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يي  ري زامباني بيما
( ري زا ، میزبان ، محیط بيمامل اعونقش )

:مرجع

جلد دوم –کلیات بهداشت عمومی 

درآمدی بر اپیدمیولوژی 

(دکتر محسن جانقربانی: ترجمه ) مازنر:  تالیف 



اهداف اختصاصي:

:دانشجو یابد در پایان جلسه 

 شامل عوامل میزبان)عوامل موثر در ایجاد بیماری-
را شرح دهد ( عوامل محیط 

 جاد در ای( اجتماعي و فیزیكي -زیستي) عوامل بیماریزا
بیماریها را بشناسد و بیان كند 

 وضعیت تاهل-جنس–شامل سن ) فاكتور هاي میزبان-

ا ر..... (فاكتور هاي خانواده و –تحصیالت –درآمد -شغل

بشناسد و شرح دهد
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اهداف اختصاصي:

 ( ي شامل محیط زیستي و فیزیكي و اجتماع)محیطي عوامل
در ایجاد بیماریها بشناسد و شرح دهد

د و بیان فاكتورهاي اپیدمیولوژي توصیفي شخص را بشناس
كند

را هدف از انجام اپیدمیولوژی توصیفی بر مبنای شخص
. تشریح نماید 

ا فاکتور مکان در اپیدمیولوژی توصیفی و هدف از آن ر
.بیان کند و مثال بزند

ا فاکتور زمان در اپیدمیولوژی توصیفی و هدف از آن ر
.بیان کند و مثال بزند
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(Agent) الف  عامل بیماري زا

8بطور كلي در اپیدمیولوژي بیماري هاي واگیر، یكي از 

،ویروس ها، باكتري هاگروه عوامل بیماري زاي 

وبندپایان ، انگل ها، قارچ ها، پروتوزوئرها، ریكتزیاها

دارنددخالت پرایون ها 

 ،الزم در زنجیره ( علت)جزء این عوامل علیرغم نوعشان

ني عفونت محسوب مي شوند و بدون وجود آنها بیماري عفو
.امكان رخداد ندارد 



 اهمیت ویژگي اصلي عامل بیماري زا در ارتباط با سه

:املتوجه قرار گیردكه شمي بایست مورد اپیدمیولوژیك آنها 

از /هایي كه با انتشار یا انتقال عامل بیماري زا در ویژگي (1

زامحیط تاثیر دارند مانند روش انتقال عامل بیماري 

خصوصیاتي كه به ایجاد عفونت، مربوط مي شود مانند ( 2

بیماري زایي عامل بیماري زا در میزبان قابلیت 

یماري بویژگي هایي كه به ایجاد بیماري و ارتباط بین عامل ( 3
ارندداوارتباط زا و میزبان مانند حساسیت فرد یا وضع ایمني 
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شرایط ایجاد بیماري بوسیله عوامل بیماري زا 
(بیماري زایي عوامل بیماري زا)

بیماري زایي عامل بیماري زا و شرایطي كه میتواند در

شامل د داشته باشایجاد بیماري یا شدت آن در میزبان تاثیر 
:یك یا چند ویژگي زیر است
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(Virulence)ویروالنس 

درجه قابلیت بیماري زایيیا 

سط عبارت است از قدرت تولید بیماري شدید و كشنده تو

.عامل بیماري زا در یك میزبان خاص 

 ه را از نسبت تعداد موارد شدید و كشنده باین عامل اندازه

تعداد كل افراد مبتال به عفونت و بیماري به دست مي
.آورند
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(Pathogenicity)پاتوژنیسیته 

قدرت بیماري زایيیا 

 خاصیت یك میكروارگانیسم است كه درجه ایجاد موارد

فونت، عمبتال به بالیني یك بیماري آشكار را در بین افراد 

كندتعیین مي 

 الیني به است از نسبت تعداد افراد مبتال به بیماري بعبارت

.به عفونتیافته مبتال تعداد افراد مواجهه 

موارد بیمار شده تعداد 

. تعداد موارد عفونت پیدا كرده
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(Toxigenicity) قدرت سمي

 عامل بیماري زا براي بدنسمیت میزان

11By: Dr K. Mirzaei



(هم افزایي)سینرژیسم 
یا همكاري عوامل بیماري زا

ا این عامل حاصل موقعیتي است كه در آن اثر تجمعي دو ی

.تر است آنها زیاد چند عامل از مجموعه اثرات تك تك 

 هم افزایي یكدیگدر دو عامل بیماري زا در صورتي با

بیمار مواجه شود دارند كه اگر فردي با هردو عامل با هم 

با هركدام از این عوامل به تنهایي مواجهه میگردد، اما 
باعث ایجاد بیماري نخواهد شد
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زااختصاصي بودن عامل بیماري 

