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مقدمهای بر اپیدمیولوژی بیماریهای غیرقابل انتقال

دکتر فریدون عزیزی ،دکتر داوود خلیلی ،دکتر علی صادقی حسن آبادی

بیماریهای غیر واگیر ،1بطور ساده و بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ) ، (WHOبیماریهایی هستند که از
فردی به فرد دیگر منتقل نمی شوند .این بیماریها دوره طوالنی داشته و معموال پیشرفت آهسـتهای دارنـد .چهـار
دسته مهم و شایع از این بیماریها عبارت هستند از بیماریهای قلبی عروقی (مانند سـتته قلبـی و سـتته م)ـزی ،
دیابت ،سرطانها و بیماریهای مزمن ریوی (مانند آسم و بیماریهای انسدادی مزمن ریوی ( . 1اگرچه از بیمـاری
های غیر واگیر با نام بیماریهای مزمن نیز یاد می شود اما باید یادآور شد که برخی از بیماریهای عفونی واگیردار نیز
می توانند بصورت مزمن فرد را درگیر نمایند که از آن جمله می توان بیماریهای سل و ایدز را نـام بـرد .همچنـین
برخی بیماریهای مزمن غیرواگیر دارای علتهای زمینـهای عفـونی مـیباشـند ماننـد بیماریهـای مـزمن کبـدی و
کارسینوم هپاتوسلوالر که در زمینه عفونت با ویروس هپاتیت  Bایجاد میگردند و یا عفونت با هلیتوبـاکتر پیلـوری
که زمینه ساز بیماریهای مزمن گوارشی است ( . 2بعالوه برخی بیماریهای روانپزشتی ،که غیرواگیر درنظر گرفته
می شوند ،می توانند منتقل شوند مانند انتقال افسردگی از مادر به نوزاد (. 3
اهمیت
در حال حاضر بیماریهای قلبیـ عروقی و سرطانها در رأس علل مرگ در کشورهای توسعه یافتـه و در حـال توسـعه
قرار دارند .دربسیاری از کشورها بیماریهای غیرواگیر روند صعودی دارند که دالیـل عمـدهی آن افـزای طـول عمـر،
افزای و طوالنیتر شدن زمان مواجهه با عوامل خطر و ت)ییر الگـوی زنـدگی اسـت.اهمیـت آنچـه کـه تعـت عنـوان
«بیماریهای غیرقابل انتقال» معرفی میشود ،با ورود به سدهی اخیر باال رفته است .اگر چه در قرن چهـاردهم هجـری
شمسی ،انسان به توفیقات عمدهای برای بهبود و ارتقای بهداشت عمومی و کنترل بیماریهای عفونی نایـل آمـده و بـا
کاه مرگ و میر بیماریهای واگیردار ،متوسط عمر انسانها افـزای یافتـه اسـت ،افـزای تـوان اقتصـادی و رفـاه،
کاه فعالیت بدنی ،و زیادهروی در مصرف مواد غذایی ،سـب افـزای شـیوي بیمـاریهـای غیرواگیـر در کشـورهای
پیشرفته شد و پس از آن در کشورهای در حال توسعه نیز رشد فزایندهای یافت به طوریته بر اساس آمـار سـال 2112
سازمان جهانی بهداشت ،سالیانه  33میلیون مرگ در دنیا به دلیل بیماریهای غیرواگیـر اتفـام مـیافتـد کـه  31%آن
مربوط به کشورهای با درآمد متوسط و پایین می باشد( . 1این درحالی اسـت کـه درصـد زیـادی از ایـن مـرگهـا در
کشورهای با درآمد کم و متوسط در جمعیت فعال جامعه و سنین زیر  01سال اتفام میافتد (نمودار . 2( 1
سازمان ملل متعد ،2تنها دو بار جلسات سران کشورها را برای مسایل مربوط به سالمت تشتیل داده است .یک بـار
برای اچ آی وی و ایدز ) (HIV/AIDSدر سال  2111و بار دیگر برای بیماریهای غیرواگیر در سال  2111که این
non-communicable diseases
United Nations
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موضوي ناشی از درک اهمیت کنترل بیماریهای غیرواگیر در سطح جهان است .این در حالی است که این بیماریها
در تعیین اهداف توسعه هزاره در سال  2111مورد غفلت قرار گرفته بودند .نشست کشورهای عضو سازمان جهـانی
بهداشت در سال  2112منجر به این تصمیم جهانی شد که کشـورها مرگهـای زودرس ( 31تـا  01سـال ناشـی از
بیماریهای غیر واگیر را تا سال  2122تا  22درصد کاه دهند که به شعار  22تا  22معروف گردید.

کشورها با
درآمد باال
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متوسط باال

کشورها با درآمد
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درصد مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیردار

هر دو
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نمودار  -1درصد مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر در بین افراد زیر  01سال براساس سطح درآمد کشورها
مقاله ی مهمی که در نوامبر سال 2110ازطرف سـازمان جهـانی بهداشـت منتشرشـد ،هشـدار دهنـده بـود .درایـن
نوشته،کاه مرگ ومیرکودکان زیر  2سال تا  2درصد و افزای مرگ و میرناشی از بیمـاریهـای غیرواگیـر ،از25
درصد در سال  2112به  05درصدکل مرگ ومیرها درسال  2131گزارش شده بود .همچنین افزای قابل توجهی
درمرگ و میر ناشی از ایدز از  2/3میلیون به  0/2میلیون در سال و افزای مرگ و میر مـرتبط بـا دخانیـات از 2/2
میلیون به  3/3میلیون در سال طی سالهای  2112تا  2131پی بینی شد( . 2به دلیـل کنتـرل بهتـر بیماریهـای
واگیر و امید به زندگی باالتر در کشورهای با درآمد باال ،سهم مـرگ و میـر بیماریهـای غیرواگیـر در ایـن کشـورها
بیشتر از کشورهای با درآمد کم و متوسط بود اما میزان مرگ استاندارد شده سنی 1بیماریهای غیرواگیر به مراتـ
در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشتر بوده است.
بر اساس روش سـازمان جهـانی بهداشـت بـرای مطالعـه بـار بیماریها ،شاخص سالهای عمر تطبیـق شـده بـرای
نـاتوانی ، (DALY)2پیامـدهای کـشنده و غیرکشنده بیماریها و آسیبها را در قال یک عدد خالصه کرده و
Age-standardized rates
Disability-Adjusted Life Years
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مشتالت سالمت جوامع را به صـورت کمـی بیـان مـینمایـد .این شاخص مجموي سالهای عمر از دست رفته به
علت مرگ زودرس (YLL) 1و به علت نـاتوانی ناشـی از بیمـاریهـا و صـدمات (YLD) 2را انـدازهگیـری میکند.
مطالعه جهانی بار بیماریها نشان داد بین سـالهای  1551تـا  2111در ایـران گـذار سـالمت 3همچنـان بـه سـمت
بیماریهای غیر واگیر است (شتل. 2 ،1

شکل  -1ت)ییر رتبه بار بیماریهای مختلف در مردان ایرانی از سال  1551تا  :2111احراز رتبههای نخست
توسط بیماریهای غیر قابل انتقال مشهود است.

1

Years of Life Lost due to premature mortality
Years Lived with Disability
3
Health transition
2
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بر اساس نتایج این مطالعه  00/2%از  321،312مـرگ در ایـران مربـوط بـه بیماریهـای غیـر واگیـر بـوده اسـت و
بیماریهای قلبی عروقی به تنهایی بی از  22%مرگ و میر را شامل بوده است .این مطالعه نشان داد سه رتبـه اول
 DALYدر ایران برای مردان به ترتی بیماریهای ایستمیک قلبی ،حوادث جادهای و کمر درد و بـرای زنـان بـه
ترتی کمر درد ،اختالل افسردگی اساسی و بیماریهای ایستمیک قلبی است .درکل سیمای سالمت و بیمـاری در
ایران از نمای قدیمی غلبه بیماریهای واگیردار ،مرتبط با بارداری و زایمان ،حول زمان تولد و کمبودهای ت)ذیهای به
سمت بیماری های غیرواگیر و سوانح و حوادث گذار کرده است .شتلهای  3و  2به ترتیـ علـل مـرگ و ترتیـ
 DALYرا در زنان و مردان ایرانی در سال  2111نشان میدهد (. 0

شکل  -2ت)ییر رتبه بار بیماریهای مختلف در زنان ایرانی از سال  1551تا  :2111احراز رتبههای نخست توسط
بیماریهای غیر قابل انتقال مشهود است.

مقدمهای بر اپیدمیولوژی بیماریهای غیر قابل انتقال 10 /

شکل  -3علل اصلی مرگ در مردان ایرانی در سال 2111

شکل  -4علل اصلی مرگ در زنان ایرانی در سال 2111
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کاه باروری ،افزای سنی جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر از دالیل عمده ای است که بر روی ت)ییر سـیمای
سالمت ایرانیان اثرگذار بوده است .طی سه دهه گذشته نرخ باروری از  0/2به  1/5درصد و سهم شهرنشینی از 20%
به  01%رسیده و میانه سنی جمعیت  11سال افزای یافته است ( . 0از عوامل مهم دیگـری کـه بـه تـازگی مـورد
توجه قرار گرفته ،افزای حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ است که می تواند با کاه دسترسی به آموزش ،ت)ذیـه
مناس و خدمات بهداشتی درمانی ،کاه فعالیت بدنی و افـزای جـرم و جنایـت بـر روی افـزای عوامـل خطـر
بیمایهای غیرواگیر و سوانح اثر بگذارد ( . 0همچنین نشان داده شده است که عالوه بر عوامل خطر معمـول مربـوط
به ت)یر سبک زندگی (کاه فعالیت بدنی و زیادهروی در مصرف چربیها ،گوشت ،شتر ،نمک و مصـرف دخانیـات
همراه با زندگی پر استرس برخی فاکتورها در ابتدای زندگی ،مانند عدم ت)ذیه کـافی از شـیر مـادر و افـزای وزن
زیاد در دوران کودکی ،و ت)ییرات اپی ژنتیک در طی زمان میتواننـد در افـزای بـروز بیماریهـای غیرواگیـر مـوثر
باشند (. 3
عملترد علم اپیدمیولوژی در شناخت و کنترل بیماریهای غیرواگیر به اندازه بیماریهای واگیر شناخته شـده نیسـت.
یتی از علل عدم استفاده از ظرفیتهای اپیدمیولوژی در پیشگیری از بیماریهـای مـزمن عـدم آشـنایی مـدیران و
سیاستگذاران حوزه سالمت از عملترد اپیدمیولوژی در این زمینه است .دانـ نعـوه جمـع آوری داده هـا ،آنـالیز،
تفسیر نتای ج و انتشار آنها در مطالعات اپیدمیولوژیک بیماریهای غیرواگیر مـی توانـد در سـه سـطح یـافتن مشـتل،
یافتن برنامه مناس برای حل مشتل و ارزیابی برنامه ،بسیار کمک کننده باشد ( . 5اپیدمیولوژی توانایی آن را دارد
تا بیماریها را قبل از اینته علت آنها به خوبی شناحته شود کنترل نماید ،مانند آنچه کـه بـرای کنتـرل بیماریهـای
عفونی اتفام افتاد مانند کنترل وبا توسط جان اسنو در لندن (. 11
برخی نکات در اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر
بیماریهای غیرواگیر دارای ویژگیهای خاصی به شرح زیر هستند:
 .1عدم وجود یک عامل بیماریزای مشخص و تنها
 .2چند عاملی بودن با عوامل خطر متعدد یا چندگونگی عوامل سب شناسی .عوامـل درگیـر ایجـاد بیمـاری
متعدد است و تأثیرهای متقابل آنها گوناگونمیباشد .ممتناست دوعامـل تأثیرهـایمتقابـل افزودنـی یـا
تجمعی (مانند سیگار و مواجههی ش)لی با مواد شیمیایی در ایجاد سرطان مثانـه  ،یـا هـمافزایـی (ماننـد
سیگار و مواجههی ش)لی با پنبهی نسوز بر سرطان ریه داشته باشند.
 .3دورهی پنهانی طوالنی (فاصلهی طوالنی بین نخستین مواجهه و بروز بیماری
 .2شروي نامشخص بیماری (نا مشخص بودن مرز بین وضعیت طبیعی و بیماری
 .2تأثیر متفاوت عوامل بر بروز و دورهی بیماری (برای مثال طبقـهبنـدی اجتمـاعی بـاال در شـروي سـرطان
پستان یک عاملخطر و پس از تشخیص یک عامل افزای بقا است
بسیاری از بیمارانی که به بیماری غیرواگیر مبتال هستند ،هنگامی برای درمان مراجعـه مـیکننـد کـه قابـلدرمـان
نیستند و به ناچار برای مدتی طوالنی تعت درمان عالمتی و توانبخشی قرار میگیرند (پیشـگیری مرحلـهی سـوم .
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کوش برایدخالت به موقع در سیر طبیعی بیماری غیرواگیر تنها شامل غربالگری برای شناخت بیماری در مراحل
اولیه (پیشگیری مرحله ی دوم نیست ،بلته بیشترین توجه به جلوگیری از پیدای بیمـاری (پیشـگیری مرحلـهی
اول معطوف است .توجه به پیشگیری مرحلهی اول ،مسألهی شـناختعلـل ایجـاد کننـدهی بیمـاریهـا را مطـرح
میکند و درنتیجه الزم است که روشهایی برای شناسایی عوامل خطرزا و مراحل پی اولیهی این بیماریها مـورد
توجه قرار گیرد.
برای هر بیماری غیرواگیر میتوان با طرح هفت پرس اصلی به مطالعهی عوامل سب شناختی و روشهـایکنتـرل
آن از دیدگاه اپیدمیولوژی پرداخت(: 11
1ـ بزرگي مسأله يا فراواني بيماري چقدر است؟
الف ـ میزان بروز به تعداد موارد جدید طی یک دورهی معین تقسیم بر «تجربـهی شـخص ـ زمـان» جمعیـت
)شخص ـ سال اتالم میگردد .در عمل میزان بروز به تعداد موارد جدیـد یـک بیمـاری کـه طـی یتسـال در یـک
جمعیت مشخص روی میدهد ،گفته میشود .برای بسیاری از بیماریهای غیرواگیر بهعلت فقدان میزانهای بروز از
میزانهای میرایی استفاده میشود.
ب ـ بروز تجمعی عبارت است از احتمال یا خطر ابتال به یک بیماری طی یک دورهی زمانی معین .ایـن میـزان
بینصفر تا یک ت)ییر میکند .مثال :خطرابتالی یک زن در طول زندگی به سرطان پستان (در آمریتا معادل 12/5
درصد یا حدود 1به  3است .نعوهی دیگر بیان این مطل آن است که یک دختر کـه امـروز متولـد مـیشـود 12/5
درصد احتمال آن را خواهد داشت که درطول زندگی به سرطان پستان دچار شود.
ج ـ شیوي بیماری به معنی تعداد موارد موجود بیماری تقسیم بر کل جمعیت است .شیوي تعـت تـأثیر بـروز و
دورهی بیماری است .ارزش بروز برای مطالعهی عوامل سب شناختی و کاربرد شیوي برای پی بینی و برنامـهریـزی
خدمات است.
 -2تغييرهاي رويداد (وقوع) آن در جمعيت چگونه است؟
میزانهای بیماری در گروههای مختلف (سنی ،جنسی ،و غیره جمعیت ممتن است متفاوت باشد .به ایـن پرسـ
بامقایسهی بروز یا خطر بیماری در بین گروههای مختلف جمعیت پاسخ داده میشود .هرگاه نسبت میزانهای بـروز
در دو گروه رابه دست آوریم ،آن را نسبت میزان 1میگویند که یک سنج از همبستگی است .نسبت بروز تجمعی
یا خطر در دو گروه ،نسبت خطر 2یا خطر نسبی 3نامیده میشود .برای مثال میزانهای بروز سرطان پستان در زنـان
 31تا  32ساله و  01تا 02ساله را اگر بهترتی  20/1و  212/3در صدهزار نفر در نظر بگیـریم ایـن نسـبت معـادل
 12/5خواهد بود و به عبارت دیگر میتوان نتیجهگرفت که بیماری حدود  12برابر در زنان  01تا  02ساله بیشتر از
زنان  31تا  32ساله است.

