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تاریخچه اپیدمیولوژي 

كه اپیدمیولوژي سابقه چند صد ساله دارد و رشته اي است

از جامعه شناسي، جمعیت شناسي، آمار و سایر رشته ها 

اي گلچین شده و بنابراین، تاریخچه آن با سایر رشته ه

علمي درهم تنیده شده است 

ته در قرن نوزدهم الیاف اپیدمیولوژي درهم بافته شد و رش

مجزایي با فلسفه و مفاهیم و روش هاي خود بوجود آمد، 
.قبل از قرن نوزدهم چنین رشته مستقلي وجود نداشت
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اپیدمیولوژیست هاي قرن نوزدهم كه با مشاهده الگو هاي بیماري
ن جامعه تحریك شده بودند، روش هایي را براي بررسي علل ایدر

.بیماري ها و پیشگیري از آن ها ابداع كردند

 ن با پیشرفت میكروب شناسي ای1890و 1880سپس در دهه هاي

ست ها كانون توجه به سوي جمعیت تغییر كرد و توجه اپیدمیولوژی
تماس فردي از رویداد بیماري در جامعه به انتشار باكتري ها در

.منحرف شد

رشته در اوایل و اواسط قرن بیستم با ورود جمعیت شناسان به این
.مجددا اپیدمیولوژي احیا شد
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ریشه منطقي بررسي هاي اپیدمیولوژي نوین در تكامل
:است كه نشان داد1600علمي دهه 

اضي رفتار منظم جهان فیزیكي را مي توان با روابط ری
بیان نمود

گر بسیاري از دانشمندان قرن هفدهم استدالل مي كردند كه ا
حلیل بتوان با روابط ریاضي، جهان فیزیكي را توصیف، ت

ي و درك كرد، باید روابط مشابهي نیز در جهان بیولوژیك
ته شناخ"قوانین میرایي"وجود داشته باشد كه به عنوان 

. شد
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قوانین میرایي

ان عبارت هاي كلي راجع به ارتباط هاي بین بیماري و انس
.است كه با مرگ، خودنمایي مي كند

 تي و بود كه بطور كمی  جدول عمراین قوانین اساس تشكیل
.ریاضي بیان مي شد

كامل با این مبناي فلسفي مطالعه هاي اپیدمیولوژي سیر ت
.خود را آغاز نمودند

،با توجه به جنبه هاي خاص بیماري نظیر همه گیري ها
ن در واقع با ای. وضع شود"قوانین همه گیري"تالش شد 
.  درك شدنظریه ُمسري بودن بیماريروش 
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(John Grant)گرانت

 كتاب مشاهده هاي طبیعي و سیاسي را 1662در سال
منتشر كرد كه سیاهه میرایي براساس آن بود و كاري 
ت پیشگام در مطالعه مقایسه اي میرایي و ابتال در جمعی

.هاي انساني بود

ي گرانت با مرتب كردن سیاهه هاي میرایي، استنتاج های
راجع به میرایي و باروري در جمعیت هاي انساني نمود و
و متوجه تولد زیادتر نوزادان پسر، مرگ زیاد شیرخواران

.تغییرات فصلي در میرایي شد
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...(John Grant)گرانت

گرانت سعي كرد علل میرایي از بیماري هاي  حاد و مزمن

را از هم متمایز سازد و تفاوت هاي شهري ـ روستایي در 

.میرایي را مشخص نماید

 را جدول عمروي از داده هاي گردآوري شده نخستین

ساخت و تجربه میرایي را به صورت عدد، درصد یا 
.احتمال زنده ماندن یا مردن در طول زندگي بیان كرد
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... (John Grant)گرانت

 رایيقانون می"گرانت متوجه شد كه با چنین جدولي میتوان"

را ساخت و پیشنهاد كرد هر كشوري باید جدول هاي 

مشابهي تهیه كند تا بتوان آن ها را با هم مقایسه نمود و
را ساخت قانون كلي میرایي
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 و اوایل دهه 1600با ایجاد اصول ریاضي در اواخر دهه

.نظریه هاي گرانت تصحیح شد و توسعه یافت1700

 نیز پدیدار گشت ونظریه مقایسه گروه هادر این دوره

یي به گروهي اطالق مي شد كه با آن قوانین میراگروه شاهد

.  را مي توان آزمود( تجربه یا مطالعه)متفاوتي 

این تكامل در اواسط قرن هیجدهم دو مطالعه بخاطر

ود، اپیدمیولوژي با ارزش كه هریك در نوع خود بي نظیر ب
. منتشر شد
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 (James Linds)جیمزلیند

1747

 او با مشاهده هاي اپیدمیولوژي راجع به علت و درمان

فرضیه هایي ساخت و تصمیم گرفت ایناسكوربوت
.  ارزیابي كنداپیدمیولوژیکرا به شیوه فرضیه ها
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 (Daniel Bernoulli)برنوليدانیل 

