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ساال از وجاود    40از شي[. با گذشت با 1] شود يينايجمله ناب

پوشااش  يهنااوز نگهاادار ،يماااريب نيااا هيااعل ونيسناساايواک

 يجهانمسئله  کيدر تمام کشورها  يدر حد کاف ونيناسيواکس

 ييها انيطغ افتهي توس ه يدر کشورها يکه حت ياست؛ به طور

[. حادود  4] وسات يباه وقاوپ پ   2011و  2010 يها در سال

اند  فوت کرده يماريب نيا ليبه دل 2012نفر در سال  122000

[. وزارت بهداشات،  4] اناد  ساال باوده   4 ريا که اکثراً کودکان ز

را در  کحذف سرخ ياستراتژ رانيا يدرمان و آموزش پزشک

ساله  24تا  4همه افراد  يساز مني[. ا1] آغاز کرد 2002سال 

 12کودکاان   ونيناسيو واکس 2003با واکسن سرخک در سال 

[. 7] باشاند  يم  ياستراتژ نيا از جمله 2008ماه در سال 18و 

 اسات  يبهداشت عماوم  يمسئله برا کيهنوز  يماريب نياما ا

مااورد ساارخک در کشااور   118، 2009[. در سااال 8،1،9]

 [.1] گزارش شده است

 يبررسا  يبارا  يضرور يابزار ها، يماريمراقبت از ب نظام

 يآن در فواصل زمان يها که داده باشد يم يماريب يولوژيدمياپ

 راتييتغ نييبا هدف ت  ،يو مکان يمنظم ساالنه، روزانه و هفتگ

جاا کاه    . از آنشوند يم يآور جمع يماريبروز ب زانيدر روند م

در  رييا تغ عيسار  فسالمت به دنباال کشا    نگام نظامه پاسخ به

 کيو مراقبت ساندروم  رديگ يانجام م يماريبروز ب زانيروند م

بر موارد مشکوک  ياست که مبتن  يماريمراقبت از ب نظام  ينوع

[، 10] دارد هاا  انيطغ نييدر ت  ييبوده و سرعت باال يماريبه ب

 يها برنامه ينياجرا و بازب ،يزير در برنامه ينظام نقش مهم نيا

 کناد  يم فايمنابع ا صيو تخص يماريکنترل ب يبرامدت  يطوالن

نظام سندروم تب و راش با هادف مراقبات از    يها [. داده11]

 [.7] شوند يم يسرخک گردآور يماريب

متون مورد توجه  يدر ب ض رانيسرخک در ا يولوژيدمياپ

( باه ماال اه کنتارل    2011) و همکااران  ياي بوده اسات؛ زهرا 

نظام  يها داده يولوژيدمياپ يبر اساس بررس رانيسرخک در ا

پرداختااه و اسااتدالل کردنااد کااه     2004-2009مراقباات 

در کشاور   يماار يب نيدر کنترل ا 1382 يهمگان ونيناسيواکس

 يهاا  انيا ( طغ2012) و همکاران يزدي[. ا1] است هموفق بود

قرار دادند  ليرا مورد تحل رانيا يجنوب شرق 2010 و 2009

کودکان قبل از ورود باه   يليتکم ونيناسيو به مؤثر بودن واکس

بااالتر در   يسان  يهاا  سااله گاروه   4-10 يها دبستان و دوره

 و همکاران ي[. کرم12] اشاره کردند  انيطغ جادياز ا يريشگيپ

نظام مراقبات   يها در داده يفصل يروندها ي( به بررس2012)

 يهاا از نظار برقارار    داده يبررس تيپرداخته و بر اهم يماريب

 ديا تاک هاا  انيا مورد استفاده در کشف طغ يها مفروضات روش

 يولوژيدمياا( اپ2013) و همکاااران ي[. نجااات13] کننااد يماا

 2001-2011 يهاا  و بلوچستان در سال ستانيسرخک در س

 آن نمودناد  يشيقرار داده و اشاره به روند افزا يبررس وردرا م

 انيا افاراد در طغ  اتي( خصوص2014) و همکاران ي[. مقدم8]