(ایجاد بیماري در یك میزبان خاص)
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محیط زیست

 عوامل بیماري زا برخي هوازي، گروهي بیهوازي و دسته

. دیگر بیهوازي اختیاري هستند 

 در درجهبرخي

 زندگي مي كنند و گروهي در حضور یا خاصي حرارت
غیاب نور بهتر رشد مي نمایند
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جایگزیني ابتدایي

 این خاصیت معموالً در مورد ویروس هاي روده اي

. مشاهده مي شود 

 لول زا به داخل سعامل بیماري ترتیب كه با ورود یك بدین

میزبان، از ورود سایر عوامل بیماري زا جلوگیري مي 
.شود 
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سرعت تكثیر و تعداد عامل بیماري زا

 ا برسند تمعیني برخي عوامل بیماري زا باید به تعداد

.بتوانند در میزبان ایجاد بیماري كنند 

 ي از عوامل موثر دیگر در بیماري زایتكثیرآنها سرعت
.عوامل بیماري زا محسوب مي شود
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سیر تكاملي عامل بیماري زا

 برخي عوامل بیماري زا داراي سیر تكاملي دوره اي نزد

عامل طي نشودمیزبان یا ناقل یا هردو هستند و تا این سیر 
بیماري زا قابلیت بیماري زایي پیدا نمي كند
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راه ورود به بدن میزبان

د هر عامل بیماري زا راه ورود مشخصي به بدن میزبان بای
.داشته باشد تا بتواند بیماري زا واقع شود 
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میزبان/ عوامل مربوط به شخص

(Host Factors)
 عمومي ترین این عوامل عبارتند از:

سن-

جنس-

قومیتنژاد و -

وضع تاهل -

شغل-

مصونیت-

تحصیالت-

رتبه تولد-

.....ازدواج  وسن -
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(Age) سن

در مورد اغلب بیماري ها، وخامت بیماري در سنین مختلف ،

. متفاوت ا ست

 ها مؤثر است و ناهمگن بیماري سن در توزیع عامل

.ند فراواني یا رویداد بیماري در سنین مختلف، فرق مي ك

علل توزیع متفاوت الگوهاي سالمت و بیماري در سنین

استمختلف، متنوع 
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....سن 

 ممكن است تفاوت در اندازه یا میزان رشد و نمو، شانس

ابتالء یا مرگ را در سنین مختلف تغییر دهد

 تاسایمني افراد در سنین مختلف نیز متغیر سیستم

است شیوه زندگي و عادات افراد در سنین مختلف، متفاوت
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جنسی–سني هرمهاي 

(Age - Sex Pyramids)

ا با استفاده از این هرم ها، ساختار و تغییرات جمعیت ه

ت بر شوند و با توجه به تاثیري كه سن و جنسیمشخص مي 

اد به الگوي اپیدمیولوژي بیماري ها دارند مي توان با استن

ها تفسیر منطقي تري از وضعیت سالمت و این هرم 

بیماري در جامعه ارائه نمود
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...جنسی–هرمهاي سني 

 جنسي در هر جامعه به -سني وضعیت هرم:

جمعیترشد میزان -

درمانيخدمات بهداشتي ارائه وضعیت -

تولدها-

مرگ و میرها -

مهاجرتها -

داردبستگي 
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Sexجنس 

 قوع بعد از سن، مهمترین عامل موثر در توزیع یا وجنسیت

. بیماري ها محسوب مي شود 

 یشتر متولّد شده در همه جوامع بتعداد پسرهاي طور كلّي به

اما مرگ و میر پسرها در است ، از دخترهاي متولد شده 

.باشددخترها مي زندگي بیشتر از اول یك سال 

 شوندپسرها بیشتر از دخترها دچار حادثه مي
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...جنس 

 ا مذكرهبیشتراز ابتالء به بیماري ها در مونث ها دفعات

است

 استدر مونث ها بیشتر از مذكرها به زندگي امید

 مذكرها مراقب سالمتي خود هستندازمونث ها بیشتر.
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علل تفاوت رخداد بیماري ها در دو جنس

ود علل مختلفي در تفاوت رخداد بیماري ها در دو جنس وج

:دارد كه شامل موارد زیر است

 آناتومیكاختالفات

 شغليوضعیت

 شیوه زندگي(Lifestyle) 

