه درست كنيد ـ  2

  با خانواده خود بحث كنيد كه چرا نياز به تهيه اين برنامه داريد)لفا
برنامه تان به گونه اي باشد     .  كانتان توضيح دهيد  طر آتش سوزي، تغييرات شديد آب و هوايي و زلزله را براي كود             خ

 كه در آن مسئوليت ها و كارها تقسيم شده باشد
 باليايي را كه بيشترين احتمال وقوع را دارند به بحث بگذاريد و توضيح دهيد كه در هر مورد چه بايد                      )ب

 كرد
 : دو مكان را براي مالقات پس از حادثه انتخاب كنيد) ج

 ون خانه پس از اورژانس هاي ناگهاني مثل آتش سوزي بالفاصله بيرـ1
مثال منزل  "ت به خانه وجود نداشته باشد       ش خارج از محيط منزل در صورتي كه امكان بازگ          ـ2
 تلفن و آدرس اين محل را همه اعضاي خانواده بايد داشته باشند. "مادر بزرگ

 كه نقش نقطه تماس خانواده شما را           بخواهيد "ترجيحا دور از محله خود     " از يكي از آشنايان خود        )د
 اعضاي خانواده بايد با وي تماس بگيرند و اطالع بدهند كه كجا هستند. بپذيرد

 . روشن سازيد كه هنگام تخليه منزل هركس چه بايد بكند)ه
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   چك ليست زير را تكميل كنيد ـ3

 تلفن هاي تماس اورژانس را به شكل مكتوب داشته باشيد) لفا
  و نحوه درخواست كمك را آموزش دهيد125 ، 110 خود طرز تماس با به كودكان) ب
 م اعضاي خانواده نشان دهيد كه چگونه و كي آب، گاز و برق را قطع كنندابه تم) ج
 وضعيت بيمه خود، خانواده و منزلتان را چك كنيد) د
 وزيدبه اعضاي خانواده نحوه استفاده و محل نگهداري از كپسول آتش نشاني را بيام) ه
 در همه جاي خانه از گيرنده هاي حساس به دود استفاده كنيد بويژه در محل اتاق خواب ها) و
 يك مجموعه كمكي حادثه را فراهم كنيد) ز
 بهترين راه براي گريز از منزل را در مواقع اورژانس شناسايي كنيد) ح
 در كالس هاي كمك هاي اوليه و احياء قلبي ـ ريوي شركت كنيد) ط
 .اط امن براي هر نوع حادثه را در منزل مشخص كنيدنق) ي

 
   برنامه خود را تمرين كنيد ـ4

  ماه از كودكان خود آزمون بگيريد و ماهانه حس گرهاي دود منزل را چك كنيد6هر ) لفا
 تمرين تخليه در موقع آتش و اورژانس را انجام دهيد) ب
  ماه جايگزين سازيد6 شده را هر  ماه و غذاهاي ذخيره3منابع آب ذخيره شده را هر ) ج
 .كپسول هاي اِطفاء حريق را مطابق دستورالعمل سازنده دوباره شارژ كنيد) د

 مك به همسايه ها   ك
با همسايه ها در طراحي نقشه اي براي        .  مكاري با همسايه ها مي تواند مال و جانتان را نجات بخشد            ه

مثال پزشكي  "يتان را    هامهارت اختصاصي همسايه  .  كت كنيد كمك به يكديگر تا رسيدن كمك به هنگام حادثه شر         
 . شناسايي كنيد و بدانيد كه كداميك از همسايه ها ناتوانند و به كمك ويژه احتياج دارند"يا فنّي

  فع خطرات در منزلر
هر چيزي بتواند حركت    .  ين يك حادثه، اشياء معمولي در خانه مي توانند موجب آسيب و جراحت شوند              ح

مثال يك كتري برقي يا يك       .  بيافتد، بشكند و موجب آتش سوزي شود يك خطر خانگي محسوب مي شود             كند،  
 .الي را ثابت كنيدتمخانه خود را حداقل سالي يك بار از اين نظر بررسي نموده و لوازم خطرناك اح. كتابخانه

 ه هنگام وقوع باليا چه بايد كرد؟ب
 
  اگر وقت كافي داريد) لفا

  گاز را ببنديدـ آب، برق و1
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 مي بگذاريد كه كجا مي رويدا پيغـ2
  به راديو گوش دهيدـ3
  لباس مناسب برداريدـ4
  درب منزل را قفل كنيدـ5
  از راه هاي مطمئن و وسايل پيشنهادي مسئولين استفاده كنيد و ميانبر نزنيدـ6
 
  اگر سانحه به شما آسيب رسانده است) ب

 مطابق نقشه خود عمل كنيد خونسردي خود را حفظ نموده و ـ1
  آسيب ها را بررسي كنيدـ2
  كمك هاي اوليه را فراهم نموده و به افراد شديدا آسيب ديده كمك كنيدـ3
  براي دريافت اخبار و دستورات به راديوي باطري دار خود گوش دهيدـ4
  آسيب هاي منزل را چك كنيدـ5