 قاات يسرخک در فارس را ماال ه کرده و به لازوم تحق  2012

اشاره  انيطغ نيآن در ا ريو تأث ونيناسيواکس تيفيدر ک تر شيب

مؤثر بار   ملروند و عوا يماال ه به بررس ني[. در ا14] نمودند

-1391 يهاا  سال يبروز موارد مشکوک به سرخک ط زانيم

 يباا اثارات تصاادف    يمنف يا با استفاده از مدل دوجمله 1371

  .شود يپرداخته م
 

 هامواد و روش
 رانيا يها استان ق،يتحق نيجام ه مورد ماال ه در ا .هاداده

هاا باه    تماام اساتان   ،يخيتاار  يگروها  ماال ه هم نيبود. در ا

از نظر ت داد  1371-1391 يها سال يط يصورت تمام شمار

 يهاا  موارد مشکوک به سرخک مورد ماال ه قرار گرفتند. داده

و مرکاز   کماال ه از بانک اطالعات نظام مراقبات سارخ   نيا

هماه   رانيا نظام مراقبت سرخک ا .دياستخراج گرد رانيآمار ا

شاده سارخک را در    ديموارد مشکوک به سرخک و موارد تائ

با  مارينظام، هر ب ني. در اکند يکل کشور ثبت م يمراکز بهداشت

مورد مشکوک به  کيبه عنوان  زشير آب ايتب، سرفه، جوش 

[. ت داد موارد تاب و راش و  7] شود يسرخک در نظر گرفته م

 رانيا ا يها سرخک در همه استان ونيناسيدرصد پوشش واکس

نظاام   يبه صورت ساالنه از بانک اطالعات 2012تا  1997از 

و  يمراقبت سرخک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشاک 

تحات   يهاا  ساال  يها ط استان تيسال جم  انهيم يبرآوردها

از  1390 و 1384و  1374 يساه سرشامار   يبر مبنا يبررس
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جاا   قرار گرفت. از آن ليرد تحلاستخراج و مو رانيمرکز آمار ا

 ايا مورد ماال ه باه دو   يها در محدوده زمان از استان يکه ب ض

ها  همه استان يريگيپ يها اند؛ ت داد سال شده ميچند استان تقس

 نبود.  کساني

هماه   يهاا و بارا   تماام اساتان   ي: بارا پژوهه يرهايمتغ

ت داد موارد تب و راش ساالنه به عنوان  يمورد بررس يها سال

ساالنه )%( و انجاام   ونيناسيپاسخ و درصد پوشش واکس ريمتغ

 يرهاا ي=بله( باه عناوان متغ  1 ر،يخ=0) يهمگان ونيناسيواکس

 رباه عناوان مقادا    تيا ساال جم   اناه يم يو برآوردها شگويپ

 در نظر گرفته شد.  کننده ليت د

 j استان که در iها شامل  مجموعه داده يبرا .يآماررهش

    باردار مشااهدات باه صاورت      شاوند،  يم يريگيزمان پ

ت اداد ماوارد تاب و راش در        کاه در آن   شود يم فيت ر

iاستان در  نيامjسال است. ت داد ماوارد تاب و راش در    نيام

اساتان در طاول زماان     کيمستقل و در  گريد کيها از  استان

ها با اساتفاده از      عيتوز [14فرض شد. با توجه به ] ابستهو

 .استزير صورت پواسون به  عيتوز

 (   )  
 
    (   )

   

    
    (           

      )      ( )       . 

بودن  کسانيپواسون  عيمنحصر به فرد توز يژگيو 

پواسون  يها است. شمارش عيتوز نيا انسيو وار نيانگيم

که بر اساس دو فرض  باشند يپواسون م ندياز فرآ ييها مثال

مشخص  هيناح اي يدوره زمان کيدادها در  استقالل رخ يا هيپا

نبودن  رها استوار است. برقرا بودن آن عيو هم توز گريد کياز 

 شوند يپراکنش ظاهر م شيبه صورت ب مفروضات م موالً نيا

مدل از  انسيکه وار ياز انتظار(، به طور تر شيب ي)پراکندگ

 م موالً يمنف يا دو جمله عيتوز است. تر شيب نيانگيمقدار م

منتج از  دار کنش شيپواسون ب يها داده يبند مدل يبرا

با وارد کردن  عيتوز ني. اشود يمشاهدات استفاده م يناهمگن

 نيانگيم يگاما برا عيتوز کيبا  يتصادف يجمله خاا کي

پراکنش در مدل به دست  شيپارامتر ب کيپواسون  عيتوز

 را ندارد انسيبا وار نيانگيم يبرابر تيو محدود دهد يم

فرم  يدارا يمنف يا دو جمله عي[توز17[. با توجه به ]11،17]

 :ستا ريز انسيو وار نيانگيو م يتاب 

 (   )  
 (     )

 ( ) (     )
(

 

     
)

 

(  
 

     
)

   

     

                 ( )                            
  

