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میرومبحث میزان مرگ±

)8قطب -95شهریور (کدام شاخص در تعیین پیش آگهی یک بیماري کاربرد دارد؟-1

میرایی تناسبی )بمیزان مرگ و میر اختصاصی علتی )الف
میزان کشندگی)دنسبت میرایی استاندارد شده )ج

جدیـد نیـز از آن   هـاي  توان براي تعیین تاثیر درمانمیمیزان کشندگی معیاري براي تعیین شدت بیماري و پیش آگهی آن است و
.استفاده کرد

�.گزینه د صحیح است

نفر در بیمارسـتان بسـتري و   60ان مبتالیان میاز . نفر مبتال شدند300نفري، در اپیدمی وبا 200000در یک جمعیت -2

)6قطب -95پزشکی شهریور (میزان کشندگی این بیماري چند درصد است؟. اندنفر فوت کرده30

75)د10)ج20)ب50)الف

)درصد(میزان کشندگی  30100 100 10%
300

= ´ = ´ =

�.گزینه ج صحیح است

)10قطب -95پزشکی اسفند  (شود؟هاي زیر مشخص مییک از شاخصویروالنس یا شدت بیماري با کدام-3

میزان مرگ اختصاصی بیماري)بمیزان کشندگی بیماري)الف
میزان اختصاصی بودجه به بیماري)دمیزان مرگ نسبی بیماري)ج

)درصد(میزان کشندگی   = ´100

مانند مسمومیت غذایی و وبا و (هاي حاد است و اغلب براي بیماري) Virulance(میزان کشندگی معیاري براي تعیین شدت بیماري 
. رودبه کار می) سرخک

�.تگزینه الف صحیح اس

بهتـرین  . دهـد مـی برابر مردان است ولی میزان شیوع آن اختالف جنسیت را نشان ن5میزان بروز یک بیماري در زنان -4

)8قطب -95پزشکی اسفند (توضیح براي نشان دادن این اختالف کدام است؟

.میزان میرایی خام براي تمام دالیل در زنان بیشتر است)الف
.بیماري براي زنان بیشتر استمیزان کشندگی این )ب
.تر استطول مدت بیماري در زنان طوالنی)ج
.عوامل خطر ابتال به این بیماري در زنان شیوع باالتري دارد)د

تعداد مرگ بر اثر بیماري خاص
تعداد کل مبتالیان به آن بیماري

تعداد مرگ بر اثر بیماري
تعداد افراد مبتال به بیماري
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.شوند اما شیوع آن در هر دو جنس یکسان استمیبرابر مردان به بیماري مبتال5ها زن
اگرچـه بـه   هـا  بیشتر است، در نتیجه زنها میزان کشندگی این بیماري براي زنتواند این باشد که میرایطشیک توضیح براي این 

ماند و در میمیرند و تعداد کل موارد بیماري که شیوع است ثابتمیشوند، به میزان بیشتري نیز در اثر ابتالمیمیزان بیشتري مبتال
.هر دو جنس یکسان است

�.گزینه ب صحیح است

نامند؟ در بین تمام افراد مبتال به یک بیماري در یک مدت زمان مشخص را چه میدرصد افراد فوت شده -5

)3قطب -95پزشکی اسفند(

(case mortality rate)بیماري میراییمیزان )ب(case fatality rate)میزان کشندگی ) الف
(incidence mortality rate)میزان بروز مرگ ) د(prevalence mortality rate)میزان شیوع مرگ ) ج

میزان	کشندگی =
تعداد	کل	مرگ	ها	به	علت	یک	بیماري	خاص	در	یک	زمان	معین

تعداد	کل	مبتالیان	به	آن	بیماري	در	همان	مدت	زمان

�. گزینه الف صحیح است

مورد مربوط از این تعداد دویست . صد هزار مرگ رخ داده است1292در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت در سال -6

ي رحم چقدر است؟میزان کشندگی سرطان دهانه. به دو هزار نفر مبتال به سرطان دهانه رحم در آن سال بوده است

)2قطب -95پزشکی اسفند (

یک درصد)ددو دهم درصد  )جدو درصد )بده درصد)الف

میزان کشندگی 200 100 10%
2000

= = ´ =

�.گزینه الف صحیح است

ومیـر  میـزان مـرگ  . شوندنفر از بیماري سرطان ریه فوت می40در شهرستان الف با جمعیت چهارصد هزار نفر ساالنه -7

)قطب آزاد-95پزشکی اسفند (ناشی از بیماري فوق چقدر است؟سالیانه

در یکصد هزار نفر10)ددر یکصد هزار نفر 8)جدر یکصد هزار نفر 4)بهزار نفردر یکصد 5)الف