  يا كليدهاي برق استفاده كنيدتنبودن از كبرياز چراغ قوه استفاده كنيد و در صورت مشكوك ) لفا
بدنبال استشمام بوي گاز باشيد بويژه در نزديك اجاق گاز و در صورت استشمام آن سريعا شير اصلي                   )  ب

 را ببنديد، پنجره ها را باز كنيد و همه را از خانه بيرون كنيد اين كار را براي تجهيزات مشابه انجام دهيد
 افي آب اطمينان حاصل كنيداز داشتن مقادير ك) ج
 از خطوط آسيب ديده برق دوري كنيد) د

 ) Family Disaster Supplies Kit (جموعه كمكي حادثه براي خانوادهم
ادثه هر زمان و هر جا مي تواند رخ دهد و وقتي اين اتفاق بيفتد ممكن است وقت كافي براي واكنش                       ح

مامورين امداد معموال بعد از حادثه در صحنه        .  ي روزها قطع مي شود   ارآب، برق، گاز و تلفن ب     .  مناسب نداشته باشيد  
آيا خانواده شما آمادگي الزم براي مقابله با چنين            .  اما مسلما بالفاصله به همه افراد نمي رسند        .  حضور مي يابند 

 . شرايطي را دارد؟ يكي از راه هاي آمادگي براي مقابله تهيه مجموعه كمكي حادثه است
آب، غذا، كمك هاي اوليه،    :  سي وجود دارد كه شما بايد اقدام به ذخيره سازي آنها بكنيد              زء اسا  ج شش

 : لباس و پوشش هاي خواب، وسايل و لوازم اورژانسي و موارد ويژه
گاه داريد از ظروفي كه اوراق يا شكسته         ن  آب را در ظروف پالستيكي نظير بطري هاي پالستيكي آب         :بآ

ير يا بطري هاي شيشه اي استفاده نكنيد يك فرد با فعاليت طبيعي نياز به نوشيدن                  مي شوند نظير كارتن هاي ش    
كودكان، .   برابر افزايش دهد   2هواي گرم و فعاليت فيزيكي مي تواند اين مقدار را به           .   ليتر آب در روز دارد     2حداقل  

به طوري كه   .   ليتر آب ذخيره كنيد    4يماران احتماال به مقادير بيشتري نياز دارند به ازاي هر نفر              ب مادران شيرده و  
  ماه يك بار آب را تعويض كنيد3قابل توصيه است كه هر .  روز آب ذخيره داشته باشيد3براي 

 انتخاب كنيد كه نياز     اذاهايي ر غ  . روز غذاي فاسد نشدني در منزل نگاه داري كنيد         3 حداقل به اندازه     :ذاغ
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غذاهايي را انتخاب كنيد      .  "يا كمي آب داشته باشد    "نداشته باشد   به يخ زدن، آماده كردن، ريختن و همچنين آب           
 .كه سبك و فشرده باشند نظير گوشت، ميوه و سبزي هاي كنسرو شده

  عبه كمك هاي اوليهج
اين جعبه ها بايد شامل اين موارد       .  راي منزل و خودروي خود جعبه كمك هاي اوليه جداگانه آماده كنيد            ب

 : باشند
  نسمان با چسب در اندازه هاي مختلف باندهاي پا ـ1
   سنجاق هاي قفلي جهت اتصال وسايل پوشاننده ـ2
   مواد تميز كننده مثل صابون ـ3
 )  جفت2( دستكش هاي التكس  ـ4
 )  عدد6 تا 4( اينچي 2 گاز استريل  ـ5
 )  عدد6 تا 4( اينچي 4گاز استريل  ـ 6
 )  عدد3( گوش 3 باندهاي  ـ7
 آسپيرين يا ساير ضددردهاي غيرآسپريني، داروهاي ضداسهال ـ ضداسيد: نسخه نياز ندارد داروهايي كه  ـ8
   قيچي، سرسوزن، موچين، حوله ـ9

  آنتي سپتيك، ترمومتر ـ10
   نرم كننده مثل وازلين ـ11

  وازم و تجهيزاتل
  وازم صرف غذا و ظروف پالستيكي ل ـ1
  تابچه آمادگي شرايط اورژانس ك ـ2
  ي باطري دار با باطري هاي اضافياديو ر ـ3
  راغ قوه و باطري اضافي چ ـ4
  ول نقد يا چك پول پ ـ5
  ر بازكن غيربرقي و يك چاقوي كاربردي د ـ6
  پسول آتش نشاني در اندازه كوچكك ـ 7
  چار بستن شير گاز و آب آنبردست، ا ـ 8
  ناب ط ـ9