  (   )                          (   )          
                ( ) 

باوده و   ينااهمگن  اي پراکنش شيپارامتر ب α=1/rدر آن  که

 يمنف يا دوجمله عيتوز رود يپارامتر به سمت صفر م نيا يوقت

 .شود يم کيپواسون نزد عيبه توز

 يهاا  خاا  از مادل   يبه صورت حالت يشمارش يها داده

 وناد يتاابع پ  کيا ( و باا اساتفاده از   GLM) افتاه ي ميت م يخا

بار توسط  نياول يها برا مدل ني. اشوند يم يبند مدل يتميلگار

 ياز مادل خاا   يما ي( باه عناوان ت م  1972ودربورن و نلدر )

 هبا  تاوان  يپواساون را ما   عيا توز نيانگيم نيشد. بنابرا يم رف

 [: 14] نوشت يحيتوض يرهاياز متغ يينما يصورت تاب 

       (     )           ( ) 

 نيانگيا . مدهاد  يرا نشان م يحيتوض يرهايت داد متغ k که

باه   تواناد  يپواساون ما   عيا همانناد توز  زين يا دو جمله عيتوز

 نيا مرتبط باشاد. ا  يحيتوض يرهايبا متغ يينما يصورت تاب 

پاراکنش   ايا  يبساتگ  وارد کردن هر هام  يبرا توانند يها م مدل

 ي يتوز يها يژگيها که منجر به برقرار نبودن و در داده ياضاف

که پاسخ ماورد   ني[. با توجه به ا17-14] ابدي ميت م شوند يم

 يآور بار و به صورت ساالنه جماع  نيهر استان چند ينظر برا

. باه منظاور   باشاد  يها برقرار نما  شده بود، شرط استقالل داده

اساتفاده شاد.    ياز مدل اثارات تصاادف   ،يژگيو نيا يبند مدل

 نيپرکااربردتر  ختاه يآم ثارات باا ا  افتاه ي ميت م يخا يها مدل

. باشاند  يبا پاسخ گسساته ما   يماال ات طول ليها در تحل مدل

باه مادل    يدفها با اضافه کردن اثارات تصاا   دسته از مدل نيا

هاا، فارض    مدل ني[. در ا18] شوند يم جاديا افتهي ميت م يخا

 لهيفارد باه وسا    کي يمکرر برا يها پاسخ انيدر م يبستگ هم

و فارض   شاود  ينشاان داده ما   يفرد ژهيو يونيرگرس بيضرا

 بيباا ضارا   يکمک يرهاياز متغ يپاسخ به عنوان تاب  شود يم

 نيا متفااوت اسات. ا   گار يفارد باه فارد د    کياز  ،يونيرگرس

است که مناتج از   يا نشده يريگ عوامل اندازه ليها به دل تفاوت
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. اثار  باشاد  يپاساخ ما   يرو يناشناخته فرد رگذاريعوامل تأث

دو صورت در مدل ظاهر شود. نوپ سااده   هب تواند يم يتصادف

م اروف اسات    يمدل که به مدل با عرض از مبدأ تصاادف  نيا

 عبارت است از:
    (   )   

 
                   ( )  

