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 الفصل األول
 المنظور التاريخي لعمم الوبائيات

HISTORICAL PERSPECTIVE 

 أو ما ٌدعى بالوبائٌات النوعٌة
QUALITATIVE EPIDEMILOGY 

هو علم عملي. وقد تطـور فـي محتـواأل لؤلمـراض التـي تـى ر علـ  البشـر والحيوانـات خـبلل  7 عمم الوبائيات
وقت معين، ففـي بدايـة تنـون المجتمعـات، فـمن المشـانل الصـحية األساسـية فـي نـل مـن اإلنسـان وحيواناتـ  

. ولذلك فمن الهدف الرئيسي للتقصي Infection diseasesتأنسة نانت ناجمة عن األمراض المعدية المس
الوبــائي المبنــر نــان زيــادة فــي فهــم وليــة انتقــال واســتمرار وجــود العــدور، ومــن ذلــك  مــين و ــ  إجــرا ات 

 التحنم الفعالة. م ل هذا التقصي نان يدع  بالتقصي النوعي للوبائيات.

اض المعدية وخذة االهتمام األساسي في الطب البشري والبيطري حتـ  بدايـة القـرن الما ـي. استمرت األمر 
وقد نان للتأ ير المدمر لطاعون األبقار في أوربا خبلل القرن السـاب  وال ـامن عشـر، األ ـر فـي تقـديم الـزخم 

الدقيقـــة  مـــدارس الطـــب البيطـــري. وعلـــ  أيـــة حـــالل فـــمن التعـــرف علـــ  الع ـــوياتمـــن  للبحـــث فـــي العديـــد
نمســببات للمــرض فــي القــرن التاســ  عشــر، وتتــالي تطــور األدويــة الم ــادة للجــرا يم واللقاحــات، قــد حققــت 
تحسينات شاملة في التحنم باألمراض المعدية. ويت ح هذا األمر من خبلل التػيرات في انخفاض مستور 

(. وفــي منتصــف القــرن 0( عامــاا الما ــية نمــا هــو وا ــح فــي الجــدول  051الوفيــات فــي البشــر خــبلل  
 الما ي نانت األمراض غير المعدية  غالباا عرفت بعبارة مزمن( قد أعطيت أهميتها أي اا.

ـــي اانســـان نـــان ألمـــراض الســـرطان وأمـــراض القلـــب المفاجئـــة تعتبـــر مســـببات رئيســـية للمـــوت، أمـــا  7 فف
 ـــافة إلـــ  مبلزمـــة هـــذأل األمـــراض المزمنـــة فنـــان لهـــا أ ـــر معنـــوي نبيـــر عمـــا نـــان عليـــ  فـــي الســـابق، باإل

األمـــراض للحيوانـــات. وعـــبلوة علـــ  ذلـــك فـــمن زيـــادة أعـــداد المختبـــرات ون ـــرة المشـــاري  اإلنتاجيـــة المرتبطـــة 
بالمزرعة، نل ذلك و   تسهيبلت في و   إجرا ات التحنم بـاألمراض المعديـة الوبائيـة الرئيسـية، وأ ـرت 

المختبرات فـي المزرعـة  م ـل الشـذوذات االسـتقبلبية  أي اا في زيادة أهمية أمراض اإلنتاج غير المعدية في
 . في األبقار عالية اإلنتاج(
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 1971-71861 األسباب المرضية لوفيات البشر في بريطانية ما بين أعوام 1الجدول 

 المرض التسمسل السنة
نسبة الوفيات 
 ااجمالية %

0
8
6
1

 

 0998 السل 0
 05 اإلسهال والتهاب األمعا  2
 694 النوليرا 3
 690 القصبات التهاب–األنفلونزا–الرئة التهاب 4
 599 يالطفولالتشنج  5
 297 الدفيتريا والخناق 6
 297 الزحار 7
 297 السنتة الدماغية 8
 295 الحم  القرمزية 9
 294 التهاب النل  01

 

 

 المرض التسمسل السنة
نسبة الوفيات 
 ااجمالية %

1
9
0

0
 

 0494 القصبات التهاب–نفلونزااأل–الرئة التهاب 0
 0093 السل 2
 890 اإلسهال والتهاب األمعا  3
 8 مرض القلب 4
 497 التهاب النل  5
 495 الحوادث 6
 492 السنتة الدماغية 7
 492 األمراض في المراحل الطفولية البانرة 8
 397 السرطان 9
 293 الدفيتريا 01
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وقد نان للظهور المستمر لؤلمراض الػير معروفة المسببات، األ ر في تحديد هـذأل المسـببات والتـي تعتبـر 
. إن نظريــة العوامــل المتعــددة للمســبب ت ــمنت (2بالػالــب معقــدة النشــف نمــا هــو وا ــح فــي الجــدول  

 Host, Agent andل المرافقــة للمــرض وهــي الم ــيف  المــريض( والمســبب والبيئــة  تحديــد العوامــ

Environment.وأصبحت هذأل العناصر ال بل ة تم ل المبدأ التعليمي المرنزي ) 

فعل  سبيل الم ال، إن البحث في القرن العشرين من قبل باح ي علـم الورا ـة قـد أ بـت وجـود ارتبـاط مـا بـين 
ببة، مبتدئين في تحديد المرض ورا ي مـن خـبلل شـنل العظـام والمفاصـل فـي بـدايات المورث والعوامل المس

  م استمرت م  تتاب  الزمن في البحث المحددات الورا ية للنقص المناعي  العوز المناعي(. 0921سنوات 

 : تنص عل  ما يلي Koch's postulatesإن مفتر ات نوخ 

 : حال إن الع وية المسببة هي عامل مسبب للمرض في

 إذا وجدت في نافة حاالت المرض.. 0

 إذا لم تحدث في مرض وخر بالمصادفة واشتملت صفات الطفيلي الػير ممرض.. 2

إذا عزلـــت فـــي مـــزارع نقيـــة مـــن الحيـــوان ومـــررت بشـــنل متنـــرر وأحـــد ت نفـــس المـــرض فـــي الحيوانـــات . 3
 األخرر.

ت األمراض المعدية م ل العصـيات السـلية إن هذأل المفتر ات قد أ بتت أنها غير ناجحة في تعريف مسببا
 وأصبحت غير نافية في تحديد مسببات األمراض المعقدة ألسباب عدة منها:

سبة الوفيات ن المرض التسمسل السنة
 ااجمالية %

1
9

7
0

 
 3893 مرض القلب 0

 0792 السرطان 2

 0198 السنتة الدماغية 3
 396 إلتهاب القصبات–األنفلونزا–إلتهاب الرئة 4
 390 الحوادث  باست نا  حوادث الشاحنات واالنتحار( 5

 298 حوادث السيارات الشاحنة 6
 293 رةاألمراض في المراحل الطفولية البان 7
 2 دا  السنري 8
 097 تصلب الشرايين 9
 096 التشم  01
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 ألنها نانت غير صالحة التطبيق لؤلمراض غير المعدية.

ألنها تتجاهل التفاعل أو التداخبلت ما بين العامل المعدي وصفات الم يف الورا ية والظروف البيئيـة فـي 
 المتميزة بترافق عوامل متعددة األسباب. األمراض

 . (7 بعض العوامل المتعددة المترافقة مع األمراض المعقدة في الحيوانات2الجدول )

 العوامل المترافقة والمرتبطة بالمرض المرض النوع الحيواني
 وزن الجسم-العمر-الجنس-العرق دا  الشعري القطط

 سرطان الم انة النبلب
ق  أو البيئة  المناطق الناشطة صناعياا( والمواد المو -الجنس-العرق

النيميائية البيئية والمبيدات الخاصة بالحشرات ونذا عامل البدانة أو 
 السمنة

 الجنس والعمر-العرق الشلل النصفي للحنجرة الحصان/الخيول

 التحوصل المبي ي األبقار
نتاج العرق والعمر اإلنتاجي والفصل وتاريخ الحاالت السابقة والت وائم وا 

 الحليب
 ائرحظالعرق والعمر واإلدارة والتػذية وطبيعة ال العرج عند العجول ال يران

 التهاب الرئة الوبائي الخنازير
الجنس والعمر ووجود المرض السرير والتهوية وحجم القطي  وعملية 

 استبدال األبقار في القطي  واإلسهال
 جػرافي  البيئة واإلدارة وغدة أو الذرية المعدية لدجاج اللحم(الموق  ال متبلزمة القلب المائي الدواجن

 مرض أو رف األغنام
العمر وتنرار المرض ووفات ال رع والمرع  المعدي ون افة الحيوانات 

 وأمراض نقص التػذية ومدة اإلصابة بالعرج
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 اتداعٌة الجدٌدة لعلم الوبائٌإلبالطرائق ا
Epidemiology innovations 

 ها:منيرتنز علم الوبائيات الحديث عل  دراسة الطرائق الجديدة للوبا  نذنر 

دراســة و ـــ  المــرض المســـتأنس فـــي حالــة الو ـــ  الطبيعــي وبـــدون تـــداخل أي مــى ر الزيـــادة الحـــدوث . 0
 المر ي.

 دراسة تعدد العوامل الطبيعية المى رة عل  المرض.. 2

 وث المرض.قبول عنصر المصادفة أو االحتمال لحد. 3

 وقد أصبح علم الوبائيات أن ر أهمية من قبل األسباب التالية:

 ألن  علم قادر عل  التحنم الناجح لؤلمراض المُعدية الرئيسية.. 0

 اشتداد الحاجة للصناعات الحيوانية.. 2

 ازدياد أهمية المبرر االقتصادي.. 3

 انخفاض القبول وال قة بالطرق التقليدية للتحنم بالمرض.. 4

 ازدياد التجارة العالمية.. 5

ونظراا ألن هذا العلم يعتبر من العلوم األساسية في تقييم صحة الحيوان فيجب علـ  أخصـائي الوبائيـات أن 
 يمتلنوا إلمام بالعلوم التالية:

 أمراض الحيوان. .0
 عمليات اإلنتاج. .2
 التقنيات الوبائية. .3
 القاعدة األساسية في علم اإلحصا . .4
 .أنظمة المعلوماتية .5
 المبادئ األساسية لعلم االقتصاد. .6
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 بائيات البيطريةالو  عممي ف يةسسايم األاىفمال

BASIC CONCEPTS OF VETERINARY EPIDEMIOLOGY 

الحيوان حت  القرن األول قبل الميبلد عل  الفعاليـات الفرديـة المرتبطـة  اضمر أ عتمد إدارةت نتنا
 Treatment through لواتة عن طريق الصعالجمت طرائق م ل اللتعمسي البداية افة، فصبحاالت خا

prayers  ل بالشــــياطين االتصــــا ووذة علشــــا قيــــن طر عــــة جــــلامعالأوExorcism م طريــــق تقــــدي عــــنو ا
ائح أو توصيات و معالجة عر ـية للحيـوان تبعـا للعـرض نصت دما بعد استخيمف و Sacrificesابين قر ال

حيوانـات لح ابطرائـق نـذم اتخدسـاباإل افة إلـ   Quarantineي صحالر ستخدم الحجا  من السريري و م
 ة.المري 

ـــرة افلا لخـــبلو  ـــة فقـــد  0762ام قبـــل المـــيبلد و عـــ ين القـــرن األولبـــ امـــ عـــةاقلو ت م دســـتخاميبلدي
ا مـ رةالتشخيص السريري و بشنل أساسي لتلك الحيوانـات التـي نـان لهـا أهميـة فـي المعـارك. و خـبلل الفتـ

ن يقـوانلا ئـق م ـل اسـتخداماطر  اطـري مت ـمنلبيحي اصـالحجـر الهـوم فمل ماتع، بدأ اسـ0884-0762بين 
 استخدام مرانز للذبح و التحنم باألمراض و معالجتها. و ةفي المزرعة حيصال

ـــــتحطم بـــــأمراض الحيـــــوان مـــــن خـــــبلل اســـــتعمال  قئـــــار ط اســـــتخدم 0884-0961ين بـــــ امـــــ و لل
 ن ويم التحصــق نظــاطبيــتاقلــة، و الن لم بالعوائــحنلــتا ، وريشــيخص المخبــلتا و االختبــارات التشخيصــية،

 Epidemicمـــراض الوبائيـــة و بشـــنل خـــاص األ، اجح لؤلمـــراضنـــ نـــمحت  إلـــ ادقـــ ذاالمعالجـــة، ظـــل هـــ

diseases  ة طنتو ائحـــات المســـلجا وEndemic outbreaks مـــراض أ رةدافـــمن إ 0961عـــام  نـــذم و
بـــة قن مرا  مـــنجـــز  صنل خـــابشـــ وة يـــوبائالئـــق طراال Incorporatesالحيــوان قـــد أخـــذت أي ـــا بان ـــمام 

 حنم بها.قة المناسبة للترياختيار الط وألسباب اة وفعر ألمراض الػير ما
طــب البيطــري تواجــ  مشــانل متعــددة األقطــاب بالمقارنــة مــ  لة انــمن مه، فــهنراي وقتنــا الــفــ مــاأ

لـت امـا ز نـات حيوامنتصف القرن العشرين حيث يتعامل األطبا  البيطريون اآلن علـ  األغلـب مـ  قطعـان 
 نأخــذروري أن لــذلك فمــن ال ــ و. ضم بــالمر نحلــتا ئــقراطل درلمــا د اســتخدام بعيــدعــض بر ي مــن المــعــانت
حســبان النقــاط االقتصــادية للــتحنم بــالمرض مــن خــبلل اســتخدام طريقــة التحليــل االقتصــادي التــي تــدع  بال

 ض.نم بالمر حللت Benefit/Cost Analysesفة للتنا/تحليل الفائدة
ن أمــراض ا  إل ــافة إلــباقــدة. علماض امر ألاليــة للــتحنم بــاعال ةم التنلفــو هــفم اعئشــااصــبح  دقــل و

بات المر ــية أصــبحت تعتبــر مشــنلة صــعبة التحــدي بلمســااالنتشــار مــ  التعقيــدات فــي اج الجديــدة اإلنتــ
أجـل مـن  ألىلئك الذين يعملون في مجال الطب البيطـري. عـبلوة علـ  ذلـك، فـمن هـذأل الحالـة تعيبـر معقـدة

التنلفــــة  ين لبلســــتيعاب النامــــل لمفــــاهيمرييطــــبلا ا بــــطاألن متعــــددة منهــــا القــــدرة للعديــــد مــــمــــل اعو  اســــةدر 
االقتصادية للتحنم أو المعالجة و أي ا هناك أحيانا فقدان الستخدام الطرائق العلمية المناسبة للتحنم بهذأل 

تعريـف و قيـاس نمـي منـا طلـب الحـاالت تت ذألاألمراض في نظام اإلنتاج المن ف للماشية عامة. إن نل ه
ر المباشــرة  لتلــك دة المباشــرة و غيــف لؤلســباب العديــن ــد و مدمتعــص حــإلــ  ف ةف ــاإلبالهــذأل األمــراض 

 .و التي هي غالبا تتداخل م  بع ها في قياس محددات المرض راضماأل
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 ياتئوبالات في عمم افعريت

Epidemiology -Definitions 

 ة  نذنر منها:دف عيين بتعار اح الب نديد مالعقبل  من تلم الوبائياعرف ع

تأنسـة سالم العامـة فـي الحيوانـاترض أو هـو الحالـة أو انتشـار المـ  يز ة تو سدرا ائيات هوبو اللم ع

 .0958أو هو تلك العوامل التي تى ر عل  انتشار المرض ليلينفيلد، 

 و  ر ـيالم لمسـببسـة الدرامبحـث الوبائيـات بأنـ  الطريقـة  0966عام ب واسشرف الباحث ع مان

ة مــن   مــا أو فــي مجموعــللمــرض فــي مجتمــ ةر هالظــا يانيــةلعا تدااهشــالم نمــ تقة حيويــاشــي مهــالتــي 

 .المجتمعات

 علــ  أنــ  ذاك العلــم الــذي يقــوم بدراســة  0987عــرف علــم الوبائيــات عــام  قــدف ينلباحــث مــارتا مــاأ

 .وانييالح ي أولبشر مجتم  االتنرار و توزي  و محددات الصحة و المرض سوا  في 

 بشري توزي  و علم الوبائيات ال. فبينما يدرس الو يات يعتبر أن ر شمئابو اللعلم  يثتعريف الحدالن إ

عليهــا، فــمن الوبائيــات البيطريــة تــدرس باال ــافة إلــ  مــا  األمــراض و طــرق الوقايــة و الســيطرة مســببات

 عن .مة لناجاجية اإلنتار يم الخسائقيذنر في الوبائيات البشرية، انخفاض اإلنتاج و ت

 م الوبائيـاتلـو ع Epidemiologyوبائيات البشري لا تعبير علم منل ن نأل  ا إنه أن نشير بيج و

لح وحيــــــد فــــــي اللػـــــــة االننليزيــــــة و هـــــــو طمصـــــــ  ا يشـــــــيران إلــــــحأصــــــب Epizootiologyطــــــري يالب

Epidemiology ض مـــراألظـــم اا ألن معالوبائيـــات البشـــري و البيطـــري نظـــر  علـــم ذي يشـــير إلـــ لـــو ا

 لحيوان.ا ن اإلنسان ونل مإل   لنتقتلوبائية ا
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 ديالبيطري التقمي بلطالوبائيات و امم ع
Epidemiology and traditional veterinary medicine 

لتقليــدي بدراســة المــرض فــي الحيوانــات الفرديــة إليجــاد شــفا  عبلجــي ات اعلــم الوبائيــ يهــتم

ي ذاك فـــ اتنــوايحالي فــ م الوبائيــات المــرضس علــيـــدر  قا. بينمــامســب للمــرض فــي الحيوانــات المصــابة

لك فهـو يهـدف إلـ  تحديـد تنـرار حـدوث المـرض و النـاجم ي ذاك البلـد. و لـذالقطعان ننل ف أو القطي 

عن اشتراك عدد نبير من العوامل المختلفة أو المحددات المر ية و التي يمنن أن تخفض مـن تنـرار 

 .القطعانأل حدوث المرض في هذ

تميـز بالمفـاهيم عـرض الوبـائي يلا ريريين، فـمنلسـاو يين ئبـاو الن األخصـائيي هاممارنة لقمبال و

ج علــم الوبائيــات غلــ  معلومــات عــن أعــداد أفــراد الحيوانــات فــي هــذا القطيــ  أو البلـــد و يحتــالتاليــة: ا

مفــاهيم  اســةلدر وال  ــر ميــنا مالمبينـة فيهــا حالتهــا المر ــية أو الصــحية نمــا أن األخصـائيين الوبــائيين هــ

ما في  خلل ث مرض أوأي ا فيما إذا حديهتمون  همن، و عن السريريي من  Probabilityاالحتمالية 

الع وية من  من دراسة امرا يت  أو مستور أليت  المر ية. و هنذا فمن الوبائيين يمنن أن يعملوا م  

ـــة المر ـــية غيـــر مفهومـــة.  ـــ  إذا نانـــت األلي ـــة شـــا 3قـــم ول ر ين الجـــديبـــالفر ـــيات حت  بـــينملة مقارن

 .و الوبائيةة ريخبملا وة ريريعروض السلا
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 . ة السريرية و المخبرية و الوبائيةالتشخيصيض لعرو 7 ا3ول رقم لجدا
 

 وض الوبائيةر الع وض المخبريةر الع وض السريريةر الع فالوص
نخدمة  سوبال ووجود الحقالح برخالم ةف  أو العيادشالم مالعاق  المو 

 في المزرعة
و أوان النافق يالح وان المريضيالح االهتمام وحدة

زا  من الحيوان جأ
و الحيوانات أالنافق 

 ةالمري 

و نان نافقا أ سوا /وانيالح
 و سليماأي ا مر 

 ةالجة الفرديعالم ف الرئيسيالهد
 يواناتحلل

ض ر د تسمية الممتعت
  استجابة العائل لع

 المصاب

نماط أو  ضتنرار المر  سقيا
اس حدوث المرض م  قي

محددات المرض الممننة م  
تحليل عوامل االحتمالية 
المرافقة للعامل المسبب 

 الممنن حدو  
 و المرض؟هما  ال؟السى 

 أعالج؟ نيف
 و المرض؟هما 
 ض؟لية المر وهي ما 

 و مسبب ؟ه ما

 و المرض؟هما 
 ابة؟المصي الحيوانات ه ما
  و متحدث المرض؟  ينأ

 حدث؟
 هو المسبب؟ما 
 رض؟ماذا حدث المو ل
نيف ض و نتحنم بالمر  نيف

 تتم الوقاية من ؟

 

 و مو لعطرية تم ل سيناريو متنامل لدراسة المرض و تهدف إل  استخدام يبلات ائين الوبامف انذهو 

اإلنتاجية  يف نخفاضالالفة من خبلل عملية التحري عن المرض أو من خبلل دراسة تخم ةيمتقنيات عل

ة فهم بصور  جو خر و ال ا هبع م تائج نلالهدف النهائي هو تجمي  مة عن المرض. و عل  نل فمن اجانال

لفة أن تسبب خسائر في تخلما نن للعواملميف ينبقا  مرض معين في حدأل الطبيعي أو ية إفحول ني

مم ل في الشنل هو  متعددة و مختلفة نما تاننو م  وبائي إللا قلحلااإلنتاجية. و يمنن أن نقسم العمل في 

حلل مستعملين و التي يجب ان ت بيانات البلزمةال عملية جم  هو يةاسسألت اناو لمناأل ذهن إحدر إ. 0 مرق
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 Quantitative Epidemiologyالنمية  وأ Qualitative Epidemiology ةنوعيلا وبائيةلا رائقطلا

لنمي ا ضالطريقة أو العر  نمجز  ن ومسببة. لا ر يةملاعن العوامل  رو   يمنن و   تصتح

Quantitative Approach الوبائي يصالتقهو ي، ئابل الو يلتحلل Epidemiological Investigation 

 Simulation Modelsت الحقلية أو المسوحات المنفذة و نماذج المحاناة االدراس نمهذا يت من نل  و

 في رئلخساو ا ر يةوبائية المعقدة. و هنذا فمن الهدف هو أن نتحنم بالمشنلة الملا خاصة بالمشانللا

 ن.االحيو  ةعاية تربير  ورتسم نيسحت و اإلنتاجية

ن المكونات األساسية في الوبائيات البيطريةبي7 مخطط ي1شكل رقم ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يصبدر انبٛبَبث

جت انًحبكبةذًَ انخزصذ انذراسبث  

 انخقٛٛى انكًٙ انخقٛٛى انُٕعٙ

 اخخببر انُظزٚت 

 انسببٛت
 انخقٛٛى االقخصبد٘
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 فً علم الوبائٌات لمبادئ األساسٌةا

Basic Epidemiology Principles 

قـــة عشـــوائية وألن ية للتقصـــي الوبـــائي هـــو افتـــراض أن المـــرض ال يحـــدث فـــي طريســـن القاعـــدة األساإ

الوبائيـــة هـــو تعريـــف العبلقـــات الســـببية بـــين عوامـــل الخطـــورة االحتمـــال النامنـــة و  تإحـــدر األهـــداف للتقصـــيا

الرئيسـي للمـرض و الـذي يم ـل المـرض بحـد ذاتـ  و الـذي يـنجم  بالعامـل سـم يمـا  العامل المسـبب المسـتقل أو

نـبل النـوعين مـن الخسـائر المر ـية منهـا و اإلنتاجيـة عن  أي ا الخسائر اإلنتاجية للحيوانـات المصـابة بـ . إن 

 تمتعـــدد. تعتمـــد التقصـــيا لنشـــب و ا ـــهبع  مـــ ةلـــعلمتفاا لمـــلعواعـــن اجمـــة رض أن تنـــون نافتـــمـــن الم انيـــا 

 افة إل  دراسة العامـل المسـبب بلة لئلصابة و المراحل المر ية عموما باإلاة الحيوانات القسبائية عل  دراو ال

مـرض لحـدوث ال ةو الفتـرة الزمنيـ Spatialن المخطـط الفراغـي المنـاني مهذا الم ـمون، فـ يفلهذا المرض. و 

مل الحالــة الصـــحية لتقصــي عنـــ  تشــايجــب مــ  الحيـــواني الــذي تجملا دو دحــلا نث إحيـــا. ي ــأ انهمــمران يعتبــ

انتقــال  و Fecundityو اإلنتاجيــة  Fertilityللحيــوان و العوامــل التــي تــرتبط بحالتــ  الصــحية م ــل الخصــوبة 

 بــل ألاددتعــ ثيــمــن حاني لحيــو لــ  المجتمــ  اع تــى ر الحــدود ال هــذأل ات مــن منــان آلخــر بشــنل مســتمر.نــالحيوا

قطيــ  م ـل البنـ  العمريـة المرنـب منهـا هـذا القطيــ . و يـزات األساسـية للمناعـة القطيـ  و المم  لـع ر ى تـ  ـاأي

الممننـــة للحيوانـــات الســـليمة  ـــمن  يجـــري التقصـــي عـــن الحيوانـــات المري ـــة مـــ  األخـــذ بالحســـبان الحـــاالت

ل الـذي تفشـل نشـلا وهـ أوة وية الع ـيفـوظ ةحالـ ون  هة بأدير فلالقطي . و هنذا يعرف المرض في الحيوانات ا

 .Expectationsية لتواج  المتطلبات الطبيعية للجسم و لع افي  

أنســـة يمنـــن أن يـــة فـــي الخـــواص األساســـية ألخمـــاج المـــرض فـــي الحيوانـــات المستفـــات النمبلإن االخت

فــي ح هــو مو ــ امــن Iceberg يالجليــد يمــل الهر شــنللشــنل المم ــل باليمي غــارتلو توصــف باســتخدام النظــام ال

حيوانــات  -ذا الشــنل أن العــدد النمــوذجي للحيوانــات مقســم إلــ  عــدة نمــاذجهــيــل  تــرض فــي تمفي ثيــح 2لشــنال

 –حيوانـات مصـابة إصـابة خفيفـة -رياحيوانات مخموجـة غيـر مصـابة سـري -قابلة لئلصابة لننها غير مخموجة

هـرم  لجـي.  نمـ  ز جـ ل ـمتت نـاايو لحا ذألهـ نج مذو من لو ننافقة  تانواحيإصابة شديدة و  ةو حيوانات مصاب
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هــذا الشــنل يو ــح أن نــل مــن الحيوانــات النافقــة و المري ــة و المصــابة إصــابة خفيفــة و شــديدة يظهــر  مــن و

هــم جــدا فــي مــل ملــة للشــنل الهرمــي عاذأل النمــاذج المم مــن هــعليهــا المــرض بشــنل ســريري و يعتبــر نــل جــز  