1
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3
Relative risk
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میزانها را میتوان برای مقایسه تفریق نمود و به جای نسبت میزانها ،اختالف میزانها 1را به دست آورد .در مثـال
فوم( ،در صدهزار نفر در سال  .212/3-20/1=303/2ایـن رقـم از نظـر بهداشـت عمـومی و بـار بیمـاری اهمیـت
بیشتری از نسبتهادارد ،زیرا قدرمطلق افزای بار افزوده به علت یک عامل را نشان میدهد.
 3ـ تفاوت آمار بيماريدر مناطق مختلف چقدر است؟
مقایسهی آمار بیماری برحس مناطق مختلف ج)رافیایی میتواند به علتیابی و روشهای کنترل کمک کنـد .ولـی
در این مقایسهها باید به دو نتته توجه نمود:
الف ـ دقت اطالعات گردآوری شده :هرچند اطالعات مربوط به مناطق کوچتتر و جمعیتهای معدودتر ممتن
استدقیقتر باشد ،ولی در طول زمان نوسانهایی دارد که دقت آن را مورد شک قرار میدهـد .بنـابراین بهتـر اسـت
تعداد موارد را با افزای طول زمان افزای دهیم.
ب ـ قابل مقایسه بودن جمعیتهای مناطق مختلف :همانگونه که دیدیم میزان بروز سـرطان پسـتان در زنـان
پیر بسیار بیشتر از زنان جوان است .بنابراین ،میزانهای بیشتر در یک منطقه ممتن است تنها به دلیل پیرتر بـودن
جمعیت آن منطقهباشد .برای مقایسهی دقیقتر بهتر است از میزانهـای اختصاصـی سـنی یـا میـزانهـای تطبیـق
شدهی سنی که ادغام میزانهایاختصاصی متعدد در یک میزان واحد است ،استفاده کنیم.
 4ـ براي مطالعهي سببشناختي و كنترل بيماري از چه نوع مطالعههايي ميتوان استفاده كرد؟
مطالعههایمورد استفاده در زمینهی بیماریهای غیرواگیر را میتوان به دو دستهی عمده تقسیم نمود:
الف ـ مداخلهای (از نوي کارآزماییهای شاهددار تصـادفی شـده : 2کـه معتمتـرین شـواهد را در بـین همـهی
روشهای اپیدمیولوژی برای تأثیر یک عامل یا روش بر روی یک بیماری فراهم میآورد.
ب مشاهدهای :در اینگونه مطالعهها پژوهشگران به عنوان ناظر عمل میکنند و اجازه داده میشود کـه فراینـد
عاملخطر یا بیماری بدون مداخلهی پژوهشگر سیر خود را طی کند.
 5ـ چگونه ميتوان از اعتبار نتايج مطالعهها مطمئن بود؟
هیچ مطالعهای بدون خطا نیست و استنتاجهایی که توصیف میشوند ،هرگز به طور کامـل معتبـر نیسـتند .دو نـوي
خطایاصلی که در استنتاجهای پژوه مداخله میکنند ،خطای تصادفی و خطای منظم هستند .خطـای تصـادفی
نتیجهی غلط ناشی از شانس است .خطاهای منظم نتیجهی غلط بهعلت سوگرایی است(. 12
در مطالعههای مربوط به علیت ممتن است نسبتهای خطر به دست آمده با اثر مشـاهده شـده همخـوانی نداشـته
باشد .این امر ممتن است به دالیل زیر باشد :وجود عوامل مخدوش کننـده ،سـوگرایی انتخـاب (نمونـه ،مـوارد ،یـا
شاهدها  ،سوگرایی اطالعات (طبقهبندی مواجهه با بیماری  ،و سوگرایی یادآوری (در مطالعههای مورد ـ شاهدی .

1
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 6ـ رابطهي علي چگونه اثبات شود؟
1

روابط به دست آمده از طریق مطالعههای اپیدمیولوژی ممتن است مورد شک واقع شوند .معیارهـای برادفوردهیـل
بهعنوان یک فهرست بررسی )چک لیست( برای اثبات روابط علی مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از :قدرت
رابطه ،ثبات رابطه ،ویژگی رابطه ،ترتی صعیح زمانی (معلول بعد از علت  ،وجـود رابطـهی مقـدار ـ پاسـخ ،وجـود
شواهد مشابه (در شرایط دیگر توسط عامل بیماری ایجاد شده  ،انطبام با دان موجود ،شواهد تجربـی و مشـابهت
(سایر عوامل مشابه ،بیماریهای مشابه ایجاد کرده است .
 7ـ چه ميزان از ابتال و ميرايي را ميتوان از طريق مداخله كاهش داد؟
الف خطر منتس (مواجهه میزانی است که از طریق آن ،مقدار بیماری را که از طریق حذف مواجهه میتوان
کاه داد ،معاسبه نمود.
 -1خطر نسبی
خطر نسبی

ب خطر منتس

= خطر منتس (مواجهه یافته

جمعیت یعنی سهمی از بیماری در کل جمعیت که نتیجه مواجهه است .نعوهی معاسبه آن

چنین است:
)Pe(RR-1
)1+Pe(RR-1
 :Peسهم جمعیت که با عامل مواجه شده :RR ،خطر نسبی
مراقبت در بیماریهای غیرواگیر
درحال حاضر مراقبت اپیدمیولوژی به معنی گـردآوری ،تجزیـه ،تعلیـل و تفسـیر مـنظم دادههـای بهداشـتی الزم
برایبرنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی خدمات بهداشت عمومی است .این فعالیتها بایـد بـا انتشـار مـنظم و بـه هنگـام
دادهها برایمخاطبان مناس ادغام گردد .حلقه آخر درزنجیرهی مراقبت ،اعمالیافتـههـای مراقبـت در برنامـههـای
پیشگیری از بیماری و ارتقای بهداشت است (شتل . 13( 0
منابع اطالعات
منابع اطالعات متعدد میتواند برای مطالعهی بیماریهای غیرقابل انتقال مورد استفاده قـرار گیـرد .مهمتـرین ایـن
منابع به قرار زیر است:


آمار حیاتی (اطالعات ثبت شده در هنگام تولد ،مرگ ،ازدواج و غیره



مراکز ثبت بیماریهای غیرواگیر (مانند ثبت سرطان ،ثبت ستته قلبی ،ثبت مسمومیت ها در کشور



نظامهای گردآوری اطالعات اداری (مانند پرونده های بیمارستانی
Bradford Hill

1
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مراقبتهای دیدهوری (برای مثال ثبت حوادث در یک متان و زمان مشخص
غربالگری در سطح ملی و منطقهای (مانند غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در کشور
1

(مانند بررسـی عوامـل
انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در سطوح ملی و منطقه ای شامل انجام پیمای
خطر بیماریهای غیرواگیر در کشور بر اساس پروتتل سازمان جهـانی بهداشـت  STEPSو مطالعـات
همگروهی مبتنی بر جمعیت ( 2مانند مطالعه قند و لیپید تهران

شکل  -6زنجیرهی مراقبت بیماری غیرواگیر
کنترل بیماریهای غیرواگیر
غربالگری افراد جامعه برای بیماریهای غیرواگیر ،به ویژه در گروههای پرخطر ،امروزه به عنوان روشی که مـیتوانـد
بیماری را در مراحل اولیه و قبل از بروز هیچ گونه شـواهد و عالیمـی تشـخیص دهـد ،مـورد توجـه قـرار گرفتـه و
نویدبخ کاه شیوي و بروز این بیماریها است ( . 12اقدامهای مربوط به کنترل بیماریهای غیرواگیر میتوانـد
در سه سطح فرد ،نظام ،و جامعه به اجرا در آید ( . 12البتهاقدامهای انجام شده در زمینـهی فـرد و نظـام بـه طـور
معمول ادغام شده است .این اقدامها میتواند منادی پیشگیری از بیماری ،تشـخیص زود هنگـام ،و درمـان یـا اداره
(چارهسازی باشد .اکثر اقدامهای مداخلهای پیشگیرانه در جهت ت)ییر رفتارهای خطرساز و متمرکـز بـر فـرد اسـت
(کاه مصرف دخانیات ،التل و رفتارهای خطرآفرین  .اقدامهای متمرکز بر افراد میتوانددر زمینههـای غربـالگری،
بیماریابی ،درمان به موقع و نیز کاه عوارض بیماریها از طریق آموزش فردی یا گروهی باشد.
شناخت افراد پر خطر برای ابتال به بیماری ،از اهداف اصلی در سطح اول پیشگیری است تـا اقـدامات الزم از جملـه
ت)ییر سبک زندگی و یا درمان های دارویی برای این افراد آغاز گردیده و از بروز بیمـاری جلـوگیری شـود .بهتـرین
Survey
Population-based cohort studies
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شیوه برای شناخت افراد پرخطر ارزیابی خطر کلی هر فرد است که بر اساس معاسبه خطر وقـوي بیمـاری بـر پایـه
مقادیر عوامل خطر مختلف وی حاصل می گردد .تابع خطر فرامینگهام1برای بیماریهای قلبـی عروقـی ،اولـین مـدل
آماری ارائه شده برای حصول چنین نتیجه ای است و برنامه های راهنمـای درمـان 2در دنیـا بـرای معاسـبه خطـر
بیماریهای قلبی عروقی از این تابع سود بردهاند( . 10براساس این مدل آماری و بر پایه مقادیر عوامل خطر (سـطوح
قند خون ،فشار خون ،کلسترول ،مصرف سیگار و سن و جنس برای هر فرد امتیازی در نظـر گرفتـه شـده و خطـر
وقوي بیماری قلبی عروقی در  11سال آینده معاسبه می گردد( . 10اعتبار این مدل آماری در مطالعه قند و لیپیـد
تهران تعیین شده است که بر اساس آن این مدل عملترد نسبتا مناسـبی دارد امـا در زنـان در میـزان هـای خطـر
متوسط ،خطر را کمتر از واقعیت برآورد می نماید و نیاز بـه تصـعیح دارد( . 13اخیـرا مـدل جدیـدتری بـر اسـاس
مطالعات کوهورت آمریتا توسط انجمن قل آمریتا ) (AHAو کـالج کـاردیولوژی آمریتـا ) (ACCمنتشـر شـده
است که این مدل کارآیی نسبتا بهتری در جمعیت ایرانی داشته است( . 15اقدامهایی که در سطح نظامهـا و بـرای
ت)ییر از طریق نظام انجام میگیرد ،میتواند به صورت سیاستگذاری ،ت)ییر عوامل اقتصادی ،قـوانین ،بیمـه ،و غیـره
باشد .اقدامهای مداخلهای در سطح جامعه بیشتر با هدف رفع ریشهای مشتلهـا در سـطح وسـیع (بـه طـور مثـال
کاه فاصلهی طبقاتی و رفع فقر و بیسوادی عمل میکند و مشارکت تمام افراد جامعـه را بـه صـورت هماهنـ
میطلبد.
برنامههای بررسی و پیشگیری بیماریهای غیرواگیر در جمهوری اسالمی ايران
در جمهوری اسالمی ایران برنامه های موثر برای شناخت ،پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیـر از سـال 1302
آغاز شد .اطالعات اولیه نشانگر شیوي بسیار باالی بیماریهای عمدهی غیرواگیر و عوامل خطرساز آنها بـود .اولـین
برنامهی کشوری بیماریهای غیرواگیر با مطالعه ی مشترک وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت ،بنیانگذاری و
شبتهی ملی پیشگیری و کنترل دیابت برنامهریزی شد.این برنامه در شبتههای بهداشتی درمانی منتخـ در اکثـر
استان های کشور در حال اجراست .دومین برنامه« ،مطالعه ی قند و لیپید تهران» است که از سال  1300طراحی و
بین سالهای  00تا  05جهت شناسایی عوامل خطرساز (ریسک فاکتورهای بیماریهای غیرواگیـر در جمعیتـی از
شرم تهران اجرا گردید و مرحلهی مداخله جهت ت)ییر در شیوهی زنـدگی از سـال  1331آغـاز شـده اسـت (. 21
پروژهی «قل سالم» اصفهان نیز از سال  1305به صورت مدون در دو شهر اصفهان و نجفآباد انجـام شـده و اراک
به عنوان شهر شاهد در نظر گرفته شده است ( . 21ازجمله مطالعات کوهورت بزرگ کشور که برای شناخت عوامل
خطر ییماریهای غیرواگیر طراحی شده است ،مطالعه کوهورت گلستان می باشد که با هدف شناسایی عوامـل خطـر
سرطانها و سایربیماریهای مزمن شـایع در منـاطقی بـا بـروز بـاالی سـرطانهای دسـتگاه گـوارش در ایـران یعنـی
شهرستانهای گنبد و کالله واقع در استان گلستان در سال  1332شروي شده است ( . 22همچنین مطالعه کوهورت
شاهرود برای شناسایی علل بیماریها و اختالالت چشمی در سال  1332آغاز شـده اسـت( . 23مطالعـات کوهـورت
Framingham Risk Function
Clinical guidelines
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جدیدتری نیز برای درک بهتر بیماریهای غیرواگیر در کشور راه اندازی شده و در حال اجرا می باشد که از آن جمله
می توان به کوهورت سالمت و سالمندی امیر کال ( ، 22کوهورت کرمان ( 22و کوهورت سالمت سالمندی بوشـهر
اشاره نمود( . 20همچنین مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر جمعیت بالغ ایران (پرشین در  11استان کشور در حال
طراحی و اجرا است که طراحی واحد این مطالعات در مناطق مختلف کشور به شناخت هرچه بهتر توزیـع و عوامـل
خطر مرتبط با بیماریهای غیرواگیر در کشور کمک شایانی خواهد نمود (جدول . 1
جدول  -1مطالعات کوهورت (همگروهی در ایران
سال شروع