 يکمک يرهايمتغ يب د n*kطرح  سيماتر     در آن که

   متنااظر باا آن هساتند،     يونيرگرس بيضرا يبردارها  و 

بساته   هام  ليکه به دل باشند يم  ياثرات تصادف يب د n*1بردار 

فارد باه صاورت عارض از مبادأ       بودن مشاهدات درون هار 

ماال ه مدل پواساون و   ني. در اشود يدر مدل ظاهر م يتصادف

استفاده شد و فرض  يبا عرض از مبدأ تصادف يمنف يا وجملهد

   )     شد که
 . گرنديد کيو مستقل از  ( 

بر  ينرمال مبتن ريغ يها داده ليدر تحل کيکالس يها روش

فارض   نيا کاه ا  باشاند  يها م آماره يفرض نرمال بودن مجانب

 يو برآوردهاا  هاا  نيانگيا در مقابال، م  سات، يبرقرار ن شهيهم

 ،يزيب يها پارامترها از روش يبرا توان يرا م ييايپا يا فاصله

پاارامتر را بار اسااس     يفضاا  تيا به دست آورد و عدم حتم

روش  ليا دل نيا [. به ا19] در نظر گرفت نيشيپ عيتوز فيت ر

در  يمناساب  ناه يموارد باه عناوان گز   ياريدر بس يزيبرآورد ب

ماال اه   ني. در اشوند يبه کار برده م کيکالس يها مقابل روش

در  ييکاارلو -مونت يمارکوف رهيزنج يساز هيشب يها از روش

استفاده  ها استنباطمدل و  يجهت برآورد پارامترها يزيقالب ب

اسات، از    رهيا زنج نيا بر ا يکه مبتن بزيگ ريگ شد. روش نمونه

 يتصاادف  يهاا  کامل پارامترها نموناه  يشرط نيپس يها عيتوز

انجام  يبه صورت متوال يريگ نمونه نيکه ا يطور کند؛ يم ديتول

 ينمونه گرفته شده فقط به مقادار نموناه قبلا    عيو توز رديگ يم

پارامترهاا همگارا    نيپس يها عيبه توز نجامدارد تا سرا يبستگ

در ماورد   نيشا يشود. با توجه به موجاود نباودن اطالعاات پ   

سره  بخش يناآگاه يها نيشيماال ه پ نيمدل؛ در ا يامترهاپار

 نرماال  رهيمتغ  چند عيثابت توز بيضرا يبه کار گرفته شد؛ برا

پااااارامتر  يو باااارا [17،20] (        )     _   

 يو بااراΓ(       ) [17 ] يگامااا عيااتوز پااراکنش شيباا

م کاوس  -يگاماا  عيا توز ،ينرمال اثر تصادف عيتوز انسيوار

Γ(       ) [20 ]ريباا مقااد   يمواز رهيفرض شد و دو زنج 

مادل، اجارا شاد. جهات      يپارامترها يپراکنده برا شيب هياول

 عيا توز کيا باه   دنياز رس نانيشده و اطم دياستقالل نمونه تول

 شاد. سا س   ختاه يدور ر هيشده اول ديتول هنمون 10000 ستايا

باه دسات آوردن    يبارا  20 يريگ نمونه رينمونه با تأخ 4000

باا اساتفاده از    رهيا زنج ياي گرا و هام  ديا برآورد پارامترها تول

[ و آماره آزمون 21] نيراب-گلمن يها اثر و آزمون ينمودارها

بار اسااس    ياي گرا شد. ب د از حصول هام  ي[ بررس22] گوک

%، 94و فواصاال باورمنااد  اريااانحااراف م  ن،يانگياامحاساابه م

 يهاا  هاا از آمااره   مادل  ساه يمقا يانجام و بارا  يزياستنباط ب

 (  ) رساون يدو پ-يو خا  (DIC) انسيا بارازش دو  ييکوين

 [23] افازار  الزم، نارم  يهاا  ليا استفاده شد. جهات انجاام تحل  

R3.0.2 [ 24و] OpenBUGS3.2.2 مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 نتايج
موارد گازارش شاده ساندروم تاب و      انسيو وار نيانگيم

 829/1441 يمورد بررسا  يها سال يکل کشور ط يراش برا

 کيا در  11باروز   زانيا م نيتار  برآورد شد. کم 210/14884

باروز   زانيا م نيتار  شيو با  1383نفر مربوط به ساال   ونيليم

 1باود. شاکل    1381نفر مربوط به ساال   ونيليم کي در177

ماورد   يهاا  ساال  يرا در کشور طا  زانيم نيا ندرو يچگونگ

 . دهد ينشان م يبررس

-1391 هاي سال طي کشور ساالنه بروز ميزان لگاريتم روند. 1 شکل

1371 

 

ساال باه    11تب و راش ساالنه را در طول  زانيم 2 شکل

بروز  زانيم نيتر شيو ب نيتر . کمدهد يها نشان م استان کيتفک

نفار باه    ونيليم کيدر  407نفر و  ونيليم کيدر  1 ريبا مقاد
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در  نيو قازو  1384مربوط به اساتان همادان در ساال     بيترت

 مکاه ب اد از انجاا    شاود  يما  دهيا بود. به وضوح د 1381سال 

ها  بروز در همه استان زانيم 1382سال  يهمگان ونيناسيواکس

 است. افتهيکاهش 

هاي ايران  پروفايل ميزان بروز موارد مشکوک به سرخک استان .2شکل 

 1371 -1391هاي  طي سال

 

