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 Population Attributable) یتک یسدم قابل انتسکا  جم  

Fraction)  یاخککت خ خ ککر نسکک   ايکک (Relative Risk 

Difference)  یماریدر واقع، نس   کاهش در متوسط خ ر ب 

مشخص با حذخ عامل خ ر مورد نظر  یزمان ی فاصله کيدر 

عوامکل خ کر    ريسکا  وعیکه ش یدر صورت باشد یم  یاز جم 

(. سدم قابل انتسا  1) مانده باشد یمورد نظر ثاب  باق یماریب

 ايک  (Potential Impact Fraction) بالقوه ریثو سدم تا یتیجم 

 Avoidable Burden of) یمکار یدر واقع بار قابل اجتنکا  ب 

Disease)  یبدداشکت  یزير برنامه یهستند که برا يیها شاخص 

نظام  گذاران اس یتوسط س رانهیشگیمداخ ت پ یبند  يو اولو

س م  کاربرد فراوان دارند. در محاس ه سکدم قابکل انتسکا     

 ريک بکه شکرز ز   نياز فرمول لکو  م،یرمستقیبه روش غ یتیجم 

شده توسکط   هيارا نيکه فرمول لو ی. در صورتشود یاستفاده م

فرمکول   نيک در اسکتفاده از ا  يیهکا  فکر   شیپ یوودوارد دارا

 ی از انکدازه  ادهتفاس ها، فر  شیپ نياز مدمتر یکيکه  باشد یم

در مواجدکه   امکد ینشده بروز پ ليخام و ت د ( HR اي RR ) اثر

 .باشد یم یبا عامل مورد بررس

.     
        

         
 

فرمول نيدر ا  P عامل خ ر مورد نظر در جام که و  وعیش  

RR  یدر مواجده با عامل مورد بررسک  امدیبروز پ یخ ر نس 

  يک عکدم رعا  طيفرمکول در شکرا   نيک . اسکتفاده از ا باشکد  یم

استفاده از ی نيشده  ادي یها فر  شیپ  RR   داده شکده   قیت

عوامل خ ر و عدم استفاده از ريسا یبرا  RR ريذخام، امکان پ 

. (2)فرمول لوين م رفی گرديده اس رو در ادامه  ني. از اس ین  

              
     

   
   

شکیوع عامکل خ کر در جم یک  دارای      ،Pcدر اين فرمول

( نسکک   Standardized Mortality Ratio)SMR  و پیامککد

 ريکه اگر سا باشد یم ها افتهياستاندارد شده در مواجده  يیرایم

خ ر  اي( RRشده باشد، ) ليمورد نظر ت د یماریعوامل خ ر ب

بکا   رنس ی بروز پیامد در مواجده با عامل مکورد بررسکی برابک   

SMR  خواهد شد و ازRR   یبجکا  تکوان  یداده شده مک  قیت 

SMR   اسککتفاده کککرد. بککه عنککوان م ککال، سککدم قابککل انتسککا

 نيبا استفاده از فرمول لکو  یفشارخون باال در بروز سکته مغز

در محاسک ه سکدم قابکل     افتکه ي لياندازه اثر ت کد  یگزاريو جا

بکا   و( 1درصکد) جکدول    48/11فشارخون باال  یانتسا  برا

شکده   ليشده و استفاده از همان انکدازه اثکر ت کد    ليت د روش

 رياس  که مقکاد  دهي( گزارش گرد2درصد )جدول  22/4برابر 

م ال ه به منظور  ني(. در ا2دارند) یاديگزارش شده اخت خ ز

نظام مراق ک    یها فشارخون باال از داده وعی، ش PAFمحاس ه

 دياج گرداستخر 1244سال  ریرواگیغ یها یماریخ ر ب عوامل
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از  یمغکز  بکاال و سککته   فشکارخون  نیو شاخص اندازه اثکر بک  

 (. 8)ديم ال ات موجود استخراج گرد

در محاس ه سدم  نياستفاده نادرس  از فرمول لو جهینت در

 شککود یباعککم مکک  افتککهي ليت ککد یتککیقابککل انتسککا  جم  

مداخ ت دچار اشت اه  یبند  يدر اولو یبدداشت گذاران اس یس

قکرار    يدر اولو ديکه با یماریعامل خ ر ب نيمدمترشده و از 

انتسا   بلاستفاده از فرمول سدم قا نيغافل شوند. بنابرا ردیبگ

در  شکتر یمفروضکات و ککاربرد ب    يبه خاطر رعا افتهي ليت د

 .گردد یم هیمداخ ت توص یزير برنامه

 

 

 سدم منتسب جم یتی بیماری سکته مغزی مرت ط با فشارخون باال در استان همدان با فرمول لوين .1جدول 

 درصد قابل انتسا 

 )درصد 16فاصله اطمینان (

 (8)نس   خ ر

 )صددر 16فاصله اطمینان (

 درصد شیوع فشارخون

 )درصد 16فاصله اطمینان (
 عامل خ ر پیامد

48/11  

11/23- 26/3) ) 

32 /2  

( 22/6 – 31/1 ) 

2/12  

6/18– 2/13) ) 

 سکته مغزی

≥13/183فشارخون    

22/13  

(16/14- 14/2)  

66/1  

14/1 – 21/1  

3/23  

(8/22– 2/14)  
≥ 13دياستول    

11/2  

  (13/6 - 3 )  

12/1  

24/1 - 1  

13 

(6/11 – 3/18)  
≥183سیستولیک   

 

 

SMR سدم منتسب جم یتی بیماری سکته مغزی مرت ط با فشارخون باال در استان همدان با فرمول .2جدول   

 درصد قابل انتسا 

 )درصد 16فاصله اطمینان (

 (8)*نس   خ ر

 )درصد 16فاصله اطمینان (

 درصد شیوع فشارخون

 )درصد 16فاصله اطمینان (
 عامل خ ر پیامد

13/4  

32/11- 88/8) ) 

32 /2  

( 22/6 – 31/1 ) 

2/12  

6/18– 2/13) ) 
 
 

 سکته مغزی

 

 ≥13/183فشارخون  

 

28/3  

(64/11- 16/2)  

66/1  

14/1 – 21/1  

3/23  

(8/22– 2/14)  
 ≥ 13دياستول  

16/1  

  (21/8 - 3 )  

12/1  

24/1 - 1  

13 

(6/11 – 3/18)  

 ≥183سیستولیک 
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عروقی -تری گلیسريد باال، قند خون ناشتا باال، سابقه بیماری قل ی  
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