عنوان طرح
شبته ملی پیشگیری و مراقبت بیماری دیابت
مطالعه قند و لیپید تهران
مطالعه قل سالم اصفهان
مطالعه قل سالم خلیج فارس
مطالعه کوهورت گلستان
برنامه مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر کشور
مطالعه هم گروهی چشم پزشتی شاهرود
کوهورت کرمان
کوهورت سالمت و سالمندی امیر کال
کوهورت سالمت سالمندی بوشهر
مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر جمعیت بالغ ایران (پرشین

1302
1300
1305
1331
1332
1333
1330
1333
1351
1352
1353

برنامه مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر کشور در سال  1333و با همت دانشگاههای علوم پزشتی کشـور
آغاز شده است ( . 20در این برنامه از رویترد گام به گام سازمان جهانی بهداشت به مراقبت عوامـل خطـر بیمـاری
های غیر واگیر استفاده شده است.این برنامه تا کنون در  2مرحله در سطح استانی ( 1330 ،1330 ،1332 ،1333و
 1333و در  1مرحله (در سال  1351در سطح کشوری انجام شده است .
در حال حاضر ،جهت مراقبت های بهداشتی هرچه بهتر بیماریهای غیرواگیر و ادغام این مراقبت ها در مراقبت های
اولیه سالمت ) ،1(PHCدر ادامه تعول ساختاری درنظام بهداشتی ،برنامه  2IRAPENطراحی و اجرای آزمایشـی
آن در  2شهرستان درسطح کشور ( نقده از استان آذربایجان غربی ،مراغـه از اسـتان آذربایجـان شـرقی ،شهرضـا از
استان اصفهان و بافت از استان کرمان به مرحله اجرا در آمده است .ایـن برنامـه در راسـتای مجموعـه مـداخالت
Primary Health Care
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پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت ( PENتدوین گردیده است ( . 23در این برنامه در خانه های بهداشت و پایگاه
های سالمت ،میزان احتمال خطر  11ساله بروز حوادث قلبی -عروقی جمعیـت هـدف برنامـه حتـی در زمـانی کـه
عالمت دار و بیمار نیستند تعیین میگردد و متناس با میزان احتمال خطر به دست آمده اقداماتی برای پیشـگیری
از بروز بیماری صورت میپذیرد .عالوه بر آن در زمینه بیماریهای سرطانی(روده بـزرگ ،پسـتان و دهانـه رحـم و
آسم نیز اقداماتی در جهت تشخیص و مداخالت زود هنگام انجام می گردد.
بررسیهای انجام شده در کشور به ویژه مطالعات بزرگ همگروهی 1و مراحـل مختلـف مطالعـهی کشـوری عوامـل
خطر بیماریهای غیرواگیر ،شیوي باالی بیماریهای عمده ی غیرواگیر و عوامل خطرساز آن را نشان میدهد(جدول
 . 1با توجه به افزای بار بیماریهای غیرواگیردار و نیز هزینه های بهداشتی -درمانی کـه بـا ایـن ت)ییـرات ایجـاد
خواهد شد باید بدنبال پاسخ به این سواالت باشیم :
کشور ما در سال 2131در زمرهی کدام یک از کشورها خواهد بود؟ آیا در ردهی کشورهای با درآمد پـایین خـواهیم
ماند یا به گروه کشورهای با درآمد متوسط خواهیم پیوست؟ این پی بینی مطابق با گزارش بانـک جهـانی خواهـد
بود یا عوامل دیگری که ناشی از برنامهریزیهای صعیح و جه های اقتصادی مناس است ،در کشـور رخ خواهـد
داد .سرانهی اندک بهداشت و درمان در کشور ما ناشی از درآمد سرانهی پایین و نیز پایین بـودن سـهم بهداشـت و
درمان از بودجه کل کشور است که ارایهی خدمات بهداشتی ـ درمانی و نیز موضوي بیمهی سـالمت مطلـوب بـرای
آحاد مردم را دچار اشتال کرده است .برای حل این مشتلها ،نگـرش ژرف و کارشناسـانه بـرای برنامـهریـزیهـای
آیندهی بهداشت و درمان کشور و استفاده از روشهای پیشگیری نوین ضروری است (. 15
سندرم متابولیک
سندرم متابولیک مجموعه عوامل خطری است که ایجاد بیماریهای مـزمن غیرواگیـر را بـه دنبـال خواهـد داشـت و
می توان از آن به عنوان شاخص واحدی برای خطر ابتال به بیماریهای مزمن استفاده نمود .سندرم متابولیـک اولـین
بار توسط «ریون» با نام سندرم  Xمطرح شد .او مجموعه اخـتالالت متابولیـک شـامل هیپرانسـولینمی ،اخـتالالت
تعمل گلوکز ،پرفشاری خون ،کاه  HDLو افزای تری گلیسرید سرم را در این سندرم منظور نمـود .بـا وجـود
این ،باید توجه کرد که سندرم متابولیک وضعیتی است با اتیولوژی مبهم و تظاهرات بالینی متعدد ،بنابراین ،تعریـف
این سندرم بر اساس اتیولوژی و پاتولوژی امتان پذیر نیست ،به همین جهت این سـندرم فقـط بـر اسـاس فنوتیـ
تعریف میشود ( . 25پی از این برای بزرگساالن حداقل چهار تعریف از سندرم متابولیک وجود داشت که توسـط
پانل مجرب تعریف ،ارزیابی و درمان هیپرکلسترولمی در بال)ین ،(ATP III) 2سازمان جهانی بهداشت )، (WHO
فدراسیون بینالمللی دیابت ،(IDF) 3و انجمن آندوکرینولوژیستهای بالینی آمریتـا (AACE) 2ارایـه شـده بـود.
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انجمن قل آمریتا (AHA) 1و انستیتوی ملی قل  ،ریه و خون (NHLBI) 2در سال  2112ضمن تاییـد تعریـف
سندرم متابولیک توسط  ،ATP IIIمیزان گلـوکز ناشـتای غیرطبیعـی را از  111بـه  ≥ 111 mg/dLت)ییـر داد
( . 31در سال  2115مجموعه ای از این سازمانها بر یک تعریف واحد برای سندرم متابولیک به توافـق رسـیدند .بـر
این اساس نقاط برش مشخصی برای تعریف اجزای این سندرم مشـخص شـد ( 121 mg/dlبـرای تـریگلیسـرید،
 21 mg/dlو  21به ترتی در مردان و زنان برای  HDLکلسـترول 131 mmHg ،و  32بـه ترتیـ بـرای فشـار
خون سیستول و دیاستول و  111 mg/dlبرای قند خون ناشتا  .شاخص دور کمر ،مقرر گردید با توجه بـه تفـاوت
نقاط مختلف دنیا از نظر چاقی مرکزی ،نقطه برش برای این مت)یر در هر منطقه از دنیا با توجه به مطالعـات همـان
منطقه مشخص گردد .سندرم متابولیک به داشتن سه مورد یا بیشتر از عوامل خطر ذکـر شـده ،اطـالم گردیـد .در
ایران ،بر اساس مطالعات انجام یافته بر روی داده های حاصل از مطالعات مراقبت عوامـل خطـر بیمـاری هـای غیـر
واگیر کشور و نیز مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران ( ، 31-32طی اولین نشست کمیته ملی چـاقی ،نقطـه بـرش
 51و  52سانتی متر دور کمر در هر دو جنس به ترتی برای افراد در معرض خطر و افراد پرخطر از نظر بیماریهای
قلبی عروقی درنظر گرفته شد ( 32و بر این اساس در تعریف سندرم متابولیک از نقطه برش  52سانتی متر در هـر
دو جنس استفاده گردید (. 30
در مورد تعریف سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان اتفام نظر وجود ندارد .تعاریف سـازمان جهـانی بهداشـت و
 ATP IIIبا ت)ییراتی برای پژوه های سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان پیشنهاد شدهانـد .بـا وجـود ایـن،
حداکثر و حداقل های مطلوب برای عوامل خطر سندرم متابولیک در کودکان نامشخص و نامطمئن است .شایان ذکر
است که نیمی از نوجوانانی که در یک زمان با یتی از تعاریف  ،ATP III ،IDFیا تعریف ت)ییـر یافتـه ، ATP III
کودکان دچار سندرم متابولیک هستند ،در پیگیری بعدی فاقد مشخصـههـای کـافی بـرای تشـخیص ایـن سـندرم
خواهند بود.
شیوي سندرم متابولیک در دنیا و در بال)ین بر اساس تعاریف مختلف متفاوت و از  0تا  23درصد گزارش شده است.
افزای چاقی در دهه های اخیر سب افزای شیوي دیابت و سندرم متابولیک شده است ( . 30در ایـران مطالعـهی
قند و لیپید تهران در سال  1303-31نشان داد که در بال)ین بخشی از جامعه تهرانی شیوي سـندرم متابولیـک بـر
اساس تعریف  ATP IIIدر زنان  22و در مردان  22درصد و شیوي کلی استاندارد شده برای سن  33/0درصد بود.
با افزای سن ،شیوي سندرم از  11درصد در دههی  21-25به  01درصد در دههی  01-05سالگی افزای مییابد.
در این بررسی شایعترین مت)یر ،کاه  HDLدر جامعهی تهرانی بود ( . 33پیگیری سه ساله نشان داد که شـیوي
سندرم متابولیک  2درصد افزای یافته است ولی در گروهی تعت مداخله برای اصـالح شـیوهی زنـدگی بودنـد3 ،
درصد کاه یافته است .بر اساس مطالعه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در سال  1332ایـن
شیوي در زنان و مردان  22تا  02ساله به ترتی  23و  25درصد و شیوي کلی استاندارد شده برای سن  32/0درصد
بوده است ( . 31شیوي سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان از  1/2درصد در افراد بـا وزن طبیعـی در تایپـه تـا
American Heart Association
National Heart, Lung, and Blood Institute
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 13/0درصد در بومی های کشور کانادا گزارش شده اما در بیشتر مناطق دنیا ،شیوي سندرم متابولیک در کودکـان و
نوجوانان بین  2-5درصد گزارش شده است .این شیوي بر اسـاس مطالعـه کاسـپین 1در سـال  1333در کشـور 12
درصد گزارش شده است (. 35
عوامل متعددی در اتیولوژی سندرم متابولیک دخالت دارند که اهم آنها عبارتند از مقاومت به انسـولین ،چـاقی (بـه
ویژه چاقی شتمی  ،ناهنجاری های لیپیدی ،اختالل تعمل گلوکز ،پرفشاری خون ،وضـعیت پـی التهـابی ،عوامـل
ژنتیتی ،تاخیر رشد درون رحمی ،روند شهرنشینی سریع ،گذار ت)ذیهای ،بیتعرکی ،عوامـل اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی و استرسهای روانی اجتماعی .در سالهای اخیر پرس هـای زیـادی مطـرح شـده اسـت کـه آیـا سـندرم
متابولیک یک سندرم واقعی است؟ این پرس ها معطوف به نتات مهمی هستند که عمدهی آنها عبارتند از سـندرم
متابولیک تعریف واحدی ندارد ،پی گویی خطر بروز بیماریهای قلبی ـ عروقی و دیابت توسـط سـندرم متابولیـک
بیشتر از اجزای سازنده آن نمی باشد ،درمان سندرم متابولیک متفاوت از درمان اجزای آن نیست و اتیولوژی خـا
و مشخصی که مختص این سندرم باشد ،مشخص نشده است.
با این که حدود  21سال از توصیف اولیه ریون در مورد این سندرم میگذرد ،هنوز اختالف عقیـده در مـورد وجـود
آن به عنوان یک پدیدهی بالینی مستقل وجود دارد .بعضی معتقدند که هر یک از مت)یرهای این سندرم را بایـد بـه
طور مستقل در نظر گرفت و مراقبتهای این سندرم متفاوت از مراقبت هـای دیابـت همـراه بـا سـایر عوامـل خطـر
بیماریهای غیرواگیر نیست .با وجود این ،این سندرم به عنوان مجموعهای از یافتهها که مـیتوانـد توجـه صـاحبان
حرف پزشتی را به اهمیت اختالالت متابولیتی جل نماید ،در پیشگیری و درمان بیماریهای عمدهی غیرواگیـر و
ارتقای سالمت جامعه نق خواهد داشت ( . 21،31در دهه ی گذشته تعداد مقاالت در مورد این سندرم بـه شـدت
افزای یافته است .از سال  2112تا  2112مجموعاً  10231مقالهی پژوهشی با موضوي اصلی سندرم متابولیک بـه
چاپ رسیده و در پایگاه اطالي رسانی پاپمد ) (PubMedثبت شده است کـه  3112عـدد آن بـه صـورت مقـاالت
مروری و متاآنالیز بوده است .افزای شیوي سندرم متابولیک و مت)یرهای آن در شروي هزارهی سوم به میزانی است
که توجه آنی سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشتی کشورهای جهان را به اتخاذ تصمیمات موثر بـرای جلـوگیری از
افزای ناتوانی و مرگ و میر این بیماریها و پیشگیری از کاه طول عمر نسلهای بعدی انسان گوشزد میکند.
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گفـتـار 2
مفـاهیم و کاربـردهای مـدلسـازی در سالمت
دکتر علیاکبر حقدوست