برآورد شاده   يها تيجم  ي يطب تميدر نظر گرفتن لگار با

مقادار  ماورد ماال اه باه عناوان      يها هر استان در سال يبرا

هاا بارازش    به داده [4]مدل پواسون استاندارد  کيکننده  ليت د

موجاود در   يو نااهمگن  يبساتگ  گرفتن هم دهيناد ليشد. به دل

باوده و   پراکنش شيب يها مدل برازش شده به وضوح دارا داده

و  DIC= 27970) را برآورد کرد ييبرازش باال ييکوين ريمقاد

412=df، 38/107=χ2موجود در  ي(. به منظور کنترل ناهمگن

 يهااا آماااره يمنفاا يا ماادل دوجملااه کيااهااا، باارازش  داده

4910=DIC را بااه  411 يبااا درجااه آزاد 14/1دو -يو خاا

 تواناد  يها ما  در داده پراکنش شيجا که علت ب دست داد. از آن

مدل پواسون با عارض از   کيها باشد  استان ياثرات اختصاص

از  يناشا  پاراکنش  شيباه منظاور مهاار با     [4] يمبدأ تصاادف 

 کيا مشاهدات برازش داده شد که در آن هر استان  يبستگ هم

)قسامت مادل    1در جادول  جيعرض از مبدأ مجزا دارد و نتاا 

از  ياديااز زانيااپواسااون( خالصااه شااده اساات. م ونيرگرساا

موجود در مدل پواسون استاندارد کنترل شد، اماا   پراکنش شيب

 يمنفا  يا دو، مدل دوجملاه  -يو خ DIC يها بر اساس آماره

مدل پواساون باا عارض از مبادأ      کيرا بهتر از  پراکنش شيب

هاا باه طاور     آمااره  نيا کاه ا  يبرازش داد؛ باه طاور   يتصادف

از  تر کم يبدا تصادفمدل پواسون با عرض از م يبرا يدار يم ن

دسات آماد و اماا ناه باه انادازه مادل         هبا  هيمدل پواسون اول

با  يمنف يا مدل دوجمله کي. با در نظر گرفتن يمنف يا دوجمله

جهاات مهااار  يا نااهيبااه عنااوان گز يعاارض از مباادا تصااادف

مشاهدات،  يبستگ و هم يگنماز ناه يناش ياضاف پراکنش شيب

( يفمن يا )قسمت مدل دو جمله 1خالصه شده در جدول جينتا

طاور   مدل به نيدو ا-يو خ DIC يها برآورد شده است. آماره

 تر است.  کم ياز سه مدل برازش شده قبل يدار يم ن

 

 اي منفي با عرض از مبدا تصادفي % پارامترهاي مدل رگرسيوني پواسون و دو جمله94ميانگين هاي پسين و فواصل باورمند  . 1جدول 

 پارامتر
 %(94برآورد)فاصله باورمند 

 اي منفي دوجمله پواسون

 (-942/1 ,1/ 847) -040/0 (-401/7 ,-121/4)-771/4 مقدار ثابت

 (-284/1 , -374/0) -834/0 (443/0 ,271/1)91/0 لگاريتم درصد پوشش واکسيناسيون

 (-301/1 ,-487/0) -893/0 (-910/1 ,-714/1)-810/1 لگاريتم زمان)سال(

 (083/1 ,737/1) 411/1 (234/2 ,414/2)320/2 لگاريتم زمان)سال( * واکسيناسيون همگاني)بله(

 (-479/1 ,-994/4) -780/4 (-292/8 ,-833/7)-401/8 واکسيناسيون همگاني)بله(

 (344/0 ,441/0) 394/0 - شاخص بيش پراکنش

 (219/0 ,430/0) 310/0 (314/0 ,428/0)403/0 ها مولفه واريانس اثر تصادفي استان

 014/1 390/41 دو پيرسون-خي

DIC 20880 4889 
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 يها پارامترها در مدل يآزمون گوک برا يها آماره ريمقاد