نـــات القابلـــة لئلصـــابة يمنـــن أن او يحلا نمـــ نـــلن نجـــد أ مـــيلهر انل شـــالهـــذا  مـــنوبائيـــات المـــرض المعـــدي. و 

تصاب بالشنل تحت السريري و في مراحل معينـة فـمن عوامـل معينـة يمنـن أن تحـدث المـرض السـريري بشـنل 

 . المرض السريري لتىدي أحيانا إل  نفوق الحيوان المريض سريرياا خفيف و يمنن ان تزيد شدة 

ضر ملا ومفيم مجي فيلثا مير الي ضح الشكل7 يو 2 مقر الشكل    

 

 

 

 

 

 

 لواضح إلى7 بشكميا الدقيق ا Temporal Patternsزمنية لممرض تنقسم األنماط ال

تعــرف األمــراض  .Endemic diseaseو مــرض مســتوطن  Epidemic diseaseائي بــو  ضر مــ

وبائيــة علــ  أنهــا تلــك األمــراض التــي ينــون فيهــا مســتور حــدوث المــرض بشــنل  المرتفــ  األعلــ  مــن مســتواأل ال

خـر أ  نـعمالطبيعي المتوق . بينما يصف المرض المستوطن حدوث تنرار المرض بشنل  العادي الطبيعي أو ب

علـــ   Pandemic diseaseئحـــة المر ـــية اجلث او دحـــ حلطصـــم ريشـــي . وبـــت ال بشـــن رضالمـــ ثحـــدو 

بائية الواسعة االنتشار و التي تى ر علـ  نسـبة نبيـرة مـن الحيوانـات المستأنسـة و الممنـن أن تـى ر األمراض الو 

 وجــودو يــة أت فرديتميــز بوجــود حــاال Sporadic diseaseرض الفــردي المــ أن حــدوث علـ  عــدة بلــدان. نمــا

 َفوق

 يزض شدٌد

 يزض خفٛف
 حٕٛاَبث يخًٕجت

غٛز يزٚضت 

 سزٚزٚب

 يزض سزٚز٘

حيوانات قابلة لبلصابة و 
  غير مخموجة

 مرض تحت سريري
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و التـي  Clusters of casesائي بالحـاالت العنقوديـة ع  بالمصـطلح الوبـتـد لتـيا و ةهباشـت ـية ممر ت الحـا

 شنل طبيعي في المنطقة.ب دال توج

اين الزمنــي القصــير التبــالمتشــاب  بتنــرار توزيــ  حاالتــ  و انتشــارأل الزمنــي يــدع  ب ضر مــلا ثو دحــ نإ

ز اض الوبائيــة النبلســينية الحــدوث و التــي تتميــر ألمــاي فــ الالحــا هــو مــن Short time variationاألمــد 

ي الواليـات فـ اإلنسـان نـدع Leptospirosisبالتباين الفصلي أو الزمني نما هو الحال في حالة دا  البريميـات 

 .3المتحدة األمرينية الشنل 

 . يةكمريألا ةدحتلمات افي الوالي ناوث الفصمي لداء البريميات عند االنسدح7 ال3 مرقل شكال

 

 

 

 

 

في الحاالت  للحااهي  نما Long-term variationالتباين الطويل األمد ح طلمصك ناهو 

 . 4 لنشلا ظرانالمسجلة لدا  النلب عند الحيوانات البرية و النبلب في الواليات المتحدة األمرينية 

 ية من منحنيات حدوث المرض.سقيا ة أنواععأرب ناكىإن 

مصدر وحيد للعدور  في هذأل الحالة ينون ل  ضلمر اأن  حيث :Propagating  المنتشر الوبالة اي حف 09

بلة للعدور  من نفس او ينتقل عل  شنل سلسلة من الحيوانات المخموجة إل  الحيوانات األخرر السليمة الق

 ي .القط
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د قليـل مـن الحـاالت المر ـية خـبلل دد عـهيشـا حيـث: Sporadic diseasesحات الفرديـة ائلجا لةحاي ف 29

ض و التـــي تظهـــر عـــدم وجـــود خمـــج منتشـــر تحـــت فتـــرة قصـــيرة مـــن الـــزمن و التـــي تعطـــي تصـــور آلليـــة المـــر 

 لبلد.ات الحالي في تلك المنطقة أو ذاك الوقالظروف الموجودة في 

ة فـمن عـدد نبيـر مـن الحـاالت قـد تشـاهد خـبلل فتـرة لـاحلا ألهـذ يو فـ: Point epidemic الوبائيـةة الـلحا 39

 قصيرة من الزمن نسبيا، و من  م يختفي المرض بعد فترة معينة.

  ظهـور حـاالت فـي نافـة ن إلـمـرض المسـتوطلث او حـد ريشـي: Endemic diseaseن وطسـتلما رضلما 49

 المنحنيات الوبائية. عاو نأ 5رقم  الشنل و حيالمناطق.  ماألوقات في معظ

 7 المنحنيات الوبائية5الشكل رقم 
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أل األمـراض غالبـا ز حدوث المرض بتم يل  بنماذج عل  شنل مخطـط فراغـي منـاني ألن م ـل هـذيتميأن  يمنن

المختلفـــة بـــين المواقـــ  الجػرافيـــة المتعـــددة. إن نمـــاذج المخططـــات  جـــة تـــداخل العوامـــل البيئيـــةيمـــا تتســـبب بنت

االختبلفات في حدوث المـرض بـين المنـاطق و البلـدان، و مـ  حـدوث التطـور  لم ت نأ نمني ةالفراغية المناني

األنـــواع مـــن  ذألصـــبحت هـــأ Computerized Mappingخـــرائط المبرمجـــة ل التشـــنيفـــي  adventالمتقـــدم 

 ت. ائياالتحاليل هي األن ر قبوال ألخصائيو الوب

دوث الزمني لداء الكمب في الحيوانات البرية و الكالب في الواليات المتحدة ح7 ال4 مرق للشكا

 . األمريكية
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 الفصل الثــــــاني
CHAPTER TWO 

 ـة المسببــسار د
CAUSATION 

 Introductionمقدمة 

عظـم التحريات العلمية إل  تعريف العبلقـات بين المسبب وتأ يرات  وعـرف المسـبب فـي معجــم م فتهد

Websters ــ ــأ ير أو يــنجم عنــ  نتيجــة مــايــ اا مــائشــي  أنــ"  عل ســبب المر ــي هــو ملا نإ". ىدي إلــ  حــدوث ت

رفــة حــول معال. فل حــدوث المــرضتشــنيفــي  معينــة تلعــب دوراا أساســياا ة صــيخاعبــارة عــن حــدث أو حالــة مــا أو 

بــدل العــرض والتــي تبــدو علــ  شــنل تة بلــنــدرج تحــت نــل معالجــة عر ــية متبدت ألر ي أالعبلقــات بــين المســبب وتــ

ب الســريري لطــا فــي  Therapeutic manoeuvre يــة المعالجــة والمــرض وهــذا مــا يــدع  عو نمنــاورة بــين 

 امل مسببة. عو  عدة معقدة إذا ما اشترك فيها يةر لموتنون الحالة ا

  ثحــابلا 0844 امعــ فـي و 0841فــي عــام  يةر ــف  Henle- Kochنــوخ و  احــث هينــلالب رطـو 

Koch   ي تقــديم إطــار مقبــول بشــنل عــام فــي تعريــف المســبب فــ تول مــن و ــ  فر ــية اســتخدمأ اننــ

 :للمرضعل  أن  مسبب سبب قبل أن يعتمد أن ذاك الم بلقات المر ي واحتاجا إل  االعتبارات التي يجب أن

 .ن يوجد المسبب في نل حالة من المرض أ جب_: ي

 .و في مزارع نقية نملمسبب ويب أن يعزل اج_: ي

يح ن في حيوانات قابلة لئلصابة ويمنـن عندئـذ أن تشـف  الحيوانـات  امن يسبب مرض نوعي ،عندب أج_: ي

 .  ويعرف مسببها المر ي

يــب والنظـام العلمــي لدراسـة األمــراض مـن الترتة رجــد Koch's postulatesيات نــوخ ر ـف تر  ـأح

حيلة التطبيـــق حيــث تتطلـــب هـــذأل الفر ـــيات إلـــ  تمســـ انـــتالمعديــة ولننهـــا اعتمـــدت علـــ  االفترا ــات التـــي ن

 نوعي أو خاص ومتسببة بمسبب نوعي وحيد والذي بدورأل يمنن أن يىدي إل  مرض واحد فقط. ضر م

أمامها صعوبة وهي التعامـل  رضعتي Henle – Kochفمن فر يات هينل ونوخ  لكذ ل فة إ اإلبا

يرات المتعـددة لمسـببات مفـردة، والحـاالت تـأ لوا  Multiple Etiologic Factorsمـ  عوامـل مسـببة متعـددة 
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 فةالمر ــية الحاملــة للمــرض دون ظهــور أعــراض ســريرية، والعوامــل الػيــر المر ــية  نــالعمر والعــرق  باإل ــا

 .التقديرات النمية للعوامل المسببة ل إ

يفــان احــث لباطــور اد فقــ،  1856رات الســببية منــذ عــامىشــلمل s‘John Stuart Hillداا علــ  قــوانين تمــاعوا

Evan  يعتبــر مقبــوالا بشــنل عــام فــي تعريــف العبلقــات بــين المســبب  يذلــموحــد لدراســة المســبب ، وا ومفهــم

 .  ةفي علم الوبائيات الحدي  تار ي أوت

  Evan ' s Postulatesفرضية ايفان 

 التالية: اطنقال Evan فر ية ايفان  من تت

مسبب محدد  عن مجاالحيوانات المعر ة للمرض الن يفأعل   نو األفراد المري ة يجب أن تن ةبسن نإ -0

 . من تلك الحيوانات الػير معر ة ل

 وعاا في الحيوانات المري ة من تلك الحيواناتأن ر شي عموماا  أن ينون رض لمسبب محدد يجبعتلا نإ -2

 . من المرض يةاللخا

 تلك الحيوانات المعر ـة لسـبب معـين مـن يف ر نأمرتفعة بشنل  أن تنون الحاالت الجديدة يجب ددع نإ -3

 .  Prospective Studiesلك الحيوانات الػير معر ة نما هو الحال في الدراسات المستقبلية ت

  Putative Causeنعيناحية الزمنية ،فان المرض يجب أن يظهر بعد التعرض لمسبب مالن وم -4

 هناك قياس حيوي واس  الطيف الستجابة العوامل الم يفة. نو نين ب أيج -5

 . اياإلمنانية بمنان إحداث المرض تجريب نمن نو ن يب أيج -6

 فاض في حدوث المرض.خنا  لإتحديد العامل المسبب  يدى ي أن جبي  -7

ـــة قلو ا إن  -8 ـــر فـــي اســـتجابة العامـــل الم ـــيف يجـــبػتلا وأاي ـــنخف يي ـــر مـــامـــ حـــدض أو تأن ت ـــدع   ن تعبي ي

 بالمرض.

غالبـاا لوصـف المشـانل  دمتخيسـ Web Of Causation ويـب المسـبب( ح الشبنة السـببية لطصم نإ

 نا  المسـبب و  بايـغ وأشـنل مسـألة فـي التشـنيك بوجـود يالمسبب ال  بايغ ود أوجو  نأالمر ية الحدي ة حيث 

عوامـل المتعلقـة بالعامـل المسـبب ال خلداتـل  Complex Web المـرض يحـدد بوسـاطة الويـب المعقـدة  ثو دحـ
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فـي اإلنسـان نم ـال نشـبنة باب دا  السـل سـأ 6قم ر  الوسط الخارجي. يم ل الشنل للمرض والعامل الم يف و

   . Web Of Causation المسبب " ويب المسبب "

 ن فنـر النظـام الوبـائي:مـ بارة ال الوث الوبائي ال الوث إلـ  مجموعـة منونـة مـن  بل ـة عناصـرع يرتش

  7الشـنل  ر ظهـ. ي Environmentط الخـارجيوسـالو   Hostامل الم يفلعوا،  Agentوهي العامل المسبب

حــدوث المــرض والتــي تترافــق مــ  المنونــات الــ بلث الخاصــة ة ليــمام ــال عــن الحــدود المختلفــة المــى رة علــ  احت

 بال الوث الوبائي. 

 حدوث المرضة ليام7 مثال عن الحدود المختمفة المؤثرة عمى احت7 رقمل شكال

 

 

 

 

 
 

ـــــيم د عنـــــ قائمـــــة بمعظـــــم العوامـــــل المـــــى رة علـــــ  حـــــدوث التهـــــاب الرغـــــام   8ل  شـــــنلا ل 

و ـح النظـام المعقـد التـي يحـدث مـن خبللهـا هـذا النـوع مـن ت هـيو   Rhinitis in Swineخنـازيرال

ــأ يرات م ــبع  األمــراض. إذ هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي ســوف تتــداخل مــ ختلفــة ها وينــون لهــا ت

 عل  مستويات التعرض لئلصابة المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

رضالم  

انعبيم 

 انًسبب

الوسط 
 الخارجي

لعائل الم يفا  
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 لسببية لاللتياب الرغامى عند الخنازيرالشبكة ا:  8م  شكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألنــواع مــن ا ذألهــ   ــلم مناســبة للتحــدي فــية ليــو Koch / Henleم قر ــيات نــوخ / هينلــي قــدت لــم

   المشانل.

 Causes of the Diseaseأسباب المرض 

 :يلي حسب اآللية السببية صنف أسباب المرض إل  مان تأ ننميو 

  Necessary Causesاب ضرورية7 سبأ  ـ1

 بنــبليجــب أن تم ــل نيفيــة حــدوث المــرض علــ  ســبيل الم ــال حمــة مــرض حدا ــة الســن عنــد الي لتـوا

  Canine Distemper.لحدي ة السنا

  Sufficient Causesباب الكافية7 سألا ـ2

يا مــن الحــاالت والحــوادث المتفاعلــة مــ  بع ــها الــبعض مىديــة إلــ  حــدوث م ــل بالحــدود الــدنتتي وهــ
ا ة للمـرض وربمـر باشـمباشـرة وغيـر اللمالمرض باإل افة إل  أنها تشمل العوامل التي يمنـن أن تم ـل األسـباب ا

لمســبب و شــدت   باإل ــافة إلــ  تــداخل المســببات المر ــية األخــرر المســاعدة علــ  إمنانيــة ا ةعلــ  قــو   رتــى 

 يُبعت انعبئم
 انًضبف

ـ االخخالفبث 

 انفزدٚت

ـ انخخالفبث فٙ 

 انعزق ٔانذرٚت

 

انٕسط 

 انخبرجٙ

 

ـ درجت 

 انحزارة

 

 
 
 

 اإلدارة

 حجى انًجًٕعت

 يسبحت انفزاغ

انًخزأكت نكم 

 حٕٛاٌ

ححزك ٔاَخقبل 

 

ورة خطة شد
التياب 

 

 انخغـــذٌت

ـ َٕعٛت 

 انبزٔحٍٛ

ـ َسبت 

انكبنسٕٛو 

 انفٕسفٕر

 

طزٌقت انحصول 

 عهى انعزق

ـ يشأجت انعزق 

انُقٙ يع انعزق 

 انٓج9ٍٛ

 

ألخًبج ا

األونٍت 

 انثبَوٌت

 ـ حًٕٚت
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نل عامل مر ـي معقـد للحالـة المر ـية  ث أنم ال عن األسباب النافية حي 7لشنل ا ح و ي ث المرض.حدو 
تنفســـي لا مـــرضث الدو لحـــ اا ســـبباا نـــاف  عـــل م ـــباســـتوريلل  تمالنـــالطقس واإلجهـــاد والحمـــات الراشـــحة وجـــرا يم 

  ســـبيل الم ـــال علـــ  أنـــ" ب Batخفـــاش" الي فـــ  Rabiesبـــالعجبلت المفطومـــة. نمـــا يظهـــر أي ـــاا دا  النلـــب 
بعــض الحــاالت مــن دا   يفــ أشــنيراا ألن الخمــج فــي ال عالــب ربمــا ، نظــالســبب المباشــر لــدا  النلــب فــي البشــر 

 ش.النلب عند الخفافي
  Pasteurellosisلحــدث دا  الباســتوريلل   ير ســبب  ــرو ي هــ ل ة الباســتوريلمــر و جوجــود  أن انمــ

 رئوية.ليست سبباا  رورياا لحدوث االلتهابات ال اهننل
هــم أن نعــي أنــ  مــن غيــر الممنــن أن لما مــنان أحــد أهــدافنا هــو تقيــيم المســبب المر ــي، فــمن نــ ذافــم

فريـداا فـي  بلا يلـدنبرهن عل  العبلقات السببية المرتبطة م  بع ها بدون أي شك ، لنن من الممنن أن نسـتخدم 
فـة العوامـل المحتملـة وتأ يراتهـا المتعلقـة شرح أف ل لتفسير العبلقة ما بين المسـبب والمـى رات السـببية لنحـدد نا

  ي.مر الب  ل للمسبففي فهم أ
ليـة الحيويـة المسـتخدمة فـي المخبـر تحـت الظـروف والشـروط المخبريـة المحنمـة ال تمنننـا دائمــاا اآل نإ

د دراسـة المسـبب المر ـي تمـتع. و تحـت الشـروط أو الظـروف الحقليـة قيـبأن هذأل اآللية ممننـة التط ضفتر نأن 
عــي االخــتبلف بــين أن نمنــان ب يــةهمقــوة البحــث المصــمم لدراســة المــرض وفــي هــذا المجــال ، فــمن مــن األعلـ  

 امـبر امن وحالة المرض نال ةاحتمال الخطور ل ترافق الظاهري بين عامالن . إالترافق الظاهري والحقيقي للمرض
هـذأل المشـاهدة فيجـب أن  خـذألين. و تبنسـبـين  مـان ار نقـنريـد أن  جود هذأل القاعدة األساسية ، ولنقل أننـاو ب هرظت

 .  ليها  الختبار أو قياس هذا االنحراف في هذأل البياناتع ولحصنقيم البيانات المجموعة  الم
معتمـدة علـ  لا يبلحـظ فيهـا االخـتبلف يـنجم بسـبب التباينـاتي لتـا  Likelihoodمالية التشاب  احت إن

Chi Square   Xائي ناختبـار مربـ  نـاي المصادفة والـذي يمنـن يحسـب مسـتعملين االختبـار اإلحصـ
 نـن. ل2

غيــر المحتمــل أن يبلحــظ االخــتبلف بــين النســب ننتيجــة للصــدفة، فمــا يــزال مــن  فمنــ ،   ابتــ  إذا ظهــر التشــح
نـان عـامبلا متـداخبلا مـ  غيـرأل مـن العوامـل   ةر و يـة فـي أن عامـل احتمـال الخطـلاآل فـي تفسـير هـذأل يـةهناك إمنان

قـي حقي اج الحليب للبقرة نعامل خطورة لحدوث التهاب ال ـرع ، ولـذلك فهـو لـيس سـببم ال : دراسة عامل إنت
ــالبــين  يو ــح بشــنل نمــوذجي أن هنــاك صــعوبة حتميــة فــي إ بــات العبلقــة مــاا هــذ. و للمــرض   مســبب وتأ يرات

   .رافقة أو المصاحبةمال
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 ثلاـــالث الفصل
CHAPTER THREE 

  ــةــصفيلو ا تاـــيئباو ال
DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY 

 جتاناا  و إدارةض مر لا وثحدكرار س تاقي
MEASUREMENT OF DISEASE FREQ UENCY AND PRODUCTION 

 Introductionمقدمة 

هــذا يمنــن أن و بشــنل نمــي. تقــدير النتــائج ر أن ــر المهــام األساســية فــي البحــوث الوبائيــة هــو حــدإ إن

المخموجـة أو المري ـة أو النافقـة وهـذأل المعلومـات  ب عـدد األفـراداسـحيجرر ببساطة من خبلل االعتماد عل  

التنلفــة االقتصــادية أو اإلجــرا ات ر ديتقــتعتبــر مفيــدة فــي تقــدير حجــم العمــل المطلــوب إلنجــاز هــذأل المهمــة، و 

 د لـة لعـدممالو   Fractionلحسـابات بأعـداد عشـرية ا المطلوبة لتحسين العناية الصحية. ويعبر عموماا عن تلـك

موجة أو المري ة أو النافقة. وتستعمل هذأل األنماط من الحسـابات مـن قبـل أخصـائيو الوبائيـات لحيوانات المخا

انات التـي أصـيبت بـالخمج أو المـرض أو نفقـت والتـي تنتمـي جميعهـا يو لحا  Probabilityعن احتمالية وليعبر 

 حـت خطــر اإلصـابة  هـذا مــا يـدع  بـالمجتم  الحيــواني الواقـ  تو يــ   طختلفـة  ـمن القم إلـ  حيوانـات فرديــة

Population at riskمنظـور الريا ـي الن ومـMathematical Perspective  نـرار حـدوث المـرض ت منفـ

 ملتشـو   Static or Dynamic Measuresخـبلل القياسـات ال ابتـة أو الدينامينيـةمـن  عنـ  بـريعن يمنـن أ

لقياســات ا مــاأ  Ratio اســب تنالو   Prevalenceتشــار ناالن  Proportionلنســبااا مــت ال ابتــة عمو ســاالقيا

أو ة افــن يــدع  بحــدوث ال مــاو أ Incidence rateالحــدوث ل عــدنم Rates الدينامينيـة فت ــمن المعــدالت 

 Cumulative Incidence وث التجميعـي حـدالو   True Incidenceو  Density Incidenceقـيلحقيا

ػيــر فــي النميــة األخــرر  والتــي تم ــل الــزمن نــل وحــدة تل يتػيــر  ابــت فــي نــل تقــدير نمــ لتم ــ المعــدالتأل هــذو 

 عادة  وليس للمعدالت حدود دنيا أو عليا.
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 PREVALENCE ــارتشناال 

يـة الحيوانـات المري ـة والمدروسـة خـبلل وقـت معـين ونمـا هـو نسـبة إجمد الس عـديـاق عـنارة عبـو وه

 روس.دلعدد الحيوانات في المجتم  الم

 7Example المث

وتعــاني مــن جائحــة  رأس  2000ف صــػير لتربيــة األغنــام ومنونــة مــنعــة ذات إنتــاج من ــزر م فــي

وخـبلل الخـامس مـن وذار فـمن العديـد مـن ر ذاو 3صـابة نـان فـي إلبات األغنـام التـي بـدأ لـ أو لمرض ال ايليريـا 

بزيـارة مزرعتـ  فـي  ماقـرعـة بطبيبـ  البيطـري الموجـود فـي المنطقـة والـذي ز صـاحب المل تصـ. اقـتنفاألغنام قـد 

تظهـر عليهـا أعـراض المـرض وسـجل  رأس  56لك اليوم شاهد الطبيب البيطري وجـودذ في. و من وذار السادس

ان يعاني من المرض لننها شفيت وتعافت وقد بقـي فـي نرأس   28و ،قباس قو ننفرأس   143صاحب األغنام

ــام ا نمــ 1801المزرعــة مزرعــة فــي ة صــحياا بشــنل ظــاهري، مــا هــو انتشــار مــرض ال ايليريــا فــي المســليلاألغن

 .  السادس من وذار

 7Solution  حلال

نو   56الحيوانات المري ة هو عدد ددع إن  :هو زرعةالم فيجمالي عدد األغنام إ ا 

1857  =143 – 2000  

ن االنتشار المر ي في السادس من وذق رأس 143 أنث حي   :لك هوذر لاد نفقت مسبقاا وا 

1913 =085656 /   =P  

فنرة االنتشار باستخدام عينة صػيرة مـن المجتمـ  الحيـواني خـبلل فتـرة زمنيـة معينـة  الشنل التالي يو حن إ ـ 

 وقدي مـريض ـ يبـدأ الخـط عنـد بـدأ أول إصـابة مر ـية ـ ويتوقـف الخـط عنـد نفـفـر ن واــ إن نـل خـط يم ـل حيـ

 .رأس الػنم  أو شفائ 

 

 

 

جمالي االنتشار ىو عدد الحيوانات المريضة في نقطة زمنية محدودة كنسبة مئوية من إ
 الحيوانات الواقعة تحت خطر ااصابة في ذلك الزمن



 مقرر علم الـوبـائـيـات -  الجزء النظر ي :      أ.د. ياســــــــر العمـــــــــر        د. عـمــــــران فــاعــــــــــور 
 

26  

 INCIDENCE RATEلحدوث ل اعدم

ـــــ عـــــدل حـــــدوث بمو أ  True incidence rateأي ـــــاا بمعـــــدل الحـــــدوث الحقيقـــــي   دعوي

عدل الحدوث أن  عبارة عن قياس معدل السـرعة التـي انتشـر م فر عي . و Density incidence rateـةالنــ افـــ

ة علـ  الـزمن ومسـقم ةيـداالت المر ـية الجدالحـ المرض فيهـا. وبالتـالي فـمن معـدل الحـدوث يم ـل إجمـالي عـدد

اطة فــمن هــذا بســللو  طــر اإلصــابة بــالمرض،خحــت تواني المــدروس والواقــ  يــحالمجتمــ  الي النلــي لنــل حيــوان فــ

 المعدل يمنن أن يحسب عادة من خبلل هذا القانون:

 

 

 النا الخاص بالجائحة المتعلقة بمرض ال ايليريا في مزرعة األغنام، م ي فف

المر ـية. فـمذا يمنننا أن نستخدم نفس األرقام لحسـاب معـدل الحـدوث، أو معـدل تقـدم ازديـاد الجائحـة 

 دإجمــالي عــد إنأيــام .  ةعــبر أ ئــذ تنــون الفتــرة الزمنيــة للجائحــة هـــي:ندذار فعو 6نانــت الزيــارة  للمزرعــة  فــي 

فة إلــ  وجــود ا ــاإل. بقنفــو ن رأس  -143اوي إلــ  = ســي  ل فتــرة  أربعــة  أيــامبلة خــدالحــاالت المر ــية الجديــ

 تقـان مري ـاا فـي ذلـك الو نـ رأس  56لـ  ذلـك يوجـدئلصابة المر ـية وشـفيت ـ عـبلوة عل رضتعد ق رأس  28

لـة. حا 227 لجديـدة هـياان إجمـالي الحـاالت المر ـية نـ قـد. ل227 = 143+28+56نورة. ذمـلا ةدالزيـا نمـ

األغنـام المعر ــة لخطــر اإلصـابة بأخــذ معــدل عـدد الحيوانــات فــي بدايــة  دم يمنــن أن نحسـب معــدل عــد ــ ومـن

 وأًا  قـد نفقـت مسـبقا يلتـاو رأس  227اك هنـث نـان حيـت فـي ال الـث مـن وذار دأبـ يتـلا ونهاية الفتـرة الزمنيـة و

لهـذا فـمن الحيوانـات و ة، يـنـن معر ـة لخطـر اإلصـابة المر ـية  انت ها قد تعر ـت سـابقاا للمـرض. ولـذلك لـمنأ

 :  المعر ة لخطر اإلصابة هي

0773  =227 – 2111 

 :هي لي فمن معدل الحيوانات الواقعة تحت خطر اإلصابة تاالوب

088695 =2 / 0770+2111  

 :  وث يمنن أن يحسب ويعبر عن  في طرق عدة ومختلفةدحال لفمن معدا نذوه

 

 يعدل انحدود =

 

عدد الحاالت المرضية الجديدة خالل فترة من الزمن ليماإج  
 

الفترة الزمنية× خطر ااصابة  تحت ةعدد الحيوانات الواقع دلمع  
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 في نل رأس غنم في نل يوم التحا 1913 =

 رأس خبلل األسابي  جميعها 011في نل لة اح 20= 

 بوعأسل ن رأس في 011في نل لة اح 20= 

 تعني هذأل األعداد؟ذا ام

يعبــر عــن الحــاالت فــي نــل رأس فــي نــل يــوم والــذي يعنــي أنــ  إذا نظرنــا إلــ  رأس  1913األول دد عــال

نل غيــر جلــي بشــهــذا ينــون وا ــح  1913الواحــد فــي يــوم واحــد ، فــمن معــدل الحــاالت لهــذا الــرأس  هــو  الػــنم 

لحــدوث يمنــن أن تت ــاعف عنــدما ينــون ا لمعــدة مــيق ن. إعنــدما نتحــدث عــن اإلصــابة فــي نــل حيــوان فــردي

 .  دد نبير من الحيوانات أو فترة زمنية أطول والتي تجعل عملية الفهم ابسط وأسهللدينا ع

رأس غـنم   011ان لـدينا نـ رأس  فـي نـل أسـبوع، وهـذا يعنـي أنـ  إذا 011حالة في نـل  20قم ال اني هو الر  إن

انتشـار المـرض وعياا خـبلل فتـرة أسـبوع إذا نـان معـدل سـبأ بترأس من الػـنم  قـد أصـي 20 فيمنننا أن نتوق  أن

 بقي  ابتاا نما هو خبلل فترة األربعة أيام األول  من الجائحة المر ية.