میزان میرایی سالیانه اختصاصی علتی = = × 100000 = درصد هزار نفر10

�.استگزینه د صحیح

)6قطب -96پزشکی اسفند (اشاره دارد؟» شدت بیماري«یک از موارد زیر به کدام-8

میزان کشندگی)دمیزان شیوع)جمیزان بروز)بثانویهمیزان حمله)الف

ها به علت یک بیماري خاصتعداد کل مرگ
بیماريتعداد کل مبتالیان به آن 

بر اثر یک بیماري خاصتعداد کل مرگ
تعداد کل افراد جامعه در وسط سال
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میزان کشندگی =

جدیدرماناست و براي بیان پیش آگهی بیماري یا تعیین اثر یک د)virulance(میزان کشندگی معیاري براي تعیین شدت بیماري 
.توان از آن استفاده کردمی

�.گزینه د صحیح است

مـورد  6000از ایـن تعـداد   . هزار مـرگ رخ داده اسـت  1390،30میلیون نفر جمعیت تا پایان سال 3در یک منطقه با -9

میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از آنفوالنزا و میزان کشندگی بیماري . هزار نفر مبتال به آنفوالنزا بوده است60مربوط به 

)2قطب -96پزشکی اسفند (:به ترتیب عبارتند از

درصد10در هزار و 200)ددر هزار100در هزار و 2)جدر هزار10در هزار و 10)بدرصد 10درصد و 2)الف

میزان مرگ اختصاصی علتی 6000 1000 2
3000000

= = ´ = در هزار

میزان کشندگی 6000 100 10
60000

= = ´ = درصد

معموًالکشندگیمیزاناماباشدصحیحتوانستمیجگزینهالبته.نیستموجودهاگزینهمیاندرصحیحپاسخبینیدمیکههمانطور
.هزاردرنهشود،میبیاندرصدبه

�.صحیح است؟گزینه 

شـود، گرفتـه نظـر در»بیمـاري همـان مـوارد کـل بـه بیماريیکعلتبهشدهایجادهايمرگتعداد«کهصورتیدر-10

)7قطب -97پزشکی شهریور (شود؟میزیر حاصلهايشاخصازیککدام

نسبت تناسبی مرگ)بمرگعلتیاختصاصیمیزان) الف
کشندگیمیزان)دشدت بیماري)ج

میزان کشندگی =

�.گزینه د صحیح است

نفـر فـوت کردنـد، میـزان     10اند و از میـان مبتالیـان   مبتال شده» وبا«نفر به بیماري 40نفري 2000در یک جمعیت -11

)4قطب -97پزشکی شهریور (کشندگی این بیماري چقدر است؟ 

%25)د%5)ج%5/2)ب%1) الف

میزان کشندگی 10 100 25%
40

= ´ =

�.گزینه د صحیح است

تعداد مرگ ناشی از بیماري خاص
تعداد کل مبتالیان به آن بیماري

تعداد مرگ در اثر ابتال به بیماري خاص
تعداد کل افراد جامعه

تعداد مرگ در اثر ابتال به بیماري خاص
تعداد کل مبتالیان به آن بیماري

تعداد موارد مرگ به علت یک بیماري خاص در مدت معین
تعداد کل مبتالیان به آن بیماري در همان مدت

تعداد موارد مرگ به علت بیماري
تعداد کل مبتالیان به بیماري
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هزار مورد مرگ اتفـاق افتـاده   50میالدي تعداد 2017میلیون نفر جمعیت تا پایان سال 30در یک کشور آسیایی با -12

میزان میرایی اختصاصی علتـی مـرگ   . هزار نفر مبتال به بیماري وبا بود36مرگ مربوط به مورد 3000از این تعداد . است

)3قطب -97پزشکی شهریور (.در این کشور را محاسبه نمایید2017بیماري وبا در سال 

در هزار نفر60)ددر هزار نفر3/8)جیک در ده هزار نفر)بیک در هزار نفر) الف

میزان میرایی اختصاصی علتی 3000 1
30000000 10000

= = = (1 در ده هزار(

.به تفاوت فرمول این دو شاخص خیلی دقت کنید. گزینه د میرایی تناسبی است

میرایی تناسبی 3000 60
50000

= = = در هزار

�.گزینه ب صحیح است

را در جمعیـت اسـتان آذربایجـان غربـی بـه      1395هاي گوارش در طـول سـال   ي موارد مرگ از سرطانچنانچه کلیه-13

از از موارد زیر است؟یک ها در آن استان در آن سال تقسیم کنیم، حاصل کداممبتالیان آن بیماري

)2قطب -97پزشکی شهریور (

میزان بروز)دمیزان وقوع)جمیزان شیوع)بيمیزان کشندگی بیمار) الف

= میزان کشندگی

�.گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-97پزشکی شهریور (شود؟میمحسوبمیزانینوعچهIMRشیرخوارانمرگمیزان-14