مقادار آمااره    نيچنا  قرار گرفت. هام  -2-2 نيبرازش شده ب

 کيا برابار   بااً يتماام پارامترهاا تقر   يبرا نيراب-آزمون گلمن

فااکتور   س،يلاوئ -يآزماون رافتار   يبرآورد شاد و بار مبناا   

 اردست آماد. نماود   هب 2تر از  تمام پارامترها کم يبرا يوابستگ

برخودار بود. بر اسااس   يمالوب يختگياز آم زياثر پارامترها ن

ها بر  مدل ييبر عدم همگرا يمبن يا مذکور مسئله يها شاخص

ها مشاهده نشد. بر اسااس فواصال باورمناد     آماره نياساس ا

درصاد پوشاش    ،يکمکا  يرهاا يمتغ يبه دست آمده برا يزيب

 ثاارا 1382سااال  يهمگااان ونيناساايو واکس ونيناساايواکس

 موارد تب و راش نشاان داد  زانيبر م ياز نظر آمار يدار يم ن

و  ونيناسا يدرصاد پوشاش واکس   ي%  برا94)فواصل باورمند 

صورت که  نيصفر را در بر نگرفت(. به ا يهمگان ونيناسيواکس

شاود؛ باه طاور     ونيناسيواکس تر شينفر ب کينفر  100اگر در 

 نيا . ااباد ي ينفر کاهش ما  73متوسط ت داد موارد تب و راش 

نشاان   يريکاهش چشامگ  يهمگان ونيناسيب د از واکس زان،يم

 زانيا م ،يهمگاان  ونيناسا يکه ب د از انجام واکس يداد؛ به طور

 کيا نفار در   3180موارد مشکوک به طور متوسط به انادازه  

 يروناد کلا  (. e-780/4=00318/0) نفر کاهش داشات  ونيليم

 دار ياماا م نا   شد،بروز برآورد  زانيم يبرا يدار يم ن يکاهش

 و زماان و مثبات باودن    يهمگان ونيناسيبودن اثر متقابل واکس

 ونيسناسيدارد که هر چه از زمان واک نيآن داللت بر ا بيضر

تنادتر از قبال از    يخاا  بيبا ش زانيم نيا گذرد، يم يهمگان

 ابااادي يمااا شيافااازا يهمگاااان ونيناسااايانجاااام واکس

(e^1.411=4.055.) ساال،   کيا  شيزاباا افا   گريبه عبارت د

 ونيناسيب د از انجام واکس يها بروز تب و راش در سال زانيم

قبل از انجاام   يها در سال زانيم نيبرابر ا 4 باًيتقر يا به اندازه

مادل مقادار    نيا . با توجاه باه ا  ابدي يم شيافزا ونيناسيواکس

 يبرآورد شد که از نظار آماار   309/0 يجزء تصادف انسيوار

کاه   ي(، به طاور CrI: 94% 217/0, 421/0بود ) دار يم ن زين

هماواره   زانيا م نيبلوچستان ا-ستانيمانند س ييها استان يبرا

است و  يشرق جانيمانند آذربا گريد يها استان يباالتر از ب ض

داده شاد. باه    شينما 3مدل در شکل ياثرات تصادف ينيب شيپ

پاساخ، اخاتالف قابال     ريا هاا از نظار متغ   اساتان  نيوضوح با 

 نيبا  ينساب  ينااهمگن  يوجاود دارد و باه عباارت    يا مالحظه

 .شود يم دهيها د استان

 اي منفي آميخته بيني اثرات تصادفي مدل دوجمله نمودار پيش . 3شکل

موارد تاب   زانيها در م خا  استان يها يژگيو يبه عبارت

متفااوت   يماؤثر هساتند؛ کاه منجار باه رفتارهاا       زيو راش ن

 يو بهداشات  ييايا جغراف ،ياا يمح طيمختلف با شرا يها استان

 يا مدل دو جملاه  پراکنش شيشدن ب دار ي. م نشود يمتفاوت م

از وجااود  يحاااک زياا( نCrI: 94% 441/0،344/0) يمنفاا

بود  يمورد بررس يها سال يهر استان ط يها در داده ينناهمگ

و  يبهداشات  طيمختلف از جمله بهبود شرا ليبه دال تواند يکه م

 .شده باشد جاديا يمورد بررس يها سال يها ط ثبت داده

 

 گيريبحث و نتيجه
 يمنفا  يا مادل دوجملاه   کيانجام شده  ليبا توجه به تحل

 پاراکنش  شيبا  تار  شيها نشان داد و ب را به داده يبرازش بهتر

مادل کنتارل شاده اسات باه       نيها با برازش ا موجود در داده

 انسيآماره دو ريبرازش مقاد ييکوين  که بر اساس آماره يطور

از  تار  مکا  يدار يبه طاور م نا   يمنف يا دوجمله يها مدل يبرا

مشااهده   2طاور کاه در نماودار     پواسون است. همان يها مدل

 راتييا تغ يتحات بررسا   يهاا  ساال  يبروز ط زانيم شود؛ يم

   .دهاد  يها نشاان ما   را در داده ياديز  يداشته و ناهمگن ياديز

 يهااا داده يولوژيدمياااپ ي( در بررساا2004) هااال و واناا 

از  1984-1991 يهاا  ساال  يطا  کاا يآمر التيا 14سرخک 

موجاود در   يپواسون استفاده کرده و نااهمگن  يبيترک يها مدل

و باه ماال اه    دادههاا پوشاش    مدل نيها را با استفاده از ا داده
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 يکاه نااهمگن   ي[، در حال24] پرداختندها  روند داده يچگونگ