 أيام 4 ×بة  اخطر ااصت تحة ت الواقعالحيوانل امعد1886.5 

 

لحاالت المرضية الجديدة اد عد  227 = لحدوثا دلمع   
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 مقاييس حدوث المرضم ساأق
MISCELLANEOUS MEASURES OF DISEASE OCCURRENCE  

 ية:لياسات االخرر لتنرار المرض االقسام التالقا منت ت 

الجديدة للمرض مقسومة علـ  عـدد الحاالت  ددع أن   لعرف يعو :  Attack rateمو جيلا دلمع -0

المعدل يعتمد في حساب  عل  نفـس الطريقـة التـي  اذه نأالحيوانات الواقعة فعلياا تحت خطر االصابة نما 

ت  بمعــدل سـميتأن ي الحقيقـة نــوع فرعـي مـن الحـدوث التجميعــي. نمـا فـ وهـو ي التجميعــحسـب بـ  الحـدوث 

الحقيقــة هــو عبــارة عــن نســبة احتماليــة  يفــ  نــمدل فمعــ  مســا نأؤلذهــان، فعلــ  الــرغم مــن لة هشــو م تعتبــر

 ون الفترة الواقعة تحت الخطر فترة قصيرة .ا تنوليس معدل. ويستخدم معدل الهجوم عندم

طبق باستخدام عـدد مـن التفسـيرات المختلفـة، وعلـ  ت هيو  Mortality rates 7 النفوق تدالمع -2

 واع من معدالت التفوق :م ل المعدل الحقيقي. وهناك عدة أنتال ا نهماألغلب ف

 لنفوق البسـيطا دلمع Crude mortality rate دي إلـ  نفـوق الحيـوان المـدروس ويحسـب مـن يـى و وهـ

ا مــ. نPoisson Regressionتخدامنا انحــدار بواســن اســد عنــ حــدوث الن افــة مخــبلل الحصــول علــ  لػــاريت

 .ونقانالن حساب  من خبلل هذا نمي

 

 

 

  Specific mortality rate  لنفوق لمسبب نوعيا معدل

النوعيــة للنفــوق ويحسـب مــن خــبلل حسـاب لػــاريتم حــدوث الن افــة ألاسـباب ســة بعــض اار د لجـأدر مــن يقــو وهـ

 .ا يأ

 :من خبلل القانون التالي  بسحي نأن نميأن    لإفة  االبا

 

 

 

الواقعة تحت الخطر خالل وحدة زمنية معينة  ت ناواحيالد عد  

 

د الحيوانات النافقة مـــن كافة المسبباتـدــعـ  

  لنفوق البسيط =ا دلمع

دد الحيوانات النافقة من مرض نوعيع  

 ة معينةنات الواقعة تحت خطر االصابة خبلل وحدة زمنيواد الحيعد
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  05 من شروط معينة وخاصة وعندما ينون االنتشار منخفض % 
الفترة الزمنية× دل الحدوث فمن االنتشار =  مع  

 لحالة القاتمة7 ا دلمعCase fatality rate  

 نوعي ويىدي ال  نفوقها. ل نسبة الحيوانات المري ة بمرض تمي وه

ة المـرض الحـاد، ر و طـخ وألوصـف تـا ير وبائيـة  و يسـتعملارة عن مقياس خطورة مرض وليس بمعدل، عبو وه

 ويحسب من خبلل القانون التالي:

 

 

 

 

 لنفوق النسبي7ا دلمع Proportional mortality rate 

   :خبلل القانون التالين م بسحوي

 

 

 

عدل اإلصابة بنفس الطريقة التي حسبت فيها معدالت النفوق م  م سبيح7  ت ااصابةالعدم -3

 استبدال عدد الحاالت النافقة بعدد حاالت اإلصابة 

 

 

 

قد المصاحبة بمنتانات جر ومية ف ظلة الابإصلمتسبب من خبلل وار قارج في األبلعا إن Exampleلامث
فقد نان معدل الحدوث للمرض  الحظائر. أصبح مشنلة في القرر خبلل الظروف الرطبة الػير اعتيادية في

 شهريا. ة قر ب 100يم ل خمس حاالت في نل 
  5بةبقار المعدية تشف  عادة بحوالي شهر واحد وهي فترة المرض ولذلك فمن انتشار المرض ينون قرااأل إن
 وخبلل نل شهر.ة قر ب  100في نل تاالح

ناجمة من مرض نوعيق الالت النفو احعدد   

 حيوانات المري ةالد عد
 =لحالة القاتلةا معدل

 النسبي وقنفلا دلمع
= 

حيوانات النافقة من مرض نوعيالد عد  

عدد الحيوانات النافقة ليماإج  
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 عــرابـال الفصل
CHAPTER FOUR 

  الحدوث و االنتشارل دعم تاحعن مسو ب انجو 
FEUTURES OF INCIDENCE RATE AND PREVALENCE 

SURVEYS 

 

  Introduction   مقدمة

لهــدف المحــدد للمســح. وهــو ل ةدئــافنخطــط إلجــرا  مســح، فيجــب أن نقــرر مــاهو القيــاس األن ــر ا دمعنــ

 المجموعة واالعتبارات العملية. ت مالو يعتمد عل  نل من نوع المع

مل معظـم أجـزا  الدولـة يشـفي دولة ما برنامج تحصـين وطنـي واسـ  بحيـث  دمتخنس  الم فعل  سبيل 

 عهــا للــتحنم بمــرض القبلعيــة يجم توي ــم نــل مــن األبقــار والجــواميس والخنــازير الموجــودة فيهــا والتــي لقحــ

FMD    Foot and Mouth Disease  حيـوان  ـد هـذا المـرض مـرتين فـي  نـلن صـيلفـرق هـو تحا انونـ

 ا نان البرنامج حقق أهداف .إذب هذا البرنامج  لترر فيما تراقأن  البيطريةسلطات العام. رغبت ال

 معدل الحدوث نقياس. ور أاسلطات البيطرية لتقرر أيهما أف ل  لتستخدم االنتشلج اتاتحو 

  FMDحيوانـات فـي الدولـة محميـة  ـد خمـج الــ ال  ميـالم ال فمن الهدف مـن البـرامج لنتأنـد مـن أن ج ذاه في

ن ليــزود الحيوانــات المحصــنة بأ ــداد الوقايــة  ــد المــرض. قــررت الســلطات تحصــييتحقــق مــن خــبلل الا هــذو 

 . FMD ـلاوانات المحمية بأ داد يالح البيطرية أن أف ل قياس لتقييم البرنامج هو انتشار

لحســـاب معـــدل  إلانتشـــارت بـــين معـــدل الحـــدوث وافـــابلختا أن نســـتخدم شـــنل بيـــاني لتم يـــل االننـــمنوي

ن عـــدد اديـــدة  خـــبلل فتـــرة زمنيـــة معطـــاة. فـــمذا نـــلجداد نافـــة الحـــاالت المر ـــية ا  تعـــدوث فمننـــا نحتـــاج إلـــالحــ

عـض هـذأل الحـاالت قـد نفـق وبع ـاا منهـا قـد تعـاف  ب من. فB هو T1ن زمالو  T0الحاالت المر ية بين الزمن 

ة ، جديـدالحـاالت المر ـية النا مهتمين فقط فـي عـدد ننول، T1 اا عند الزمن ريم الوالبعض اآلخر نان ما يز 

 21 و  T0مجتمـ  المـدروس عنـد الـزمن لاا فـي اانـيو ح  26 نـات. فـمذا نـان هنـاكواولـيس لمـا حـدث لهـذأل الحي

 ال لكلـذحيوانـات منهـا قـد تعـرض لئلصـابة المر ـية وتعافـا  كاهنـ اننـ   T1عنـد الـزمن   قطيـلانـاا غـادر ايو ح
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حيونـــات المعر ـــة لخطـــر اإلصـــابة خـــبلل الفتـــرة الزمنيـــة يعتبـــر تحـــت خطـــر اإلصـــابة ، فعندئـــذ إن معـــدل ال

 .  مذنورةال

 اا انيو ح 22=   26+   21 -2 

 

 دل الحدوث عندئذ يساوي: من معف هراا واحداا،ش تنان T1 و  T0انت الفترة الزمنية  بين الزمن ن اذمف

 

 

 

 ًا لنل حيواناا شهريا ةالح 195 =                                         

 حيواناا في نل شهر 011لنل ة الح 5 =                          

 ةــيجنت

       

 

 

2 

 يقيس معدل الحدوث عدد الحاالت المرضية الجديدة خالل فترو زمنية

شير 1× ًا تحت خطر ااصابة انيو ح 22  

ـديــدج ة مرضيــةــالح 13  
 = وثحدال
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 بٌن االنتشار ومعدل الحدوث نةارمق

PREVALENCE VERSUS INCIDENCE RATE 
 & Relationship between Incidence Rateقة بين معدل الحدوث واالنتشار عالال

Prevalence 
ت المرض األخرر، إال أن االنتشار ومعدل الحـدوث يعتبـران األن ـر فائـدة ناك العديد من قياساه جدتو 

ن نبلهمــا متعلقــان حســب الفتــرة منيــة للمــرض. فــالمرض بمعــدل حــدوث مرتفــ  وقصــر الز  بــين هــذأل القياســات. وا 

  مـ اا لمرض المميـز بمعـدل حـدوث مـنخفض نسـبيفـاس عننتشارأل منخفض نسبياا. وبالاالفترة الزمنية سوف ينون 

 .ينون انتشارأل مرتف  فو الفترة الزمنية س طول

  7Example المث 

مـــن فتـــرة الـــوالدة ، وذلـــك لفحـــص ة دراســـة علـــ  األبقـــار الحلـــوب عاليـــة اإلنتـــاج فـــي فتـــرة قريبـــت ريـــأج

لدراســة نافــة األبقــار ا  ــمدة. تاللــو حــدوث انخفــاض نالســيوم الــدم تحــت الســريري  فــي الفتــرة القريبــة مــن فتــرة ا

تــرة ســنة ناملــة فقــد وجــد أن معــدل حــدوث المــرض مرتفــ  جــداا، ف لبلخــة قــطوالموجــودة فــي المنالحلــوب البالػــة 

أيــة حــال إن هــذأل الفتــرة الزمنيــة تعتبــر   علــ. و خــبلل العــام اا نــوايح 011 نــلر ــية فــي م لــةحا 85 حيــث وجــد

ر المصــابة بــنقص بقــاألة ابي نقطــة زمنيــة نــان االنتشــار  نســأ . ففــيةلــاحالعــادةا لدراســة م ــل هــذأل  قصــيرة جــداا 

 .  %0.3نالسيوم الدم خبلل هذأل الفترة  نان منخفض جداا جداا وقارب فقط 

لجــواميس فــي ا نــدع Liver Fluke تــأ يرات الوريقــة النبديــة يــيم ان اهتمامنــا لتقنــ اذإ رخــأال  ــونم

  مسـتويات علـ تافظـحنـات معديـة عنـدما نانـت يافعـة والتـي واحيالانت معظـم ن قد. فز المرويةر منطقة نمو ال

ن. و لعـدور خـبلل فتـرة بقيـة حيـاتهما نمنخف ة مـ عـدل الحـدوث عـدد األخمـاج الجديـدة  والـذي هـو مـنخفض م ا 

نــل عــام فــي معظــم الحيوانــات المعــدة مســبقاا، ونانــت  انيــو ح 100نيــة حــاالت جديــدة فــي نــل  ما نســبياا وقــارب

ن عـادةا طويلـة األمـد و نـتة وألن فتـرة المـرض ديـدجال جافعة فقط هي القابلة للخمج باألخمـاليا تالعجول والعجبل

حـدوث يمنـن أن ينونــا ل الفـي أن االنتشـار و معــد ببســلاو   97%فعليـاا فقـد نـان االنتشــار مرتفـ  جـداا وقــارب 

ـــان بشـــنل نبيـــر هـــو لحيـــواني ا مـــ جتنـــان حجـــم الما مذ. فـــة للمـــرضفـــألن نبلهمـــا متصـــف بنقـــاط مختل مختلف
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ندئذ يمنننا أن نقدر االنتشار إذا مـا عرفنـا معـدل عو  لمرض تقريباا متشاب ا رستو مالمدروس غير متػير، فيبق  

 .  الحدوث ومعدل الفترة الزمنية لحدوث المرض

 الناجمة عن التحصين واألضداد الناتجة عن الخمج الطبيعيداد ضاأل
ANTIBODIES FROM VACCINATION AND ANTIBODIES FROM 

NATURAL INFECTION 
غيــر قــادرة ن نــو ت FMDبـــالم ــال هــو أن مســح االنتشــار أن األ ــداد االختبــار ا ذ  هــمــشــنلة لما إن

واأل ـداد القادمـة مـن الخمـج الطبيعـي . ففـي األرض صـين للتمييز بين األ داد والتـي تتشـنل عـن طريـق التح

 تـيال% و  64 بةلحيوانـات المحميـة باأل ـداد بنسـا فـةناجـد هنـاك تحصـين، ولـذلك فـمن و المصـابة بـالمرض ال ي

نـات الحاويـة علـ  أ ـداد فـي المنطقـة الملقحـة او يحن اليبـن  FMDحـدي اا بالـــ  أخمجـت. دقـ ملـك أ ـداد ألنهـات

ذأل األ ــداد مــن عمليــة التلقــيح ،ولننهــا يمنــن أن تحصــل علــ  بعــض األ ــداد مــن هــ يمنــن أن تحصــل علــ 

 مو لــهــذا يعتبــر غيــر معرغم مــن أن قيــاس انتشــار األ ــداد يعتبــر مفيــد، و الــ  علــالعــدور نفســها بــنفس الوقــت. 

 للسلطات المسىولة في المنطقة المحصنة.

ل واسـعة تـزا امـ  FMDاك جانحـاتد هنن برنامج التحصين ينتج هذأل األ داد، أو إذا نان يوجنا اإذ

سـلطات قـررت لحسـاب مسـح معـدل الن فـماالنتشار والتي بدورها تنتج تلك األ داد ولئلجابة عل  هذا السـىال، 

 نظر إل  هذا الم ال:لا ك البد لنا منذلل و الحدوث المر ي.

لقيـاس طني لسلطات البيطريـة فـي المنطقـة المحصـنة مسـح لمعـدل الحـدوث علـ  المسـتور الـو ت ار أج

ة طقــالســلطات البيطريــة فــي المن نفــس الوقــت تــم طلــب مــن فــيو    FMDعــدد جانحــات القــرر المخموجــة بالـــ

وث للقـــــرر المخموجـــــة دحـــــللمحصـــــنة أن معـــــدل اطقـــــة انمال حمســـــ مصـــــابة إجـــــرا  مســـــح مشـــــاب . وجـــــد فـــــيال

البيطريـة فــي طات اا علــ  هـذأل النتــائج ، فـمن الســلدامـتعا فــي نـل عــام.ة ريـق  100نـلل FMD  3.4بجائحـات

التحصـين،  عـنة جمـة في مسح االنتشار أنها نادالمنطقة المحصنة يمنن أن تستنتج أن معظم األ داد المشاه

ن و من  من الخمج الطبيعي ،   لوقاية.ا يمج يبدي فعالية فلبرنااا 
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يـواني فـي هـذأل الحنتشـار نافيـة لفهـم مسـتور المـرض فـي المجتمـ   الا تاحديـد مـن الحـاالت ، فـمن مسـو الع في

أو بــديبل  اا ي ــأ نتشــارالا تاحل الحــدوث أن تســتخدم مــ  مســو دعــم تاحالحالــة  وأحيانــاا يمنــن أن تتطلــب مســو 

 عنها.

ـــلم ــال عــن اال اهــذ نــبلا مــن نــوعي المســح يمنــن أن يســتخدما معــاا للمســاعدة فــي فهــم نــم أن ت  بــي   FMDـ

 لتمييز بين األ داد المنتسبة طبيعياا وأ داد اللقاح.رة لالمشنلة عندما تنون االختبارات المخبرية غير قاد

 ت:حاتالي بين النوعين من المسو لالجدول ارن ايق

 7 مقارنة بين مسوحات االنتشار و الحدوث4الجدول رقم 

 ــدل الحدوثمعح مس االنتشار ــحـمس 

  ةخفمن فعةتمر  ةنلفتال

 ةيعسر  ئةيبط رعةـــسال

 ة / قطي ريــقـ ن بشنل فردييواحال لدراسةة ادوح

 طةوسمت ةدجي البيانات  النوعية ية عنو 

 الجائحاتخ ريتا رضمال فاتعريتال

  

 بين دراسة االنتشار المصمي واالنتشار السريري نةار مق
SERO-PREVALENCE VERSUS CLINICAL PREVALENCE 

ألم لة المبينة أعبلأل استعمال االنتشار المصلي والعبلقة بـين االنتشـار وفتـرة المـرض. ويمنـن ا  حتو 

ة دليــل علــ  وجــود مــرض تحــت ســريري أو يرير ســ ضلمســوحات االنتشــار أن تختبــر أي وجــود للمــرض ـ أعــرا

ابقا، ولننهــا لــم تشــف  بعــد. وفــي نــل حالــة مــن فتــرة ســ رضالمبــ يبعلــ  أن هــذا الحيــوان قــد أصــ روجــود مىشــ

. ابيســنلوجــود دليــل مر ــي تنــون مختلفــة، ينتهــي المــرض الســريري غالبــاا بقتــرة زمنيــة قصــيرة  ةتــبالمــرض م 

ن الـدليل علـ  وجـود  تحـولأن ي يمننو  بق اسـ ضر عـتالشـنل السـريري إلـ  مـرض سـريري خـبلل فتـرة طويلـة. وا 

 داد يتشنل بعد فترة طويلة بعد المرض. األعن ف نشللمرض من خبلل ال



 مقرر علم الـوبـائـيـات -  الجزء النظر ي :      أ.د. ياســــــــر العمـــــــــر        د. عـمــــــران فــاعــــــــــور 
 

35  

 Example 7 المث

 ــــعة أســــابي  بينمــــا يمنــــن أن يشــــخص الشــــنل تحــــت ب قــــطف FMDة الشــــنل  الســــريري  للــــــ تــــر ف إن

السريري للخمج خـبلل يـوم أو يـومين قبـل ظهـور األعـراض السـريرية، وفـي بعـض الحـاالت يمنـن أن تمتـد هـذأل 

حيوانات الحاملة للمـرض. ولنشـف وجـود أ ـداد المـرض بعـد الخمـج بعـدة ال فيج خمالفترة لمعدل شهور بعد ال

نتشـار المـرض السـريري سـينون ا منفـ  FMDني أن  مـن أجـل معـدل حـدوث  ابـت للــ يعذا ه نفمدة. ع سنوات

وجــود  ات بــإلالحالــة  ذألهــ فــيار تشــنالا دفيهــخف ــاا ،  بينمــا ينــون انتشــار المــرض تحــت الســريري مرتفعــاا و من

 ريري للمرض.سلارض سابق للمرض مرتفعاا أن ر من انتشار الشنل السريري وتحت لتعد داأ 

أل لعـدد نبيـر تشـار ز بانخفـاض انميـلموا وثحـدالنـادر للمـرض ال جرا  مسوحات االنتشار لحسـاب االنتشـارد إنوع

رض. ملابــ يوانــات المصــابةلحا مــنمــن الحيوانــات فيجــب أن يجــري الفحــص للمــرض قبــل ظهــور أعــداد معنويــة 

ة نيــناإملجعــل ك ذلــو فقــط يتطلــب فحصــها،  تااألمــراض المرتفعــة االنتشــار فــمن أعــداد قليلــة مــن الحيوانــ نمــو 

 المسح بشنل أسرع وأقل تنلفة.

تخدام مســوحات االنتشــار المصــلية مســوحات لتقــدير ســا عو يشــال حــول   ســى حــدر األســباب لئلجابــة علــأل إذوهــ

ة من األ داد المىشرة لوجـود تعـرض سـابق للمـرض أو وجـود عتفر ت مياتو في الحيوانات المميزة  بمس االنتشار

 سابق للمرض في برامج التحنم بمرض المختبرات . حيتلق

 

 

 انتشار المـرض السـريري أنـ  يتطلـب فقـط الفحـص السـريري للحيوانـات، وال حاتو ر محاسن مسحدإ إن        

 ينون هناك حاجة لجم  عينات من أجل الفحص المخبري.

تبــــارات المخبريـــة تنـــون عـــادة قـــادرة للمســـاعدة فــــي االخفـــة إال أن و أقـــل نلأســـرع  ذاهـــ نو ينـــمـــا بور 

خــرر انتشــار بيــوض طفيليــة نوعيــة ألت ااالحصــول علــ  تشــخيص أن ــر جــدارة و قــة. ويمنــن أن تقــيس المســوح

واجن والتــي تتواجــد بــراز الطيــور أو تشــخيص وجــود مست ــدات مــن أع ـــا  دلــاوالمســببة لســقوط الــريش فــي 

 بري.المخا ي بت التشخيص في الفحص نمة صاخ

ى المرض باستخدام مسوح مستو كون من األسيل  تتطمب حجم عينة أصغر  لقياس ي دةعا
لسريري .اي منو من استخدام مسح االنتشار االنتشار المصم  
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 الفصل الخامس

CHAPTER FIVE 

  ةيصخشـــــتارات الختباال
  DIAGNASITIC TESTS 

 

 Introductionمقدمة 

ض المجتـــرات اســـتخدام االختبـــارات التشخيصـــية المخبريـــة لفحـــص امـــر أعديـــد مـــن مســـوحات لاب طلـــتت

بـــار ختا املـــة هـــو اســـتخدام االختبـــارات المخبريـــة ناســـتخدإن إحـــدر األم و لحيوانـــات ا نالعينـــات المجموعـــة مـــ

 أو CFTsاالمتصــــاص المنـــاعي المـــرتبط باألنزيمــــات واختبـــارات الت بيـــت المتممــــة  رابـــتخا ELISAsاالليـــزا 

 .مف عل  وجود أ داد أو مست دات في الدعر لتل AGIDsالهبلمي  رجاألتبارات االنتشار المناعي في ااخ

ر ج غيـعظـم االختبـارات تعطـي نتـائم أنن لة جداا تنون جيدة بشنل تام ، عل  الـرغم مـبارات مخبرية قلياخت إن

صــحيحة فقــط أحيانــاا. وعنــد اســتخدام االختبــارات المخبريــة نجــز  مــن مســح المــرض، ينــون مــن المهــم أن نفهــم 

 الدقيق وما هي األخطا  التي من الممنن أن تحدث رتباخاال

 ية والنوعيةاسحسال
 SENSITIVITY AND SPECIFICITY 

والنوعيـة ويقـاس اختبـار الحساسـية  اسيةقياسين وهما اختبار الحس ا جر إ جاز االختبار من خبللإنم يت

س قـا. تا حيوانـات مري ـةهـأن  اا وعرفت بشنل صـحيح باالختبـار علـيمن حساب نسبة الحيوانات المري ة فعل

ي شخصـت وعرفـت باالختبـار بشـنل صـحيح الخالية من المرض والت تانالنوعية من خبلل حساب نسبة الحيوا

 ا حيوانات سليمة نهأ ل ودقيق ع

  Example المث

 20يــيم االختبــار التشخيصــي الجديــد لنشــف أ ــداد  حمــ  الخنزيــر النبلســينية ، واســتخدم  فيــ  تقم تــ

ا أمـ1ة منهـا معروفـة علـ  أنهـا مصـابة بـالمرض  ويتوقـ  أن تحمـل مسـتويات مرتفعـة مـن األ ـداد ر عشـ اا انيو ح

ا دمعنــ. و ال تحمــل أ ــداد انهــأاليــة مــن المــرض ومعروفــة خ  قــةنطالعشــرة حيوانــات األخــرر فهــي قادمــة مــن م
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ة وا نـين منهـا يـجابيوانات تحمل أ داد وتعطي نتـائج إيح 01انته  الفحص وجد أن  مانية حيوانات من أصل 

أعطـت نتـائج سـلبية باالختبـار  دوانـات التـي ال تحمـل أ ـدايحلأعطت نتائج سلبية نما أن سبعة حيوانـات مـن ا

 .خصت نتائج االختبار في الجدول في أسفل الصفحة ل قد. و نتائج إيجابية طتأعا و بل ة منه