در سال  ، 2115اپیدمی آنفوالنزا در دنیا و ایران باعث نگرانی همه شد و این نگرانی ،سیستم سالمت کشور را برای
مدیریت برنامه ،به شدت به تتاپو انداخت و این سوال پی آمد که رعایت اصول بهداشت شخصی چه میزان
می تواند بار بیماری را بتاهد .پاسخ به این سوال آسان نبود ،یعنی کسی نمیتوانست بدون معاسبه پی بینی کند
که آیا واقعا با شستن مترر دستها ،ممانعت از دست دادن در برخوردهای اجتماعی و عدم حضور فرد بیمار در
جامعه با دیدن اولین عالیم میتوان این همه گیری را مهار کرد؟ برای پاسخ به این سوال مدلسازی انجام و نشان
دادهشد که کمی تدبیر و رعایت اصول بهداشتی ،طول مدت اپیدمی را به اندازهای زیاد خواهدنمود که به پایان
فصل سرما خواهیم رسید و به عبارتی شی تند فزاینده بروز بیماری به اندازهای کند میشود که قله اپیدمی از
فصل سرما خواهد گذشت .این پیام یعنی مدیریت اپیدمی بدون داشتن واکسن موثر ،چرا که در آن زمان واکسن
موثر در دسترس نبود و نگرانی برای بروز یک ط)یان غیر قابل کنترل در اکثر شهرهای ایران جدی بود .شاید همین
یافته ها بارقه امیدی پدید آورد و عزم همه را برای ترغی مردم به رعایت اصول بهداشتی به شدت افزود .البته در
مقاله این مدلساز ی ،سناریوهای مختلف برای شهرهای متوسط و بزرگ کشور طراحی و معاسبات انجام و نشان داد
که سیاستهای اجرایی متفاوت چه تاثیراتی در شهرهای مختلف خواهد گذاشت و در بهترین و بدترین حالتها،
سیستم باید برای چه مشتالتی خود را آماده نماید ( . 1این مثال یک کاربرد از مدلسازی ریاضی در سالمت و نق
کلیدی آن در مدیریت بیمارها است که شرح دادهشد.
برای درک بیشتر این که مدلسازی بیماریها چقدر میتواند مفید باشد ،پرسشهای بیشتری مطرح میشود تا حدود
کاربرد این مبعث بارزتر گردد .با توجه به دان موجود ،تصور نمایید در سالهای آینده میزان بروز سرطانهای
دستگاه گوارش چه میزان ت)ییر میکند و آیا میتوان برای افزای این سرطانها سناریوهای مختلفی را ترتی داد؟
برای کنترل بیماریهای قلبی و عروقی در جامعه ،ممتن است نسخههای مختلفی قابل پیچیدن باشد ،شما به عنوان
یک فرد کارشناس چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتان تتیه بیشتر بر روی افزای فعالیت بدنی مناس تر است یا
کاه مصرف دخانیات؟ آیا اگر بیست درصد مصرف دخالیات کاه و ده درصد فعالیت بدنی افزای یابد نتیجه
مطلوبتر خواهد بود یا برعتس ده درصد دخانیات و بیست درصد فعالیت بدنی ت)ییر یابند؟ کدامیک ارزانتر و
کدامیک موثرتر است؟ آیا می توان سناریوهای مختلفی برای کاه سوءمصرف مواد مخدر طراحی نمود و به شتلی
اثربخشی آنها را برآورد نمود تا بهترین نسخه برای مدیریت این پدیده شوم ارایه نمود .احتماالً با ت)ییرات سریع
فناوری اطالعات در سطح دنیا و کشور ،شتل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی نیز ت)ییر خواهدیافت ،از طرفی
جامعه پیر می شود و عوامل خطر مختلفی مانند تماس به شدت فزاینده با امواج التتروم)نایس ،فعالیت بدنی و رژیم
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غذایی متفاوت و ت)ییرات دیگری از این دست ،بار بیماریها را تعت تاثیر قرار خواهدداد .بر این اساس ساختار
سیستم ارایه خدمت چگونه باید شتل بگیرد که بتواند به بهترین شتل به نیازها پاسخ دهد و برآورد هزینههای
بهداشت و درمان هر یک از بیماریها و تاثیرات عوامل خطر مختلف نیز ممتن گردد و یا یک مسئله دیگر ،چگونه
ممتن است هزینه کلی دیابت در جامعه را برآورد نمود و نشان داد که فعالیت بدنی چه میزان میتواند از طریق
کاه بار دیابت به اقتصاد سالمت جامعه کمک نماید .آیا میتوان سناریوهای مختلفی را ساخت تا تاثیر مداخالت
مختلف را بر بار بیماری دیابت معاسبه نمود و در نهایت بهترین نسخه را برداشت نمود؟
این گونه سواالت کلیدی و پیچیده در مدیریت سالمت و مدیریت بیماریها وجود دارد که به روشهای ساده نمیتوان
پاسخ دقیقی به آنها داد .بر این اساس در سالهای اخیر به خصو دان جدیدی در علوم سالمت به شدت رشد
یافته و جای خود را باز نموده است تا بتواند پاسخگوی این گونه پرسشها باشد .این دان مفهومی به نام مدلسازی
سالمت است و باعث شده که کشورهای مختلف حتی پیشرفته دنیا که زیرساختهای کاملتری دارند نیز به نیاز
فزاینده به این علم پی ببرند و برای توسعه آن ،امتانسنجی نمایند .با توجه به این نیاز ،در این فصل سعی میشود
به صورت فشرده و خالصه ابعاد و انواي مدلسازی در سالمت شرح و کاربردها و معدودیتهای آن بیان شوند.
مفهوم مدل و مدلسازی
با مشاهده دقیق رخدادها ،می توان روابط بین مت)یرهای مختلف را بررسی نمود و نوي و شدت ارتباطات را تبیین
نمود .اگر این مشاهدات تترار شوند ،کمکم امتان ارایه قالبهایی فراهم میشود تا اتفاقات آینده را تبیین و پیشگویی
کرد .این قالبها در صورت کارایی و دقت کافی به مدلهایی تبدیل و از این ابزارها برای پاسخ به سواالت استفاده
می شود .پس مدلها چیزی بی از فرموله کردن روابط بین مت)یرها و شرح سادهتر حوادث و اتفاقات نیستند .با این
تعریف اگر دقیق به علوم مختلف نگاه شود ،تقریباً در تمامی شاخه ها ،قوانین و تئوریها و فرمولها ،مدلهایی هستند
که بشر از طبیعت الهام گرفته است .به عنوان مثال ،نیوتون قانون جاذبه را تبیین نمود ،آیا این قانون چیزی جز یک
مدل ریاضی برای نشان دادن میزان نیرویی است که اجسام و اجرام بر هم وارد میکنند؟ و آیا توصیف اربیتهایی که
التترونها در آنها حرکت می کنند و شیوه شرح ترکی اتمها و مولتولها در شیمی چیزی جز بیان مدلهای ساده
برای توجیه مشاهدات بشر است؟ با این نگاه تقریباً تمام معتوای ط نوین و طبهای متمل و سنتی بر پایه یک
سری مدلها بنا شدهاند و بر اساس مشاهدات و مداخالت انجام شده سعی کردهاند قالبهایی ارایه نمایند تا با باالترین
دقت ممتن فرمولهایی برای کاه خطر ابتال به بیماریها ارایه و موثرترین راههای درمان را پیشنهاد نمایند .پس
در یک کالم ،علم امروزی کاری جز مدلسازی انجام نمیدهد.
اما اگر نخواهیم به این گستردگی صعبت کنیم و صرفاً به معنای خا مدلسازی بسنده کنیم ،میتوانیم دو دسته
مدل در پزشتی و سالمت ارایه دهیم ،مدلهای کیفی و مدلهای کّمی.
 .1مدلهای کیفیکاربردهای وسیعی دارند و در بعضی شاخههای علم پزشتی بیشتر استفاده میشوند .مثالً در
روانشناسی قالبهایی ارایه می گردد تا تاثیر برخوردها و نوي تربیت در کودکی و نوجوانی بر شخصیت افراد در
بزرگسالی تبیین شود .در این تعلیل علمی ،با مشاهده دقیق و متواتر تربیت کودکان و نوي شخصیت ایشان در
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بزرگسالی قالبهایی استخراج و بعد از چک کردن دقت آنها ،مدلها و تئوریهای تربیتی ارایه میشوند .در این نوي
نگاه ،دقت و شدت تاثیرات در قال فرمولهای آماری و ریاضی تنظیم نمیشوند ولی بدون لعاظ نمودن ارتباط
کّمی ،کارایی آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد .از جمله مثالهای دیگرمدلهای کیفی ،میتوان به تعلیلهایی که در
ط سنتی انجام می شود ،اشاره نمود .در واقع مزاجهای مختلف و تبیین عالیم و خصوصیات آنها و ارایه
روشهای خا برای درمان بیماریها بر پایه ایجاد تعادل در بدن بر اساس مزاجها یک نوي قال سازی است که با
مشاهدات متواتر حاصل شده و باز بدون معاسبات ریاضی و آماری فرمولهایی برای درمان ارایه میدهند .چنین
نگاه و توصیه های بهداشتی و درمانی صرفاً معدود به ط سنتی نیست و در ط نوین نیز کاربرد گستردهای
دارد .برخی از انواي مطالعات به خصو مطالعات کیفی نیز انجام میشوند که بتوانند یا نقشههای ذهنی 1را
ترسیم و یا قال از قبل طراحی شده ای را آزمون نمایند .به عنوان مثال اینته نشان دهند چگونه عواملی مانند
فقر ،سواد کم والدین ،ترک تعصیل ،بیتاری و جدایی پدر و مادر و دهها فاکتور دور و نزدیک دیگر باعث
گرای یک جوان به اعتیاد می شود .قال طراحی شده بر اساس مستندات علمی قابل قبول به شتل مدلی
کیفی ارایه میشود و لذا میتوان چنین تعقیقی را مدلسازی کیفی نامید.
 .2مدلهای کّمی اما سعی دارند تا ارتباطات بین مت)یرها را با فرمولهای ریاضی و آماری شرح دهند و با کمیت
بخشی به شدت و جهت ارتباطات ،میزان دقت مدلها را تشریح نمایند .طبیعی است که درک مدلهای ریاضی و
فهم میزان دقت آنها در اکثر موارد سادهتر و روانتر است و لذا در علوم جدید ،مدلهای کّمی بیشتر کاربرد دارند
و حتی در اکثر اوقات وقتی صعبت از مدلسازی میشود اتوماتیک اذهان به سمت مدلهای عددی میرود و
کمتر به مدلهای کیفی توجه میشود اگرچه کاربردهای مدلهای کیفی غیرقابل انتار است.
مدلهای کّمی نیز انواي مختلفی دارند و از زوایای متفاوت ،دستهبندی میشوند .بعضی مدلها ساده هستند و بعضی
دیگر پیچیده ،بعضی آماری هستند و بعضی ریاضی .البته باید تاکید شود که این دستهبندیها نیز مطلق نیستند و
به سادگی و دقیق نمی توان خط برشی بین مدلهای ریاضی و آماری تعیین نمود ولی برای سادگی کار در ادامه
سعی خواهد شد ،توضیعات بیشتری ارایه گردد تا مفهوم مدلهای کّمی بهتر درک شود.
مدلهای کّمی
در مطالعات تعلیلی ،ارتباط بین مت)یرها تعیین می شود ،و شدت اثر با استفاده از روشهای ساده آماری معاسبه
میگردد .مثال مشخص میشود که خطر سرطان معده در یک فرد مصرف کننده مواد مخدر 2 ،برابر فرد غیرمصرف
کنندهاست .این ارتباط توسط مدلهای ساده آماری تعیین میشود و لذا اگر یک چنین مطالعه تعلیلی را مدلسازی
بنمایم اشتباه نترده ایم اگرچه در عمل چنین اسمی برای این مطالعه کمتر استفاده میشود .اما همین ارتباطها،
ممتن است در قالبهای پیچیده تر مورد ارزیابی قرار گیرند و ارتباط ساده دو مت)یره به ارتباطات چند مت)یره
غیرخطی تبدیل شوند .به عنوان مثال ممتن است مشخص شود که سوءمصرف مواد مخدر در زنان خطر سرطان
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معده را  2/2و در مردان  3/2برابر میکند ولی در عین حال طول مدت مصرف نیز نق کلیدی دارد و هر یک سال
افزای در مدت زمان مصرف برای افراد کمتر از  21سال ،خطر را  1/2و در باالی  21سال ،خطر را  1/2برابر
می کند .همچنین همراهی سوءمصرف مواد مخدر با مصرف التل یک اثر سینرژیک داشته و مصرف توامان آنها خطر
را در همه گروههای سنی و جنسی  2/2برابر میکند .مالحظه میفرمایید در این نتیجهگیری ،اثرات متقابل و
غیرخطی مت)یرهای متفاوتی بررسی و برای ساده سازی و البته کّمی نمودن ارتباطات از مدلهای آماری پیچیده
استفادهشده است .چنین تعلیلی به واقع یک مدل پیچیده آماری است .در نگاهی دقیق به آمار تعلیلی ،اسامی
مدلهای مختلفی از جمله رگرسیون خطی ،غیرخطی ،الجستیک ،پواسن ،کاکس و دهها مدل دیگر دیده میشود که
هر یک کاربردهای خا خود را دارد .اما در یک کالم تمام این مدلهای آماری سعی میکنند اثر مت)یرهای مختلف
را بر روی یک مت)یر وابسته بسنجند و شیوه و نوي اثرات و ارتباطات را کّمی نمایند .لذا خروجی این مدلها صرفاٌ به
بیان معنادار بودن آماری 1ارتباطات معدود نمیشود بلته جهت و میزان ارتباطات 2را نیز نشان میدهند .در مقابل
مدلهای آماری ،گاه ارتباط بین مت)یرها با استفاده از روشهای ریاضی تبیین میشوند .برای روشنتر شدن موضوي
مثالی آوردهمیشود .شناسایی تعداد افراد مبتال به  HIVدر جامعه و همچنین معاسبه میزان بروز این عفونت به
سادگی میسر نیست .لذا برای پاسخ به این سواالت ،از مدلهای ریاضی کمک گرفتهمیشود .به عنوان مثال با
دانستن بعضی مشخصهها مانند  1تعداد افراد جامعه که دارای رفتارهای پرخطر هستند و اینته  2به طور متوسط
هر فرد چه میزان رفتار پرخطر دارد و در نهایت  3هر رفتار پرخطر ،چه میزان شانس ابتال را باال میبرد ،میتوان
تعداد بیماران جدید را حدس زد .برای آسانتر شدن فهم این موضوي تصور نمایید در جامعهای  11هزار مصرف
کننده تزریقی وجود داشته باشد که هر یک به طور متوسط  2تزریق مشترک غیر استریل در ماه داشتهباشند ،و
اینته خطر انتقال بیماری در هر تزریق حدود  1/2درصد باشد .اگر ویروس در بین افراد تزریق کننده نسبتا شایع
باشد ،با ضرب این سه عدد در یتدیگر میتوان تخمین زد که احتماال در سال 111،بیمار جدید مبتال به  HIVبه
دلیل این تزریقات ایجاد خواهدشد .در واقع معاسبه این عدد به روش مدلسازی ریاضی صورت گرفته است و از
آنجایی که مدل فقط یک عدد را ارایه میدهد و عدم قطعیتها را در تکتک پارامترهای ورودی در نظر نمیگیرد و
در نتیجه خروجی نیز ثابت است به چنین مدلهایی  deterministicگفته میشود .اما گاه در مدلهای ریاضی
سعی می شود که پارامترهای ورودی را ثابت فرض نتنند و مثال بیان نمایند خطر سرایت ویروس در هر تزریق
مشترک عددی بین  1/3تا  1/0درصد است و البته این عدم قطعیت در سایر پارامترها نیز کّمی میشود .با این
پی فرضها در مدلسازی ریاضی ،خروجی نیز دارای دامنهای از اعداد قابل دفاي بدست میآید و این دسته از مدلها
را که عدم قطعیتها را نیز معاسبه میکنند مدلهای  stochasticمینامند .البته توضیعاتی که از مدلهای ریاضی
ارایه شده ،تنها مثالی از یتی از انواي مدلهای ریاضی بود و انواي این مدلها بسیار وسیع بوده و در مدیریت سالمت
نیز کاربردهای متنوعی دارند .در حال حاضر دان بیوانفورماتیک و ریاضی زیستی 3سعی میکنند شیوه تتثیر ژنها،
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نعوه و زمان و شدت بازخوانی قطعات مخ تلف ژنوم و نعوه و روند جهشهای ژنتیتی را مدلسازی نمایند و با استفاده
از فرمولهای ریاضی قوانینی را در روند تتثیر سلولی کشف نمایند .این روزها کلماتی مانند دادهکاوی 1که به دنبال
کشف ارتباط بین مت)یرهای بسیار زیاد در بانتهای اطالعاتی بسیار بزرگ هستند و یا مفهوم هوش مصنوعی 2و
شبته عصبی 3که به دنبال کشف روشهای ساده و دقیق برای پیشگویی اتفاقات بر اساس پارامترهای ورودی متنوي
هستند به کررات شنیدهمی شود .این مدلها نه تنها در علوم پایه پزشتی مانند فیزیولوژی ،بیوشیمی و ژنتیک کاربرد
وسیع دارند بلته حتی در تشخیص و درمان بیماریها نیز جایگاه خا یافتهاند .به عنوان مثال در تشخیص
سلولهای پی سرطانی در الم های میتروستوپی و یا ضایعات بسیار ریز بدخیمی در عتسهای رادیوگرافی ،هوش
مصنوعی کاربرد بسیارگستردهای یافته است .الگوریتمهایی که این روشهای جدید به کار میبرند بر اساس مدلهای
ریاضی و منطقهای خاصی طراحی میشوند که خود تولید دان بسیار گستردهای در این زمینه کرده است .اما
درنهایت ،در مدیریت سالمت و اپیدمیولوژی بیماریها نیز مدلهای ریاضی همانند مدلهای آماری بسیار کاربردی
شده اند .طراحی سناریوهای مختلف در تعامل عوامل خطر با یتدیگر و شیوه تاثیرگذاری آنها بر بیماریها در جامعه
به دان گستردهای تبدیل و نرم افزارهای متعددی در این خصو ساختهشدهاند که به مدیریت کالن سالمت
کمک میکنند تا قبل از اعمال مداخالت ،ارزیابی بهتر و دقیقتری از واکن سیستم داشته و بهترین شیوه کنترل و
ارتقا سالمت برای بیماریهای مختلف را بر اساس مدلسازی اتخاذ نمایند .با توجه به این توضیعات عمالً میتوان باور
نمود که نق مدلسازیها در سالمت و پزشتی قطعا در سالهای آینده افزونتر خواهدشد و این شاخه علمی رشد
سریعی را تجربه میکند.
منابع
1. Haghdoost AA, Gooya MM, Baneshi MR. Modelling of H1N1 flu in Iran. Archives of Iranian
medicine 2009; 12(6): 533-4