1760

ه مایه برنولي با ارزیابي شواهد موجود، نتیجه گیري كرد ك

كوبي در مقابل آبله، حفاظت و ایمني مادام العمر ایجاد 

.مي نماید

وي با استفاده از یك جدول عمر كه با جدول عمر امروزي

م چندان تفاوتي نداشت، مشخص كرد مایه كوبي در هنگا
.  تولد، امید به زندگي را افزایش مي دهد
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اپیدمیولوژي در قرن نوزدهم 

ر انقالب فرانسه در اواخر قرن هیجدهم تاثیر به سزایي ب

اپیدمیولوژي داشت و توجه اندیشمندان را به

(Public health)بهداشت عمومي

(Preventive medicine)پزشكي پیشگیري

اري جلب كرد و در نتیجه ایجاد روش هاي اپیدمیولوژي بیم
.  ها را تسهیل نمود
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الكساندرلوئیسپیرچارلز

(Pierre Charlese Alexandre Louis)

 ه هاي مقایسه گروویژگي كه كارلوئیس را متمایز مي ساخت

.بودافراد

 چندین مطالعه مشاهده اي انجام داد كه ( 1836)لوئیس

در درمان همة بیماري حجامتمشهورترین آن ها نشان داد 

ها موثر نیست و در نتیجه این روند در حال افزایش را 

.معكوس نمود
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الكساندرلوئیسپیرچارلز

(Pierre Charlese Alexandre Louis)

 در باره 1837كار دیگر وي توصیه اي بود كه درسال

.  مطرح كرد و نشان دادارثي بودن سلپرسش 

ول براي اینكه پرسشي بطور رضایت بخش مطرح شود، جد"

الزم مي باشند، كه تعداد برابري( جدول عمر)هاي میرایي 

از افرادي را كه از پدر و مادر مسلول متولد شده اند با 
".  حالت مخالف مقایسه مي كند
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 یك ، اپیدمیولوژیست فرانسوي، فقدان1800در اواسط دهه

نظام آماري كه اطالعاتي راجع به سالمت مردم فراهم نماید

.را مطرح كرد

 ویلیام فار(William Farr ) و ویلیام آگوستوس گي

(William Augustus Guy ) از دانشجویان لوئیس بودند

كه رهبري این رشته را در دست گرفتند و به عنوان 

فعالیت در فعالیت اپیدمیولوژي و سایر"پزشكان بهداشتي"
. هاي بهداشت عمومي درگیر شدند
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جنبش اپیدمیولوژي 
(پزشكان بهداشتي)

 مركز فعالیت اپیدمیولوژي 1845و 1835در سال هاي

از پاریس به لندن منتقل شد 

پزشكان لندن و سایر نقاط انگلستان براي حل مسایل

.ندبهداشتي آن روز از روش هاي عددي لوئیس استفاده كرد

 و هم در جهت پیشگیريفعالیت هاي آن ها هم در جهت

له، بود و شامل ارزیابي بیولوژي كارآیي واكسن آبدرمان

لف طبابت هاي خاص، و تجربه ابتال و میرایي شاغالن مخت
.  بود
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دفتر كل ثبت احوال 

د، دفتر كل ثبت احوال به عنوان مركز ثبت اطالعات تول

ان به تصویب مجلس انگلست1836مرگ و ازدواج در سال 

. رسید و رسما تاسیس شد

نخستین گزارش سالیانه آن داده هایي را نشان مي داد كه

ده براي تجارت شركت هاي بیمه عمر گردآوري و تحلیل ش

.بود

ود و ولي در گزارش دوم آن، ویلیام فار رئیس این دفتر ب
، هدایت كرد بهداشت عموميكانون توجه آن را به سمت 
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...دفتر كل ثبت احوال

خ این دفتر حقایق آماري را فراهم كرد كه اغلب براي پاس

.به مسایل بهداشت عمومي الزم بود

 ر را مشخص كرد كه دمفهوم مراقبت میرایيهمچنین فار

د تا آن داده هاي میرایي بطور مرتب بازبیني و تحلیل مي ش

.  تغییرات بهداشت عمومي را مشخص نماید

 داده نخستین استفاده منظم از آمار حیاتي واین فعالیت ها

دیگر را براي مقاصد اپیدمیولوژيهاي جمعیت شناسي
ارائه نمود 
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انجمن اپیدمیولوژي لندن 

 ود، بتعیین علت وباهدف اصلي انجمن اپیدمیولوژي لندن

.ولي فعالیت هاي آن به سرعت گسترش یافت

دلیل 1853در سال مایه كوبي آبلهگزارش آن در باره ; مثال 
د اصلي تصویب قانون اجباري مایه كوبي در آن سال بو