علل ژنتیكي

 دیگرنامعلوم علل
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قومیتنژاد و 
(Race & Ethnicity)

 جزء چهار متغیر اصلي موثر در الگوي قومیت نژاد و

.مي شوند محسوب اپیدمیولوژي بیماري ها 

بیماري ها در نژادها و قومیتهاي مختلف اندازه ها و نسبت

دارندهاي گوناگوني 

 هاي مختلفقومیت هاي سالمت و بیماري در تفاوت اندازه

باشدمتفاوت است ، نیز ممكن 
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....قومیتنژاد و 

 هاي مختلف،و قومیت تفاوت این اندازه ها در نژاد ها علل

مسائل متفاوت و به دالیل رفتاري ، شرایط اقلیمي، 

، درآمد، سطح سوادفرهنگي و اجتماعي مثل اقتصادي  

گي دسترسي به امكانات بهداشتي  درماني، و شیوه هاي زند

متفاوت آنها باشد
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تاهل وضعیت 
(Marital Status)

 از نظر تاهل افراد را به چهار گروه مجّرد، متاهل، همسر

.مرده، و همسر جدا شده، طبقه بندي مي كنند 

 كه سایر عوامل موثر بر بیماري، درشرایطي متاهلین در

روه ها ابتالء به بیماري كمتر از سایر گ، شانس یكسان باشد 

است
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...تاهل وضعیت 

 اغلقبول مشخود، دلیل شرایط خاص بدني غیرمتاهلین ، به

پرمخاطره تر، یا انجام كار هاي پرخطر، شیوه زندگي و 

رفتارهاي متفاوت بیشتر در معرض خطر بیماري ها و 

.از آنها هستندعوارض ناشي 
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(Occupation) شغل

 افراد به واسطه شغل هاي خود در معرض عوامل خطرزاي

گیرندمتفاوت قرار مي 

عالوه بر مواجهه یافتگي با علل و عوامل خطرزا در محیط

الت، ، میزان آگاهي یا تحصی،وضعیت اقتصاديهاي شغلي 

.درآمد و جایگاه اجتماعي نیز در این تفاوت ها مؤثرند

 شیب رخداد بیماري و مرگ ناشي از بیماري ها با شغل

.رابطه دارد 
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...شغل 

 تقسیم میشوندگروه كلّي 5بر حسب شغل خود به افراد:

 اي گروه افراد متخصص یا حرفهProfessionals

 میاني گروهIntermediates

 ماهرگروه كارگران یا كاركنانSkilled workers

 ماهرگروه كارگران یا كاركنان نیمهSemiskilled Workers

 غیرماهرگروه كارگرانUnskilled workers
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...شغل 
 گروه بیكاران نیز ازجمله مهمترین گروه ها در تفسیر

.وندشمحسوب مي ي بیماري ها در ارتباط با شغل اپیدمیولوژ 

انس به طور كلّي در هر جامعه اي كه بیكاري بیشتر باشد ش

.بیماري و مرگ و میر نیز بیشتر است

 دارايبیماري هاي شغلي ممكن است:

بیولوژیك منشا -

رواني منشا -

منشا فیزیكي-

مكانیكي منشا -

منشاء شیمیایي-
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مكانیسم هاي دفاعي بدن

 مهم میزبان در عوامل مكانیسم هاي دفاعي بدن ازجمله

. برابر بیماري هاست 

 شاملمكانیسم ها این  :

عوامل غیراختصاصي -

:اختصاصي عوامل -

دفاع سلولي -

دفاع هومورال -
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...بدن مكانیسم هاي دفاعي 

وه از نظر اپیدمیولوژي، آگاهي داشتن از سطح مصونیت گر

كردن آنها منظور مهار هاي جمعیتي در مقابل بیماري ها به 
.دارد اهمیت 
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( Herd immunity)ایمني یا مصونیت گروهي 

عبارت است از مصونیت یك گروه و یا یك جامعه.

 این مصونیت مقاومت یك گروه از مردم را در مقابل

هجوم و انتشار یك عامل عفوني نشان مي دهد و مبناي آن 

وجود مقاومت نسبت زیادي از تك تك افراد آن جامعه در 
.  مقابل آن عامل عفوني مي باشد



...بدن مكانیسم هاي دفاعي 

 میزان مولد:

. تعداد افرادي است كه از یك مورد آلوده شده اند متوسط 

 میزان به این

بیماريحمله میزان -

فراواني تماس ها-

طول دوره آلودگي یا عفونت زایي -

.دارد بستگي 
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...بدن مكانیسم هاي دفاعي 

 نیت برخي مصودائمي، ابتالء به برخي بیماري ها مصونیت

ند ، و بعضي دیگر مصونیت چ(آنفلوآنزامانند )ماهه هاي چند 

. فرد ایجاد مي كند در ماهه یا چند ساله 

 تواند طبیعي و یا مصنوعي باشد مصونیت مي  .