1

Data mining
Artificial intelligence
3
Neural network
2

گفـتـار 3

بـار بیماریهـا در ايـران
دکتر فرشاد فرزادفر

ت)ییرات دموگرافیتی و اپیدمیولوژیتی که در پنج دهه اخیردر بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده است،
توصیفکننده افزای تعداد و نسبت افراد میانسال و مسن و فراوانی بیماریهایی که در این گروههای سنی اتفام افتاده
است ،میباشد .انتقال سالمت نتیجهای از تالشهایی ،جهت بهبود سالمت مادران و کودکان از طریق مراقبتهای اولیه و
ارائه خدمات به مناطق معروم که در نتیجه ،افزای امید به زندگی را به دنبال دارد ،است ( . 1هرم سنی یک جمعیت
نشان دهنده تاریخ جمعیتشناسی آن جامعه میباشد .همانطور که از ساختار سنی نمای داده شده در نمودار 1
مشخص است ،در ایران در سال  1530گروههای سنی  1تا  5سال ،بیشترین فراوانی جمعیت را به خود اختصا داده
است ،این در حالی است که بیشترین فراوانی در سالهای  2111و  2112به ترتی در گروههای سنی  11تا  15و  21تا
 25سال مشاهده میشود .با استفاده از تست ورتهایم ،1نسبت جوانی جمعیت در ایران قابل سنج است ( . 2در
صورتیته بی از  21%جمعیت جز گروه سنی زیر  12سال باشد آن جمعیت ،جوان تلقی میشود ،که در جامعه ایرانی
طی سالهای  2111 ،1530و  2112این شاخص به ترتی برابر با  33% ،22%و  22%میباشد .در مقابل در صورتیته
حداقل  2%جمعیت جز گروه سنی باالی  02سال باشد ،آن جمعیت سالخورده تلقی میگردد که در جامعه ایرانی طی
سالهای  2111 ،1530و  2112این شاخص به ترتی برابر با  2% ،3%و  0%میباشد .هرم سنی درسال  2112که راس
آن در مقایسه با سالهای دیگر پهن تر شده ،نشان دهنده سالمند شدن جمعیت ایران است.

گروه سنی

جمعیت (واحد 1111 :نفر

نمودار  -1هرم سنی جمعیت ایران در سالهای  2111 ،1530و 2112

Wertheim Test
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پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و پزشتی طی سال های گذشته منجر به ایجاد ت)ییراتی در ترکی جمعیت ایران
شده است .در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ازجمله در ایران ،باتوجه به روند رو به رشد جمعیت
سالمندان بعنوان پیامدی از سیاستهای کنترل موالید ،کاه مرگ  ،بهبود وضعیت بهداشتی کشور و افزای امید
به زندگی مسائلی از قبیل افزای بار بیماریهای مزمن مرتبط با سالمندی ،که نیاز به دریافت سرویسها و خدمات
حمایتی و اجتماعی گران قیمت دارند ،فشار مضاعفی را به نظام سالمت کشور وارد خواهد کرد .به مجموعه
ت)ییرات اپیدمیولوژیک و دموگرافیک ،گذار سالمت 1گفته میشود .در شرایط گذار سالمت نیاز به برنامهریزی
منسجم که منجر به پاسخگویی نظام سالمت به نیازهای جامعه خواهد شد یک ضرورت جدی خواهد بود (. 3
اهمیت برنامهريزی جهت کنترل بیماری
برنامهریزی به صورت تعیین هدف و یافتن بهترین راه برای رسیدن به آن تعریف میشود .نیاز به برنامهریزی از این
مسئله نشات میگیرد که همه سازمانها در معیطی پویا ،مش)ول به فعالیت هستند و در تالشاند تا منابع معدود
خود را برای نیازهای نامعدود و رو به افزای صرف کنند .برنامهریزی شامل مجموعه فعالیتهایی است که در آن
از شتستن اهداف به استراتژیهای کالن و شتستن استراتژیهای کالن به استراتژیهای خرد و از استراتژیهای
خرد به فعالیتها میرسند و سپس اقدام به دستهبندی فعالیتها در راستای تعیین ساختار ،منابع انسانی ،تجهیزات
و منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خواهد بود .با توجه به معدودیت منابع باید برای مشتالتی
برنامهریزی نمود که بیشترین بار را بر جامعه تعمیل میکنند .جهت اتخاذ تصمیمات درست نیاز به اطالعات دقیق
درباره مرگ ،میزان بروز و پیامدهای بیماریها و آسی ها میباشد .بنابراین اولویتبندی مشتالت براساس دادههای
سالمت یتی از کلیدیترین اقدامات در نظام سالمت خواهد بود (. 2
اولويتبندی در نظام سالمت
یتی از وظایف مهم نظام سالمت ،کنترل بیماریهایی است که سالمت افراد جامعه را تهدید مینماید .بدلیل کمبود
منابع و نامعدود بودن تقاضا و نیازهای مردم ،هیچ نظام سالمتی ،حتی در کشورهای ثروتمند قادر نیست که تمامی
نیازها را برآورده سازد .بنابراین نظام سالمت برای موفقیت در کنترل بیماریها ،نیاز به اطالعات صعیح و شناخت
وضعیت موجود جهت تصمیمگیری صعیح درباره اولویتها دارد .با در نظر گرفتن مشخصههایی برای تامین خدمات
سالمت ،اولویتها تعریف میشود .با وجود بار مضاعف بیماریهای واگیر و غیرواگیر ،شاخصی که برای اولویتبندی
استفاده می شود باید هر دو پیامد ناتوانی و مرگ را در برگیرد .برای تعیین منطقی اولویتها نیاز به شاخصهایی
داریم که بطور همزمان بار ناشی از مرگ و بار ناشی از ناتوانی را در کنار یتدیگر معاسبه نماید .مطالعه بار
بیماریها تالشی جهت معرفی روشی برای دستیابی به اولویتهای تندرستی است .تخمین بار بیماریها روشی
کمی است که دادههای حاصل از آن در کنار سایر عوامل تعیین کننده اولویتها به سیاستگذار در شیوه تقسیم
منابع معدود مالی خود ،کمک می نماید .حاکمیت یک کشور وظیفه دارد تا ظرفیت الزم برای تعریف اولویتها را
Health transition
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ایجاد کند ،منابع در دسترس را مدیریت و برنامهریزی و سپس براین اساس اقدام به تامین خدمات الزم برای جامعه
خوی نماید (. 2
اهداف محاسبه بار بیماری
مطالعه بار بیماریها ،رویتردی به منظور توصیف اپیدمیولوژی در مقیاس جهانی ،ملی و فرو ملی است که بهصورت
یک تالش علمی ،نظاممند برای اندازهگیری مقدار نسبی سالمت از دست رفته بدلیل بیماریها ،سوانح و حوادث و
عوامل خطر به تفتیک سن ،جنس و معدوده ج)رافیایی طراحی شده است .این مطالعه فرصتی برای دیدن سیمایی
جامع از سالمت ،مقایسه بیماریها ،آسی ها و عوامل خطر برای سیاستگذاران ،مدیران بخ سالمت ،پژوهشگران
و شهروندان آگاه فراهم میکند .با توجه به نق بارز نتیجههای این مطالعه در اولویتبندی خدمات سالمت ،این
مطالعات اطمینان الزم را به سیاستگذاران میدهد که تخصیص منابع در نظام سالمت بهصورت صعیح انجام شده
است و در نهایت در سطح کالنتر بعنوان نتیجه به آنها اجازه میدهد تا اثرات شرایط مختلف و بیماریهای
گوناگون را که باعث مرگ زودرس و ناتوانی میشود را بررسی و مقایسه کنند .بار بیماریها تمامی شاخصهای
مرتبط با مفاهیم بار بیماری از قبیل DALY3 ، YLD2، YLL1و مرگ را گزارش میکند (. 0
تاريخچه بار بیماری
رویترد مطالعات بار بیماری تالش میکند تا ناتوانی و مرگ را برای تمام علل اندازهگیری نماید .این مطالعات برای
اولین بار در سال  1551توسط بانک جهانی و سپس در سالهای  2111و  2112با استفاده از همان روش بتار
گرفته شده در سال  1551و در سازمان جهانی بهداشت و در نهایت در سالهای  2111و  2113توسط موسسه
سنج و ارزیابی سالمت  (IHME) 2در دانشگاه واشنگتن ایاالت متعده آمریتا با حمایت سازمان جهانی
بهداشت ،بانک جهانی و بنیاد بیل و میلیندا گیتس 2و بهصورت یک کنسرسیوم بین المللی شامل بی از 1111
معقق صورت پذیرفت و برآوردهای آن بهصورت ساالنه به روز میشود (. 0
مطالعه بار جهانی بیماریها 1991
اولین مطالعه بار جهانی بیماریها (GBD) 0به اوایل دهه  1551برمیگردد ،زمانیته بانک جهانی ،مطالعه بار
بیماری را راه اندازی نمود و این مطالعه بعنوان نقطه تعولی در گزارش توسعه جهانی  1553در حیطه بهداشت
نمایان گردید .این مطالعه توسط دکتر موری ،0مدیر کنونی موسسه سنج و ارزیابی سالمت ،که در آن زمان از
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اساتید دانشتده بهداشت دانشگاه هاروارد ،مش)ول به کار بود ،انجام شد و بعنوان جامعترین تالش برای اندازهگیری
نظاممند مشتالت سالمت دنیا در آن زمان بوده است و برآوردها بهتفتیک  110بیماری و  233عارضه (عواق
سالمتی غیرکشنده مرتبط با یک بیماری در قال  3منطقه و  2گروه سنی ارائه شد .این مطالعه تاثیر عمیقی بر
سیاست های بهداشتی و دستورکارها در سراسر دنیا داشت ،بویژه باعث جل توجه به چال های مورد غفلت یا
پنهان مانند بیماریهای روانی و بار حوادث جاده ای در سطح جهانی شد .مقاالت علمی استخراج شده از این
مطالعه بالغ بر  11,111بار مورد استناد قرار گرفتهاند .انجام مطالعه  GBDدر سازمان جهانی بهداشت نهادینه شد
و این سازمان به روز کردن یافتههای این مطالعه را تاکنون ادامه میدهد .در سال  ،1553واحد بار بیماری در
سازمان جهانی بهداشت ایجاد شد تا برآوردهای بار جهانی بیماریها را برای سال های 2111تا  2113بدست آورد
و در گزارشات ساالنه سالمت جهانی منتشر گردد.
مطالعه بار جهانی بیماریها 2111
مطالعه جامع بعدی جهانی بار بیماریها ،آسی ها و عوامل خطر  2111بود که برآوردها را در بازه زمانی  1551تا
 2111همراه با روشهای بتارگرفته شده در قال  0مقاله در سال  2112به چاپ رساند .اوایل مطالعه بطور عمده
توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد و سازمان جهانی بهداشت انجام شد اما مطالعه  GBD 2111زمینه همتاری و
مشارکت حدود  211کارشناس از سرتاسر دنیا در رشته های اپیدمیولوژی ،آمار و دیگر رشته ها در کنار یتدیگر را
فراهم کرد.
 GBD 2111بطور قابل مالحظهای نسبت به مطالعه قبلی  GBDگسترش یافت .این مطالعه با استفاده از
روشهای پیشرفته برای تخمین وزنهای ناتوانی ،برآوردهایی برای  251بیماری و سوانح 00 ،علل خطر1101 ،
عارضه بهتفتیک  21منطقه 21 ،گروه سنی و  130کشور و دنیا فراهم آورد .در سال ،2113بانک جهانی و
پژوهشگران مطالعه  ،GBDگزارشهای منتج از این مطالعه را برای مناطق  0گانه ارائه دادند.
مطالعه بار جهانی بیماریها 2113
با استفاده از  IHMEبعنوان یک مرکز هماهنگی برای یک شبته بین المللی از همتاران  ،GBDتخمینهای روند
زمانی بهصورت ساالنه به روز میشود تا مفیدترین و صعیحترین سیمای سالمت جمعیت در اختیار سیاستگذاران
و دیگر تصمیمگیرندگان قرار گیرد .اولین مطالعه جدید ، GBD 2113 ،روش شناسی ،مجموعه داده و ابزارهای
مورد استفاده در  GBD 2111و برآوردهایی از تمامی علل مرگ ،مرگ بهتفتیک علت ،تعداد سالهای از دست
رفته ،سالهای زندگی همراه با ناتوانی و تعداد سالهای زندگی تطبیق یافته ناتوانی در کشورها بهتفتیک سن و
جنس ارائه میدهد GBD 2113 .برآوردهایی برای  323بیماری 00 ،عامل خطر 1211 ،عارضه برای  133کشور
تهیه کرده است .در ابتدای سال  GBD 2113 ،2112یافتههای خود را در مجموعهای از مقاالت در رابطه با
عناوین دخانیات ،مرگ مادران و کودکان ،اضافه وزن و چاقی ،اچ آی وی /ایدز ،ماالریا و سل ،و علل مرگ منتشر
کرده است .مقاالت بیشتری در مورد پیامدهای غیرکشنده ،تعداد سالهای زندگی تطبیق یافته ناتوانی و عوامل
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خطر در روند چاپ هستند .همتاران مطالعه  GBDهم اکنون بر روی مطالعه بعدی کار می کنند که نتایج سال
 2112را نشان خواهد داد (. 0
مطالعه بار ملی و فرو ملی بیماریها(NASBOD) 1
مطالعه ملی و فرو ملی بار بیماریها تالشی است نظاممند برای کمی سازی اثرات بیماریها ،حوادث و عوامل خطر
بر جمعیت ایرانی در سطح ملی و بهتفتیک استان برای هر دو جنس 21 ،گروه سنی و  251بیماری 00 ،عامل
خطر از سال  1551تا سال  .2113این مطالعه در مرکز تعقیقات بیماریهای غیرواگیر ،پژوهشگاه علوم غدد و
متابولیسم دانشگاه علوم پزشتی تهران با همتاری گسترده مراکز تعقیقاتی کشور و بی از 121پژوهشگر داخلی و
خارجی در حال انجام است (. 3
تعاريف ،مفاهیم و نحوه محاسبه
جهت سنج وضعیت سالمت جامعه و پاسخگویی به تقاضاهای مرتبط با آن ،نیاز به ارائه و استفاده از
شاخصهایی است که بتواند پیامدهای مضاعف بیماری و آسی ها را در جامعه بسنجد و البته مطالعات بار بیماری
برای سنجیدن این پیامدها طراحی و اجرا میشوند .در مطالعه بار بیماری با استفاده از شاخصهای ذکر شده در باال
بعنوان شاخصهایی برای اندازه گیری میزان و کسری از علل استفاده شده است تا با کمک این شاخصها ،نتایج
کشنده و غیرکشنده ناشی از بیماری ها ،عوامل خطر ،سوانح و حوادث را به تصویر بتشد .مطالعات بار بیماری امتان
نشان دادن دوره ابتال به بیماری ،آسی ها و پیامدهای غیرکشنده را در کنار زمان از دست رفته بر اثر پیامدهای
کشنده نشان میدهد .اصلیترین شاخص برای سنجیدن بار بیماری ،سالهای زندگی تطبیق یافته ناتوانی
) (DALYنام دارد که از فرمول زیرمعاسبه می گردد:

 ،DALYنشان دهنده تعداد سالهایی که باید با سالمت سپری میشد ولی بدلیل ناتوانی یا مرگ زودرس از بین
رفته است ،میباشد .سالهای از دست رفته زندگی ( )YLLنشان دهنده مرگ زودرس یا قبل از موعد است که از
تفاضل سن فرد در هنگام مرگ و امید به زندگی در جامعه مرجع معاسبه میشود .سالهای زندگی با ناتوانی
( )YLDنشان دهنده سالهای سپری شده با ناتوانی و معلولیت است .برای هر عارضه یا بیماری وزن ناتوانی در
نظر گرفته شده ،که نشان دهنده وخامت شرایط مختلف میباشد .مطالعات بار بیماریها ،برآوردهایی جامع از بار
بیماریها ،آسی ها و عوامل خطر بهتفتیک کشور ،سال ،گروه سنی و جنس ارائه میدهد که این برآوردها همراه با
فاصله اطمینان  52%بهتفتیک موارد زیر گزارش شده است (: 0
 میزان مرگ بدلیل تمام علل
National and Sub-national Burden of Diseases

1
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مرگها بهتفتیک علل
سالهای از دست رفته بواسطه مرگ زودرس ()YLLs
سالهای از دست رفته بواسطه زندگی توام با ناتوانی بهتفتیک هر علت ()YLDs
سالهای از دست رفته بواسطه زندگی توام با ناتوانی بهتفتیک هر عارضه ()YLDs
سالهای از دست رفته در نتیجه مرگ زودرس و سپری شده با معلولیت و ناتوانی ()DALYs
شیوي مواجهه با هر یک از عوامل خطر
خطر نسبی مرگ برای هر زوج پیامد-خطر
مرگهای منتس به اثرات مستقل از عوامل خطر و خوشه هایی از عوامل خطر
 YLLsمنتس به اثرات مستقل از عوامل خطر و خوشه هایی از عوامل خطر
 YLDsمنتس به اثرات مستقل از عوامل خطر و خوشه هایی از عوامل خطر
 DALYsمنتس به اثرات مستقل از عوامل خطر و خوشه هایی از عوامل خطر
امید به زندگی سالم

روشهای سازمان جهانی بهداشت برای مطالعات ملی بار بیماریها تا قبل از مطالعه بار جهانی بیماریها ،2111
جهت برآورد بار مرگ زودرس و بار ناتوانی ناشی از بیماریها بهمنظور معاسبه بار بیماری و پیامدهای کشنده و
غیرکشنده آن مورد استفاده قرار میگیرد .فرمول معاسبه  YLLو  YLDبهصورت زیر است:
 :تعداد مرگ،

 :امید به زندگی در زمان تولد بر حس سال

با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ( ، rفرمول معاسبهی

بهصورت زیر خواهد بود:

با در نظر گرفتن وزن سنی و نرخ تنزیل بطور همزمان و مجموي سالهای بین رخداد پیامد و امید به زندگی،
فرمول فوم بهصورت زیر ت)ییر پیدا میکند:
[

]
]]

[
[

بطوریته  aسن در زمان مرگ برحس سال r ،نرخ تنزیل (معموال  K ،β ، 3%و  Cوزن سنی (ثابت و
زندگی در زمان تولد بر حس سال میباشند.

امید به
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میانگین دورهی ناتوانی بر حس

وزن ناتوانی و

بطوریته تعداد موارد جدید پیامد در دورهی مورد نظر،
سال میباشند.
بهصورت زیر خواهد بود (. 5
با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ( ، rفرمول معاسبهی

با در نظر گرفتن مدت زمان بیماری و وزن ناتوانی ،فرمول فوم بهصورت زیر ت)ییر پیدا میکند:
]]

[

[

]

[

بطوریته  aسن در زمان مرگ برحس سال r ،نرخ تنزیل (معموال  K ،β ، 3%و  Cوزن سنی (ثابت ،
وزن ناتوانی میباشند (. 11 ,11
زندگی در زمان تولد بر حس سال و
در مطالعه سال  ، 2111با توجه به انتقادات وسیعی که به بعضی از پارامترهای موجود در این فرمولها گرفته شد
تصمیم بر آن شد تا وزن سنی و نرخ تنزیل از معادله حذف گردد (. 12-12
1
جهت معاسبه بار بیماری منتس به عوامل خطر ،کسر قابل انتساب به جمعیت (  PAFمعاسبه میشود.
امید به

∫

∫
∫

که در آن  xسطح مواجهه با عامل خطر P x( ،توزیع فعلی مواجهه با عامل خطر P' x( ،توزیع مطلوب مواجهه با
عامل خطر RR(x) ،خطر نسبی مرگ در سطح مواجهه  xبرای هر بیماری و  mباالترین سطح ممتن مواجهه
است .به منظور معاسبه مرگ منتس  ،میزان کسر قابل انتساب به جمعیت برای هر عامل خطر در تعداد مرگ
ناشی از پیامد مورد نظر ضرب میگردد .در معاسبه برآوردهای مرگ منتس عدم قطعیت نیز معاسبه میگردد
(. 12

Population Attributable Fraction

1
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گزارشی از وضعیت بار بیماریها و عوامل خطر در ايران
 -1بیماریها
-1-1

سیمای کلی وضعیت دالی و مرگ و میر بیماریها در دنیا

سال 1991

سال 2111

شکل - 1میزان دالی ناشی از بیماریهای واگیر در  111,111نفر جمعیت در سالهای 1551و 2111

بار بیماریها در ایران 23 /
شتل شماره  ،1میزان دالی را به علت بیماریهای واگیر در  111,111نفر جمعیت در سال  1551و  2111نشان
میدهد .در این شتل ،طیف سبز ،نشاندهنده ی میزان دالی کمتر ،رن

زرد میزان دالی متوسط و طیف قرمز دالی

بیشتر به علت این بیماریها را در جهان نشان می دهد .با توجه به این شتل ،شاید بتوان الگویی منطقهای را برای
میزان دالی بیماریهای واگیر در جهان متصور شد .بدین صورت که قارهی آفریقا در هر دو سال  1551و 2111
دارای بیشترین میزان دالی و استرالیا و آمریتای شمالی دارای کمترین میزان بودهاند .بطورکلی میتوان گفت تقریبا
بیشتر کشورها از نظر میزان دالی بیماریهای واگیر وضعیت بهتری در سال  2111پیدا کردهاند به جز روسیه که
میزان دالی در آن از سطح کم به سطح متوسط ت)ییر پیدا کرده است .در سال  1551میزان دالی در ایران
 0201/30بوده ،اما در سال  2111این میزان به  2112/03رسیده است که روند نزولی داشته است.
در شتل شماره  ،2میزان دالی بیماریهای غیرواگیر در  111,111نفر جمعیت در سال  1551و  2111نشان داده
شده است .همچون شتل قبلی ،طیف سبز ،کمترین میزان دالی ،رن

زرد میزان دالی متوسط و طیف قرمز

بیشترین میزان آن را به علت بیماریهای غیرواگیر در جهان نشان میدهد .بطور کلی با توجه به دو سال نشان
داده شده در نقشهها ،میزان دالی مرتبط با این بیماریها بین دو سال  1551و 2111روند کاهشی دارد .با این
حال ،در سال  1551میزان دالی در کانادا و استرالیا کمتر از سایر کشورهاست در حالیته در سال  2111عالوه بر
مناطق فوم ،چین و بخ های بیشتری ا ز آفریقا ،اروپای غربی و آمریتای شمالی نیز در طیف میزان پایین دالی
قرار گرفتهاند .میزان دالی در ایران نیز طی سالهای  1551تا  2111از  20033/0به  21332/2رسیده است .در
مورد بیماریهای غیرواگیر نیز بطور کلی میتوان گفت دنیا از نظر میزان دالی وضعیت بهتری در سال  2111پیدا
کرده است.
مقایسه میزان دالی سوانح و حوادث در کشورهای مختلف دنیا در سال  1551نشان میدهد که کانادا ،استرالیا و
برخی از کشورهای اروپای غربی کمترین میزان دالی و بقیه کشورها در زمرهی مناطق با خطر باال و متوسط قرار
داشتند .بطور کلی در بازهی زمانی  21ساله تا سال  ،2111میزان دالی سوانح و حوادث کاه

کمی داشته است

با این حال روسیه ،آمریتای جنوبی و کشورهای آفریقایی هنوز در مناطق پرخطر قرار دارند .میزان دالی در این
بازهی زمانی در ایران هم کاه

کمی داشته است ( 3100/23در سال  1551و  3512/21در سال  ، 2111با این

حال هنوز ایران جزء مناطقی معسوب میشود که دالی حوادث و سوانح آن باال است.
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1991

2111

شکل -2میزان دالی ناشی از بیماریهای غیرواگیر در  111,111نفر جمعیت در سالهای 1551و 2111

بار بیماریها در ایران 22 /
1991

2111

شکل -3میزان مرگ ناشی از بیماریهای واگیر در  111,111نفر جمعیت در سالهای 1551و 2111
در شتل  ،3میزان مرگ ناشی از بیماریهای واگیر بهتفتیک کل کشورهای دنیا در سالهای  1551و  2111دیده
میشود .همانطور که دیده می شود علیرغم اینته میزان مرگ در بسیاری از مناطق از جمله کشورهای آمریتایی،
آسیای شرقی و اروپای شرقی کاه

پیدا کرده است با این حال در روسیه مرگ ناشی از این بیماریها افزای

یافته است .در هر دو بازه ی زمانی کشورهای آفریقایی همچنان مرگ زیادی را به علت این بیماریها تجربه
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می کنند .در ایران نیز هم راستا با بسیاری از مناطق دنیا ،میزان مرگ ناشی از این بیماریها کاه

پیدا کرده است

و از  53/22در سال  1551به  21/50در سال  2111رسیده است.
1991

2111

شکل  -4میزان مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر در  111,111نفر جمعیت در سالهای 1551و 2111
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شتل  ،2میزان مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر را در  111,111نفر جمعیت در کل دنیا در بازهی زمانی 21
ساله نشان میدهد .همچون بیماریهای واگیر ،میزان مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر نیز بطور کلی کاه
پیدا کرده است .در سال  1551ایران و چین از جمله کشورهایی بودهاند که میزان مرگ ناشی از این بیماریها باال
بوده درحالیته در سال  2111به سطح متوسط کاه

پیدا کرده است .مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر در

ایران از  001/30در سال  1551به  213/21در سال  2111کاه
هم نسبتاً این کاه

پیدا کرده است .در استرالیا و آمریتای جنوبی

چشمگیر بوده است .با این حال در سال  2111همچنان میزان مرگ در روسیه و بسیاری از

کشورهای آسیای شرقی باالست.
میز ان مرگ ناشی از سوانح و حوادث در کشورهای مختلف دنیا در سال  1551نشان می دهد که بیشترین میزان
مرگ در اثر این عامل ،مربوط به قاره آفریقا بوده است و آمریتای جنوبی ،روسیه و کشورهای شرم آسیا در
رتبههای بعدی قرار دارند .این در حالی است که کشورهای غرب اروپا ،کانادا ،استرالیا ،کمترین میزان مرگ و میر
در اثر سوانح و حوادث جادهای را به خود اختصا

دادهاند .در ایران کاه

کمی در این سالها مشاهده میشود

( 102/25در سال  1551و  02/13در سال ، 2111اما با این وجود همچنان ایران در زمرهی مناطق با خطر باال
قرار دارد .در سال  2111نیز الگوی تقریبا مشابهی با سال  1551دیده میشود در حالیته بطور کلی میزان مرگ
ناشی از این بیماریها ،کمی کاه

یافته است.