 لحساسية والنوعيةا ابحس7 5الجدول رقم 

  بيجاإي يبسم ليماجاا
ر تباخا 00

 إيجابي 
 جابيإيأ خط 3

ية بشنل حقيقي ابيجإ 8
 مىند

 ة بيجاإي

رات تباخا 9
  سلبية

 ة بيسل لبيس طأخ 2  ندمى ل شنب 7

20 
ات وانيح 01

مري ة م  
 نتائج سلبية 

ات مري ة وانيح 01
 إيجابية 

 لي ماجاإل

 . دام األرقام المذنورة أعبلأل يمنننا حساب اختبار الحساسية والنوعيةستخاوب

 

 

 

 Test Sensitivityاالختبار  سيةاحس

 

 

 Test Specificity االختبار ة يعنو 

 

 

 

 

 

االختبار ىو نسبة الحيوانات المريضة بشكل حقيقي في المجتمع المأخوذ منو  يةاسحس
 ت مريضة باالختباروالتي عرفت بشكل صحيح عمى أنيا حيوانا

االختبار ىو نسبة الحيوانات السميمة بشكل حقيقي في المجتمع المأخوذ ة عينو 
 باالختبار عمى أنيا حيوانات خالية من المرضت رفع منو والتي

8 َخبئح اخخببراث إٌدببٍت حقٍقٍت  يؤكدة    

 حٍواَب يزٌضب وأعطج َخبئح إٌدببٍت  11

 

80  %  = 

 

  = انحسبسٍت

حقٍقٍت  يؤكدة  سهبٍتَخبئح اخخببراث  7  

  سهبٍتحٍواَب يزٌضب وأعطج َخبئح  11

 

70  %  = 

 

  = انُوعٍت
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 7 جمع معمومات صحة الحيوان .11الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انًزض نهشزكبث انخجبرٚتأثبج حبنت 

 

 انًزاقبت انًُفعهت

 

خطت خذيبث انصحت انحٕٛاَٛت انًخبعت 

 ٔحٕسٚعٓب

 إحصبء انًبشٛت

 يسح االَخشبر

 انخحهٛم االقخصبد٘

 حبنت انخهٕ يٍ انًزض أثبج إحًبو بزَبيج االسخئصبل انًزضٙ

 

صُع األٔنٕٚبث نإلَفبق انًبد٘ عهٗ يشبكم أيزاض 

 انحٕٛاٌ

ز عٍ حبنت انًزض نًُظًت انـ قذو حقبرٚ

OIE 

 انًزاقبت انًُفعهت

 

حبنت انخهٕ يٍ 

 انًزض
 يسح االَخشبر

 يسح انحذٔد

حغٛزاث انًزاحبت فٙ يسخٕٖ أًْٛت انًزض ٚشكم 

 َٓبئٙ

 يسح االَخشبر

 يسح انحذٔد

 

 

 االسخجببت نهجبَحبث انًزضٛت

 كٍف ٌدب أٌ أخًع يعهويبث صحت انحٍواٌ

خخذيت يٍ يبْٕ انغزض انًس

 أجهّ انًعهٕيبث

ْٕ ٚجب أٌ أسخخذو يسح  

 االَخشبرأٔ انحذٔد

 خطت بزَبيج انخحكى ببنًزض
 

 يزاحبت انخقذو ببزَبيج انخحكى انًزضٙ

 يسح االَخشبر 

 يسح انحذٔد

 يسح االَخشبر

 يسح انحذٔد

 انخحهٛم االقخصبد٘

أٔنٕٚبث صبحب 
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 السادس الفصل
CHAPTER SIX 

  سوحات الوبائيةلما في ـاتنـعيالــة ــميأى
THE IMPORTANCE OF SAMPLING IN 

EPIDEPIDEMIOLOGICAL SURVEYS 

 

 Introductionمقدمة 

ن غيــر الممنــن إال مــا نــدر أن نفحــص نــل نرغــب بجمــ  معلومــات مــن مجتمــ  مــا ، فمنــ  مــا دمعنــ

 عـــن هـــذا يمنـــن فحـــص مجموعـــة بلا يدبـــو . –، إجـــرا  تقيـــيم إحصـــائي  الم ـــالع ـــو فـــي المجتمـــ  علـــ  ســـبيل 

 أر قـا م يمنـن أن تفحـص أع ـا  هـذأل المجموعـة علـ  سـبيل الم ـال،مـن  ـصػيرة نالعينة مختارة من المجتمـ  و 

فــمن أع ــا  هــذأل العينــة  ذاهنــ. و المجموعــة مــن هــذا المجتمــ إن أخــذ العينــة تعنــي عمليــة اختيــار هــذأل ح لمســا

فــمن  اذنــه و. ئج لتقــدير بعــض مميــزات المجتمــ  المــأخوذة مــن هــذا المجتمــ اتــنوتســتخدم الص فحــت يمنــن أن

 مجرا  االســتنتاجاتبــ ة ألخــذ العينــات هــي عبــارة عــن الحصــول علــ  البيانــات التــي تســمح لنــائيســياألهــداف الر 

 لا ــ  ســبيل المعلــا تهــا علــ  فحــص العينــة و دراســة عبلقدعــداد نبيــرة مــن الحيوانــات اعتمــاالمتعلقــة بدراســة بأ

متواجــد فــي هــذأل غيــر بوجــود أو عــدم و جــود المــرض الحيــواني. و ربمــا تتعلــق اســتنتاجات إل بــات أن المــرض 

هـدف ر حـدوث المـرض. إن الو مسـت لمـرض أو تقيـيما المنطقة، و بشنل معانس يمنـن أن تهـدف إل بـات وجـود

ذلــك يمنــن أن يقــدم  نمــ ب و األن ــرلــو لحا إنتــاج الحليــب فــي قطعــان األبقــار يمنــن أن يصــف أي ــا مســتويات

 بلدان اإلفريقية.ن التحليل وصفي لنظام اإلنتاج الحيواني عل  سبيل الم ال في بلد م

 Data Sourcesلبٌانات ا درمص

ناصـر ع  األخـذ بعـين االعتبـار  بل ـة بائيـة يجـب أن يقـيم مـو ال لات فـي التحاليـانـمصادر للبيي أ إن

 أساسية:

 Completenessن شاملة نو ت أن 09

 Validityن ذات صبلحية حدي ة تنو  أن 29

 Representativeن مم لة للقطعان المدروسة تنو  أن 39
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ــــائج الخاصــــة  نــــنيمو  ــــي تشــــمل النت ــــي و الت أن تنــــون البيانــــات مجموعــــة نجــــز  مــــن جمــــ  البيانــــات الروتين

عتمــدة علــ  ملا اتانــبيباالختبــارات المخبريــة، و بيانــات عــن بــرامج مراقبــة المــرض، و الباالختبــارات الخاصــة 

حدي ة، فـمن جمـ  البيانـات المنظمـة وجـد ت الالتسجيل  من المزرعة و المسالخ الصحية. و في الوبائيا أنظمة

د تنـون مجموعـة نجـز  نظم. و أخيرا فمن البيانـات قـمنل شض و اإلنتاج بمر أنها تعطينا طريقة فعالة لمراقبة ال

 الدراسات الوبائية. نم

 اســتمارة البٌانات

 لماذا نقوم بتسجيل بيانات القطي 
 

إلمنانيــة جعــل المـــزاعين قــادرين علــ  تقيـــيم انجــاز القطيـــ  انتاجيــا فــي أي وقـــت لتــوفير المعلومـــات 

مســتويات الهـــدف التـــي لمقارنــة اإلنتاجيـــة مـــ  ال لؤلطبــا  البيطـــريين المشــرفين لنـــل حيـــوات فــردي فـــي المزرعـــة

 . يطمح في الوصول إليها للتعرف عل  مشانل القطي  بشنل مبنر

 

 بعط األسئهت انخً حخببدر نهذهٍ
 

 نم مرة لقح هذا الحيوان تلقيحا اصطناعيا؟ 

 هل إنتاج الحليب هذا العام أنبر أو أف ل من العام المنصرم؟ 

 أي األبقار تعاني من التهاب ال رع؟ 

 افحص من قبل الطبيب البيطري؟ أي األبقار يجب أن 

 ما هو معدل استبدال األبقار و ما هي التنلفة إلستبدال األبقار في مرحلة مبنرة من العمر؟ 

 ما هي تنلفة تربية األبقار المستبدلة بالمقارنة م  األبقار المشتراة؟ 

 
 Data and informationالبٌانات و المعلومات 

 المشاهدات المسجلة :البيانات هي عبارة عن الحقائق  و 
  تاريخ الوالدة،. العمر، رقم الموسم اإلدراري.......(.

 المعلومات يحصل عليها من خبلل إعادة تنظيم و تحليل البيانات من خبلل:-
 Selectionااختيار   

 حيث يتم اختيار مجموعة من البيانات أو جز  من البينات النلية و هي ينمك أن تتميز ببعض المواصفات: 
 أن تنون مجموعة من مزرعة أو أن ر من مزارع  -
 اختيار عل  نمطين : نمط مـأخوذ من جز  من البيانات و نمط مأخوذ من مجموعة موسعة من البيانات. -

 م ال عن عملية اإلختيار:
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 7 بيانات مأخوذة من أبقار ذات قيم خاليا جسمية مرتفعة6جدول رقم 
 

تعريف 
 الحيوان

رقم الموسم 
 ياإلدار 

قيم الخبليا الجسمية في 
01الشهر الما ي 

3
 

قيم الخبليا الجسمية في 
01هذا الشهر 

3
 

اليوم من بداية 
 الموسم اإلدراري

0 0 0 01 33 

33 2 3 0 011 

22 3 3 2 51 

44 4 5 61 311 

4 4 6 711 411 

6 3 51 41 251 

7 3 511 3 53 

8 5 41 2 21 

01 6 61 22 211 

 Sorting  7الفرز 
و هو يعتمد عل  م ـمون خاصـية أو خصـائص مجـال الدراسـة. فقـد ينـون فـرز أولـي بنـا  علـ  رقـم 

تعريف الحيوان أو  انويا بنـا  علـ  رقـم التعريـف و حجـم المزرعـة فـي بلـد الدراسـة و قـد ينـون  بل يـا بنـا  علـ  

 رقم التعريف و حجم المزرعة في بلد الدراسة و نمط اإلنتاج  حليب أو لحم...(.

 الـــــــــ7مث

 اري و أيام الحالبة .ر 7 فرز البيانات حسب رقم الموسم ااد7جدول رقم 

 

تعريف 
 الحيوان

رقم الموسم 
 اإلداري

قيم الخبليا الجسمية في 
01الشهر الما ي 

3
 

قيم الخبليا الجسمية في 
01هذا الشهر 

3
 

اليوم من بداية 
 الموسم اإلدراري

0 0 1 01 33 

33 2 3 0 51 

22 3 3 2 53 

44 3 5 61 011 

4 3 6 711 211 

6 4 51 41 251 

7 4 511 3 311 

8 5 41 2 411 

01 6 61 22 401 

 
 Summarizingتمخيص البيانات    -

 : و هذا الموجز يعتمد عل  طبيعة السىال المطروح و الذي يمنن أن يأخذ عدة أشنال 

 . تلخيص البيانات من خبلل رسم المخططات و األشنال -
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 . أبقار...( -تلخيص البيانات من خبلل تلخيص أعداد حيوانات معينة  بنانير -

تلخـــيص البيانــــات مـــن خــــبلل تلخـــيص اســــتخدام قـــيم رقميــــة علـــ  شــــنل أوســـاط حســــابية  الوســــط  -

 . الحسابي أليام الحبلبة(

تلخيص البيانات من خبلل تلخيص استخدام قـيم رقميـة علـ  شـنل معـدالت  معـدل حـدوث التهـاب  -

 .  رع الشهر الما ي لنل بقرة حلوب في المزرعة...(ال

 . تلخيص البيانات من خبلل تلخيص استخدام قيم رقمية عل  نسب مئوية  معدل التوائم( -

تلخــيص البيانــات مــن خــبلل تلخــيص اســتخدام قــيم رقميــة علــ  شــنل تســجيل اإلنحرافــات عــن القــيم  -

 . ..(الطبيعية    حدود الخصوبة نالفترة بين والدتين.

 يركز عمييا7أهى انُقبط انخً 

 معلومات عن التناسل -

 معلومات عن الصحة -

 معلومات عن التػذية -

 معلومات عن قتصادية المزرعة -

 المراعي -

 انًزارع الحاالت الطارئة في -

لنتـائج المخبريـة تعتبـر مفيـدة لنشـف و تشـخيص المـرض. و يمنـن أن ا  لـع مـدعتيانات التـي تالب إن

نهـا ال أ الإ.  Case Control Studyتمدة عل  دراسـة حالـة مر ـية و الـتحنم بهـاعلدراسات المدة لعتصبح قا

 هـاب ألن عـدد الحـاالت المر ـية و الفتـرة حـد ت، بيانات نافية بحيث تسـمح لنـا بتقـدير انتشـار المـرض الن متقد

دراستنا فقـط علـ  النتـائج  ا فيدنمحتمل أن يحدث فيها انحرف إحصائي أ نا  الدراسة. حيث أننا إذا اعتملا نم

اســة الســببية للمشــنلة  و هــي أي ــا ال تعتبــر مفيــدة لتقيــيم در المخبريــة فلــن تقــدم لنــا هــذأل الدراســة معلومــات عــن 

 .معالجة و التقييم االقتصادي لهذا القطي  أو ذاكلتأ يرات ا
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الحيوانـات المدروسـة  افـة سـة نإن عملية جم  البيانات يمنـن أن تجـرر بطـريقتين: إمـا عـن طريـق درا

يقـــة طر إن . Sampleلعينـــة اقـــة ية باســـتخدام طر صـــر هـــا تـــدرس بطريقـــة مختأنو . أCensusندراســـة إحصـــائية 

 العينة تمتاز بمحاسن ال نجدها بالطريقة اإلحصائية:

 ائج من خبلل العينة بشنل أسرع.نتال ل ن نحصل عا ننيم 09

 العينة أرخص تنلفة.قة يطر  29

 تستخدم مصادر بيانات أن ر فعالية و إي احا.أن ر دقة ألنها  ينةعال 39

 نا بالحصول عل  االستنتاجات المتعلقة بحيوانات أخرر.لمح سالعينات االحتمالية ت ان انم 49

العينـــة المهدفـــة لمجموعـــات حيوانيـــة و   راإجـــالتجـــانس فـــي النتـــائج يمنـــن أن يخفـــض مـــن خـــبلل  عـــدم إن 59

 السابقة في المنطقة.ة  من نفس المجوعات مصنفمجموعات حيوانية أخرر 

طقــة هـو أمـر  ــروري فـي الدراسـة اإلحصـائية إال أنــ  يمنـن أن ينـون أمــرا منمولية لنافـة حيوانـات الالشـ إن 69

المنطقــة. و لــذلك فــمن اســتخدام  لــكت فــيمنطقيــة  وأ ر ممننــا فــي بعــض األحيــان بســبب وجــود مشــانل اداريــةيــغ

 ي يجب أن نختارها.الت العينة أصبحت هي الطريقة

 :ةصطلحات التاليلمية أخذ العينة يمنن أن توصف من خبلل استخدامنا املع إن

 نات اليدف واحيالThe target population  7طلق عليها بالمصطلح الوبائي بالمجتم  يما ي ه و

 نات المعر ة لخطورة المرض. واحيالدف و تم ل هلاالحيواني 

 ت الدراسة اناو حيStudy population 7 ا بالمجتم  الحيواني المدروس و هي ق عليها أيطلي و 

 و التي يجب أن نأخذ منها عينات الدراسة بشنل فعال. اسةر هي مو وع الد تيالحيوانات ال

 لعينة ر ااإطThe sampling frame 7 مل عن المجتم  نال شنحيوانات الهدف ال تعبر بالن إ

الحيوانات المدروسة. و لذلك يعتبر  ختلف في موجوداتها المعروفة عنأن تالحيواني المدروس، حيث يمنن 

بالحيوانات الهدف. و  ةسية للعينة المم لة للحيوانات المدروسة و المتعلقاحس ر ل تقييما أن يمإطار العينة 

عينة ال دات العينة الخاصة بالحيوانات المدروسة. و بشنل أساسي يعتبر إطارحو بيت من إطار العينة قوائم 

 .الية. يم ل الشنل التالي مراحل إجرا  أخذ العينةمن متطلبات العينة االحتم
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 عممية إجراء العينة7 11 لشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نـةا  الفردية إلطار العينـة. و يحسـب انحـراف العيع ألا Sampling unitsوحدات العينة   لتمو 

Sampling fraction بين حجم العينة و الحيوانات المدروسة في تلك المنطقة أو ذاك بةنسن.  

 A trueدف مـــن عمليــة أخـــذ العينــات هـــو أن نحصــل علـــ  عينــة تعتبـــر نمم ــل حقيقـــي الهــ إن

representative يـ انات و التي تقودنا إل  تقـديرات مميـزات المجتمـ  الحيـواني المـدروس بشـنل تنـون فيو لحل 

 Probabilityختـــارة نعينـــات احتماليـــة مات نـــتنـــون هـــذأل العين األخيـــرة مقـــدرة بشـــنل دقيـــق. و يمنـــن أ ذألهـــ

Samples ات غيـــر احتماليـــة عينـــو أNon-Probability Samplesلعينـــات الػيـــر احتماليـــة فـــمن ا فـــي. ف

دات اهمشــ  ن الســهل الحصــول علــمــ يــثح Convenience Sampleالوبــائي يختــار العينــة نعينــة مبلئمــة 

محنمــــة   شــــنل عينــــة علــــو أ Purposive Sampleمهدفــــة  نــــةعيالمــــأخوذة بشــــنل مباشــــر أو أن تنــــون 

Judgmental Sample أن ي ـيف للحصـول  يئان مو وع و هدف المسح يحـدد مـا يجـب علـ  الوبـأ يثح

ينةالع  

 

 حيوانات الدراسة

اليدف اتناالحيو   

 

أكثر حساسية تقييم  

يةائلعشوا ةينالع  
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نــن أن يقــدر يم ال الػيــر احتماليــة هــو أن تم يــل العينــة عينــةعلــ  العينــة المم لــة. إن إحــدر المســاوئ لطريقــة ال

ام دتخسـوحـدات العينـة مـن خـبلل ا يار عشوائي للعينة. و تـدرستاخ ةنة االحتماليعيبشنل نمي. بينما تتطلب ال

القطي  المجرر عليـ  المسـح لـ  نفـس االحتماليـة ليـتم اختيـارأل،  يف العينة العشوائية البسيطة حيث أن نل حيوان

ل أو ن أ يــثح Systemic Samplingمســتقل عــن الحيــوان اآلخــر أو مــن خــبلل العينــة النظاميــة شــنل و ب

 اصل زمنية متساوية.ل عشوائي تتب  باختيار فو نبش ةوحدة مختار 

لمتػيـر المـدروس و التـي تعتبـر قريبـة ل تدف من العينة االحتمالية هـو أن نحصـل علـ  تقـديرااله إن

جـب أن ينـون تـأ ير فـرق العينـة ي مـان . و يجب أن تنـون النتيجـة غيـر متحيـزةتػيرمن القيمة الحقيقية لذاك الم

شـنل عـام. و يمنـن أن يقـدر بطـأ النظـامي و خطـأ العينـة نة االحتمالية بدراسـة الخيالع ن . و تتمحوردبحدأل األ

 Variance orر عن  من خبلل حساب تقديرات الفرق أو حدود ال قة عبي و  Sampling Errorخطأ العينة 

Confidence Limits  . 

 خطأ النظامي أو التحيز إل  ما يلي:الم قسأن ي مننيو 

ز باالختيــار م ــل غيــاب وجــود حيــلتا Non-Observational Errorالمشــاهدة  علــ  يعتمــد الأ خطــ 09

 بعض العوامل أو عدم االستجابة للخطأ.

خطــأ فــي االســتجابة لــذاك نــاك ينــون ه مانــدع Observational Errorتمــد علــ  المشــاهدة يع أخطــ 29

 لقياس نفسها.ا يةملالعامل أو خطأ في ع

تعبـر نـم  يتحيزهـا. و هـ حدود ال قة عموما لقياس صبلحية العينة و ليس قيـاس انحرافهـا أو خدمتتس

% يعطــي تنــرار 95تلــك العينــة بعيــدة  فــي التقــدير عــن القيمــة الحقيقيــة. فمــ بل أن التفســير الصــحيح لحــد ال قــة 

لـــذلك فـــمن و ر نـــل عينـــة فـــي ذاك المجتمـــ ، ديلتقــ% 95مـــرة  و يحســـب حـــد ال قـــة عندئـــذ  95بتقـــديرها  عينــةال

نة المأخوذة من المجتمـ  الحيـواني المـدروس. يالحقيقي للع وف تت من عندها القيمة أو التقديرس% 95بة سالن

و الطــرق الريا ــية المتبعــة  ارهــاحــد ال قــة يمنــن أن يتــأ ر بعوامــل عــدة م ــل حجــم العينــة و طريقــة اختي نأنمــا 

نـات مـا مـراد دراسـتها فيسـتخدم لهـذا الػـرض مـ بل وابلف فـي أفـراد العينـة فـي حيتلحسابها. و لخفض مدر االخـ
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و منـاطق جػرافيـة معينـة فـي بلـد أ تم من خبللها عينة من مجموعات نوعية مـن الحيوانـاتنة الطبقية لينوع العي

 ما.

 و ماليـة العينــة يمنــن أن تطبــق بشــنل فــردي أو علــ  مجموعــة مــن الحيوانــات نوحــدات للعينــةحتا إن

عينـة النظاميـة يمنـن أن تسـتخدم الحالة األول  فمن تقنيات العينـة العشـوائية البسـيطة أو العينـة الطبقيـة أو الي ف

لهـذا الػــرض. و مــ  حــاالت العينــة العنقوديــة و العينــة المتعـددة المراحــل فهــي تســتخدم فــي مســتويات مســوحات 

مل تشــفــة إمــا بشــنل تجمــ  فيــ  طــرق مختلفــة مــن الطــرق المــذنورة أنفــا أو علــ  األقــل يجــب أن مختلمتعــددة و 

ث عنــ  بشــنل مســهب فــي الفصــل دوعــة المختــارة و هــذا ســنتححــدات العينــة فــي تلــك المجمو مــن   علــ  واحــدة

 القادم.
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 الســـــــابــع الفصل
CHAPTER SEVEN 

  العينات في المسوحات الوبائيةع واأن

PATTERNS OF SAMPLING IN EPIDEMIOLOGICAL 

SURVEYS 

 عديدة ألخد العينات، والتي يمنن أن تقسم إل  مجموعتين:و  فةتلقنيات مخت جديو 

. . Non - Probability Samplingنة الػير االحتماليةعيالو   Probability Samplingاالحتمالية  ةنعيال

 م عينة االحتمالية العينة العشوائية  هي الطريقة الوحيدة للتأند من أن العينة المختارة هي مم لة للمجتالن إ

 .  من وذة أخلما

 الغير احتمالية نةعيال
 NON PROBABILITY SAMPLING 

 العينة الغير احتماليةل اكمش
Problems with non-Probability Sampling 

ينـــة الػيـــر احتماليـــة، فـــمن االحتماليـــة للع ـــو المختـــار مـــن المجتمـــ  فـــي العينـــة تنـــون غيـــر لعا فـــي

ة نــلعيايعنــي أن ا هــذ. و ار مــن المجموعــات األخــررلتختــة ليــماحتمعروفــة ، وبعــض المجموعــات تنــون أن ــر ا

ســتخدمة فــي العينــة الػيــر احتماليــة تنــون غيــر مم لــة للمجتمــ  المــدروس ، نمــا أن نتــائج المســح المختــارة والم

 .  نب استخدام تقنية العينة الػير احتماليةجت يجب لكلذ. و سوف تحتوي عل  انحرافات في القياس

  Convenience Samplingئمةالمال  نةعيال

لعينــة المبلئمــة، فــمن العينــات ا فــي. و احتماليــة نيــة العينــة الػيــرقن تعــ ــال ئمــة هــي معينــة المبلالن إ

 .  جم  العيناتة لفتنث حين م تختار ألنها تقنية سهلة وسريعة أو رخيصة

   Exampleالمث

لتقيــيم ة قـر ب  150مـنن نـو لمسـح فـي إحـدر قطعـان األبقـار الحلـوب ذوات اإلنتـاج المن ــف وام ريأجـ

ب أن تفحص للنشـف عـن العـرج ولـذلك تسـتخدم العينـة نة بحجم عشرة حيوانات يجعين . إانتشار مرض العرج

بيل الم ــال فــمن عشــرة أبقــار األولــ  الداخلــة إلــ  الحظيــرة المفتوحــة هــي التــي ســ لــ . عالمبلئمــة فــي هــذأل الحالــة
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ة صـصـل نافـة الحيوانـات إلـ  الحظيـرة المخصتلتظر تن، أ رةتختار ألنها تنون سهلة الفحص وليس من ال رو 

 .  اهل

تم ل المجتمـ  المـدروس بشـنل بسـيط وفـي هـذأل الحالـة ، فـمن األبقـار  ئمة أنهاالعينة المبل شنلة م لما إن 

مــن المحتمــل أن تنــون هــي األبقــار األخيــرة التــي تــدخل  نمالمصــابة بــالعرج تنــون بطيئــة الســير ، ولــذلك فــ

ن المحتمــل أن ال للعشــرة أبقــار األولــ  مــ ئمــةابتها المر ــية. وبالتــالي فــمن العينــة المبلصــإل اا الحظيــرة نظــر 

 تنون أبقار مصابة بالعرج ، حت  إذا نان انتشار إصابة العرج مرتفعة لدر القطي  

  Purposive Sampling الميدفة نةعيال

المهدفـة، فـمن عناصـر العينـة  نـةعيي ال. فـقنية األخرر للعينة الػير احتمالية هي العينة المهدفـةلتا إن

األهداف وفي هذأل المحاولة، فمـن الممنـن أن نأخـذ حيوانـات مختـارة تنون مختارة من أجل بعض األغراض أو 

عنـد دراسـة المـرض فـمن الحيوانـات  ،لوتم ل العينة بشنل نموذجي محنم للمجموعـة المـأخوذة منهـا وبشـنل بـدي

جي للعينـة المختـارة، ذنمـو لمـن تلـك السـليمة، وحتـ  عنـد االختيـار ا اراا ر نـت  ـرنأ المري ة يمنن أن تختار بشـنل

ـــواني فـــ ـــة فـــي المجتمـــ  الحي ـــات المختلف ـــل مـــدر الحيوان ـــارة مـــن غيـــر المحتمـــل أن تم  ـــك الحيوانـــات المخت من تل