 صورتمصنوعي نیز میتواند به مصونیت:

(Active)فعال -

(Passive)فعال غیر -
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عوامل میزبان كه مي توانند بر مواجهه 
:یافتگي، عفونت یا بیماري تاثیر بگذارند

یافتگيعوامل موثر بر مواجهه : الف

بیماريعوامل موثر بر عفونت، رخداد و شدت : ب

محیط عوامل مربوط به ج  
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:عوامل موثر بر مواجهه یافتگي: الف

مواجهه با حیوانات مختلف بخصوص حیوانات خانگي• 

لكلعوامل رفتاري مرتبط با سن، استفاده از دارو، مصرف ا• 

دریافت خون یا فرآورده هاي خوني• 

تراكم زندگي افراد در پناهگاهها، سربازخانه ها، • 

خوابگاههاي شبانه روزي، زندان ها، و اقامتگاههاي

.سالمندان، افراد بي خانمان و آوارگان

مصرف آب و غذا• 

مواجهه یافتگي هاي خانوادگي• 

جنسیت• 

•
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...یافتگيعوامل موثر بر مواجهه : الف

شغل•  

يبستري در بیمارستان یا بخش خدمات سرپایي پزشك• 

فعالیت هاي تفریحي شامل ورزش، اوقات فراغت• 

رفتار هاي بهداشت فردي• 

فعالیت هاي جنسي• 

حضور در مدرسه• 

وضعیت اقتصادي  اجتماعي• 

مسافرت ها• 

مواجهه با ناقلین• 
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عوامل موثر بر عفونت، رخداد و شدت : ب
:بیماري

سن فرد در زمان ابتال• 

الكلیسم• 

نقص آناتومي• 

(بعنوان عامل بیماري زا)آنتي بیوتیكي مقاومت • 

(بعنوان میزبان)استفاده از آنتي بیوتیك 

همزیستي با بیماري هاي غیر واگیر بخصوص مزمن• 

هم زیستي با عفونت ها• 

عامل بیماري زا كه ( حدت)میزان، دوز، و ویروالنس • 

میزبان با آن مواجهه دارد

•
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عوامل موثر بر عفونت، رخداد و شدت : ب
....بیماري 

دوره زماني مواجهه با ارگانیسمطول • 

جنسیت• 

وضع ایمني بخصوص در ارتباط با پاسخ ایمني• 

نقص ایمني• 

یا مانند ایجاد التهاب، عوارض سمي)مكانیسم ایجاد بیماري • 

(اختالل در سیستم ایمني

وضعیت تغذیه• 

وضع دریافت كننده هاي سلول براي اتصال ارگانیسم• 

46By: Dr K. Mirzaei



محیطعوامل مربوط به -ج 
(Environmental Factors)

 محیطعوامل زنده

 (يشیمیایمحیط فیزیكي، محیط ) محیط عوامل غیر زنده

محیط اقتصادي  اجتماعي
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عوامل زنده محیط

 صورت در ایجاد 2جانوران از لحاظ اپیدمیولوژیكي به

:بیماري در انسانها عمل مي كنند

 مخزن(Reservoir):

، كه عامل بیماري زا را در خود نگه مي دارد و پس از تكثیر

گرددباعث انتشار آن مي 

 ناقل(Vector):

.كه فقط باعث انتقال عامل بیماري، مي گردد
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(فیزیكي و شیمیایي)محیط غیر زنده 

ه وجود یا برقراري یك بیماري در یك منطقه بستگي ب

اط و ارتبشرایط اكولوژیك عوامل مساعد محیط آن منطقه و 

در یك بین میزبانهاي مختلف دارد به همین دلیل یك بیماري

.وجود ندارد منطقه دیگر منطقه موجود است و در 
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:استعوامل محیطي غیر زنده محیط بقرار زیر 

جغرافیایي وضع • 

هوا PHباد، جریان هوا و جهت  •

ساختمان و نوع خاك • 

نوع آب  •

آبوضع دسترسي به • 

سروصدانور و • 

تغییرات ناگهاني جوي • 

عوامل شیمیایي محیط • 

عوامل مختلف دیگر فیزیكي• 
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محیط اجتماعي و تاثیر آن بر سالمتي انسان