استسنیاختصاصیمیزانیک) باستخاممیزانیک) الف
استعلتی-سنیاختصاصیمیزانیک) داستعلتیاختصاصیمیزانیک) ج

(IMR) مرگ شیرخوارانمیزان  =

اگر میزان مرگ کودکان زیر یک سال . بنابراین یک میزان اختصاصی سنی است، چون محدوده سنی خاصی در آن مطرح شده است
.ی بودتعل-به علت بیماري خاصی گفته شده بود، جواب میزان اختصاصی سنی

�.گزینه ب صحیح است

تعداد موارد مرگ به علت ابتال به یک بیماري خاص 
تعداد کل افراد جامعه

تعداد موارد مرگ به علت ابتال به یک بیماري خاص 
هاتعداد کل مرگ

تعداد مرگ کودکان زیر یک سال در مدت معین
تعداد موالید زنده در همان سال

تعداد موارد مرگ به علت یک بیماري خاص 
تعداد کل مبتالیان به آن بیماري
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200از ایـن تعـداد فـوت،    . هزار فوت رخ داده اسـت 20، 1392ه میلیون نفر جمعیت در طی سال در یک منطقه با د-15

ي رحم چقدر است؟ میزان کشندگی سرطان دهانه. ي رحم بوده استنفر مبتال به سرطان دهانه2000مورد مربوط به 

)قطب تبریز-97پزشکی اسفند (

ده درصد )دهزاردو در ده )جدو در هزار )بیک درصد) الف

= میزان کشندگی %= ´ =
200 100 10
2000

�.گزینه د صحیح است

در همـان سـال تعـداد    . مرگ در اثر تمام علـل رخ داده اسـت  1000یک سال هزار نفر، در 10اي به تعداد در جامعه-16

میزان کشندگی وبا چقدر است؟. نفر از مبتالیان به وبا اتفاق افتاده است80مورد بود که در بین 8هاي ناشی از وبا مرگ

)دورهمیان-97اردیبهشت (

)د	)ج)ب)لف8

میزان	کشندگی =
تعداد	کل	مرگ	ها	به	علت	یک	بیماري	خاص	در	یک	زمان	معین

تعداد	کل	مبتالیان	به	آن	بیماري	در	همان	مدت	زمان
=

8
80

�.گزینه ب صحیح است

ایـن  . هـاي قلبـی عروقـی رخ داده اسـت    ها در مدت یک سال به علت بیماريدرصد از کل مرگ20در یک جمعیت، -17

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (گزارش بیانگر کدام شاخص زیر است؟

)Proportionate mortality(تناسبی راییمی)ب)Case- fatality(میزان کشندگی ) الف
)Crude mortality rate(میزان مرگ خام )د)Annual mortality rate(میر سالیانه ومیزان مرگ)ج

.اندهعلت یک بیماري خاص رخ دادکه به دهدمیرا نشان ها تناسبی، نسبتی از کل مرگراییمی

درصد میرایی	تناسبی =
تعداد	مرگ	در	اثر	ابتال	به	یک	بیماري	خاص

تعداد	کل	مرگ	ها
× 100

�. گزینه ب صحیح است

نفر از مبتالیـان فـوت کردنـد،    9اند، نفر در یک سال مبتال به بیماري هاري شده10هزار نفري، 10ي در یک جامعه-18

)6قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (چقدر است؟میزان کشندگی بیماري 

درصد80)ددرصد8)جدرصد90)بدرصد9) الف

)درصد(میزان کشندگی 9 *100 90%
10

= = =

�. گزینه ب صحیح است

ها به علت یک بیماري خاص در مدت زمان معینتعداد کل مرگ
تعداد کل مبتالیان به آن بیماري در همان مدت زمان

تعداد موارد مرگ بر اثر بیماري
تعداد کل مبتالیان به بیماري
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یکسالهاي قلبی و عروقی در مرگ از بیماري
)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (هاي زیر است؟ یک از گزینهمخرج مناسب براي کسر ذیل کدام-19

هاي قلبی و عروقیمیرایی تناسبی براي بیماري= 
?

´100

ي سالمیانهتعداد کل افراد جامعه در) بهاي قلبی و عروقی در آن سالتعداد مبتالیان به بیماري) الف
تعداد کل افراد جامعه در معرض خطر بیماري قلبی و عروقی) دها در آن سالتعداد کل مرگ) ج

.مخرج کسر میرایی تناسبی، تعداد کل مرگ ها است

�. گزینه ج صحیح است

تعـداد دویسـت   از ایـن  . ، بیست هزار مرگ رخ داده اسـت 1397در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت تا آخر سال -20

ي رحـم  میـزان کشـندگی سـرطان دهانـه    . ي رحم در آن سال بوده استمورد مربوط به دو هزار نفر مبتال به سرطان دهانه