 -2-1وضعیت بار بیماریهای واگیر ،مادر و نوزاد و اختالالت تغذيهای
میزان دالی و مرگ بیماری سل در  111,111نفر جمعیت در بازههای زمانی  2ساله از  1551تا  ،2113نشان
میدهد که میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در جهان ،ایران و کشورهای همسایه (عرام ،پاکستان ،ترکیه ،
مصر و آمریتا ،روند کاهشی داشته است .میزان مرگ برای تمامی این کشورها به غیر از پاکستان همواره از متوسط
جهانی پایینتر بوده است .در حالیته ایران از متوسط جهانی بسیار پایینتر است ،با این حال میزان مرگ آن از
آمریتا باالتر میباشد (در ایران 2/2 ،مرگ در سال  1551و  2/3مرگ در سال  . 2113میزان دالی بیماری سل نیز
در تمامی مناطق ذکر شده الگوی مشابهی با روند میزان مرگ دارد (میزان دالی در ایران از  121/2در سال 1551
به  02/15در سال  2113کاه

پیدا کرده است .

میزان دالی و مرگ بیماری ایدز در بازههای زمانی  2ساله از  1551تا  ، 2113نشان میدهد که میزان دالی و مرگ
از الگویی مشابه یتدیگر تبعیت می کنند .در آمریتا همسو با کل دنیا میزان دالی و مرگ ناشی از ایدز ،ابتدا افزای
و طی سال های اخیر کاه

داشته است .در مصر و ترکیه ،ایران ،عرام و پاکستان کمترین میزان مشاهده میشود

(میزان دالی و مرگ در ایران از  1/13و  1/1132در سال  1551به 13/20و  1/35در سال  2113رسیده است ،
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با این حال در این کشورها روند افزایشی مالیمی دیده میشود.
در مورد بیماری های گرمسیری و ماالریا نیز میزان دالی و مرگ الگویی مشابه یتدیگر را در بازه های زمانی  2ساله
از  1551تا  ، 2113نشان میدهند .آمریتا ،ایران و ترکیه به ترتی کمترین میزان دالی و میزان مرگ را در مقایسه
با دیگر کشورها و نیز متوسط جهانی دارند (میزان دالی و مرگ در ایران از  122/22و  1/25در سال 1551به
 21/55و  1/13در سال  2113رسیده است  .اما بطور کلی این کشورها با متوسط جهانی تفاوت قابل توجهی دارند.
از طرفی روند کاهشی در میزان دالی و میزان مرگ برای تمام کشورها مشاهده میشود.

نمودار  -2میزان دالی و مرگ ناشی از بیماریهای عفونی شایع در  111,111نفر جمعیت بین سالهای  1551تا
 2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
نمودار  ،2میزان دالی و مرگ بیماریهای عفونی شایع (شامل اسهال ،عفونتهای تنفسی تعتانی و دیگر عفونتهای
شایع در  111,111نفر جمعیت را در بازههای زمانی  2ساله از  1551تا  2113نشان میدهد .همانطور که دیده
میشود روند کاهشی قابل توجهی برای تمامی کشورها در این بازهی زمانی مشاهده میشود .با این حال کشورهای
پاکستان و مصر به ترتی

میزان دالی و مرگ باالیی را در اثر این بیماری نسبت به دیگر کشورها و در مقایسه با

متوسط جهانی دارا هستند .در این نمودار آمریتا و بعد ایران کمترین میزان دالی و مرگ را داشتهاند (میزان دالی و
مرگ در ایران از  2122/02و  00/02در سال  1551به  332/03و  22/02در سال  2113کاه

پیدا کرده است .
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نمودار  -3میزان دالی و مرگ ناشی از اختالالت مادران در  111,111نفر جمعیت بین سالهای  1551تا 2113
در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
نمودار  ،3میزان دالی و مرگ به علت اختالالت مادران در  111,111نفر جمعیت را در بازههای زمانی  2ساله از
 1551تا  2113نشان میدهد .همانطور که دیده می شود روند کاهشی قابل توجهی برای تمامی کشورها در این
بازهی زمانی مشاهده میشود و الگوی ت)ییر میزان دالی و مرگ با هم مشابه است .در این الگو کشور پاکستان
بیشترین میزان دالی و مرگ را دارا می باشد بطوریته حتی از متوسط جهانی باالتر است .از سوی دیگر آمریتا ،ایران
(میزان دالی و مرگ در ایران به ترتی

از  05/25و  1/30در سال  1551به  13/05و  1/2در سال  2113رسیده

است و ترکیه کمترین میزان مرگ و دالی را دارند.
نمودار  ،2میزان مرگ و میر مادران را در هر  111,111تولد زنده در کل دنیا در بازهی زمانی  1551تا 2113
نشان میدهد .همانطور که دیده میشود ،روند کاهشی قابل مالحظه بوده (از  21/1در سال  1551به  13/2در
سال  2113کاه

یافته است و نیز پهن بودن فاصله عدم قطعیت اطراف نمودار در سالهای ابتدایی،

نشاندهنده ناکافی بودن دادههای موجود برای تخمین میزان مرگ میباشد.
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نمودار  -4روند زمانی مرگ و میر مادران طی سالهای  1551تا 2113در جهان
نمودار  ، 2میزان دالی و مرگ اختالالت نوزادان در  111,111نفر جمعیت را در بازههای زمانی  2ساله از  1551تا
 2113نشان میدهد .همانطور که دیده میشود روند کاهشی قابل توجهی برای تمامی کشورها بهجز آمریتا و
بهخصو

پاکستان در این بازه زمانی برای میزان دالی و میزان مرگ مشاهده میشود .در این نوي اختالل نیز

کشور پاکستان بیشترین میزان دالی و مرگ را دارا میباشد و آمریتا و بعد ایران (در سال  2113میزان دالی و
مرگ  1230/10و  12/23میباشد کمترین میزانها را دارند.

نمودار  -5میزان دالی و مرگ ناشی از اختالالت نوزادان در  111,111نفر جمعیت بین سالهای  1551تا
 2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
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نمودار  -6مرگ در گروه سنی زیر 2سال بهتفتیک گروههای سنی در ایران و جهان در سال 2113
در نمودار  ،0میزان مرگ به ازای هر  1111تولد زنده در گروههای سنی  1تا  0روزه 0 ،تا  23روزه 25 ،تا 302
روزه 1 ،تا  2سال و  1تا  2سال بین ایران و جهان ترسیم شده است .همانطور که مشاهده میشود در تمامی
گروههای سنی تعت بررسی ،میزان مرگ در ایران از جهان پایینتر بوده است.

نمودار  -7میزان دالی و مرگ ناشی از کمبودهای ت)ذیه ای در  111,111نفر جمعیت بین سالهای 1551
تا  2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
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نمودار  ،0میزان دالی و مرگ را به علت کمبودهای ت)ذیهای در  111,111نفر جمعیت را در بازههای زمانی  2ساله
از  1551تا  2113نشان میدهد .همانطور که دیده میشود روند کاهشی قابل توجهی برای تمامی کشورها بهجز
آمریتا در این بازهی زمانی برای میزان دالی و میزان مرگ مشاهده میشود .در این اختالل کشور پاکستان
بیشترین میزان دالی و مرگ را دارا میباشد و کشورهای آمریتا و بعد ایران (میزان  225/25دالی و  1/1مرگ در
سال  2113بطور متوسط کمترین میزانها را دارند.
 -3-1وضعیت بار بیماریهای غیرواگیر
در سالهای  1551تا  ، 2113بیشترین میزان مرگ و دالی ناشی از سرطانها در کشورهای مصر ،ایران ،عرام،
پاکستان ،ترکیه و آمریتا  ،متعلق به کشور ترکیه است و کمترین میزان به ترتی

در کشورهای مصر و عرام

مشاهده شده است .بطور کلی میزان مرگ و دالی در جهان روند نزولی داشته که این روند در کشورهای ایران و
آمریتا نیز مشهود است (میزان دالی در ایران در سال  1551از  2530/13به  1033/12در سال  2113و میزان
مرگ از  125/12در سال  1551به  31/50در سال  2113کاه

پیدا کرده است  .این در حالی است که روند این

گروه از بیماریها در کشورهای مصر و عرام براساس هر دو میزان بهصورت صعودی است .هم چنین این میزانها
تا سال  2111در کشور پاکستان روند صعودی داشته و پس از آن ،روند نسبتاً ثابتی پیدا کرده است.
میزان مرگ و دالی ناشی از بیماری ایستمیک قلبی در سال  1551تا  2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
(مصر ،عرام ،پاکستان ،ترکیه و آمریتا  ،نشان میدهد که میزان مرگ در کشورهایی مانند پاکستان و ایاالت
متعده آمریتا کمتر از سایر کشورهاست .در این بین ،ایران میزان دالی و مرگ بی
اختصا

میدهد (در سال  2113میزان دالی و مرگ به ترتی

به مرور زمان در سالهای مورد مطالعه کاه

از متوسط جهانی را به خود

 2322/22و  130/2میباشد  ،هر چند این میزان

را نشان می دهد .دالی و مرگ ناشی از بیماری ایستمیک قلبی در

ایران بیشتر از کشورهای ترکیه و مصر است.
در مورد مرگ و دالی ناشی از بیماری ستته م)زی ایستمیک در سال 1551تا  ، 2113میزان مرگ و دالی در
کشورهایی مان ند مصر و عرام بیشتر از سایر کشورهاست .در این بین ایران دالی و مرگ تقریبا مشابهی با متوسط
جهانی دارد (در ایران میزان دالی و مرگ  232/3و  22/11در سال  2113میباشد  ،هر چند این میزان به مرور
زمان در سالهای مورد مطالعه کاه

نشان میدهد .میزان دالی و مرگ ناشی از ستته م)زی ایستمیک در آمریتا

کمترین میزانها را دارد.
براساس میزان مرگ و دالی ناشی از بیماریهای مزمن ریوی در سالهای  1551تا  ،2113بیشترین میزان در بین
مناطق مورد بررسی متعلق به کشور مصر است و کمترین میزان در کشورهای ایران و آمریتا مشاهده شده است.
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بطور کلی میزان مرگ و دالی ناشی از بیماری مزمن ریوی در جهان روند نزولی داشته است .نسبت به سایر کشورها
و جهان این روند نزولی در کشورهای ایران (میزان دالی  503/25در سال 1551و  010/22در سال  2113و میزان
مرگ  25/10در سال  1551و  21/31در سال  2113میباشد و عرام از شدت کمتری برخوردار بوده است .این
در حالی است که روند هر دو میزان در کشورهای آمریتا و ترکیه ابتدا روند صعودی و پس از آن روند نزولی پیدا
کرده است.
میزان دالی و مرگ ناشی از سیروز در کشور مصر ،بیشتر از سایر کشورهای ایران ،عرام ،پاکستان ،ترکیه و آمریتا
است .در این بین ایران (میزان دالی  255/05در سال  1551و  122/03در سال  2113و میزان مرگ  21/11در
سال  1551و  2/20در سال  2113میباشد  ،عرام ،ترکیه و آمریتا بهترتی کمترین میزان دالی و مرگ را به خود
اختصا

میدهند .در ضمن این میزان به مرور زمان در سالهای مورد مطالعه کاه

یافته است.

میزان مرگ و دالی ناشی از بیماریهای گوارشی در سال  1551تا  2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر نشان
میدهد که میزان مرگ و دالی در کشورهای پاکستان و مصر بیشتر از سایر کشورها و حتی از متوسط جهانی باالتر
است و عرام کمترین میزان را به خود اختصا

داده است .در ایران ،میزان دالی و مرگ بیماریهای گوارشی از

عرام باالتر (میزان دالی  231/51در سال  1551و  222/22در سال  2113و میزان مرگ  15/20در سال  1551و
 3در سال  2113میباشد اما از آمریتا ،ترکیه و از متوسط جهانی پایینتر است.
میزان مرگ و دالی ناشی از اختالالت عصبی در کشورهایی مانند آمریتا و ترکیه بیشتر از مصر ،ایران ،عرام و
پاکستان است  .در ایران نیز میزان دالی و مرگ از متوسط جهانی باالتر است (میزان دالی  1223/32در سال 1551
و  1253/33در سال  2113و میزان مرگ  30/22در سال  1551و  30/10در سال  2113میباشد  .هر دو میزان
در مصر و پاکستان پایین تر از سایر کشورها هستند .روند افزایشی یا کاهشی مشخصی بطور کل در دنیا دیده
نمیشود.
در سال  2111بیشترین میزان مرگ و دالی ناشی از اختالل مصرف مواد مخدر در بین مناطق مورد بررسی (مصر،
ایران ،عرام ،پاکستان ،ترکیه و آمریتا مربوط به کشور آمریتا بوده است .بطور کلی روند میزان مرگ و دالی در
جهان همانند تمامی کشورهای مورد بررسی بهصورت صعودی بوده است .در این بین ترکیه و پاکستان کمترین
میزان را به خود اختصا

داده اند .در ایران میزان دالی و مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر از متوسط جهانی باالتر و

از آمریتا پایینتر است (در ایران ،میزان دالی 213/21در سال 1551و  231/22در سال  2113و میزان مرگ 2/35
در سال  1551و  3/02در سال . 2113
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میزان دالی ناشی از اختالالت افسردگی ،در بین مناطق مورد بررسی بهترتی در کشورهای پاکستان ،آمریتا و ایران
و کمترین مقدار در مصر مشاهده میشود (میزان دالی در ایران 523/12 ،در سال 1551و  1130/10در سال
 . 2113بطور کلی میزان دالی اختالالت افسردگی در جهان روند تقریبا ثابتی داشته است .در ایران ،میزان دالی
این اختالالت در سالهای  2111و  2113نسبت به گذشته افزای

داشته است و در کل میزان دالی در ایران از

متوسط جهانی باالتر است.