ماادل  کيا ماال اه باا اساتفاده از     نيا ا يهاا  موجاود در داده 

  پواسون برازش داده  يبيترک يها بهتر از مدل يمنف يا دوجمله

اثارات  باا   يمنفا  يا دوجمله يوني. با استفاده از مدل رگرسشد

و انجااام  ونيناساايدرصااد واکس زانياام شيافاازا ،يتصااادف

در کااهش ماوارد    رگاذار ياز عوامل تأث يهمگان ونيناسيواکس

به دست آمده  جيبا نتا جهينت ني. اباشد يمشکوک به سرخک م

دارد. باا گذشات زماان از انجاام      ق[ توافا 1،21در ماال ات ]

را  يدار يم نا  شيموارد تب و راش افزا يهمگان ونيناسيواکس

 ي( بااا بررساا2011) و همکاااران يااي. زهرادهااد ينشااان ماا

استنباط کردند که ب د از برناماه   رانيسرخک در ا يولوژياپ دم

شده سرخک کاهش  دهيينسبت موارد تا يليتکم ونيناسيواکس

مثبات   بيپاس از آن ساال باا شا     زانيا م ني[. ا1] است افتهي

در  ييهاا  انيا کاه طغ  ياست، به طور افتهي شيافزا يدار يم ن

مناااطق رخ داده اساات،  يدر ب ضاا 2009-2012 يهااا سااال

مااوارد  يشاايبااه رونااد افزا زياا( ن2013) و همکاااران ينجااات

و بلوچساتان اشااره    ساتان يمشکوک به سرخک در اساتان س 

 ليا باه دل  يماريافراد حساس به ب يجيتدر شي[ افزا8] کردند

 ون،يناسا يعادم پاساخ باه واکس    اي حيصح ونيناسيفقدان واکس

بهباود درصاد    ني[. بناابرا 27] باشد ها انيممکن است علت طغ

 يهاا  انيا از طغ يريشاگ يدر پ تواناد  يم ونيناسيپوشش واکس

( 2004) و همکااران  يکننده باشاد. مختاار   يريشگيپ ياحتمال

واکسان سارخک    کام  ياناد کاه علات اثربخشا     استدالل کرده

 ايا حاالل مناساب    کيا و فقدان  يناکاف اتيبا محتو تواند يم

مواجهاه واکسان باا ناور و گرماا       ايسرد  رهيبودن زنج يناکاف

 [. 28] مرتبط باشد

بر موارد ذکر شده در مقاله حاضر به علات حضاور    عالوه

عوامال   ريبرازش شده، تاأث  يونيدر مدل رگرس يبخش تصادف

قرار گرفته اسات   يدر ت داد موارد مورد بررس زين ياستان ژهيو

اساتنباط   توان يمدل م يبخش تصادف يکه با توجه به م نادار

تان اسا  هار  يژگيکرد که عالوه بر عوامل در نظر گرفته شده، و

در ت داد موارد مشکوک به سارخک   يعامل مؤثر تواند يم زين

ها با درصاد پوشاش    ممکن است استان گريباشد. به عبارت د

 ييايا و جغراف يمياقل طيشرا ريتحت تأث کسان،ي ونيناسيواکس

داشته باشند. با توجاه   يمتفاوت ت داد موارد بروز کامالً يخاص

 يباروز در طا   زانيا م نيانگيا و مدل برازش شده م 3به شکل

 يشرق جانيمانند آذربا ييها استان يمورد ماال ه برا يها سال

 ميمانند قم بوده است. به رغام اقلا   ييها تر از استان همواره کم

بر  يليدل تواند يقم گرم است که م مياقل ،يشرق جانيسرد آذربا

 ييهاا  واکسن در اساتان  ييسرد و کاهش کارا رهيزنجنقص در 

( 2009) و همکاااران ياايماننااد قاام شااود. در ماال ااه زهرا 

نشاان   زيا موارد مشاکوک باه سارخک ن    ييايجغراف يپراکندگ

و  ستانيو س يفارس و قم و خراسان رضو يها استان دهد؛ يم

مااوارد مشااکوک بااه ساارخک  نيتاار شيباا يبلوچسااتان دارا

گارم و   يما ياقل طيها با شارا  در استان ني[. بنابرا27] باشند يم

 ياسات. از طرفا   يسرد ضرور رهيزنج تر قيب کنترل دقمرطو

و  ساتان يمانناد س  ييهاا  اساتان  يبارا  زانيا م نيا باال باودن ا 

 ليا باه دل  تواند يم گر،يد يها استان يبلوچستان نسبت به ب ض

افغانساتان و پاکساتان و    ياستان با کشاورها  نيا يمرز طوالن

و  ي[. آلکاوور 21] کنتارل نشاده باشاد    يمارز  نيبا  يسفرها

از ماوارد سارخک در    %40کاه   دادند( نشان 2007) همکاران

رخ داده است که در مقابل سارخک   يکودکان پاکستان نيقار ب

 ي[. دپارتمان بهداشت و خدمات انسان29] نشده بودند نهيواکس

 ونيناسا يواکس ،يالمللا  نيمتحاده، قبال از هار سافر با      االتيا