 .  ال تعطي عينة مم لة للمجتم  المدروس  ةفالمدروس وهنذا فمن العينة المهد

  Haphazard Sampling التصادفية نةعيال

شنل غير مخصص ألي هـدف أو سـبب يها العناصر مختارة بفون نينة التصادفية هي تقنية تالع إن
صممة بشنل يشب  العينة العشوائية، ولسو  الحظ عندما يقـوم النـاس باختيـار الحيوانـات، م هي. و عل  اإلطبلق

الحيوانـات المختـارة فـي العينـة  ان مـنيـو ح نل اريفيوجد هناك دائماا بعض األسباب الػير واعية األسباب و اخت
للعينة يمنن أن يفنر نالتالي  إننـي أخـذت الحيوانـات النبيـرة الحجـم المـرة  لم ال إن الشخص اآلخذايل بعل  س

 يجــة تنــون مشــابهة للعينــة المهدفــة، علــ نتال. و الما ــية ، ولــذلك ســوف أجمــ  الحيوانــات الصــػيرة هــذأل المــرة 
 . لة للمجتم  بشنل شامل لممالعينات تف يبلا من بين تلك العينات اأن ر ر حدر إتبعالرغم من أنها ت

تائج من لنا إن .ة ىي قادرة لتختار كعينة ممثمة لممجتمع المدروس وموثوق بياالحتمالييات العينة الغير اقنت إن

رافات في القياس الناتجحان فييا تقنيات العينة العشوائية تكون عمى األغمب محتوية عمى ةمالمسوحات المستخد  
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 اليةتمحاال نةعيال
 PROBABILITY SAMPLING 

 رة  العينة االحتمالية تػطي مجموعة من التقنيات والمت منة األنواع التالية للعينة العشوائية:باع إن

 ة العشوائية البسيطة ينلعا  

 ية إل  حجم العينة التمحية االسبلنا  

 ة النظامية العشوائية ينلعا  

  Simple Random Sampling العشوائية البسيطة7 نةعيال

ينــة العشـــوائية البســيطة أحيانـــاا تــدع  فقـــط بالعينــة العشــوائية ، فـــمن نــل ع ـــو فــي المجتمـــ  لعا فــي

نانــت العينــة العشــوائية ا إذ،  ــال المســح لمــرض العــرجم فــي. فالمــدروس يملــك نفــس الفرصــة لعمليــة االختيــار

عرج والحيوانـات السـليمة، والحيوانـات التـي نانـت أول سـتخدمة ، فـمن نـبلا مـن الحيوانـات المصـابة بـالم البسيطة

مــن دخلــت حظيــرة الحبلبــة  المفتوحــة والحيوانــات التــي دخلــت حظيــرة الحبلبــة أخــرا ســوف تملــك جميعهــا نفــس 

 .  االختيار للعينة ةيفرصة في عمل

شــوائية تنــون علا ةنــات المختــارة والمســتخدمة العينــيعالن . إةائيو شــبب ورا  اســتخدام العينــة العســ لو أ اهــذ 

. لمختارة بتقنيـات العينـة الػيـر احتماليـةا تأن ر احتمالية لتنون مم لة للمجتم  المدروس من  من تلك العينا

عــن عمليــة االختيـــار ، وأن م نجتــ عنــي أن العينــة العشــوائية يمنــن أن تتجنــب مشـــنلة االنحــراف التــيي ذاهــ

 .  أن ر احتمالية أن تنون صحيحة نمة نم  المحصول عليها من خبلل العيتقيم المج راتيدتق

 

بب ال اني الستخدام العينة العشوائية أنها أي اا تمنننا من حساب نـم درجـة ال قـة فـي نتـائج المسـح لسا إن 

لتقــدير القيمــة الحقيقيــة للمجتمــ   علــ  ســبيل الم ــال  مةخدتالمســ ا تنــون نتــائج المســحدمعنــ. فالــذي أجرينــاأل

ة بــالعرج ، فهنــاك قــانون مســتخدم إلجــرا  هــذا الحســاب وبشــنل مشــاب  ، دراســة انتشــار الحيوانــات المصــاب

ر إلــ  يبة، والــذي يشــالمحســو ئج تــالنل  Confidence Intervalيســتخدم لحســاب  حــد ال قــة نو نهنــاك قــا

ن نل  من هـذأل القـوانين يعتمـد علـ  افتـراض أن العينـة قـد اختيـرت نو لت تائجندرجة  قتنا بهذأل ال ن صحيحة وا 

شكم وسطً إٌ انعٍُت انعشوائٍت حؤدي إنى حشكٍم عٍُبث يًثهت نهًدخًع انًدروسبو  
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العينـــة الػيـــر  ةيـــقنيـــات العينـــة العشـــوائية علـــ  حـــين إذا نانـــت العينـــة قـــد اختيـــرت باســـتخدام تقنباســـتخدام ت

ـــانون ســـوف يفقـــد صـــبلحيت  ـــمن الق ـــة األمـــد ويمنـــن أن تنـــونبعـــد ف احتماليـــة ، ف ـــرة ليســـت بالطويل ـــالن ت ائج ت

 .  المحصول عليها غير صحيحة

  Exampleالمث

ي فـ  Hog Choleraانتشار الخنازير التي تحمـل أ ـداد لمـرض النـوليرا  ريدقتل سح انتشارم ريأج

 120مـن أصـل ة اا في القرية  وحدة الدراسـة  قـد اختيـرت مـن القريـير نز خ 40  نم نة منونةعين . إدر القررإح

ربعـة بـأن يأخـذ األربعـين خنزيـراا مـن أ  يـةقر ال chief لمسـح مختـارا يـقر ف يسل رئـسـأ. ياا موجود في القريةير ز خن

مالني خنازير مختلفين تماماا يملك نل واحـد مـنهم أن ـر مـن عشـرة خنـازير، ومـن  ـم أخـذ عينـات دم مـن عشـرة 

 أنن منـمـل أ ـداد لمـرض النـوليرا، هـل يحاا منهـا نـان ير ينز خ 12ربعين خنزيراا، األن . مخنازير في نل قطي 

 القرية ؟  نتسا ل ما هو انتشار الخنازير الحاملة أ داد لمرض النوليرا في

ت اســـتخدام طريقـــة اذلـــيـــات العينـــة المســـتخدمة نانـــت باســـتخدام تقنيـــات العينـــة الػيـــر احتماليـــة  وباقنت إن 

  %30 =عينـة تحمـل أ ـداد لان مـ%   30عـرف أنن نحـ. نConvenience Samplingالعينة المبلئمـة 

  لـع 1  30%جتمـ  هـي أي ـاا نا أن نقدر انتشار الخنازير الحاملة أل ـداد النـوليرا فـي المننيمو   12/40

هنـاك طريقـة لتحـدد نـم هـو احتماليـة  دجية حال، وبسبب أن العينة العشوائية نانت غير مستخدمة ، فبل يو أ

  5%ون ببســاطةتنــن أ نــنما يهــنأ الإ  30%مــة الحقيقيــة هــي ينظــن أن القا ننــ. إتقــديرنا لتنــون صــحيحة

 . 80%وأ

ن . إمنننا أن نحسب تماماا نم هي دقة تقديرنا لتنون صحيحةاستخدمت العينة العشوائية ، فهذا يا مذف  

 نأ من 95% يعني أننا متأندين وب قة ذيالو   17% -40%ح في هذأل العينة بين او تر ي  95%ال قة  حد

 . 47و 17قيقية تتراوح بين القيمة حالقيمة ال

 

 

 

استخدام العينة العشوائية فيذا يمكننا من أن نحسب كم ىي درجة ثقتنا بالتقدير عند 
 المحصول عمية
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 Random Sampling Techniquesالعينة العشوائية  اتنيتق

دام األرقـام العشـوائية. إن زهـر تخاسو    Randomnessالعشوائية عل  المفهوم العشوائيالعينة د تمتع

/ وعنـدما يقـذف فـي إحـدر جهاتـ  6/ إلـ  /0عل  سبيل الم ال يتنون مـن سـتة جوانـب مرقمـة /  نردلالطاولة  ا

  أيـة حـال ففـي ويـة وعلـلعلحجر النرد ل  نفس الفرصة االحتمالية لظهـور نهيتـ  ا منب انفي الهوا  فمن نل ج

ننـا أن نعـرف هـذا ، هـو إذا مني يفكرقام سوف تظهر لنا ألنعرف أي ا ننا النل دورة يقذف النرد في العوا  فم

ر بشـنل متسـاوي ظهـت وفالحسابي لعـدد األرقـام التـي سـ قذفنا حجر النرد مرة  انية و ال ة. ومن  م نأخذ الوسط

وح ي تتـرادر الطرق إلنشا  األرقام العشـوائية  وفـي الحالـة فهـإح هو در من قذف حجر الن. بالنسبة لنا فومتنرر 

 / . 6إل  / /  0بين / 

وراق رتيــب األت وهــ مــااا لــط أوراق اللعــب مــ  بع ــها بشــنل غيــر نظــامي فــبل نعــرف مطلقــخت فعنــدما

بب أن لسـا ذا. هـن نتنهن بماذا سوف يحدث عند إجرا  اللعب بالورق لمـرات عديــدةأنن مالموجودة في  .لنننا ي

نل ورقة مـن أوراق اللعـب فـي زمرتهـا لهـا نفـس االحتماليـة لظهـور رقمهـا الظـاهر لنـا وهـذأل الطريقـة التـي تفسـر 

ف يـربح أو و ا سـمـ يعرفون إذا نان شخصاا ما في يـوم فبل. لماال نيف أن النازينوهات يمننها أن تحصل عل 

رون نقــودهم منــ  مــن ربحهــم النقــود ، يخســر ، لنــنهم يعرفــون فــي أغلــب األوقــات أن أن ــر النــاس ســوف يخســ

يـدة بهـذأل اللعبة.وعنـد اختيارنـا م ـال لمسـح مـا ، دع وذلك بسبب أنهم يمنن أن يتنبأوو النتيجـة بعـد اللعـب مـرات

د المجتم  المدروس بطريقة م ـل هـذأل والتـي سـوف نتأنـد منهـا أن نـل فـرد فـي المجتمـ  انختار أفر  ريد أنفمننا ن

ن لــ  تمامــاا نفــس الفرصــة لع مليــة اختيــار  ــمن المجموعــة المــرادة ، يوجــد هنــاك طــرق مختلفــة إلجــرا  هــذا ، وا 

لماشـية فــي اا  مســوحات جـر الفصـل هـــــو لشـرح بعـض التقنيــات التـي تعتبـر مفيــدة للنـاس إل اذهـهـذا الهـدف مــن 

 .البلدان النامية
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 Physical Ramdomisation ئية الفيزيائية الطبيعيةواعشال

واألوراق تــدع  بالتقنيــات العشــوائية الفيزيائيــة أو الطبيعيــة ألنهــا حقيقــة نتعامــل  حجــر النــرد ة لــأمن إ

الطريقـة أو ذاك . هـذا  ألبـين هـذ لـطلخا أو أمور ملموسة فيزيائية ومن  م نقوم بعملية الخلط أو الهز أو التـدوير

هنــاك فقــط ســتة أرقــام  ئي. المشــنلة مــ  حجــر النــرد أنــ  يوجــد او شــعلا يم ــل إحــدر أبســط الطــرق الختيــار الم ــال

/ حتـ   1وانـب مرقمـة مـن / ج ةعل  الرغم من وجود ترقيمات عشرية  حت  العشرة  عل  حجرة النرد م  عشر 

 لم ال التالي.افي  من حجرة النرد نما هو مو ح ة ر مرونأن يه رغة/ بينما أوراق اللعب الفا 9/ 

 

 Blank Cards for Random Samplingالبطاقات الفارغة الختيار العينة العشوائية

/ 30يلة . يوجــد هنــاك /وســ  مــاعز صــػير قــد تــم مســح  للتحديــد فيمــا إذا نانــت معديــة بالبر طيــق فــي

ج إلـ   مانيـة مـاعز انحتـ مـا يم ـل المجتمـ  المـدروس هنـا  ولنـنو هـو    وهي وحـدة الدراسـة  فـي القطيـ  زاا اعم

دة تعريـف رقميـة وحـ  مـ  Ear Tagاقـة أذنيـة من هذا القطي  لفحصها تحديـد حجـم العينـة نـل مـاعز تحمـل بط

فارغة أو قط  من الـورق يمنـن أن تسـتخدم  قةطا/ ب  30موجودة عل  هذأل البطاقة الختيار عينة الماعز فمن /

علـ  البطاقـة الورقيـة المـذنورة . ومـن  ـم تخلـط ال بل يـة  زماعلوينتب رقم نل بطاقة أذنية ل الختيارا ةيملي عف

 م يختار منها  مانيـة بطاقـات . إن المـاعز التـي تحمـل األرقـام الموجـودة علـ  بطاقاتهـا  بطاقة بشنل جيد ومن

 راد العينة.فنون إحدر أتار لتنية والتي اختيرت من خبلل البطاقات الورقية هي التي تخذألا

ي. فهــي لعشــوائية البســيطة هــي الطريقــة الم لــ  الختيــار المشــاهدات مــن المجتمــ  الحيــوانانــة يفــمن الع نــذاهو 

المارســة الحقليــة.  يفــتعتبــر بســيطة فــي نظريتهــا، إال أن أنهــا يمنــن أن تنــون صــعبة و غيــر فعالــة بشــنل جيــد 

و بشـــنل  رتيـــاخنفـــس الفرصـــة االحتماليــة لئل ادروس لهــلمـــا نييــواحيــث أن أي عينـــة مــن عينـــات المجتمـــ  الح

د علـ  عمليـة اختيـار رأي فـرد أو أخـر. متساوي م  األخر و بذلك إن عمليـة اإلختيـار الفـردي للعينـات ال يعتمـ

ن  يمنـن أن ينـتج عنهـا تبـاين نبيـر عنـد تقـدير عينـات أ ةإال أن  يجب أن ننوأل من ان احدر مساوئ هذأل الطريق

 م نبيرة. أحجاذات 
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  Systematic Random Samplingالعشوائية النظامية  نةعيال

اني و يـحصـول علـ  عينـات مم لـة للمجتمـ  اللعينة العشوائية النظامية هي طريقة خاصة جـدا للحإن ا

ة أفــراد المجتمــ  الحيــواني المـــراد فــزعــة علـــ  نامو المــدروس. و يــتم التأنــد مــن خـــبلل هــذأل الطريقــة أن العينــة 

ست . و نم ال لهذأل الطريقة، نريد أن نأخذ عينة عشوائية بسيطة نظامية منونـة مـن خمسـة حيوانـات و لـدينا ادر 

نأخـذ حيـوان واحـد  ـمن العينـة الي التـ، و ب2=5/01 نو لة إلطار العينة فعندئذ ينم م أنواع من الحيوانات 01

 ي فعند الرقم ال اني ينون مم بل للعينة المذنورة و هنذا:قمعندما نعد ر 

0 ، ،0  ،0 ،،0  ،0 ،0  ،0  ،0 ،0 ،0  

اصـــة عنـــدما ينـــون مـــ بل ، و خراف بالنتـــائج عنـــد اختيـــار م ـــل هـــذأل الطريقـــةانحـــ منـــن أن يحـــدثو ي

. نمــا وجــد أن هــذأل تاك مجوعــة مــن الحيوانــلســلو ات الفصــلية للتربيــة أو أ ير الفاصــل المختــار للعينــة معلقــا بالتــ

أي  صـبلحية لبلسـتخدام فـيي الطريقة تعتبر أن ر صعوبة من الناحية الريا ية للحصول علـ  فـرق طفيـف ذو 

 بر أن ر شيوعا من هذأل الطريقة.تعتئية البسيطة عشوازمان و لذلك فمن العينة ال

 

 Stratified Random Samplingنة العشوائية الطباقية العي

اقية طريقة فعالـة لخفـض قيمـة التبـاين بـين المجموعـات المختـارة وهـي تم ـل بالتـالي تعتبر العينة الطب

عينة لها إطار مقسم إل  مجموعات قبل أن نبدأ باختيار العينة ومن  م تىخذ العينـة بشـنل نظـامي أو عشـوائي 

خذ منهـــا  ـــمن نـــل مجموعـــة مختـــارة. ويمنـــن أن تســـتخدم العينـــة الطباقيـــة عنـــدما تنـــون الحيوانـــات التـــي ســـيأ

العينــات غيــر متجانســة أو غيــر متطابقــة فيمــا يتعلــق بــالمتػير المــدروس فعــل ســبيل الم ــال إن ازديــاد النتــائج 

اإليجابيــة للمــرض المحصــول عليهــا مــن خــبلل مصــل الحيوانــات مــ  تقــدم العمــر  أي زيــادة المــرض مــ  تقــدم 

ت متطابقــــة بــــالعمر(. إن المحاســــن العمـــر(، فعندئــــذ نختــــار مجموعـــات متجانســــة أو متطابقــــة  مــــ بلا مجموعـــا

الرئيســية لهــذأل الطريقــة هــو أنــ  مــن الممنــن أن نختــار نســب غيــر متســاوية لنــل مجموعــة مدروســة وهــذا يجعــل 

الدراسة أن ر دقة إذا ما عرفنا االختبلفات في النتائج بين المجموعات وبالتالي عندما نأخذ نسب نبيـرة العينـات 

اختبلفــات نبيــرة بــين مجموعــة وأخــرر فــمن دقــة التقريــر للعينــة ســوف  مــن نــل مجموعــة مدروســة حيــث يتواجــد
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تنــون أف ــل. إن إحــدر المســاوئ لهــذأل الطريقــة هــو أنــ  يجــب أن تتــوفر معلومــات خلفيــة مــن حيوانــات الدراســة 

لنتمنن من تصـنيفها إلـ  مجموعـات أو فئـات حسـب الصـفات التـي تنتمـي إليهـا نـل حيـوان ليصـنف المجموعـة 

 المناسبة.

  ن العينة الطباقية7عل مثا

قطيــ  منــون مــن أبقــار هــو الشــتاين وجيرســي وهنــاك اختبلفــات ورا يــة نبيــرة بــين عرقــي األبقــار فــي 

إنتاجهـــا مـــن الحليـــب ولـــذلك نقســـم القطيـــ  إلـــ  مجمـــوعتين إحـــداهما منونـــة مـــن أبقـــار ذات عـــروق هولشـــتاين 

مجموعـة بنسـب غيـر متسـاوية  أي  ذات عروق جيرسي ومن  ـم نأخـذ عينـة عشـوائية بسـيطة مـن نـل األخرر

لــــيس شــــرطاا أن تنــــون العينــــات المــــأخوذة مــــن نــــل مجموعــــة مســــاوية لؤلخــــرر ألن هــــذا يتعلــــق بتعــــدا وتلــــك 

المجموعــة فــي هــذا القطيــ ( ونم ــال وخــر للعينــة الطباقيــة لتبيــان أهميتهــا، حيــث نريــد أن نحــدد نســب األبقــار 

وقــد تــم تقـدير حجــم عينــة  ـرورية لهــذا الفــرص بمقــدار  BHV-0( والمعديـة بفيــروس Nالتـي يبلــع تعــدادها  

% تعـيش فـي الجنـوب وألن ن افـة 21% من األبقـار تعـيش فـي الشـمال و81%. ومن المعروف أي اا أن 05

ينـون  BHV-0الحيوانات التي تعيش في الشمال أنبر من تلك التي تعيش في الجنـوب فـمن انتشـار فيـروس 

%( ومــن  ـــم فــمن التحليــل التطــابقي يمنـــن أن 51% وجنوبــاا 81االا أعلــن فــي الشــمال فئــة فـــي الجنــوب  شــم

% من الحيوانات في نبل المنطقتين لنتأند أن نبل المنطقتين قـد أخـذت عينـات منهـا بشـنل نسـبي 05يت من 

 فهل من المعقول أن نختار نسب غير متساوية من نل منطقة؟

ية مــن نــل منطقــة نظــراا لبلخــتبلف إن الجــواب ســينون بــالطب  نعــم يجــب أن نأخــذ نســب غيــر متســاو 

 % شماالا.81% جنوباا و51في االنتشار 

 

   Cluster Sampling   العينة العنقودية المتشابية

وهـــي إحـــدر تقنيـــات العينـــة االحتماليـــة حيـــث تطبـــق هـــذأل الطريقـــة علـــ  مســـتور المجموعـــة لوحـــدات 

لحيـوان الفـردي م ـل الحالـة المر ـية لـذاك الورا ة في العينة. ووحـدة العينـة المدروسـة فـي هـذأل الطريقـة هـي ا

األبقـار أو مـن الخنـازير  قطعـانالحيوان  لنن وحدات الورا ة هذأل تنون مندمجة مـ  بع ـها الـبعض لتشـنل 
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أو مجموعــة مــن الجــدا  والتــي يــتم اختيارهــا بشــنل عشــوائي. وهــذأل الحيوانــات المختــارة تنــون متشــابهة فــي 

 ن العينة العنقودية يتم ل بما يلي:صفاتها وتدع  بالمتشابهات. إن محاس

من السهولة بمنان أن نحصـل علـ  قائمـة مـن المتشـابهات المختـارة نـالمزارع مـن أن نحصـل علـ  قائمـة  .0

 من نل الحيوانات.

تعتبر هذأل الطريقة أرخـص لنونهـا تفحـص أصـػر عـدد مـن المتشـابهات  المـزارع( وعـدد أنبـر مـن األفـراد  .2

  الحيوانات(

( لؤلبقــار المخموجــة لحمــ  الحمــ  Nلعنقوديــة: إذا أردنــا أن نعــرف النســبة المئويــة النليــة  ونم ــال: للعينــة ا

القبلعية، فمن  من لـيس مـن الممنـن أن نحصـل علـ  نـببلت نافـة األبقـار فـي المنطقـة ألن بع ـها ينـون 

فـــة غيـــر مســـجل فـــي بعـــض الـــدوائر الزراعيـــة اإلرشـــادية. ولـــذا فـــمن الخطـــوة األولـــ  بـــأن تقـــدم بتســـجيل نا

ومــن  ــم يمنــن أن نختــار بشــنل عشــوائي عــدد مــن القطعــان الحيوانــات ( مــن أن نســجل نافــة M  القطعــان

( وهــو حجــم العينــة. الخطــوة ال ال ــة تقــوم بتجديــد المزرعــة المخموجــة بحمــة الحمــ  القبلعيــة mوتّرمــز ب  

الحيوانــات فــي القطيــ   مــن المــزارع  القطعــان( المختــارة. وفــي الخطــة ال ال ــة هــذأل نأخــذ عينــات دم مــن نافــة

 ( يعتمد عل  أحجام القطعان المختارة.nولذلك فمن عدد العينات في العينة المختارة  القطي ( والمم لة ب 

 
 

 ليذه الطريقة7 ةخوارزميمخطط المثال 7 12الشكل 
 
      قرية                 يةقر       قرية                   يةقر        
    
    3ق    2ق   0ق  3ق 2ق  0ق   3ق   2ق 0ق     3ق   2ق  0ق 

 
    
 
 
 

 حفحص كبفت انحٕٛاَبث فٙ ْذِ انقطعبٌ انًخخبرة

 انعٍُت
Sampling 
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 Multi-Stages Samplingالعينة المتعددة المراحل7 

تعتبر هذأل الطريقة أن ر تعقيداا من العينة العنقودية حيث تىخذ العينة بمرحلتين وربمـا أن ـر . إن هـذا 

حيوانــات العينــة المختــارة متشــابهة. ولنتنــاول م ــاالا عــن هــذأل العينــة: فــي هــذأل  بال ــرورة أن نافــةيعنــي أنــ  لــيس 

 .n2 م نختار مجموعة من األبقار في نل مزرعة عددها  n1العينة نختار في البداية مزارع عددها 

 .n3 م نختار عدد من األبقار في نل مجموعة من المجموعات المختارة وعدد هذأل األبقار 

 وهنذا فمن إجمالي عدد المشاهدات هو حاصل  رب ما يلي:

n1* n2*m3 

إن مـــن إحـــدر مســـاوئ هـــذأل الطريقـــة أنهـــا يمنـــن أن ينـــتج عنهـــا ازديـــاد فـــي حجـــم العينـــة. إن العينـــة 

المتعــددة المراحــل تســتخدم عمومــاا نجــز  مــن الدراســات الوبائيــة حيــث أن هــذا النــوع مــن العينــات باالشــتراك مــ  

 Office International desقيـة ينصـح باسـتخدام  مـن قبـل المنتـب الوبـائي الـدولي فـي فرنسـا  العينـة الطبا

Epizooties والذي يّرمز باألحرف  )OIE. 
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 الفصل الثامن
CHAPTER EIGHT 

  الوبائيات التحميمية
 ANALYTICAL EPIDEMIOLOGY 

 
 Introduction  مقدمة

فـــي وصـــف حالـــة صـــحة الحيـــوان ولتشـــريح مســـبب  إن األهـــداف الرئيســـية لعلـــم الوبائيـــات تـــتلخص
األمراض وتتنهن أو تتنبأ في حدوث المرض والتحنم بتوزي  أو انتشـار المـرض إن فهـم العبلقـات بـين العوامـل 
المســببة هــو أســاس األهـــداف ال بل ــة األخيــرة اآلنفــة الـــذنر م ــل هــذأل الترافقــات بـــين العوامــل المســببة وحـــدوث 

وذلـك عـن  Individual Case Studiesبلل اسـتخدام حـاالت الدراسـة الفرديـة المـرض يمنـن أن ينتشـف مـن خـ
 Case Studiesطريــق الدراســة المخبريــة التجريبيــة وعــن طريــق الدراســات الحقليــة أي ــاا ترنــز دراســات الحالــة 

 عل  مرض الحيوانات الفردية وذلك اعتماداا عل  المعرفة ألعراض السريرية لذلك أو ذاك المرض.
تمــد علــ  المشــاهدات الشخصــية المباشــرة للحيوانــات والمرتبطــة بالبنيــة التشــريحية واألدا  الفيزيولــوجي وهــذأل تع

وهـــذا يمنـــن أن يحـــدد بشـــنل نمـــي وبصـــورة نظاميـــة، لنـــن معلومـــات م ـــل هـــذأل تظـــل فـــي مقطـــ  تحـــت مفهـــوم 
ســة فــي هــذأل الحالــة الوبائيــات النوعيــة. وبينمــا تنــون هــذأل المشــاهدات متعــددة ومفصــلة فــمن إحــدر مســاوئ الدرا

 تنجم عن االختبلف بين الحاالت المر ية.
النبلســينية هــي التــي تتصــف  : فــمن التجربــةLaboratory experimentوفــي التجربــة المخبريــة 

بدقــة جيــدة فــي قياســاتها والــتحنم األم ــل بــالمتػيرات التــي يمنــن أن تــى ر علــ  ســير التجربــة والتــي تتــداخل مــ  
 النتائج المحصول عليها.