22By: Dr Mirzaei

( (John Snowجان اسنو

 در لندن 1848ـ1854درسال هاي وبا بررسي رویداد
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 (William Bud)ویلیام بود

 ،را ه حصببا روش مطالعه اپیدمیولوژي تا حدودي متفاوت

.  شایع شده بود1857ـ1873بررسي كرد كه بین سال هاي 

"تب مسري یا خود"نتیجه گیري كرد حصبه یك " بود

است كه خودنمایي مشخص آن اختالل روده اي"پیشرونده

است و موارد مسري كه با آن تب منتشر مي شود عمدتا از

.روده بیماران دفع مي شود

 شناخته شد1880باسیل حصبه در سال  .
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انقالب باكتریولوژي 

 ون هاي گوناگعلت بیماريانقالب باكتریولوژي كه در آن

ن نسبت داده مي شد، در تكامل پزشكي نویباكتري هابه 

.تغییر عمده اي پدید آورد

 ،پرسش اصلي وقتي علت یك بیماري معلوم باشد

این است كه اپیدمیولوژي

.  چگونه بیماري منتشر مي شود
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...انقالب باكتریولوژي

ا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اپیدمیولوژیست ها ب
:ردیابي لحظه تماس با عفونت باین پرسش پاسخ مي دادند

ت یعني مبتالیان، بیماري را از كدام یك از افراد آلوده به عفون
گرفته اند؟

با این روش احتماال مي توان معلوم كرد چه كسي بیماري را وارد
لم جامعه كرده، بطوریكه تماس بین آن هایي كه آلوده اند و افراد سا

.را در جامعه به حداقل برساند

اي با دانستن علت بیماري از تخصص اپیدمیولوژي مي توان بر
.كنترل بیماري استفاده نمود

ت در این زمان تمركز بر جوامع كه جنبه اصلي اپیدمیولوژي عل
، بیماري بود
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تمركز بر جامعه دو باره برقرار شد

 در نیمه دوم قرن بیستم از طریق فعالیت هاي جمعیت

شناسان، جامعه شناسان و آمار شناسان، دو باره 

را بدست آورد اپیدمیولوژي تمركز بر جامعه

برخي از این دو باره جان گرفتن از مشاغلي در صنعت

د بیمه عمر سرزد، كه در آن توجه اقتصادي به افرادي مي ش
.  كه در بیشترین خطر مرگ و ابتال بودند
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ادگار سیدن استریكر

(Edgar Sydenstricker) 

م سیدن استریكر چند بررسي را سازماندهي كرد تا رژی

غذایي، ناخوشي ها، مسكن، شرایط بهداشتي و وضع 

1916اقتصادي خانواده هایي را تعیین كند كه در طي سال 

ندگي در جنوب كالیفرنیا در روستاهاي كارخانه نخ ریسي ز

.مي كردند

 الگرپاین مطالعه هاي اپیدمیولوژي گسترده علت بیماري
را روشن كرد و مداخله هایي را ممكن ساخت 
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برادفوردهیل
)Bradford Hill)  

 لیه او تحلیل آمار حیاتي، بویژه 1920در دهه كار او 

ي خصوصیت هاي جمعیت شناسي نظیر تفاوت در میرای

.بین ساكنان شهر و روستا بود

 تكامل كار آزمایي هاي بالیني شاهد دارسپس وي در

.  موثربود

 ر را دنقش سیگار كشیدنهمچنین وي از رهبراني بود كه
.  تعیین نمودسرطان ریههمه گیري 
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تعریف اپیدمیولوژی

ن بیماریها و آسیبها و عوامل تعیین کننده آمطالعه توزیع
در جامعه بشری

 مطالعه توزیع فراوانی یک صفت در جمعیت و عوامل
تعیین کننده آن

 یعنی آنچه روی جمعیت می گذرد و در جمعیت اتفاق

.می افتد

مطالعه و شناخت روی جمعیت
Epi=Upon           Demo=Population
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تعریف اپیدمیولوژي 

نگي یكي از علوم پایه پزشكي است كه چگواپیدمیولوژي

حالت ها و رویداد هايهاي توزیع تعیین كنندهوتوزیع

مي كند ومطالعهجمعیتي مشخصرا در مربوط به سالمت
.  دبهره مي گیرحل مشكالت بهداشتياز این مطالعه براي 
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...تعریف اپیدمیولوژي

مطالعه:

شامل نظارت، مشاهده، آزمون فرضیه، پژوهش تحلیلي و
.  تجربي مي باشد

توزیع:

ق به تحلیل بر حسب زمان، مكان وگروه هاي مبتالیان اطال
.  مي شود

تعیین كننده ها:

هنگي و عبارتند از تمام عوامل فیزیكي، زیستي، اجتماعي، فر
.رفتاري كه روي سالمتي تاثیر مي گذارند
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...تعریف اپیدمیولوژي

حالت ها و رویداد هاي مربوط به سالمتي:

ات، شامل بیماري ها، علل مرگ، رفتار، نظیر استعمال دخانی
ف واكنش نسبت به روش هاي پیشگیري، و تهیه و مصر

.خدمات بهداشتي مي باشد

جمعیت هاي مشخص:

تعداد جمعیت هایي هستند كه ویژگي هاي قابل شناسایي نظیر
.دقیقا مشخصي دارند

بهره گیري براي حل مشكالت بهداشتي:

اپیدمیولوژي عنوان شده استهدف



33By: Dr Mirzaei

كاربرد ها و دامنه اپیدمیولوژي 

 از روش هاي اپیدمیولوژي مي توان براي هدف هاي

.مشخصي استفاده نمود
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پرسش هایي كه به اپیدمیولوژي مربوط مي شوند

پرسش موضوع

آیا شخص بیمار است؟ غیر طبیعی/طبیعی

آزمون تشخیصی که برای تشخیص بیماری استفاده می شوند ، چقدر صحیح
هستند؟

تشخیص

بیماری هر چند وقت یکبار روی می دهد؟ فراوانی

چه عواملی احتمال بیماری را افزایش می دهند؟ خطر

عواقب ابتال به بیماری چیست؟ پیش آگهی

چگونه درمان سیر آینده بیماری را تغییر می دهد؟ درمان

آیا مداخله در افراد ظاهرا سالم از بیماری پیشگیری می کند؟

آیا تشخیص و درمان به موقع سیر بیماری را بهتر می کند؟

پیشگیری

چه شرایطی باعث بیماری می شوند؟ 

مکانیسم های آسیب زایی بیماری چیست؟

علت
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نظارت بر بیماري

ري یكي از اساسي ترین پرسش هایي كه در باره یك بیما

.مي توان مطرح كرد، فراواني رویداد آن است

برهه براي پاسخ به این پرسش باید هم تعداد افرادي كه در

و هم اندازه ( موارد)مشخصي از زمان بیمار شده اند 
.  را بدانیمجمعیت غیر مبتالیان
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جستجوي علل

 مي تواند باعث درك بهتر راه هایي عوامل خطرشناخت

منجر مي شود و در نتیجهابتالء به بیماريشود كه به 
. را ارائه دهدپیشگیريراهكار هاي
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آزمون هاي تشخیصي

از آزمون هاي تشخیصي، كسب دلیل عیني از وجود یا عدم هدف

.  یك حالت خاص است

این دلیل مي تواند به منظور كشف بیماري در مراحل اولیه آن در

ن بین افراد بدون عالمت در جمعیت هاي عمومي بدست آید كه به ای

.گویندغربالگريفرایند 

ص از طرف دیگر، از آزمون هاي تشخیصي براي تایید یك تشخی

.در بین افراد با عالیم و نشانه هاي بیماري استفاده مي شود

را از بطور مطلوب، یك آزمون تشخیصي به طور صحیح مبتالیان
غیر مبتالیان تشخیص مي دهد 
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تعیین سیر طبیعي بیماري

 هرگاه اطالعات بیماران زیادي خالصه شود، ترتیب

(  يسیر طبیعي بیماربه عبارت دیگر )مشخص رویداد ها 
. را مي توان به طور صحیح و دقیق برآورد كرد
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بررسي عوامل پیش آگهي دهنده

 ا براي شناسایي زیرگروه هاي بیماران بتحلیل بقاءاز
(  نامطلوبیا)پیامدهاي بالیني بطور غیر متعارف مطلوب 

.مي توان استفاده كرد

 یش عوامل پویژگي هایي كه با احتمال بقا رابطه دارند به

.  موسومندآگهي دهنده

ویژگي هاي جمعیت شناختي، این عوامل مي توانند

.  آزمایشگاهي، عالیم و نشانه ها باشند
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آزمودن درمان هاي جدید

ورود به مراقبت بالیني تمام درمان هاي جدید باید قبل ازكارآیي
.متداول به اثبات برسد

روش استانداردي كه براي ارزیابي تاثیر درمان به كار مي رود.
.شده استتصادفيكارآزمایي شاهددار

 بدین معني است كه بیماراني كه داروي جدید "شاهددار"واژه
اصیت دریافت مي كنند با بیماراني مقایسه مي شوند كه یك ماده بي خ

دریافت مي دارند یا در صورت وجود درمان استاندارد، ( دارونما)
.  آنرا دریافت مي كنند

"ه به روشي از تخصیص درمان اطالق مي شود كه ب"تصادفي شده
جاي تمایل یا انتخاب پزشك، شانسي تعیین مي شود 



41By: Dr Mirzaei