 طب نما ق ـ10
  )داخل محافظ ضد آب(بريت  ك ـ11
   فريل آلومينيوم ـ12
 اغذ و مداد ك ـ13
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  وزن و تيغ س ـ14
  وت س ـ15
  قشه منطقه ن ـ16
  وازم بهداشت شخصي ل ـ17
 دعفوني كننده ها ض ـ18
  لر خانگي براي آب ك ـ19
  ك دست لباس كامل مناسب ي ـ20

   ـ براي شيرخواران21
  ير خشك شـ
  وشك پـ 
  يشه شـ
 اروها دـ

   براي بزرگساالنـ 22
 اروهاي قلبي و فشارخون باال دـ
  اير داروهاي تجويزي سـ

  مدارك مهم خانواده ـ 23
 : در كيسه هاي ضد آب

  ناسنامه، پاسپورت، كارت هاي اعتباري، كارت واكسن شـ
  سناد و مدارك منزل و ساير اسناد مهم اـ

 نده را در جايي قرار دهيد كه همه خانواده به آن دسترسي داشته باشعاين مجمو •
 نمونه كوچك تري از اين مجموعه را در ماشين خود قرار دهيد •
 سالي يك بار در مورد محتويات ضروري مجموعه تجديد نظر كنيد •
 .اجناس تعويضي مثل باطري ها و داروها را قبل از مدت انقضاء جايگزين كنيد •

  امين آب در شرايط اورژانس   ت
اگر از نظر آب مشكل     .  از اولويت بااليي برخوردار است    سترسي به مقادير كافي آب در مواقع اورژانس          د

وجود دارد هيچ گاه آن را جيره بندي نكنيد، به اندازه نياز روزانه خود مصرف كنيد و براي فرداي خود در جستجوي                       
 .ما مي توانيد با كاهش فعاليت بدني و سرد كردن محيط، مصرف آب را به حداقل برسانيدش. منابع آب باشيد

 
  ابع پنهاني آب در خانه  منـ

ر صوت كمبود دسترسي به منابع آب تميز، شما مي توانيد از آب ديگ شوفاژخانه، آب موجود در لوله ها و                   د •
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به عنوان آخرين منبع استفاده از آب موجود در فالش تانك دستشويي ها               .  آب قطعات يخ استفاده كنيد     
 .توصيه مي شود

لوله ها در اثر شكستگي و نشت شنيديد شير فلكه اصلي آب منزل را             گر گزارشي از آلودگي آب ارسالي به        ا •
 .ببنديد

  سه راه براي بهداشتي كردن آب
راه هاي زيادي  .  كيزه و قابل مصرف گردد    اصوال هر آبي كه در بهداشتي بودن آن اطمينان نداريد بايد پ             ا

بخاطر داشته  .  اه، تركيبي از آنهاست   براي خالص كردن آب وجود دارد كه هيچ يك كامل نيستند و اغلب بهترين ر               
 .باشيد كه قبل از خالص كردن اجازه بدهيد ذرات معلق موجود در آب رسوب كند

راي ايجاد طعم بهتر براي     ب  . دقيقه بجوشانيد  3-5آب را به مدت     .   مطمئن ترين راه است    : جوشاندن ـ1
 .هي طعم بد آب جوشيده از بين برودآب آن را بين دو ظرف تميز مرتبا جابجا كنيد تا از طريق اكسيژن د

.  درصد هيپوكلريت سديم استفاده كنيد      25/5 تنها و تنها از مايع بليچ خانگي يا            : ضدعفوني كردن  ـ2
چنانچه هنگام مصرف، بوي خاصي از اين ماده را         .   دقيقه صبر كنيد   30ه بريزيد و    ر قط 16 ليتري   4براي هر گالن    

 . دقيقه صبر كنيد15ر كنيد و مجددا استشمام نكرديد مقدار قبلي را تكرا
 ظرفي را به شكل نيمه از آب پر كنيد در آن را به شكل وارونه روي آن قرار دهيد و ظرف                          : تقطير ـ3

به اين ترتيب در ظرف دوم آب        .   دقيقه بجوشانيد  20ديگري را به دستگيره در آن آويزان كنيد و آب رابه مدت                
 .سالم تقطير شده خواهيد داشت

  وهش در سوانحژپ ) 5
 : مينه هاي پژوهشي در مورد باليا را به موارد زير، مي توان تقسيم كردز
   مهندسي زلزله شهريـ1
  مهندسي بادـ2
  مهندسي ساختمان  پيشگيري از باليا درـ3
   امنيت حمل و نقل شهريـ4
   مديريت پس از سوانحـ5
   طراحي ماشين آالت پيشرفته براي عمليات نجاتـ6
احي نظام مراقبت و پژوهش هاي از پيش آماده در مورد رابطه متغيرها و مرگ و مير و جراحات پس از                           طر ـ7
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