ن إحدر المساوئ هي أن  ال يمنن أن تم ل العوامل المى رة عل  حدوث المرض في بنية طبيعية للحيـوان وقـد إ
ينـــون أي ـــاا مـــن الصـــعوبة المنـــان أن تعمـــل مـــ  عـــدد نـــاف مـــن الحيوانـــات والتـــي يمنـــن أن تم ـــل االخـــتبلف 

مخبـري قـد تختلـف نوعـاا مـا عـن الحقيقي بين الحيوانات في الحيوانات الطبيعية بمعن  وخر إن ظروف العمـل ال
 الظروف التي تعيشها الحيوانات تماماا في الحقل أو المزارع المختلقة.

تســتنتج مــن البنيـــة الطبيعيــة للحيوانــات والقياســات تصـــف  A Field Study7الدراســة الحقميـــة وهنــذا فــمن 
لمري ـة والسـليمة منهـا، مـ  الحيوانات المري ـة والسـليمة منهـا. ويمنـن أن تصـف االختبلفـات بـين الحيوانـات ا

األخــذ بالحســـبان تنـــرار وجــود أو غيـــاب عوامـــل الخطـــورة النافــة. ومـــ  هـــذا النـــوع مــن الدراســـة فـــمن الحيوانـــات 
   المعر ة لئلصابة تتعرض

 لنافة العوامل البيئية المعروفة وغير المعروفة والموجودة في البنية الطبيعية التي تعيش فيها الحيوانات.
لحقلــي قياســات للمتػيــرات المختلفــة وتقــدير لحــدود الحيوانــات المستأنســة واالختبــار يت ــمن البحــث ا

اإلحصائي للنظرية وهو في طبيعتـ  ذو طبيعـة احتماليـة وذلـك ألنـ  ينـتج عـن دراسـة للمجتمـ  الحيوانـات، وألنـ  
نــة لنــن لــيس باإلمنــان أن نتنبــأ بشــنل تأنيــدي أي حيــوان سيصــاب بمــرض مــا إذا م تعــرض لعوامــل خطــوة معي

مــن الممنــن أن يتنبــأ البحــث الحقلــي نــم مــن الحــاالت المر ــية التــي ســوف تحــدث فــي المجتمــ  الحيــواني فــي 
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المستقبل ويت من البحث الحقلي إ افة إل  ذلك مقارنات بـين المجموعـات الحيوانيـة لنـي نقـدر أهميـة الترافـق 
قــيم فيمــا إذا نـــان هنــاك عبلقــة بـــين بــين العامــل المســبب النـــامن والمــرض فالهــدف فـــي هــذا المجــال هـــو أن ن

 المسبب المر ي والتأ يرات المرافقة بين عوامل خطورة مفردة أو متعددة والمرض الحادث.
 

 أىداف الوبائيات التحميمية

 Objectives of the Analytical Epidemiology  

أو المعنويـــة  importanceهميـــة األو  Strength الترافـــق إلـــ  تحديـــد قـــوة  تهـــدف الوبائيـــات التحليليـــة

 للترافقات الوبائية.  statistical significanceاإلحصائية 

تبدأ هذأل الدراسة بشنلها النموذجي من خبلل جم  البيانات لمجتم  حيواني معين وفي النهاية يتم إجـرا  تحليـل 

 A Fieldحقليـة أو دراسـة  Surveyلهذأل البيانات وتفسيرها: ويمنن أن يعتمـد جمـ  البيانـات علـ  إجـرا  مسـح 

Study  ن نــبل هــذين التعبيــرين يســتخدمان عمومــا بشــنل يتــداخبلن مــ  بع ــهما مــن حيــث المفهــوم فالمســح وا 

عـــدد األع ـــا  المشـــمولة فـــي وحـــدات الدراســـة وقيـــاس خواصـــها  Countingنمـــوذجي حســـاب  يت ـــمن بشـــنل

Measuring. 

مجموعــات مختلفــة فــي المجتمــ   يهــدف إلــ  إجــرا  مقارنــة بــين Studyوبالمقارنــة فــمن تعبيــر دراســة 

ن األنفــي ميالحيــواني والبحــث عــن العبلقــات بــين المســبب والتــأ يرات المرافقــة .. ويمنــن أن يعتمــد علــ  التصــمي

حيـث أن نافـة أع ـا  المجتمـ  الحيـواني تنـون مت ـمنة فـي  Censusالذنر   مسـح، دراسـة( علـ  اإلحصـا  

 الدراسة وهنذا فمن هذا يسمح بمجرا .

لمتػيـرات المجتمـ  المـدروس، أو بشـنل بـديل يمنـن اسـتخدام  exact measurementتامـة قياسات 

بدالا من دراسة المجتم  الحيـواني بشـنل نامـل، حيـث أن نمـاذج مـن المجتمـ  الحيـواني تنـون   sampleالعينة 

  الحيــواني مت ــمنة فــي الدراســة، ولــذلك فهــي تقــدم تقــديرات فقــط عــن المتػيــرات المختلفــة للحيــوان أو المجتمــ

 المدروس.
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 الدراسات الوبائيةأنماط 

 Patterns of Epidemiological Studies 
 تصنف الدراسات الوبائية بشنل واس  إل :

 (  or experimental Studyدراسات ال تعتمد عل  المشاهدة  أو تدع  بالدراسات التجريبية  -0

السـريرية أو المجموعـة األولـ  التجـارب  تت ـمن Observational Studiesدراسات تعتمد علـ  المشـاهدة  -2

 .Intervention Studiesالدراسات المعتمدة عل  تقييم الدراسات المعتمدة عل  التجربة 

ن المبـدأ األساسـي هـو تصــميم دراسـة تت ـمن التػيــر الطـارئ علـ  حـدود  إنتاجيــة( المجتمـ  الحيـواني وتقيــيم  وا 

سـة، نجـد أنـ  عبـارة عـن محاولـة لتبسـيط المشـاهدات الملحوظـة عـن التأ ير الناجم عنها وق  هـذا النـوع مـن الدرا

 طريق خلق ظروف مناسبة للدراسة.

أمــا المجموعــة ال انيــة فهــي تفتــرض أن الدراســة ال تتــداخل مــ  خــواص أو ميــزات المجتمــ  الحيــواني وهنــا فــمن 

يمنــن أن تصــنف عــبلوة  الباحــث يختــار الظــروف المناســبة للدراســة نمــا أن الدراســات المعتمــدة علــ  المشــاهدة

 عل  ذلك إل :

 Retrospective Study 7ية عالدراسة الوبائية المرج – 1

 وهي تت من: 

  حالة التحنمCase Control 

  دراسات نوهورتRetrospective cohort Study 

 Longitudinal Study 7دراسة المتابعة الحقمية  - 2

 والدراســات المقطعيــة والمتصــالبة المتنــررة   Prospectiveوالتــي هــي فــرع بــين دراســة نوهــورت االحتماليــة 

Cross – Sectional Studies  و ــمن مجموعــة الدراســات المعتمــدة علــ  المشــاهدة فمــن الشــائ  أن نجــد

 تصاميم ونماذج مختلطة من هذأل الدراسات م  بع ها البعض.

ا تســتخدم تحــت م ــمون هــي مجموعــة مــن الدراســات وغالــب مــ case Seriesنمــا أن دراســة تسلســل الحالــة 

 .يالمفاهيم السرير 
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 الدراسات الغير معتمدة عمى المشاىدة 

Studies Non – Observational 
يت ــمن هــذا النــوع مــن الدراســة بشــنل نمــوذجي تقســيم مجموعــة مــن الحيوانــات إلــ  تحــت مجموعــات 

الشــاهد  انظــر  منهــا حيوانــات قــد عولجــت وتحــت مجموعــة أخــرر قــد ترنــت بــدون أن تعــالج وهــي تم ــل عينــة
( إن القرار لمعالجة الحيوان وترن  غير معـالج يعتمـد بشـنل نمـوذجي مـ  االختيـار العشـوائي لمواقـ  08الشنل 

المــزارع وبعــد فتــرة زمنيــة فــمن الحالــة تعتمــد علــ  اســتجابة المتػيــر المــى ر علــ  الحيــوان  نــالمرض علــ  ســبيل 
ن المقــاييس المختصــرة لبلســتجابة لهــذا المتػيــر تقــارن الم ــال( والــذي يقــيم مــن أجــل نــل حيــوان فــي القطيــ . إ

عندئــذ بــين نــبل مــن تحــت المجمــوعتين وتقتــرح االختبلفــات فــي القــيم المختصــرة اســتجابة تــأ ير المعالجــة علــ  
 المتػير المستجيب.

يمنــــن أن تســــتنتج الدراســــات التجريبيــــة أو الػيــــر معتمــــدة علــــ  المشــــاهدة مــــن التجــــارب المخبريــــة 
Laboratory experiments  أو مـن الدراسـات الحقليـةfield studies  نالتجـارب السـريريةClinical Trails 

وتســتخدم خــبلل هــذأل الدراســات تقيــيم لتــأ يرات المعالجــة أو الوقايــة لتجــارب معينــة، وهــذأل تعتبــر مفيــدة مــن أجــل 
 البحث في العبلقات بين العوامل المسببة للمرض.

ذا نــان حجــم وتقــدم الدراســات الػيــر معتمــدة ع لــ  المشــاهدة الباحــث تحنــم فعــال للدراســة طــول فتــرة الدراســة. وا 
العينة نبيراا بشنل نافي، فـمن التجربـة المصـممة بشـنل جيـد سـوف تحـد مـن تـأ ير العوامـل الػيـر مرغوبـة حتـ  

 إذا نانت غير مقاسة وغير مأخوذة بعين االعتبار في التجربة.
تارة من أجل البحث مـن نظريـة العامـل المسـبب مـن حيـث فعاليـة مقـاييس تعتبر التجارب السريرية الطريقة المخ

الوقاية وتقارن م  األنواع األخـرر للدراسـات الحقليـة حيـث أنهـا تقـدم الـدليل القـوي حـول إ بـات المسـببة للمـرض 
 المدروس ويوجد فرصة أقل للخطأ النظامي بالمقارنة م  الدراسات المعتمدة عل  المشاهدة.

 وئ هذأل الدراسات نذنر الخصائص التالية:ومن بين مسا
 تتطلب هذأل الدراسات مجموعات نبيرة من الحيوانات -
 نما أنها منلفة -
وربمــا يحــدث انحــراف فــي الدراســة مــن خــبلل الخطــأ الــذي يحــدث بشــنل اختيــاري ونتيجــة أن الفتــرة الزمنيــة  -

 يمنن أن تنون طويلة إذا نان حدوث المرض منخف اا.
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  لحقمية المعتمدة عمى المشاىدة الدراسات ا

Observational Field Studies 
فـــي البحـــث الوبـــائي تعتبـــر الدراســـة الحقليـــة هـــي إحـــدر التقنيـــات المســـتخدمة بشـــنل شـــائ  وفـــي هـــذأل 

 المجموعة تت من  بلث تصاميم للدراسة:
 Prospective Cohort Studyدراسة المتابعة  – 0
 Case Control Studyدراسة حالة التحنم  – 2

 Cross sectional studyالدراسة المقطعية المتصالبة  – 3
 Prospective Cohort Studyدراسة نوهورت االحتمالية  -2

 وهذأل الدراسة تعتمد عل  اختيار مجموعتين من الحيوانات الػير مري ة.
لمجموعـــة الـــذي يســـبب المـــرض وا Factor postulatedالمجموعـــة األولـــ  تنـــون معر ـــة للعامـــل المفتـــرض 
 (.09األخرر تنون غير معر ة لهذا العامل  انظر الشنل 

وتتـــاب  هـــاتين المجمـــوعتين خـــبلل الـــزمن المحـــدد وخـــبلل فتـــرات فاصـــلة ويســـجل التػيـــر فـــي الحالـــة 
المر ــية خـــبلل فتــرة الدراســـة. وهـــذا النــوع مـــن الدراســات هـــو أن ـــر الدراســات المعتمـــدة علــ  المشـــاهدة فعاليـــة 

مسبب بتطبيـق النظريـات المعتمـدة فـي علـم الوبائيـات مـ  األخـذ بالحسـبان حـدوث المـرض للبحث عن العامل ال
نما أن هذأل الدراسات تقدم تقديرات لحدوث المرض والتي تعتبر أ: ر معنوية من دراسة بيانـات إنتشـار المـرض 

ت لدراسـة التعـرض من أجل تقييم العبلقات بين المسبب والتأ ير المرافقـة لـ  ويمنـن أن تسـتخدم دراسـات نوهـور 
النادر الحدوث لئلصـابة وهـي تمنـن الباحـث مـن خفـض االنحـراف فـي أخطـا  العينـات المدروسـة لنـن الباحـث 

 Prospective Cohortعلي  أن يتذنر دائماا أن استخدام المشاهدات الطبيعية فـي دراسـة نوهـورت االحتماليـة 

Study بشنل مىقت. ال تقدم إ بات حول سببية المرض وهي يمنن أن ت بت 
إن هذا النوع من الدراسات تتطلب غالباا فترة طويلـة للدراسـة والتـي تـزداد مـ  تـأ يرات العوامـل المتداخلـة النامنـة 

 ولذلك فمنها تى ر عل  المقدرة إل بات السببية للمرض المفترض دراست .
الدراسـات تعتبـر  ـرورية. نمـا وفي حالة األمراض النادرة الحدوث في المجموعـات الحيوانيـة النبيـرة، فـمن هـذأل 

أن الخسـائر المتتابعــة يمنــن أن تصــبح مشـنلة مهمــة وتعتبــر دراســات نوهــورت غالبـاا منلفــة جــداا لدراســات م ــل 
 هذأل.

 دراسة حالة التحكم
Case Control Study 

وفي حالة دراسة حالة التحنم للحيوانـات المري ـة  وجـود حـاالت مر ـية( والحيوانـات الػيـر مري ـة 
 (.21بر حيوانات التحنم أو الشاهد( فمن هذا النوع من الدراسة يستخدم لدراستها  انظر الشنل  تعت

نبل الحالتين  حالة الصحة والمرض( يمنـن أن تفحـص عنـدها بتعـرض هـاتين المجمـوعتين مـن الحيوانـات إلـ  
 عوامل خطورة نامنة.

ض المتميـزة بانخفـاض فـي الحـدوث باإل ـافة يستخدم هذا النوع من تصاميم الدراسة بشـنل فعـال لدراسـة األمـرا
 إل  ظروف التطور للمرض خبلل فترة زمنية طويلة.
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 تسمح دراسات حالة التحنم للباحث بما يلي:
 البحث األولي في إ بات نظرية المسبب – 0
 تعتبر دراسات سريعة التنفيذ – 2
 وتعتبر بشنل نسبي دراسات رخيصة التنلفة – 3

 التحنم فتت من ما يلي: أما مساوئ دراسات حالة
 : ال يمنن أن تقدم معلومات عن تنرار حدوث المرض في المجتم  الحيواني.– 0
 :باإل افة إل  ذلك تعتبر دراسات غير مناسبة لدراسة التعر ات النادرة لئلصابة.– 2
زمن : إن جمـــ  البيانـــات المحصـــول عليهـــا تعتمـــد علـــ  نوعيـــة الســـجبلت المحصـــول عليهـــا ســـابقاا فـــي الـــ- 3

 الما ي.
: وهــي صــعبة جــداا أي ــاا للتأنــد مــن االختيــار التعيــين لمجموعــة الحيوانــات الخاليــة مــن المــرض  مجموعــة - 4

 التحنم(
: إن التم يــــل للعينــــة المحصــــول عليهــــا باالختيــــار تنــــون صــــعبة لت ــــمن أن هــــذأل العينــــة محققــــة نفــــرض - 5

نموذجيـة مـن المجتمـ  الحيـواني والتـي تم ـل مجموعـة المطلوب هذأل المشنلة تتم ل غالباا عندما نريـد أخـذ عينـة 
 الحيوانات المري ة  حيوانات التحنم(.

 
 الدراسة المقطعٌة المتصالبة
Cross Sectional Study 

في حالة الدراسة المقطعية المتصالبة فمن عينة عشوائية من أفراد المجتم  الحيواني تتـاب  خـبلل فتـرة 
ت فــي العينــة المــأخوذة النشــف مــن وجــود المــرض وحالتهــا الصــحية بالنســبة مــن الــزمن وتت ــمن أفــراد الحيوانــا

 لترافقها لعوامل خطورة أخرر.
هــذا النــوع مــن الدراســة يعتبــر مفيــداا لوصــف حالــة زمــن البيانــات المحصــول عليهــا والتــي تســمح بتحديــد انتشــار 

 م  الحيواني.مرض ما. يجب أن تنون البيانات المجموعة مم لة للعينة المأخوذة من المجت
إن هذا النوع من الدراسات تعتبـر نسـبياا سـريعة االسـتنتاج نمـا أنهـا تعتبـر متوسـطة التنلفـة وتت ـمن مسـاوئ  -

 هذأل الدراسة.
 إنها صعبة عند استخدامها للبحث في العبلقات بين المسبب والعوامل المتوترة المرافقة. -
ذ بالحســـبان التـــداخل لنـــان العبلقـــات بـــين إن أي تـــداخل فـــي هـــذا النـــوع مـــن الدراســـة يجـــب أن يأخـــ -

 عوامل الخطورة المحتملة.
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 المعتمدة عمى المشاىدة األساسيةالدراسات مقارنة بين تصاميم 
Comparison of the three Basic Observational Studies Designs: 

 : 8الجودل رقم  في خصةإن خواص الدراسة الحقلية األساسية ال بلث والمعتمدة عل  المشاهدة مل
 7 مقارنة بين الدراسات الحقمية المعتمدة عمى المشاىدة87جدول 

 prospectiveدراسة نوهورت  الصفة

cohort 
 caseدراسة حالة  التحنم 

control study 
الدراسة المقطعية المتصالبة 

cros sectional study 
تىخذ عينات منفصلة للحيوانات  أخذ العينة 0

معر ة المعر ة وغير ال
 لئلصابة

تىخذ عينات منفصلة 
 للحيوانات المري ة والسليمة

تىخذ عينات عشوائية 
 لدراسة المجتم  الحيواني

عادة تشمل دراسة األحداث  تتاب  خبلل فترة زمنية محددة الزمن 2
الما ية المتعلقة بالمرض 

retrospective 

تىخذ فترة ما بطولها في 
 نقطة محددة منها

أسباب المرض باالرتباط تدرس  المسبب 3 
 للمىشر الزمني

تدرس بشنل أساسي نظرية 
 المسبب

تدرس الترافق بين المرصد 
 عوامل الخطورة المرافقة

حـــــــــــــدوث الن افـــــــــــــة، الحـــــــــــــدوث  الخطورة  4
 التجميعي

 تدرس االنتشار ال تأخذأل بعين االعتبار

تـــــــدرس مـــــــن خـــــــبلل: الخطـــــــورة  مقارنة للخطورة 5 
 relative riskالنســـــــــبية 

 odds ratioناسب األف لية وت

الخطـــــورة النســـــبية وتناســـــب  تناسب األف لية
 األف لية

 
وباختصار فمن دراسة نوهورت هو تصميم بين الدراسـات المعتمـدة علـ  المشـاهدة والتـي تقـدم أف ـل 

 putativeمىشـر لنشــف وجـود العبلقــات بــين المسـبب والعوامــل المـى رة المرافقــة ألنهــا أي معلومـات ســببية مــن 
للمسبب يجب أن تسجل أو توجد قبل أن يحدث المرض ولنن هذأل الدراسات تعتمد علـ  المشـاهدات النقيـة فـي 
بينـــة نبيـــرة صـــعبة أو غيـــر مـــتحنم فيهـــا ولـــذلك قـــد تبقـــ  بعـــض العوامـــل غيـــر المقاســـة وغيـــر المـــأخوذة بعـــين 

 االعتبار أ نا  الدراسة  أي تداخل هذأل العوامل م  العوامل المدروسة(.
اســة نوهــورت غيــر فعالــة لدراســة األمــراض النــادرة الحــدوث والتــي يمنــن أن تــدرس بشــنل أقــور إن در 

وبشنل خاص باستخدام دراسة حالة التحنم. إال أن التصميم المعتن  ب  للدراسـة المقطعيـة المتصـالبة هـو أن ـر 
لمســبب الجديــد وبشــنل تم ــيبلا للمجتمــ  الحيــواني أن ــر منــ  عنــد دراســة حالــة الــتحنم ويمنــن أن تطــور نظريــة ا

 فعال باستخدام الدراسات المقطعية المتصالبة ولننها ال ت اهي دراسات نوهورت في هذا االتجاأل.
لتحديدات ومحاسن تصاميم الدراسة المعينة هو أمر أساسي نقاط وم  نل بحث علمي، فمن هناك 

ة إن البحث التجريبي والمحدد يجب أخذأل بالحسبان خبلل و   خطة البحث وتفسير أشنال الدراسات الوبائي
لآلليات الحيوية تقدم الدليل األن ر وصوالا بشنل مباشر للعبلقة السببية بين العامل المرافق والمرض ويمنن 
أن تقدم الدراسات الحقلية الوبائية دعم قوي النظرية السبب إن الجم  بين الدليل الوبائي والتوازن األخرر 

 صبح نظرية السبب مدعمة بشنل احتمالي نبير.يمنن أن يقود إل  نتيجة أن ت
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 الفصل التاسع
CHAPTER NINE 

 مفيوم الخطورة 
THE CONCEPT OF RISK 

 
 Introductionمقدمة 

إن أي بحث في عبلقات المسبب وتأ يرأل العوامل المـى رة بـين عوامـل احتمـال الخطـورة النامنـة والحـد 
 الناتج نالمرض أو التفوق يت من حساب الخطورة.

 Risk factorsإن تعريف الخطورة هو عبارة عن احتماليـة حـدوث حـدث غيـر مرغـوب بـ  أمـا عوامـل الخطـورة 
 مت من أي عوامل مرافقة م  زيادة الخطورة لبداية اإلصابة بالمرض أو التفوق.

لعامل الخطورة علـ  أنـ  الحيوانـات الفرديـة قـد تعر ـت لعامـل الخطـورة  Exposureويعني التعرض 
 ية المرض.قبل بدا

فهو ينجز بواسطة أي شخص وعلـ  أسـاس يـومي فـي معظـم األوقـات  Risk assessmentالخطورة أما تقييم 
ينجــز مــن خــبلل الخبــرة الشخصــية ولنــن هــذا الطــرح يعتبــر غيــر نــافي لتقيــيم العبلقــة بــين التعــرض ومــرض مــا 

مـــل الخطـــورة ومـــ  األمـــراض وبشـــنل خـــاص مـــ  ســـير العمليـــة الخمجيـــة والتـــي تأخـــذ فتـــرة طويلـــة بتعر ـــها لعا
المنخف ــة الحــدوث العاليــة االنتشــار أو تعــرض الحيوانــات بشــنل متنــرر لعامــل الخطــورة فتحــت أي مــن هــذأل 
الظروف فمن  من المف ـل االعتمـاد علـ  المقارنـة باسـتخدام التقـديرات النميـة لعامـل الخطـورة ندراسـة الحـدوث 

 عي م بلا.يالتجم
المرض وعوامل الخطورة يمنن أن تستعمل لؤلغراض التنهنية لحـدوث إن العبلقة بين مقاييس تنرار 

المرض حيث أن معرفتنا عن خطورة المرض في الحيوانات الفردية م  وجود عامـل احتمـال الخطـورة يمنـن أن 
تســتخدم إلدارة المــرض فــي المزرعــة بتجنــب عامــل خطــورة ومرافقــة لهــذا المــرض أو ذاك ومــن أجــل األغــراض 

يص المــرض حيــث أن وجــود المعرفــة عــن عامــل الخطــورة فــي الحيوانــات الفرديــة يزيــد مــن التشخيصــية لتشــخ
 احتمالية وجود المرض.

وهنا يمنننا التحنم بأمراض معينة إذا ما عرفنـا عامـل الخطـورة الشـديد أو غيـاب هـذا العامـل المرافـق 
رض يمنــن أن يــزال لحــدوث المــرض فــمذا نــان عامــل الخطــورة يســبب المــرض أو يعتبــر نمســبب لحــدوث المــ

للوقاية من المرض لنن عند تقيمنا العبلقة بين المسبب والعوامل المى رة المرافقة فيجـب أن تنـون واعيـين دائمـاا 
 من العوامل المتداخلة النامنة المرافقة للعوامل األخرر المسببة للمرض.

     Identification of Risk Factors تعرٌف عوامل الخطورة

الوبائيـــة لتعريـــف عوامـــل الخطـــورة خـــبلل مقارنـــة حـــدوث أو انتشـــار المـــرض بـــين  تجـــري الدراســـات
 المجموعات الحيوانية المعر ة والػير معر ة لعامل الخطورة.