جامعهمحیط اجتماعي و اقتصادي -الف 

محیط خانواده-ب 
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محیط اجتماعي و تاثیر آن بر سالمتي انسان

خدمات بهداشتي درماني جامعه وضع ( 1

جمعیتجمعیت و ساختار تراكم ( 2

وضع تغذیه جامعه و خانواده( 3

سواد( 4

نوع وضع مسكن( 5

وضع زناشویي خانواده ( 6

میزان سرانه ناخالص ملي-درآمد خانواده( 7
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محیط اجتماعي و تاثیر آن بر سالمتي انسان

مذهب( 8

عقاید و سنن ( 9

خرافات، عادتها ( 10

زندگيوضع ( 11

كاهش الیه ازن، آلودگي هوا، آلودگي آبها و فاضالبهاي( 12

صنعتي و شهري

عيطبیپیشرفت صنعت و عدم حفاظت محیط و منابع ( 13
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ارتباط بین میزبان با عامل بیماري زا

 عامل در تاثیر حتمي عامل بیماري زا در 13بطور كلّي

:انسان شناخته شده اند كه شامل 

فونت، میكروبي، مستعد بودن انسان به عو تغییرات تطابق 

ك آب و هوا، تغییر اكوسیستم، عوامل رفتاري و دموگرافی

ي اقتصادي و محل زندگي، معاشرت ها و سفر ها، رشد انسان

ي هابین المللي، صنعت و تكنولوژي، برهم خوردن مقیاس 

، عمومي، فقر و نابرابري اجتماعي، جنگ و قحطيبهداشت 
.فقدان خواست سیاسي دولت ها، و قصد آزار و صدمه
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(Time) زمان

هدر ارتباط با عامل زمان در اپیدمیولوژي بیماري ها همیش

دو سوال مهم مطرح است:

چه زماني بیماري در جامعه به صورت محدود و یا 1

گسترده شروع شده است؟

آیا فراواني بیماري در حال حاضر با زمانهاي مشابه 2
گذشته تفاوت كرده است؟
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....زمان  

اي تاثیر زمان بر اپیدمیولوژي بیماري هاي طیف گسترده

و دهه ها ماهها،سالها دارد كه میتواند از ساعت ها، هفته ها، 

. متفاوت باشد 

زمان را مي توان در زمینه طول دوره بیماري، چرخة عامل 

، و فراواني رخداد آن در طولفصلیآنبیماري و تغییرات 
.زمان، مورد توجه قرار داد 
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....زمان  

: (Secular Trends)مدت دراز تغییرات -1

در تغییر در وضعیت بیماري، ناتواني یا مرگ كه به آرامي

.طول زمان رخ میدهد را شامل میشود 

:(Short-term Trendy)مدت تغییرات كوتاه -2

كار مي این تغییرات بیشتر در مورد بیماري هاي عفوني حاد ب

كاربرد دارد خطرزاهم در مواجهه یافتگي با عوامل ولي رود 
(حوادثمثل )

57By: Dr K. Mirzaei



 (Place)مكان 

با تعیین دقیق محل وقوع بیماري ها در گروههاي جمعیتي

گیري هابروزهمه استفاده از نقشه ها بخصوص در زمان 

و در مورد بیماري هایي كه شیوع زیادي دارند از اقدامات 

.مهم در بررسي هاي اپیدمیولوژیكي است 

 یماري همینطور مخازن ببیماري دقیق جغرافیایي منبع محل

. باید دقیقاً مشخص شود 

 مكان هایي كه حضور داشته یادرتعقیب افراد میزبان
بیماري با (Source)منبع دارند و آلوده شده اند براي یافتن 

.است اهمیت 
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اپیدمیولوژيدر ” مكان“اثرات 

پنج معیار اصلي براي اثر مكان در اپیدمیولوژي در نظر

:مواردگرفته مي شود كه شامل 

منطقه باالي فراواني بیماري در یك منطقه نسبت بهمیزان -1

دیگر

طقهمنباالي شیوع بیماري در اشخاص متعلق به آن میزان -2

افراد سالمي كه وارد آن منطقه میشوند بیمار شوند یا -3

شوداحتمال بیماریشان زیاد 
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...اپیدمیولوژي در مكان اثرات 

( مناطق سالم)افرادي كه از منطقه آلوده به جاهاي دیگر -4

.میروند احتمال وقوع بیماري در میان آنها كمتر شود

در بین افرادي كه در مكان ها یا محیط هاي مشابه زندگي-5
.باشدمیكنند نیز میزان شیوع یابروز بیماري نسبتاً باال
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