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (چقدر است؟

دو در ده هزار)دده درصد)جده در هزار)بیک درصد) الف

میزان	کشندگی =
تعداد	کل	مرگ	ها	به	علت	یک	بیماري	خاص	در	یک	زمان	معین

تعداد	کل	مبتالیان	به	آن	بیماري	در	همان	مدت	زمان

میزان کشندگی 200 0.1 10%
2000

= = =

�.گزینه ج صحیح است

:مخرج کسر میزان کشندگی یک بیماري با شیوع باال در یک محدوده زمانی مشخص عبارت است از-21

)میان دوره- 98پزشکی نوین آذر (

افراد عفونت یافته به آن بیماري)بال به آن بیماريتافراد مب)الف
افراد سالم در خطر ابتال به آن بیماري)دافراد جامعه در مخاطره مرگ از آن بیماري)ج

میزان کشندگی =

�.گزینه الف صحیح است

سـالمند در ایـن   1800، 19در جریان اپیـدمی کوویـد   . سالمند حضور دارند15000هزار نفري ، 100در یک جمعیت -22

میزان حمله و میزان کشندگی بیماري در . نفر از آنها در اثر این بیماري فوت کردند135جمعیت به بیماري مبتال شدند که 

)99پزشکی میان دوره دي (بین سالمندان این جمعیت به ترتیب چند درصد است؟

0.9و 1.8)د0.9و 12)ج7.5و 1.8)ب7.5و 12)الف

تعداد مرگ بر اثر بیماري
تعداد کل مبتالیان به بیماري
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ر بین سالمندان را خواسته است، تمام جمعیت را در مخرج کسـر قـرار   چون سوال میزان حمله د. میزان حمله همان میزان بروز است
.دهیممیدهیم بلکه تعداد افراد در معرض خطر یعنی جمعیت سالمندان را قرارنمی

میزان	بروز = 	
تعداد	موارد	جدید	بیماري

تعداد	افراد	در	معرض	خطر
=

1800
15000

= 0.12 = 12%

میزان	کشندگی =
تعداد	افراد	فوت	کرده

تعداد	افراد	مبتال
=

135
1800

= 0.075 = 7.5%

�.گزینه الف صحیح است

مهمترین علت این پدیده کـدام  . در اکثر کشورهاي جهان، میزان مرگ خام در طی دو دهه گذشته افزایش یافته است-23

)99پزشکی اسفند (است؟

افزایش امید زندگی)بگذار اپیدمیولوژیک)الف
افزایش شهرنشینی و کم تحرکی)دافزایش چاقی و دیابت)ج

میـزان  .آنکه متأثر از تعداد موارد مرگ است، تحت تأثیر ترکیب سنی جمعیت نیز قـرار دارد در جامعـه عـالوه بـرمرگ خاممیزان 
بـه  بـا افـزایش امیـد   . رود، هرچه یک جمعیت پیرتر باشد، میزان میرایی در آن بیشتر استباال میجمعیت با افزایش سن مرگ خام

زندگی در دو دهه گذشته، جمعیت این کشورها پیرتر شده و تعداد بیشتري از افراد به سنین باال رسیده و میزان مرگ خـام افـزایش   
.یافته است

�.گزینه ب صحیح است

1000مبتال شدند که Xهزار نفر به بیماري ویروسی تنفسی 100در یک جمعیت یک میلیون نفري، در طی یک سال -24

نفـر از آنهـا   1000مبتال شدند، که Yهزار نفر به بیماري تنفسی 20در همین مدت . آنها در اثر بیماري جان باختندازنفر 

کدام گزینه در مورد مقایسه میزان کشندگی این دو بیماري در این جمعیت صحیح است؟. بیماري فوت کردنددر اثر

)99پزشکی اسفند (

.بیشتر استYکشندگی بیماري )ب.تبیشتر اسXکشندگی بیماري )الف
.با این اطالعات قابل قضاوت نیست)د.با هم مساوي است)ج

درصد میزان	کشندگی =
تعداد	موارد	مرگ	بر	اثر	بیماري

تعداد	کل	مبتالیان	به	بیماري
	

.بیشتر استYدرصد است و کشندگی بیماري Y،5درصد و براي بیماري X ،1بنابراین میزان کشندگی براي بیماري 

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی اسفند (صحیح است؟DALYsکدام گزینه در مورد مفهوم -25

امید زندگی منطبق شده با ناتوانی در یک جامعه)الف
در یک جامعه)از دست رفته به علت ناتوانیهاي سال+ امید زندگی عاري از ناتوانی ()ب
علت مرگ زودرس ناشی از یک بیماريعمر از دست رفته به هاي سال)ج
ناشی از یک بیماري)عمر از دست رفته به علت ناتوانیهاي سال+ عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس هاي سال()د
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