 Strength ofإن احتمـــاالت حــــدوث المــــرض يمنـــن أن تقــــارن باســــتخدام مقــــاييس قـــوة الترافــــق 

Association ةنمأو مقاييس التأ ير النا Potential Impact. ــــ ــــاييس قــــوة الترافــــق تت ــــمن   فعل حــــين أن مق
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والتــي تقــيس  Odd Ratio التراجحــي وتناســب األف ــلية Relative Riskحســاب التناســب نــالخطورة النســبية 
درجـــة الترافـــق اإلحصـــائي المعنـــوي بـــين عامـــل الخطـــورة والمـــرض ويســـتخدم نبلهمـــا لتعريـــف عوامـــل الخطـــورة 

مطلقــة بالمقارنــة فــمن التــأ ير المنــان يت ــمن االختبلفــات نقيــاس لننهمــا ال يقــدمان معلومــات عــن الخطــورة لل
أو االنحرافات ناالنحراف المساهم وهما يسمحان بتقدير التأ ير المرافقـة   Contributable نالخطورة المساهمة 

للحيوانــات المعر ـــة لعامــل الخطـــورة نمـــا أنهمــا يســـتعمبلن لتنبـــأ وتقــدير تـــأ يرات الوقايـــة لو ــ  خطـــط بـــرامج 
 لتحنم بالمر  .ا

 Relative Risk (RR)  الخطورة النسبٌة
تناســب الحــدوث  Risk Ratioولــ  عــدة تعــابير أو مصــطلحات نتناســب الخطــورة  RR ـلــ  بــ  ويرمـز

يســتخدم مقيـــاس  (.Prevalence Ratioأو تناســب االنتشــار  Cumulative Incidence Ratioالتجميعــي 
 لتالي:الخطورة النسبية إذا نان لدينا السىال ا
نانــت نبيـــرة العــدد أو قليلــة العــدد( مـــن المحتمــل أن تصــاب الحيوانـــات   نــم هــو عــدد المـــرات  ســوا

الفرديـــة المعر ـــة لئلصـــابة بـــالمرض بالمقارنـــة مـــ  الحيوانـــات غيـــر معر ـــة لئلصـــابة. وهـــو يحســـب نتناســـب 
 لئلصابة.الحدوث التجميعي واالنتشار للمرض بين الحيوانات الفردية المعر ة وغير المعر ة 

يعتبر خبلل تناسب الحدوث التجميعي وتناسـب االنتشـار همـا متشـابهان إذا نانـت فتـرة المـرض غيـر 
 نالتالي:  RRمرتبطة لعامل الخطورة ويفسر 

يحــدث بشــنل أن ــر فــي تلــك الحيوانــات المعر ــة لعامــل الخطــورة  (RR)إن المــرض فــي الحيوانــات 
(، فــمن 0قريبــة إلــ  الواحــد   RRلهــذا العامــل فــمن نانــت قيمــة المشــتب  بــ  مــن تلــك الحيوانــات الػيــر معر ــة 

أنبـر مـن  RRالتعرض لهذا العامل من المحتمل أن ينون غير مترافق م  خطـورة المـرض أمـا إذا نانـت قيمـة 
( فـــمن التعـــرض للمـــرض مـــن المحتمـــل أن يفســـر بترافـــق أو عـــدم ترافـــق مـــ  0( أو أصـــػر مـــن قيمـــة  0قيمـــة  

 ( تعني الترافق القوي لعامل الخطورة م  المرض.0األنبر من   خطورة المرض، فالقيمة
ال يمنـــن أن  قـــة فـــي دراســـات حالـــة الـــتحنم ألن م ـــل هـــذأل الدراســـات ال تســـمح  RRويجـــب أن تـــذنر أن قيمـــة 
 بحساب خطورة المرض.

  Odd Ratio )التناسب التراجحً( تناسب األفضلٌة
تناســب منــتج   – Relative Oddنســبية ولــ  عــدة مصــطلحات م ــل  األف ــلية ال OR ـويرمــز بــ

 Approximate Relative Riskوالخطورة النسبية التقريبية  Cross Product Ratioالتصالب 
ويحســب تناســب األف ــلية نتناســب بــين األفــراد المري ــة والمعر ــة لعامــل المــرض واألفــراد المري ــة الػيــر 

 معر ة لئلصابة.
المري ــة والمعر ــة لعامــل الخطــورة المشــتب  بــ  أن ــر مــن تلــك  فــي األفــراد ORويفســر علــ  أن عــدد مــرات 

 األفراد المري ة الػير معر ة لعامل الخطورة المشتب  المذنور أعبلأل.
 قريبــة مــن الواحــد( فــمن مــن غيــر المحتمــل أن التعــرض لعامــل الخطــورة مترافــق مــ   OR ≈0إذا نانــت قيمــة 
 خطورة المرض.
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احتمالية التعرض لعامل الخطورة تترافق م  زيادة حدوث المـرض فنلمـا  فمن 0أنبر من  ORإذا نانت قيمة  و
أنبر من الواحد فمن هناك ترافق قوي بين هذا العامل المشتب  وخطـورة حـدوث المـرض والـذي   ORنانت قيمة 

 يفسر العبلقة بين المسبب والعوامل المى رة المرافقة.
مقيـاس غيـر حسـاس إلجـرا  تحاليـل  ORالتحنم إال أن يستخدم في دراسات حالة  ORفمن  RRبالمقارنة ل  و

 التفوق والبقا  إحصائياا.
%( ويتشــاب  نــبلا 71 أقــل مــن  إذا نــان المــرض نــادر الحــدوث RRلتقــدير  ORويمنــن أن يســتخدم 

البسط  الصورة(  وهو عبـارة عـن الحيوانـات المري ـة ولننهمـا يختلفـان في  oddsواألف لية  riskمن الخطورة 
رج  المقام(( والذي هو يت ـمن الحيوانـات المري ـة والػيـر معر ـة لعامـل الخطـورة المشـتب  فـي حالـة في المخ

األف ـــلية بــــين يت ــــمن المقــــام فـــي حالــــة حســــاب الخطــــورة نافــــة عـــدد الحيوانــــات المري ــــة المعر ــــة وغيــــر 
 المعر ة.

 Rate Ratio  تناسب المعدل
 إذا نان الباحث يسأل السىال التالي:

 Rateئلصــابة بالحــاالت المر ــية فــي الحيوانــات المعر ــة لعامــل الخطــورة فــمن تناســب المعــدل لأيهمــا أن ــر 

Ratio  أو ما يدع  تناسب معدل الحدوثIncidence Rate Ratio   .هو المطلوب الختيارأل 
 ويحسب نالتالي:

 حدوث الن افة في الحيوانات المري ة المعر ة لعامل الخطورة المشتب 

 الحيوانات المري ة غير معر ة لعامل الخطورة المشتب  حدوث الن افة في

 فمن تناسب المعدل يفسر نالتالي: RRو OR بالنسبة لنل من شاب مشنل بو 

إذا نانت قيمة تناسب المعدل قريبة للواحد فمن من غير المحتمل أن التعرض للعامل المشـتب  بترافـق 
احتمال أن ر الرتباط التعرض بهذا العامل المشـتب  مـ  م  تنرار المرض، وأي زيادة عن قيمة واحد فمن  هناك 

 تنرار المرض إن هذا التقدير النلي يمنن أن يقدر فقط اعتماداا عل  بيانات مأخوذة من دراسات نوهورت.
 :Attributable Risk  الخطورة المساهمة

ئلفــراد الػيــر الســىال هنــا مــا هــي الخطــورة اإل ــافية للمــرض والتاليــة للتعــرض لئلصــابة فــوق الحــد ل
 معر ة للعامل؟

( وتسـم  Attributable Risk  ARويمنن أن يجاب عليـ  مـن خـبلل حسـاب الخطـورة المسـاهمة 
فـرق  أو Excess Riskالخطـورة الزائـدة و  أ Risk Difference فرق الخطـورة الخطورة المساهمة عدة منها:

 Prevalence النتشــــارفــــرق اأو   Cumulative Incidence Difference الحــــدوث التجميعــــي

Difference 
من خبلل طرح الحدوث التجميعي أو انتشار المرض في األفراد الػير معر ة لعامل الخطورة من  ARويقدر 

القيم المطابقة في األفراد المعر ة لعامل الخطورة. ويقدم عامل الخطورة المساهمة عل  افتراض أن خطورة 
 خلفية عن خطورة المرض.المرض في المجموعات الػير معر ة تم ل 
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فـي المجموعـة  ARعل  أن  خطورة المرض المتطور والذي يزداد شدت  بواسـطة العامـل  ARويفسر 
 المعر ة لعامل الخطورة.

المحصـول عليهـا  ARفي مجوعة أفـراد و  ARوهناك فرق في التقديرات المحصول عليها بالنسبة ل 
 (PARل والتي ترمّز ب  نفي المجتم  ن

بانتشـــار عامـــل الخطـــورة فـــي المجتمـــ   ARبواســـطة  ـــرب العامـــل  PARيقـــدر العامـــل ويمنـــن أن 
 Relativeقت ـم نـبل مـن الخطـورة النسـبية  ARالحيواني. ويجب أن ال ننس  أن المعلومات المنونة للعامـل 

Risk  انتشــار عامــل الخطــورةRisk Factor Prevalence  ونلمــا نانــت قيمــةAR  أنبــر نــان تــأ ير عامــل
 ة أنبر في المجموعة المعر ة لعامل الخطر.الخطور 

 Caseإن هـذا الحـد أو العامـل مـن الحسـابات ال يمنـن أن يقـدر فـي معظـم األحيـان فـي دراسـات حالـة الـتحنم 

Control Studies. 
   Attributable Fractionاالنحراف المساهم 

الخطـورة المسـاهمة و  Etiologic Fractionsول  عـدة مسـميات:  االنحـراف السـببي  AFويرمز ب 
Attributable Risk:ويستخدم االنحراف المساهم عل  لئلجابة عل  هذا السىال ) 

 ما هي نسبة المرض في األفراد المعر ة لعامل الخطورة والناتجة نتيجة التعرض لهذا العامل؟
 .ننسبة الخطـورة المسـاهمة والتـي تتم ـل بمجمـالي خطـورة المـرض فـي األفـراد المعر ـة AFويحسب 

فـــي المجتمـــ  الحيـــواني والتـــي تّرمـــز  AFفـــي المجموعـــة الحيوانيـــة المعر ـــة و  AFوهنـــاك فـــرق فـــي تقـــديرات 
PAF. 

ويفســر  علــ  انتشــار المــرض فــي المجتمــ  الحيــواني. PARمــن خــبلل تقســيم  PAFويمنــن أن يقــدر 
د المجتمــ  الحيــواني االنحــراف المســاهم ناحتماليــة عشــوائية مختــارة أفــراد مــن مجموعــة حيوانيــة معينــة علــ  عــد

ذا نانـــت نســـبة األفـــراد المعر ـــة منخف ـــة فـــي المجتمـــ   المتطـــور فيـــ  المعـــرض لنتيجـــة لعامـــل الخطـــورة. وا 
 الحيواني بشنل عام.

ذا نانــت قيمــة  نفســ . RRيــنخفض أي ــاا حتــ  إذا بقــي  AFفــمن  عاليــة فهــذا يفســر علــ  أن  PAFوا 
فـي أغلـب حـاالت دراسـات  AFاني. وال يمنـن أن يقـدر عامل الخطورة هو عامل وهم عامة فـي المجتمـ  الحيـو 

 حالة التحنم.
 حساب قياسات المقارنة بين عوامل الخطورة.

Calculation of Measures For Comparing Risk Factors 
 إن الطريقة الموص  بها لحساب االختبلفات الحسابية بين هذأل العوامل هي استخدام طريقة 

إن العديـد مــن بــرامج الحاسـوب تنجــز هــذأل الطريقـة بالحســاب وليــاا  22الشــنل نمــا هــو مو ـح فــي  2×2جـدول 
 باإل افة إل  التقديرات المت منة لحساب حدود ال قة.
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 7  حساب القياسات المختمفة لمقارنة عوامل الخطورة9جدول رقم 
 غير مريض  

No disease 
 مريض 

Disease 
 اإلجمالي

 exposed B a a + bمعرض 
 non-exposed D c c + dغير معرض 

 b + d a + c N إجمالي
RR = (a /a + b) / (c / c + d) 

 

OR = (a / b) / (c / d) = a x d/ c x d) 

 

AR = (a / a + b) – (c /c + d) 

 

AF = AF/ a / (a + b)
 

 
 من الترافق إلى االستنتاج في الدراسات الوبائية

From Association to Inference in Epidemiological Studies 

إن التقصــي عــن العبلقــات بــين عوامــل الخطــورة النامنــة  نعــرق الحيــوان( والمتػيــر النــاتج الخــاص 
باهتمام دراستنا الوبائية  نحالة الخمج في الحيوان( تتطلـب تقيـيم االخـتبلف المشـاهد علـ  حالـة الحيـوان نتقيـيم 

العـروق المصـنفة. إن الهـدف فـي هـذأل الحالـة  االختبلف بين تقـديرات االنتشـار الخاصـة بـالخمج لنـل عـرق مـن
يجــب التقصــي عنــ  فيمــا إذا نانــت احتماليــة الخمــج فــي الحيوانــات الفرديــة غيــر مرتبطــة وغيــر مســتقلة فــي نــل 
صنف من العروق. من جهة أخرر فمن السىال الذي يجب أن يسأل هو "هل خطورة الخمـج يوجـد أي اخـتبلف 

 "؟Bأو العرق  Aدية إذا نانت هذأل الحيوانات منتمية للعرق في خطورة الخمج بين الحيوانات الفر 
إذا لـم ينــن هنــاك ارتبــاط بــين العـرق وحالــة الخمــج، فــمن المقارنــة بـين متػيــرين  األول هــو حالــة الخمــج وال ــاني 
هـــو عـــرق الحيـــوان( مســـتخدمين بيانـــات مجموعـــة خـــبلل فتـــرة الدراســـة، يجـــب أن تظهـــر اخـــتبلف بـــين نســـبة 

والتـي تظهـر أنـ  مـن غيـر المحتمـل  Bونسـبة الحيوانـات المري ـة فـي العـرق  A ة في العرق الحيوانات المري
 أن ينون هذا االختبلف نتيجة المصادفة.

قـــات المصـــادفة و تســـتخدم الطرائـــق اإلحصـــائية لتقـــدير االحتماليـــة التـــي يظهرهـــا االخـــتبلف نتيجـــة فر 
( يمنن أن يسـتخدم الختيـار العبلقـة بـين نـل Chi square  X2االحتمالية. وفي هذا الم ال، فمن اختيار أي مرب  

  Statistical Significance اإلحصائيةمن المتػيرين من أجل اختيار المعنوية 
هــذا يعنــي أن يفســر بأنــ  ال يوجــد  1915قيمــة المرافقــة هــي أقــل مــن الفــمن  3984أنبــر مــن  X2إذا نانــت قيمــة 

مـن عينـات  1915تين والمتوقعـة أن تظهـر نتيجـة فـرق المصـادفة أقـل مـن اختبلف حقيقي في االختبلف المشاهد بـين النسـب
متشــابهة ومــأخوذة مــن الحيوانــات المدروســة ومنــ  يمنــن أن نســتنتج أن مــن هــذأل النتيجــة أنــ  يوجــد متػيــرين متــرافقين معنويــاا 

 بشنل إحصائي.
وجـد عبلقـة بـين المسـبب والعوامـل نما أن  من األهمية لمنـان أن نتـذنر أن هـذأل النتيجـة غيـر نافيـة لتبـرهن أنـ  ي

 المى رة بين صنف العرق وحالة المرض.
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وباســتخدام   Bفــي العــرق  1915و Aفــي العــرق  1013فــي الم ــال التــالي: لنفتــرض أن نســبة الحيوانــات المري ــة هــي 
 (.2 رب2  2×2جدول 

ي فـمن درجـة (  انظر لوجود متػيرين وبالتال0م  درجة حرية   8933( هي X2فمن قيمة مرب  ناي  
والتــي يمنــن أن تحســب مــن خــبلل الحصــول علــ  قيمــة  19114المعنويــة المرافقــة  P( وقيمــة 0=2-0الحيــرة 

مرب  ناي ودرجة الحرية إما حسابيان الجداول اإلحصائية أو باستخدام البرامج اإلحصـائية باسـتخدام الحاسـوب 
ل  أن االختبلف المشـاهد بـين النسـبتين يتوقـ  المعنوية هذأل إ Pهذا الم ال(. وتشير قيمة  4 يو ح جدول رقم 

فـــي عينـــات مشـــابهة فـــي الحيوانـــات  19114أن مبلحظــة مـــن خـــبلل االخـــتبلف االحتمـــالي الـــذي هـــو أقـــل مـــن 
 المدروسة المفترض أن ال تعطي اختبلف بين العروق.

غيــر  إن نتيجــة هــذا التحليــل اإلحصــائي لــذلك يســمح باســتنتاج أن خطــورة الخمــج فــي هــذأل الحيوانــات
( متــرافقين إحصــائياا بشــنل معنــوي. Bو Aمســتقلة  غيــر مرتبطــة( بــالعرق وأن المتػيــرين المــذنورين  العــرق 

 .Bتعتبر أقل احتماالا ألصابتها بالخمج من عروق الحيوانات  Aوعندئذ فمن عروق الحيوانات 
 Bو 7A مقارنة خطورة الخمج بين العرقين 11الجدول رقم 

 العرق حالة الخمج االنتشار %
 الحاالت اإليجابية الحاالت السلبية

1913 71 31 A 
1915 51 51 B 

 
إن الفـــرق االحتمـــالي األن ـــر اســـتعماالا  الخطـــأ العشـــوائي( يمنـــن أن يحســـب مـــن خـــبلل نظريـــة العـــدم 

 المميزة بوجود حالتين:
أو مـــا يـــدع  بالخطـــأ  ( والـــذي يم ـــل نظريـــة الـــذيل الوحيـــد الخطـــأ ألفـــا Iالخطـــأ ذو النـــوع  الحالـــة األولـــى7

( حيـث فـي هـذأل الحالـة هنـاك احتمـال وحيـد لـرفض أو قبـول الخطـأ فمـ بلا نقـول أن False Positiveاإليجـابي  
 هذا الدوا  يىدي إل  شفا  هذا المرض.

( أو مـا يـدع  Bأو مـا يسـم  بنظريـة الـذيلين  وهـي تم ـل بالخطـأ بيتـا  IIالخطـأ ذات النـوع  7 الحالة الثانية
لســلبي. حيــث فــي هــذأل الحالــة هنــاك حــالتين لــرفض أو قبــول الخطــأ فتقــول مــ بلا يمنــن أن يــىدي هــذا بالخطــأ ا

 العقار إل  شفا  المرض أو أن  ال يى ر عل  طبيعة سير المرض.
المعنويــة هــي االحتماليــة لبلخــتبلف المشــاهد الــذي قــد يحــدث مــن  Pونمــا ذنرنــا أعــبلأل، فــمن قيمــة 

( ومـن جهـة أخـرر فـمن ن ال يوجـد اخـتبلف  احتماليـة الخطـأ ذات النـوع ألفـاخبلل المصادفة فقط، بـافتراض أ
( تعتمد عل  االحتمالية لدراسة االختبلف الـذي قـد نشـاهدأل فـي الدراسـة Statistical powerالقوة اإلحصائية  

احتماليـة  -0إذا قبلنا وجـود الحقيقـة المعتمـدة علـ  نظريـة الـذيلين  يحسـب االخـتبلف مـن خـبلل القـانون التـالي 
 اختبــــار الفر ــــيةيو ــــح العبلقــــة بــــين النــــوعين المختلفــــين للخطــــأ العشــــوائي و  23( إن الشــــنل Bالخطــــأ بيتــــا 

 hypothesis testing.) 
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النظـامي  الخطـأ  biasباإل افة إل  الخطأ االحتمالي، فمن أي دراسة يمنن أن تصـاب بشـنل نـان بـاالنحراف 
Systematic error.) 

 لخطأ يمنن أن يتسبب بأي خطأ نظامي  غير عشوائي(.فمن هذا النوع من ا
فــي تصــميم العينــة، إن اســتنتاج أو تحليــل نتيجــة الدراســة يقــدر هــذا الخطــأ مــن خــبلل معرفــة مــى رات 

االختيـــار الحيوانـــات المعر ـــة لئلصـــابة علـــ  خطـــورة المـــرض. فعلـــ  ســـبيل الم ـــال، يشـــير مصـــطلح انحـــراف 
selection وهدف التربية الحيوانات. إل  االختبلف بين الدراسة 

ينــــتج  error Measurement المعيــــاري أو الخطــــأ  Misclassificationإن التصـــنيف الخــــاط  
 من األخطا  في تصنيف حالة المرض. عموماا 

 
 مثال عن العالقة المتداخمة بين المتغيرات7 7 11الشكل 

 
 
 
 

 مزارع األبقار الحلوبفي  مياتيدا  البر 
 
 
 
 
  

 
 

 
  Confounding  تغٌراتتداخل الم

حتــ  إذا قمنــا بتصــػير الخطــأ النظــامي أو االحتمــالي، فــمن أي ترافــق مبلحــظ بــين العوامــل يمنــن أن 
يبق  وبشنل نامن عامبلا متداخبلا مـ  العوامـل األخـرر ويشـير هـذا التـأ ير الخـاص إلـ  حالـة حيـث ينـون فيهـا 

إل  عامـل الخطـورة اآلخـر، ولـذلك يجـب أن نأخـذ عامل الخطورة المستقل مترافق م  حدوث المرض باإل افة 
أن يسـتخدم تحليـل بعين االعتبار الترافق الظاهري بين الحيوان المعـرض لئلصـابة وبيـد حـدوث المـرض. يمنـن 

( الختبـار حالـة وجـود التـداخل يـن العوامـل. وهـذا يعنـي Stratified data analysesالبيانـات بشـنل طبقـاي  
منفصـل لنـل مسـتور لنظريـة العامـل  لمعرض لئلصابة والمرض يقـيم مـن خـبلل تحليـلأن الترافق بين الحيوان ا

المتــداخل  = الــتحنم أو تقيــيم تــأ ير العامــل المتــداخل(. إذا نانــت قــوة الترافــق بــين الحيــوان المعــرض لئلصــابة 

 حجم قطي  األبقار الحلوب
  متػير متداخل(

المريلة ا ارتد  
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لنـل مجموعـة وحدوث المرض  عيفاا بعد عملية التقييم للعامـل المتـداخل، فـمن هـذا يعنـي أن األخطـار النسـبية 
 من العوامل قريبة من الحالة الطبيعية وعندئذ نقول أن  يوجد هناك خطورة نامنة لهذا التداخل.

فعل  سبيل الم ال فـي م ـل هـذأل العبلقـة المتداخلـة، فخـبلل عمليـة التحليـل للبيانـات المـأخوذة مـن دراسـة مـرض 
 المريول.  وزالند انشف الباح ون أن ارتدالدر العاملين في مزارع األبقار في ني Leptospirosisالبريميات 

خــبلل عمليــة الحبلبــة نــان مترافــق وبشــنل ظــاهري مــ  ازديــاد احتمــال خفــض حــدوث البريميــات وفســر الباحــث 
Nave. 

دراســة البيانــات واســتنتج مــن خــبلل نتيجــة أنــ  إذا رغــب العــاملين فــي مــزارع األبقــار الحلــوب خفــض 
يهم عـدم رتـدا  المريلـة خـبلل عمليـة الحبلبـة ولنـن قبـل تعمـيم هـذأل البريميـات فيجـب علـ ا د خمـجخطر حدوث 

النتيجــة، فقــد وجــد البــاح ون أن خطــورة الخمــج تبــدو تذايــدة مــ  حجــم القطيــ . ولــذلك فقــد اســتنتج البــاح ون أن 
الترافــق الظــاهري بــين لــبس المريلــة وخمــج البريميــات فــي الحقيقــة نــان نتيجــة بســبب تــأ ير تــداخل متػيــر حجــم 

ي  حيث أن الخمـج نـان بمسـتور أخفـض عنـد القطعـان الصـػيرة رقـم عـدم ارتـدا  الحبلبـين المريلـة البلزمـة القط
 لذلك يجب األخذ بعين االعتبار نل العوامل التي يمنن أن تتداخل م  نتائج الدراسة.

 
 Interaction التأثٌر المشارك

ن أي فــي معظــم األنظمــة الحيويــة، فــمن هنــاك عوامــل متعــددة تــى ر علــ  خ طــورة حــدوث المــرض وا 
تقدير التأ يرات المرض أصبحت أن ر صـعوبة إذا نانـت هـذأل العوامـل غيـر مسـتقلة عـن بع ـها الـبعض، وهـذا 
يعني أن تأ ير إحدر العوامل يعتمد فعلياا عل  مستور تأ ير العامل األخـر مـدر هـذأل العبلقـة بالتـأ ير المشـارك 

رك لهـــذأل العوامـــل، والـــذي يتواجـــد عنـــد ان ـــمام تـــأ يرات متػيـــرين وهـــذا يعنـــس الخاصـــية الحيويـــة للتـــأ ير المشـــا
 تختلف عن مجموع التأ يرات الفردية عند مستور معين.

لعامــل وحيــد لمجموعــة  Relative Risksفــمذا لــم يوجــد هنــاك تــأ ير مشــارك، فــمن األخطــار النســبية 
 يين.( يجب أن ينونا متساو Odds Rationsحيوانية معينة أو تناسب األف لية  

طريقـة مفيـدة لتم يـل العبلقـات بـين التـأ ير المشـارك بـين عـدد  Venn diagramويعتبر مخطط فين 
ـــة  26مـــن عوامـــل الخطـــورة. يو ـــح الشـــنل  ـــة وبائي ـــ  دراســـة حقلي ـــل هـــذا المخطـــط اعتمـــاداا عل ـــال عـــن م  م 

ر هـــذا ( عنـــد ذنـــور القطـــط ويشـــيFeline Urological Syndrome  FUSللمتبلزمـــة البوليـــة الســـنورية 
( لــــذنور القطــــط والتــــي قــــد خصــــيت وتــــم تػــــذيتهم FUSلمتبلزمــــة   RRالمخطــــط إلــــ  أن الخطــــورة النســــبية 

( 5( تقـــدر ب RR، بينمـــا نانـــت الخطـــورة النســـبية  3396بمســـتويات مرتفعـــة مـــن أغذيـــة القطـــط المجففـــة هـــو 
فــة نــل علــ  حــدر ( للقطــط المػــذاة علــ  مســتويات مرتفعــة مــن أغذيــة القطــط المجف4936للقطــط المخصــية و

 وبشنل نسبي وهذا يقترح أن ربما ينون هناك تأ ير مشارك بين عاملي الخطورة هذأل.
البولية  يو ح العبلقات بين  بل ة عوامل خطورة للمتبلزمة Venn Diagram: المخطط فين 26الشنل 

 السنورية عند ذنور القطط.
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 الفصل العاشر
CHAPTER TEN 

 اعتبارات في حجم العينة
SAMPLING SIZE CONSIDERATIONS 

بقـرة يجـب أن تفحـص فـي العينـة لتحديـد نسـبة اإلصـابة  038إن تطبيق القانون يشير إل  أن حـوالي 
 بالمتفطرة نظيرة السل في األبقار المستبدلة نما يلي:

 
n = 1.96

2
 X (0.10) X (1-0.10)/(0.05)

2
= 138 

 بقرة. 038أي 
 Sampling to Detect Disease العٌنة المالزمة لكشف المرض

خــبلل التقصــيات بالجائحــة، فــمن بــرامج الــتحنم واستئصــال المــرض أو أن اختيــار نافــة القطيــ  يعتبــر 
 غال جداا، ولذا فمن الهدف غالباا هو لتحديد وجود أو انعدام وجود المرض.