دوز واکسن سرخک و سرخجه را  کيماهه با  1-11مسافران 

دوز از  2 افات يماه به باال در 12مسافران  يکرده و برا هيتوص

 [.30] روز 28 يواکسن با حداقل فاصله زمان نيا

ها  است که داده نيماال ه ا نيا يها تيمحدود نيتر مهم از

قرار گرفتاه اسات، در    ليو تحل هيمورد تجز يبه صورت استان

استان در م رض  کي يها بخش ايها  شهرستان يکه ب ض يحال

موضوپ مورد توجاه   نيقرار دارند. الزم است ا يتر شيخار ب

. نکتاه  ندشاو  يبررسا  تر ييها به صورت جز قرار گرفته و داده

هاا در   فرض اساتقالل اساتان   قيتحق نيکه، در ا نيا گريمهم د

 يهاا   کاه ممکان اسات اساتان     ينظر گرفته شده است در حال

 باشند. گريد کيجوار متأثر از  هم
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گرفت روند  جهينت توان يماال ه م نيا يها افتهيتوجه به  با

باه کنتارل    ازيا از ن يماوارد تاب و راش حااک    زانيم يشيافزا

. عاالوه بار   باشاد  يما  ونيناسا يواکس تيا فيو بهباود ک  تر قيدق

و انجاام   ونيناسيشناخته شده درصد پوشش واکس يفاکتورها

مانناد   اها  ناشاناخته اساتان   يها يژگيو ،يليتکم ونيناسيواکس

بروز تب  زانيدر م يايو مح يمياقل طيو شرا يخدمات بهداشت

سارد در منااطق    رهيا زنج تار  قيا و راش مؤثر است. کنترل دق

کشور  يدر مرزها يتر کردن خدمات بهداشت و گسترده ريگرمس

در کاهش ماوارد تاب و    تواند يم يجنوب يبه خصو  مرزها

 .ر واقع شودراش مؤث

 

 تشكر و قدردانی
از کارکنان نظام مراقبات   دانند يبر خود الزم م سندگانينو

نظااام در اداره  نيااا تيريمااد ژهيا سارخک در کشااور و بااه و 

 يجنااب آقاا   نهيبا واکسن و قرنا يريشگيقابل پ يها يماريب

 يها و نظرها گذاشتن داده اريدر اخت يبرا ييدکتر محسن زهرا

 .ندينما يتشکر و قدردان شانيو ارزنده ا يعلم
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Introduction: The identifying   incidence rate trend of disease and its changes lead to update response of 

surveillance system. Syndromic surveillance system is based on the suspected cases, so it has high speed in 

detecting outbreaks. This study aimed to evaluate trend of fever and rash incidence rates and detect 

affecting factors. 

Materials and Methods: This study was a retrospective cohort study and the data included the suspected 

measles cases in provinces of Iran in 1977-2012, which extracted from surveillance system of vaccine 

preventable diseases. We fitted Poisson and Negative-Binomial regression models with random effect. 

Modeling and inferences were based on a Bayesian algorithm. We used R and OpenBUGS software. The 

fitted models were compared based on Deviance and Chi-square goodness of fit statistics. 

Results: Interaction effect between year and immunization campaign was statistically significant (95% 

CrI:1.083,1.737), after immunization campaign, trend was increasing. The variance of random component 

in model was statistically significant (95% CrI: 0.219,0.430). On the other hand, province-specific 

characterizes found affecting factor on suspected incidence rate. 

Conclusion: In attention to increasing trend of this incidence in Iran, especially in recently years, and 

affecting of province-specific characterizes on suspected incidence rate, We found that more accurate 

control and improvement of quality vaccination is essential. 
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