ي يظهــران القــوانين ال ــرورية لتحديــد أحجــام عينــة مــن مجتمــ  حيــوان 02bوالشــنل  12aإن الشــنل 
محدد  معروف العدد( وغير محدد  غير معـروف العـدد( ولتبسـيط العمليـة نمـا ذنرنـا أننـا فـمن بـرامج الحاسـوب 

إن تفســير نيفيــة الحصــول  02cيــة نمــا هــو مو ــ  بالشــنل ئيمنــن أن تســتخدم فــي هــذأل الحالــة أو جــداول وبا
قـــد أعطـــ  نتيجـــة اختبـــار  علـــ  حجـــم العينـــة مـــن جـــدول أنـــ  إذا لـــم يوجـــد هنـــاك حيـــوان فـــي العينـــة المفحوصـــة

 % ال يوجد مرض في هذأل القطعان  القطي (.95إيجابية، فيمننك أن تفترض أن  بمستور ال قة 

 
 ف وجود المرض.ش%( والخاصة بك95وانين وجدول قياس حجم العينة )عند مستوى الثقة 7 ق12الشكل 

 <(1111مجتمع حيواني معروف العدد )

n =[ 1-)1 - β 1\d 
]](N- d/2 ) + 1/2 [                            (a) 

 7   حيث
β  مشــاهدة حيــوان واحــد مــريض علــ  ل: مســتور ال قــة  وتو ــ  ننســبة مئويــة( ويجــب أن ينــون هنــاك احتماليــة

 األقل.
 تساوي حجم المجتم  الحيواني. Nفعندئذ  d/N إذا نان اإلنتشار =

n حجم العينة = 
d .عدد الحيوانات المري ة = 

 N =1000يواني غير معروف العدد  مجتم  ح<) 
 
n=)log (1- β)  /[log (1- d/N)]                                (b) 

 nحجم العينة = 
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 β مستور ال قة = 
 dعدد الحيوانات المري ة = 
N .حجم المجتم  الحيواني = 

 
 %21 %11 %5 %2 %1 %1.1 حجم المجتمع الحيواني

01 01 01 01 01 01 8 
51 51 51 48 35 22 02 

011 011 96 78 45 25 03 
511 511 225 029 56 28 04 
0111 951 258 038 57 29 04 
01111 2588 294 048 59 29 04 
 04 29 59 049 299 2995 غير محدد

 
حيوانــاا لمعنويــة  56فــمن عينــة حجمهــا  511% وحجــم المجتمــ  الحيــواني 5إذا نــان االنتشــار المتوقــ  

 قل حالة إيجابية مر ية واحدة.% لنشف عل  األ95
   المجهولاحتمالٌة دراسة المرض 

Probability of not Detecting Disease 

فــي حالــة اســتيراد الحيوانــات فمنــ  مــن ال ــروري أن نقــدر احتماليــة الخطــأ فــي تشــخيص أي حيــوان 
راض فــي تقــدير هــذأل إيجـابي فــي العينــة المــأخوذة مــن مجتمــ  حيــواني غيــر محـدود  غيــر معــروف العــدد( واالفتــ

 (.provاالحتمالية فـي قـانون يعتمـد علـ  افتـراض أن حجـم المجتمـ  الحيـواني غيـر معـروف العـدد واالنتشـار  
 طريقة الحساب باستخدام قوانين وجداول وبائية. 41يو ح الشنل 

 : قانون وجدول لتقدير احتمالية مرض غير مشخص:41الشنل 

)a(                     
n

prev)-P= (1 
 حيث أن:

n حجم العينة = 
 prevاالنتشار = 

p  احتمالية الخطأ في تشخيص الحيوانات اإليجابية للمرض = 
 حجم المجتمع الحيواني االنتشار

5 01 51 011 511 0111 
0% 1995 1991 1960 1937 1910 1911 
2% 1995 1982 1936 1903 1911  
5% 1977 1961 1918 1910   
01% 1959 1935 1910    
21% 1933 1900 1911    
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 لحٌوانات المرٌضةالعٌنات المفقودة القانون البسٌط لتقدٌر العٌنة لمرض شخص مع وجود بعض 
Simplified formulae for disease detection sampling and sampling for 

closes missed 

ود عدد من الحيوانات يمنن أن يستخدم قانون مبسط لتقدير مرض مشخص باإل افة إل  وج
 Rule of/% فيدعي قانون ال بل ة 95المري ة المفقودة خبلل عملية جم  العينة فعندئذ في حالة حد ال قة 

Three/ / يقسم عل  نسبة الحيوانات المتوق  311والتحديد حجم العينة المطلوبة لمرض مشخص فمن العدد /
 إصابتها بالمرض .

( عل  عدد الحيوانات المختبرة 311نة نانت سلبية، وبتقسيم العدد  إل  أن نافة الحيوانات في العي
فمن هذا يعطي انتشار المرض في الحيوانات المري ة والتي فقدت أ نا  عملية جم  العينة لسبب من 

عند حد ال قة  691% وبالعدد 99عند حد ال قة  461بالعدد  311األسباب. ويمنن أن يستبدل العدد 
اسة مرض مشخص باستخدام القانون المبسط يطلب إلينا حجم عينة مطلوبة من قبل % ونم ال لدر 99999

% والتي تشير أن المرض غير موجود في هذا القطي  من الحيوانات. 95مختص وبائي وباستخدام حد ال قة 
% لوجود ت خم في الػدد الليمفاوية، 25واالنتشار المتوق  هو  511لنفترض أن حجم قطي  من األغنام 

 ندئذ يحسب نما يلي:فع
                                    311/25=02 

 ( يشير إل  أصػر حجم عينة من هذا المجتم .02العدد  
 ونم ال لتقدير عدد الحيوانات المري ة المفقودة باستخدام القانون المبسط:

ج سلبية في انتشار المرض عينة من الحيوانات تقدر بعشرة حيوانات ونانت جمي  هذأل الحيوانات تعطي نتائ
 حيواناا مري اا والتي يمنن ما تزال موجودة في القطي  وبشنل ناف. 051% أو عند وجود 31

 حساب حجم عٌنة لمتغٌر مستقل ومن النوع المستمر
Sample Size for Estimation of Continuous Type Outcome 

Independent Variable. 

المستمر نمنتاج الحليب اليومي أو حدوث المرض أو فترات خاصة باستخدام المتػيرات ذات النوع 
 من مرحلة حياة الحيوان، فمن التقدير يعتبر أمراا  رورياا وذلك باستخدام القانون التالي:

n={(1.96- 1.28)ơ /L}
2
 
 

 = تقدير االنحراف المعياري للحد المدروس.sحيث أن  
 Lن  بوحدات من حد من الحدود المدروسة  المػيرات = يشير إل  دقة التقدير المفترض والمعبر ع

 المدروسة(.
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 الفصل الحادي عشر
CHAPTER ELEVEN 

 إدارة معمومات األمراض الحيوانية الوبائية
Epidemiological Animal Diseases Information Management 

 
 Introductionمقدمة 

حـــاالت المر ـــية والمنتشـــرة بشـــنل التقصـــي عـــن الجائحـــة: الجائحـــة هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن ال
عنقـــودي متشـــاب  فـــي نفـــس الوقـــت. وتســـتخدم التقصـــيات عـــن الجائحـــة لتعريـــف األســـباب النظاميـــة الطبيعيـــة 
للجائحــات المر ــية   أو مــا يــدع  بعــد أمــل الخطــورة( أو لتعريــف أنمــاط حــدوث المــرض. إن الباحــث الوبــائي 

 يقوم بالسىال عن عدة تفسيرات وأسئلة منها:
 ي المشكمة؟ما ى

 ىل ىناك طريقة ما لمتحكم بيذه المشكمة؟
 ىل يمكن الوقاية من حدوث المرض مستقباًل؟

يمنن أن تعرض المشنلة مستخدمين العلم السريري التقليدي أو العرض الوبـائي الحـديث للتقصـي عـن 
 مشانل القطي  هذأل.
 Clinical Approach العرض السرٌري

عل  الحيوانات المري ة والتي تشـخيص المـرض فيهـا وتمييـزأل لئـيم م  العرض السريري، يتم الترنيز 
ـــق  ـــات الطبيعيـــة حيـــث يمنـــن للمشـــخص الســـريري أن يقـــوم بالتشـــخيص الصـــحيح يـــتم تفري تفريقهـــا عـــن الحيوان
المــرض عــن بــاقي األمــراض المشــابهة لــ  بالتشــخيص. وفيمــا بعــد يعتمــد فــي تشخيصــ  وقــرارأل علــ  المنــاطق 

بشـــنل نمـــوذجي فـــمن الســـريري ســـوف يعـــتن فـــي تشخيصـــ  علـــ  التشـــخيص التفريـــق المميــزة لحـــدوث المـــرض و 
للمــرض والــذي ينــون بالنســبة لــ  أمــر ســهل التعــرف عليــ . ويمنــن الو ــوق بالتشــخيص الســريري بشــنل نســبي 
وسهل إذا نانت الجائحة ناجمة عن حالة مر ية واحـدة ومفـردة. بينمـا تصـبح الحالـة أن ـر تعقيـداا وصـعوبة إذا 

عدة عوامل مر ية لحدوث المتبلزمة المر ية. هذا النوع من األ ـرار الجائحـة مـن األف ـل و ـع   اشترنت
 .Causal chainمن  استخدام السلسلة السببية  Causal webباستخدام الشبنة السببية 

  Epidemiological Approach العرض الوبائً
مشـانل القطيـ  والتـي مـن المفتـرض أن بالمقارنة فمن العرض الوبائي يهدف إل  التقصي عن حلول ل

تنون موجودة بشنلها األم ل  الطبيعي(. فهذا العرض يرنز عل  إجرا  عملية مقارنة لمجموعات عدة مـن هـذا 
القطيــ  أو الحيوانــات فرديــة فــي ذلــك القطيــ  وهــذا هــو العــرض النظــامي للحفــاظ علــ  إنتاجيــة القطيــ  وبــدون 

ســيطة، فــمن العــرض الوبــائي ال يميــز عــن العــرض الســريري. ففــي حالــة وجــود أي خلــل فيهــا. فمــ  المشــانل الب
وجود حالة مر ية حدي ة في القطي  أو عند وجود مشانل معقدة، فمن العـرض الوبـائي يصـبح الطريقـة لتختـار 

 عند التقصيات عن وجود جائحة ما.
 يت من العرض الوبائي الخطوات التالية للتقصي من مشانل معينة في قطي  ما.
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 يجب أن يتم إ بات التشخيص من خبلل إيجاد تعريف أو تشخيص تعريفي بالمرض واًل7أ
 إجرا  تحليل تشريحي مر ي. ثانيًا7
 تعريف الحالة المر ية. ثالثًا7
 تعرف الحاالت المر ية بشنل دقيق ما أمنن ويست ن  االشتباأل باألمراض األخرر التفريقية. رابعًا7

 شنل نامل.تحدد أسباب المشنلة ب خامسًا7
 يتم التساىل عن ما يلي: سادسًا7

 هل يوجد هناك وبا ؟
 ويقــارن مــ  الشــنل الطبيعــي عنــد Cumulative incidenceويمنــن عندئــذ أن نحســب الحــدوث التجميعــي 

 غياب الوبا  أو ما يدع  حساب خطورة االحتمال المتوقعة للمرض.
ذا أمنــن يجــري تقــدير يــتم رســم األشــنال الزمنيــة لحــدوث المــرض لتحديــد ا ســابعًا7 لمنحنــي الوبــائي للمــرض. وا 

 فترة الح انة والتعرض للمرض من خبلل البيانات األساسية للمرض.
يـــتم رســـم الحـــدوث المر ـــي بأنمـــاط الرســـومات الفراغيـــة المـــذنورة فـــي الفصـــل األول مـــن خـــبلل رســـم  ثامنـــًا7

عليها عـدد الحـاالت المر ـية يط إجرا  رسم تخطيطي للحظائر ويسجل أو تخط Sktch mapخريطة سنيتش 
في نل منها. ويجب أن يبحث الوبائي في هذأل الحالة في هذأل الرسوم عـن العبلقـات الداخليـة الممننـة بـين هـذأل 
الحاالت وبـين المواقـ  الجػرافيـة والجوانـب الطبيعيـة الفيزيائيـة األخـرر المتعلقـة بالحـدوث المر ـي لهـذا الوبـا . 

ة لصـــفات الحيوانـــات الفرديـــة م ـــل دراســـة عمـــر الحيوانـــات المصـــابة، وجنســـها ويتبـــ  هـــذأل العمليـــة إجـــرا  دراســـ
 وعرقها باإل افة إل  الذراري المر ية المصابة بها.

ومـن  ـم  ومن  ـم يـتم تحديـد قائمـة بالعوامـل المر ـية وغيـر المر ـية النامنـة والمترافقـة مـ  المـرض.
ـــك العوامـــل المـــذنو  ـــات حســـب وجـــود الصـــفات أو تل ـــل للبيانـــات تصـــنف الحيوان ـــك يجـــري تم ي ـــاا. وبعـــد ذل رة ونف

 attackالخاصــة بهــذأل الجائحــة علــ  شــنل جــداول مت ــمنة تنــرار حــدوث المــرض ومعــدل الهجــوم المر ــي 

rate  بعــد الحصــول علــ  هــذأل المعلومــات فيجــب أن تحلــل مســتخدمين الطرائــق النميــة فــي علــم الوبائيــات نمــا
 يلي:
 نوعي والمسبب بعامل ما وذلك بحساب عوامل الخطورة النامنة. تحلل البيانات بدراسة الخطورة لمرض -
يعــرف الهــدف ويحــدد فيــ  خطــورة المــرض المرتفعــة والمنخف ــة، حيــث يحــدد مــن خبللهــا الفــرق بــين خطــورة  -

 المرض في شنل  المرتف  والمنخفض وذلك لتقدير الخطورة النسبية والمساهمة.
لمر ي المتوق  يعتبر هام جـداا فـي هـذأل العمليـة إن البيانـات يجـب إن المعلومات المتعلقة بمستور الحدوث ا -

أن ال ينظر إليها من أجل حساب النسب المئوية للعناصر المختلفـة المتعلقـة بحـدود المسـتأنس بـل تعتبـر مهمـة 
ن أي اا لتقييم األعـداد المطلقـة مـن الحيوانـات. إن عوامـل الخطـورة المترافقـة مـ  وبائيـة المـرض تعـرف أي ـُا مـ

خـبلل تقيـيم الترافــق مـا بــين أنمـاط المــرض وتوزيـ  انتشــار هـذأل العوامــل، إن الهـدف هنــا إل بـات أن المشــاهدات 
المترافقة الم بتة لم تأتي أبداا نتيجة الصدفة أو من وحي الصدفة إن النتيجة من هذا التحليل يجـب أن يعمـل بـ  
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نمـــط انتقـــال المســـبب المر ـــي وفتـــرة التعـــرض ننظريـــة تأخـــذ بالحســـبان األســـباب النامنـــة للعـــدور مصـــادرها و 
للمـــرض وعـــدد الحيوانـــات الواقعـــة وتحـــت خطـــر اإلصـــابة. ومـــ  المشـــانل المر ـــية المعقـــدة فـــمن دراســـة هـــذأل 
المشــنلة يجــب أن يت ــمن معلومــات ســريرية وتشــريحية مر ــية وجر وميــة أو حمويــة وفحــص مخبــري للســموم 

 مور المحيطة بالحيوانات المري ة في منطقة الوبا . من خبلل أخذ عينات من األنسجة واألعبلف واأل
وفي النهاية فمن التقصي عن هذأل الجائحة يجب أن يم ل من خبلل نتابة تقرير مت مناا توصـيات عـن الـتحنم 

 المر ي للجائحة والوقاية من الجانحات المستقبلية المتوقعة.
 

 ةر جتتقييم اانتاجية والحالة الصحية لقطعان الحيوانات الم
Assessment of Productivity and Health Status of Livestock 

Population 
باإل افة إل  ما ذنر سابقاا في هذا الفصـل فـمن الـتحنم بـأمراض الحيـوان ترتنـز بشـنل رئيسـي علـ  

 المر ية وعل  دراسة تنقبلت العوامل المر ية. وفي وقتنا الحالي فلقد أصـبح مـن المهـم جـداا  مراقبة الجانحات

أن نجمـــ  معلومـــات متعلقـــة باألولويـــات الهامـــة التربيـــة واقتصـــادية التربيـــة مـــن هـــذأل التربيـــة بمـــا فيهـــا البيانـــات 

واالختبــارات المر ــية المبلحظــة والمشــاهدة علــ  هــذأل القطعــان فــي بلــد مــا مــن العــالم وتعريــف أهــم المســببات 

 المر ية الشائعة في قطعان المجترات.

هـي الطريقـة النوعيـة الوحيـدة التـي  Health and Productivityنتاجيـة إن تقييم نـل مـن الصـحة واإل

يمنن من خبللها أن نعتمـدها لهـذا الػـرض. ومـ  هـذأل الطريقـة لجمـ  البيانـات فـمن عـدد محـدود لوحـدات العينـة 

المم لــة للمجتمــ  الحيــواني المــدروس ندراســة عــدد قليــل مــن القطعــان أو الحيوانــات فــي تلــك القــرر يأخــذ منهــا 

معلومـات تفصـيلية لتقيـيم إدارة اإلنتـاج والحالــة المر ـية فـي هـذا المبـدأ وذاك هــذأل األشـنال مـن البيانـات ترتنــز 

عل  التحليل الوبائي عند التقصي عل  العبلقات المعقدة المت منة تفاعبلت وتداخبلت ما بـين عوامـل خطـورة 

دراسـة يمنـن أن تطبـق لتعريـف األولويـات للمرض وحدوث المرض بحد ذات . إن النتائج المتمخ ـة عـن هـذأل ال

التــي يجــب إجرائهــا لو ــ  خطــط بــرامج الــتحنم المر ــي المعتمــدة علــ  االعتبــارات االقتصــادية وغيرهــا مــن 

 االعتبارات الخاصة ببلد ما.
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 استراتٌجٌات التحكم بالمرض
Disease Control Strategies 

 

و Control ي يمنـــن أن تســـتخدم للـــتحنم  إن النتــائج المحصـــول عليهـــا مـــن خـــبلل التقصــي الوبـــائ
 :Eradication of diseaseاستئصال المرض 

هــو انخفـاض نســبة اإلصــابة و التفـوق الناجمــة عــن المـرض. و هــذا يمنــن  Control بــالتحكم بــالمرضيقصـد 
، و بالتــالي انخفــاض Treating diseased animalsمعالجــة الحيوانــات المريضــة أن ينجــز مــن خــبلل 

مـن المـرض و هـذا يـىدي إلــ   Preventing diseaseتطبيـق طـرق الوقايــة مـرض أو مـن خـبلل انتشـار ال
 خفض نبل من انتشار و حدوث المرض.

 Eradication of the diseaseاستئصال المرض7 
 و هذا يمنن أن ينجز بعدة طرق:

 الق ا  عل  العامل المعدي نفيروس الجدري -0
نون في  جرعة انتقال العامل المسبب ال يمنن أن تنتقل انخفاض انتشار المرض إل  المستور الذي ي -2

 بشنل متوال

انخفاض انتشار المرض للمستور الذي ينتهي في  المرض إل  المرحلة التي يصبح بها الحيوان سليما  -3
 صحيا عل  الرغم من وجود بعض االنتقاالت للعامل المسبب إال أنها تنون بشنلها المحدود.

ب عل  المستور الوطني نما هو الحال في مرض الحم  القبلعية في الق ا  عل  العامل المسب -4
 بريطانية.

 
 استراتٌجٌات التحكم بالمرض

Strategies for control disease 
  ال شي -0
 حجر صحي -2

 ذبح الحيوانات المصابة و المشتب  بمصابتها -3

 التحصين -4

 المعالجة و الوقاية باستخدام المحفزات النيميائية -5

 ائل القابلة لئلصابةالتحنم بتحرك العو  -6

 التحنم بالعوائل الناقلة حيويا -7

 التعقيم و التطهير للمحيط -8

 التداخل للتحاليل الوبائية -9

 تحسين في البيئة المحيطة و في طرق التربية و التػذية -01

 التحسين الورا ي -00

 طرق ادارية للحد من المرض -02
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 العوامل اليامة في برامج التحكم و استئصال المرض

Important Factors in Control and Eradication Programs 

  ،مســتور المعرفــة حــول مســبب المــرض: فيمــا إذا نــان معــديا، و نــذا طــرق انتقالــ  و فتــرة بقــا أل معــديا

باإل ـــافة إلـــ  مـــدر العوائـــل القابلـــة لئلصـــابة، و العوائـــل الطفيليـــة المتعلقـــة باإلصـــابة  االمرا ـــية و 

 الوبائية(

 وسائل التشخيص و البحث العلمي -لخدمات البيطرية: الخدمة الحقليةالبنية التحتية ل 

  التشخيص المبلئم: أعراض سريرية، تػيرات مر ية، عزل العوامل المسببة، التحديـد الوبـائي للتػيـرات

 الطارئة عل  حيوانات الدراسة.

 توفر عملية االستبدال لؤلبقار المسنة و المصابة بشنل مزمن 

 عل  هذأل البرامج و ارتباطها بالصحة العامة وجهات نظر القائمين 

 الرأي العام حول اإلصابة بين الناس عموما 

 تأ ير المرض بشنل معنوي عل  الصحة العامة 

 وجود قوانين مناسبة للتعويض للمربين في حال اتخاذ اجرا ات صارمة بمعدام الحيوانات المصابة 

  بشنل مستمر.إمنانية دراسة العوامل البيئية المحيطة بالمزارع 

 .التناليف االقتصادية و توفر النواحي المادية للبرنامج المنفذ 

 استخدام النمذجة الوبائية 

 دراسة منطق تحليل التنلفة و الفائدة من التحنم من المرض 
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 الفصل الثاني عشر
TWELVE CHAPTER 

  الوبائيات النظرية
THEORETICAL EPIDEMIOLOGY 

 
 Animal Simulation Modeling واننمذجة أمراض الحٌ

 
هـي الجانـب الـذي أصـبح أن ـر أهميـة نجـز  مـن دعـم  Simulation Modelingج  المحاناة ذإن نم

القرار لبرامج التحنم المر ي في عالم الزراعة المستقبلي. إن النماذج تسـتخدم التم يـل العمليـات الدينامينيـة أو 

هــو النظــام لــذي يســمح لنــا بدراســة نظريــات  Mimicيــة معينــة إن األنظمــة محانــات نظــم عملهــا خــبلل فتــرة زمن

للعملية الخمجية لتعريف الشفرات حول وليات فهمنا للنظـام الـذي ندرسـ   نوعية عل  سبيل الم ال دراسة الوبائية

والـــذي يتطلـــب منـــا تقصـــيات إ ـــافية حولـــ . ونجـــز  مـــن نظـــام دعـــم القـــرار فمنهـــا يمنـــن أن تســـتخدم الختيـــار 

 جيات البديلة. حيث يوجد هناك مجموعتان ونماذج المحانات:االستراتي

وتلـك   Deterministicأوالها تلك المعتمدة عل  المعـادالت والقـوانين الريا ـية التـي تـدع  بنمـاذج: 

ـــدع  بنمـــاذج  ـــي ت ـــة للتوزيعـــات والت ـــة االحتمالي ـــ  العين هـــاتين الطـــريقتين تســـتخدم  Stochasticالتـــي تعتمـــد عل

والتـي تسـمح لؤلشـخاص  Spread sheetsالمبرمجـة  Excelالنماذج مت ـمنة اسـتخدام أوراق التطوير م ل هذأل 

الػير متخصصين بالبرمجة لبنا  نماذج بسيطة إن لػات البرمجة الحاسوبية تستخدم عند تطـوير أن ـر النمـاذج 

 تعقيداا.

 تقانة المعمومات وتطبيقاتيا البيطرية

Information Technology and Veterinary Applications 
إن تقانـــة المعلومـــات الحدي ـــة ســـوف تصـــبح نجـــز  مـــن األدوات األساســـية التـــي يســـتخدمها الطبيـــب 

البيطـري فــي القــرن الحـادي والعشــرين والتــي ال يمنــن ممارسـة عملــ  بــدونها. إن أنظمـة دراســة تقانــة المعلومــات 

إن قواعد البيانـات للمراجـ  العلميـة  Merck Veterinary Manual نالطباعة األلنترونية  حاسوبياا قد تطورت 

المسـجلة علـ  شـنل ألنترونـي نالم ـامين اآلنيــة للمراجـ  يمنـن اآلن أن تسـتخدم بالنسـبة ألي شـخص فــي أي 
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وعل  الجانـب األن ـر  World wide Webنقطة في العالم والتي تدع  بالويب المنتشرة في جمي  أنحا  العالم 

نيـــة تشـــمل أنظمـــة  المعرفـــة المعتمـــدة  أنظمـــة التصـــدير( أو شـــبنة اإلنترنـــت تقنيـــة فـــمن الطرائـــق الصـــناعية الذ

 الدقيقة تستخدم لتصميم أنظمة دعم القرار والتي يمنن أن تساعد الطبيب البيطري في عملية التشخيص.

 وتســتخدم تطبيقــات البــرامج للمعالجــة والتشــخيص البيطــري ونأم لــة عــن هــذأل األنظمــة منهــا نظــام 

BOUID وCANIDلتــي تصــدر األنظمــة والمســتخدمة لتشــخيص المشــانل المر ــية عنــد النــبلب واألبقــار وا

ـــنســبياا إن إدارة صــحة القطيــ  تشــمل اســتخدام التســجيل الحاســوبي وأنظمــة المراقبــة م ــل ن  أو Dair Winظام ـ

Pig Win  أوInter–Herd .الخ 

 .راربالحقيقة إن م ل هذأل األنظمة سوف تقوم بمهمة تطوير أنظمة دعم الق

إن برامج التحنم المر ي الوطني الحدي ة تملك أنظمة إدارة قاعدة بيانات برمجيـة نمحـدر المنونـات 

 Newاألساسـية لهــذأل البــرامج. ناألم لــة لهـذأل البــرامج الموجــودة فــي قاعـدة بيانــات النســل الوطنيــة فـي نيوزالنــد 

Zaland  ونظامANIMOوربي لمراقبة تحرنات الحيوانات.المستخدم من خبلل االتحاد األ 

واألن ــر حدا ــة فــي وقتنــا الحــالي فــمن تقانــة نظــام المعلومــات الجػرافــي قــد تطــور المســتور يمنــن أن 
يستخدم مـن خـبلل مـدير والـتحنم المر ـي علـ  مسـتور المزرعـة باإل ـافة إلـ  المسـتور الـوطني حيـث يمنـن 

يــرة يجــب أن تنــون مشــمولة علــ  إدارة قاعــدة بيانــات وهــذأل األخأن تســتخدم نمحــدر عناصــر نظــام دعــم القــرار 
جـــة محانـــاة برمجيـــة وتحليـــل للقـــرار باإل ـــافة إلـــ  منونـــات نظـــام التصـــدير للبيانـــات. إن نظـــام اســـتجابة ذونم

 والـذي طـور EPIMANللحاالت الطارئة والمنفذة حاسوبياا في حـاالت جائحـات مـرض الحمـ  القبلعيـة تـدع  
 .نظمة سهولة للحصول عليها والمتوفرة حالياا ي نيوزالند نمحدر أن ر األف

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The End 