نمودار  -8میزان دالی و مرگ ناشی از بیماری دیابت در  111,111نفر جمعیت بین سالهای  1551تا
 2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
براساس میزان مرگ و دالی ناشی از بیماری دیابت بین سالهای  1551تا  ،2113بیشترین مقدار آن در بین
مناطق مورد بررسی مربوط به کشور عرام است .بطور کلی میزان مرگ و دالی ناشی از این بیماری در جهان روند
صعودی داشته است .کشور ایران براساس هر دو میزان ابتدا روند صعودی داشته و پس از آن روند نزولی پیدا کرده
است .اما براساس هر دو میزان از متوسط جهانی پایینتر است .با توجه به نمودار میتوان دریافت بطورکلی میزان
دالی برای کشور آمریتا و میزان مرگ برای کشور ایران (میزان  020/35دالی در سال 1551و  052/00در سال
 2113و میزان مرگ  12/01در سال 1551و  12/20در سال  2113در مقایسه با دیگر کشورها پایینتر است
( نمودار . 3
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 -4-1مقايسه بار بیماریهای واگیر ،غیرواگیر و سوانح
مقایسه میزان دالی مرتبط با بیماریهای واگیر ،بیماریهای غیرواگیر و سوانح و حوادث بهتفتیک جنس در بازه
سالهای  1551و  2113در ایران و جهان نشان میدهد که میزان دالی برای هر  3گروه بیماری و در همه گروههای
جنسیتی روند کاهشی داشته است .میزان دالی برای بیماریهای غیرواگیر در ایران بطور متوسط با میزان جهانی
همسو میباشد (سال  2113در ایران 15220/20 ،اما این میزان برای بیماریهای واگیر در ایران از متوسط جهانی
پایینتر است (سال  2113در ایران . 3130،این در حالی است که میزان دالی برای سوانح و حوادث در ایران در
سالهای  1551تا  2111از متوسط جهانی در هر دو جنس باالتر و پس از آن از متوسط جهانی پایینتر است.
میزان مرگ مرتبط با بیماریهای واگیر ،بیماریهای غیرواگیر و سوانح و حوادث بهتفتیک جنس در بازه سالهـای
 1551و  2113برای ایران و جهان نیز نشان میدهد که همچون میزان دالی ،میزان مرگ برای بیماریهای واگیر و
غیرواگیر در همهی گروههای جنسیتی در دنیا و در ایران روند کاهشی داشته است .میزان مرگ بـه علـت سـوانح و
حوادث در ایران روند کاهشی داشته است (از  151/25در سال  1551به  21/10در سال  2113کاه

پیدا کـرده

است اما در دنیا روند مرگ براساس سوانح و حوادث ت)ییـر چشـمگیری نداشـته اسـت .در ضـمن مـرگ ناشـی از
بیماریهای غیرواگیر و سوانح و حوادث چه در ایران و چه در دنیا برای مردان باالتر از زنان است.
نمودار  ،5درصد ت)ییرات دالی ناشی از بیماریهای واگیر ،غیرواگیر و سوانح را در کل دنیا طی سالهای  1551تا
 2113را نشان داده و با ایران مقایسه میکند .همانطور که دیده میشود بطور کلی در دنیا درصد بیماریهای واگیر
شامل ایدز (که این افزای

مربوط به مناطق جنوب صعرای بزرگ آفریقاست و عفونت نوزادی (به میزان اندکی و

نیز بیماریهای غیرواگیر شامل دیابت و افسردگی ماژور روند صعودی داشته است ،اما بقیهی موارد کاه

پیدا

کرده است .ایران از الگوی بیماریهای غیرواگیر دنیا تبعیت کرده و درصد دیابت (5/12درصد و افسردگی ماژور در
ایران (5/32درصد نیز افزای

داشته است در حالیته همهی انواي دیگر بیماریها و سوانح در ایران کاه

یافته

است .بیشترین درصد ت)ییر در دالی بیماریها در دنیا مربوط به بیماری ایدز (222/2درصد و در ایران مربوط به
بالیای طبیعی (55/03درصد میباشد .میزان دالی برای بیماریهای واگیر ،بیماریهای غیرواگیر و سوانح و حوادث
بهتفتیک  YLDو  YLLدر هر دوجنس ،در بازه سالهای  1551تا  2113برای ایران و جهان نشان میدهدکه در
زنان و مردان میزان دالی برای بیماری های غیرواگیر و سوانح و حوادث در ایران از متوسط جهانی باالتر است ،در
حالیته این میزان برای بیماریهای واگیر در ایران از متوسط جهانی پایینتر است .در کل سهم بیشتری از دالی
بیماریهای واگیر و سوانح و حوادث به  YLLنسبت داده میشود در حالیته در بیماریهای غیرواگیر اگرچه
 YLLبزرگتر است اما  YLDبیشتری در اثر این بیماریها در مقایسه با بیماریهای دیگر دیده میشود .در کل با
مقایسه دو جنس دیده میشود که دالی گروههای مختلف بیماری در مردان نسبت به زنان باالتر است.
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جهان

ايران

نمودار  -9میزان ت)ییرات در دالی ناشی از بیماریهای واگیر ،غیرواگیر ،سوانح بین سالهای  1551تا 2113
در جهان و ایران

بار بیماریها در ایران 20 /
میزان دالی و مرگ ،در دو جنس بهتفتیک زیرگروههای مهم بیماریهای واگیر ،بیماریهای غیرواگیر و سوانح و
حوادث در  2سال و همراه با فاصله عدم قطعیت در ایران ،نشان میدهد که در زیر گروههای بیماریهای واگیر،
میزان دالی و مرگ مربوط به اختالالت نوزادی و عفونتهای شایع نسبت به بیماریهای دیگر باالتر است و در
مردان و زنان الگوی نسبتا مشابهی دارد .با این حال در دو جنس عفونتهای شایع و اختالالت نوزادی و کمبودهای
ت)ذیهای روند کاهشی دارد .در زیرگروههای بیماریهای غیرواگیر ،به ترتی

دالی بیماریهای قلبی -عروقی،

اختالالت روانی و بیماریهای استلتی عضالنی باالتر است .از سوی دیگر میزان مرگ بیماریهای قلبی -عروقی و
سرطانها نسبت به بیماری های دیگر باالتر است .در کل چه از نظر دالی و چه میزان مرگ الگوی مشابهی برای
مردان و زنان دیده میشود .اما در مجموي این میزانها در طول زمان روند کاهشی دارد .در زیر گروههای مربوط به
سوانح و حوادث همانطور که دیده میشود اطالعات مربوط به بالیای طبیعی و جن

مربوط به سالهای خاصی

است که در آن سالها میزان دالی و مرگ باالست .در رتبههای بعدی میزان دالی و مرگ مربوط به حوادث غیر
عمدی و تصادفات باال می باشد .در کل میزان دالی و مرگ در مردان نسبت به زنان باالتر است.
درصد مرگ و میر ،برای  11علت مهم مرگ در سال  1551و  2111در  2گروه سنی نشان مـیدهـد کـه در تمـام
گروههای سنی درصد تصادفات جادهای در سال  2111نسـبت بـه  1551افـزای

یافتـه اسـت .بالیـای طبیعـی و

بیماری اسهال در سنین زیر  12سال در سال  1551درصدی از مرگها را بـه خـود اختصـا

داده در حالیتـه در

سال  2111اثری از آن به چشم نمیخورد .آنومالیهـای مـادرزادی در سـنین زیـر  12سـال در دو سـال  1551و
 2111درصد مهمی از مرگ را شامل شده است (22/23درصـد در سـال  1551و 20/05درصـد در سـال . 2111
درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی در هر دو سال در تمام گروههای سنی دیده میشود که البتـه افـزای
کمی در سال  2111نسبت به  1551وجود داشته است .عوارض تولد زودرس موج مـرگهـای قابـل تـوجهی در
سنین زیر  2سال میشود که این درصد در سال  2111نسبت بـه  1551افـزای

داشـته اسـت (13/32درصـد در

سال  2111و 11/13درصد در سال  . 1551الزم به ذکر است که  11علت اصلی مرگ در هـر سـال آورده شـده و
بنابراین جمع کل مرگها به این  11علت ،کمتر از 111درصد میباشد.
 -2عوامل خطر
 -1-2سیمای کلی وضعیت مرگ و میر منتسب به عوامل خطر در دنیا

در شتل  ،2میزان مرگ منتس به عامل خطر ت)ذیهای بهتفتیک کل کشورهای دنیا در سالهای  1551و 2111
نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود در بازهی زمانی  21ساله وضعیت کلی کشورها از نظر ت)ذیه بهبود
نسبتاً خوبی پیدا کرده است .بطوریته در سال  1551بهجز بخ های کوچتی در آمریتا ،آفریقا و اروپا بقیه کشورها
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جز مناطق با خطر باال و یا متوسط طبقه بندی میشدند .در حالیته در سال  2111تقریبا تمامی بخ های آمریتا،
کانادا ،استرالیا و مناطق بیشتری در اروپای غربی در زمره مناطق کمخطر قرار گرفتند .اگرچه میزان مرگ در ایران
کاه کمی در این سالها داشته (میزان  202/10مرگ در سال  1551و  211/20مرگ در سال  2111با این
حال هنوز عامل خطر ت)ذیهای در کشور ما بعنوان تهدید معسوب میشود.
1991

2111

شکل -5میزان مرگ منتس به عامل خطر ت)ذیهای در  111,111نفر جمعیت در سالهای 1551و 2111

بار بیماریها در ایران 25 /
میزان مرگ منتس

به عامل خطر کمبود مواد غذایی در مادران و کودکان ،بهتفتیک کل کشورهای دنیا در

سالهای  1551و  2111نشان میدهد که در سال  ، 1551ایران در گروه کشورهای پر خطر قرار داشته (، 11/31
در حالیته در سال 2111کاه

قابل توجهی در میزان مرگ این عامل خطر مشاهده شده است ( . 1/30همسو با

ایران بخ هایی از آسیای شرقی و آمریتا بهبود قابل مالحظهای را در میزان مرگ این عامل خطر داشتهاند .با این
وجود آفریقا هنوز بعنوان پرخطرترین منطقه معسوب میشود.
میزان مرگ منتس

به عامل خطر فعالیت بدنی ناکافی و کمبود فعالیت بدنی ،بهتفتیک کل کشورهای دنیا در

سالهای  2112و  2111نشان میدهد که در سال  2112میزان مرگ ناشی از این عامل خطر تقریبا در کل
کشورها به جز آفریقا و بخ های کوچتی از آمریتا باالست .با این حال در سال  2111شاهد بهبود این میزان در
آمریتا ،استرالیا و هند از نظر وضعیت این عامل خطر هستیم ،در حالیته ایران در گروه مناطق با خطر باال قرار
میگیرد ( 02/32در سال  2112و  01/30در سال . 2111
در شتل  ، 0میزان مرگ منتس به عامل خطر استعمال دخانیات (بدون احتساب غیرسیگاریهای در معرض دود
سیگار در  111,111نفر جمعیت کشورهای جهان در سال  1551و  2111نشان داده شده است .بیشترین میزان
مرگ بدلیل استعمال دخانیات در کشورهای آمریتای شمالی ،اروپای شرقی ،آسیای مرکزی بیشتر قسمتهایی از
آمریتای جنوبی می باشد و آسیای شرقی ،شمال آفریقا ،ایران ،استرالیا و زالندنو در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
در صورتیته کمترین مرگ مربوط به شرم ،غرب و مرکز آفریقا و قسمتهایی از آسیای غربی میباشد .در سال
 2111بیشترین مرگ مربوط به اروپای شرقی ،آسیای مرکزی و قسمتهایی از آسیای جنوبی است و آسیای شرقی
و قسمتهایی از آمریتای شمالی و جنوبی در رتبههای بعدی قرار میگیرند .این در حالی است که کشورهای
استرالیا  ،آمریتای مرکزی و اروپای شمالی کمترین مرگ را به خود اختصا

دادند .بطور کلی در این بازه زمانی

 21ساله وضعیت کشورهای کانادا ،آمریتا ،استرالیا و ایران (از  55/55به  01/32کاه

یافته است از نظر این

عامل خطر بهبود پیدا کرده است.
میزان مرگ منتس به عامل خطر غیرسیگاریهای در معرض دود سـیگار در جمعیـت کشـورهای جهـان در سـال
 1551و  2111نشان می دهد که بیشترین میزان مرگ منتس بـه عامـل خطـر در معـرض دود سـیگار بـودن در
کشورهای آسیای شرقی ،آسیای مرکزی ،اروپای غربی ،آمریتا و در رتبه بعدی آفریقا قرار دارد و کمترین میزان ،در
مرکز آفریقا و قسمتهایی از آسیای غربی دیده میشود .ایران دارای مقدار متوسط میزان مرگ از لعاظ ایـن عامـل
خطر میباشد .در سال  2111روسیه و کشورهای آسیای شرقی میزان مرگ مشابهی با سال  1551دارند در حالیته
ایران ( 2/22مرگ در سال  1551و  3/20مرگ در سال  ، 2111آمریتا ،استرالیا و بخـ هـای بیشـتری از آفریقـا
بهبود قابل مالحظهای از لعاظ مرگ منتس با این عامل خطر داشتهاند.
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1991

2111

شکل  -6میزان مرگ منتس به عامل خطر استعمال دخانیات در  111,111نفر جمعیت در سالهای
1551و 2111
میزان مرگ منتس به عامل خطر مصرف التل در جمعیت کشورهای جهان در سال  1551و  2111نشان میدهد
که میزان دالی در اثر مصرف التل در کشورهای استرالیا ،قسمتهایی از آمریتای شمالی ،آسیای غربی ،اروپای
شمالی ،آسیای مرکزی و غربی کمتر از سایر کشورها می باشد و بیشترین مرگ مربوط به کشورهای اروپای شرقی،
آمریتای مرکزی میباشد و کشورهای آسیای شرقی ،آمریتای جنوبی و قسمتهایی از آفریقا در رتبههای بعدی

بار بیماریها در ایران 01 /
قرار دارند .در سال  2111بهبود نسبتاً قابل مالحظهای از نظر این عامل خطر در آمریتا ،چین و بخ هایی از اروپا
و آفریقا نسبت به سال  1551دیده میشود .ایران در این بازه زمانی  21ساله ت)ییر چشمگیری نداشته و میزان
مرگ ناشی از مصرف التل در آن نسبتاً پایین بوده است ( 13/03مرگ در سال  1551و  11/13مرگ در سال
. 2111
میزان مرگ منتس

به عامل خطر مصرف مواد مخدر در جمعیت جهان در سال  1551و  2111نشان میدهد که

در سال  1551در تمام دنیا به جز روسیه ،استرالیا و بخ های وسیعی از آمریتا ،میزان مرگ پایین بوده است .اما
در سال  2111میزان مرگ منتس به این عامل خطر در کشورهای بیشتری در کل دنیا افزای

یافته است .میزان

مرگ درکشور ایران هم روند افزایشی در این  21سال داشته ( 2/05در سال  1551و  2/05در سال  2111و
اکنون جز مناطق پر خطر معسوب میشود.
 -2-2وضعیت بار منتسب به عوامل خطر
همانگونه که در نمودار  11مشاهده میشود ،میزان مرگ و دالی منتس
کاهشی دارد .بیشترین میزان مرگ و دالی منتس

به عامل خطر آلودگی هوا در ایران روند

به عامل خطر آلودگی هوا در بین مناطق مورد بررسی ،مربوط

به کشور پاکستان و کمترین آن مربوط به آمریتا بوده است که میزان آن از متوسط جهانی کمتر میباشد .بطور
کلی روند میزان مرگ و دالی در کشورهای ترکیه ،ایران (از  03/22مرگ در سال  1551به  23/12مرگ در سال
 2113و از  1000/23دالی در سال  1551به  332/02دالی در سال  2113کاه

یافته است  ،مصر و آمریتا

همچون الگوی کلی جهان ،روند نزولی مستمر داشته است.
بیشترین میزان مرگ و دالی منتس به عامل خطر استفاده از التل در بین کشورهای مورد بررسی ،مربوط به کشور
آمریتا و مصر بوده و کمترین آن مربوط به ایران (در سال  3/01 :2113مرگ و  222/22دالی میباشد .روند میزان
مرگ و دالی در عرام و پاکستان روندی نسبتاً ثابتی داشته است .در حالیته در بقیه کشورها همسو با جهان روند
کاهشی دیده میشود ،در ضمن میزان دالی و مرگ منتس در کل کشورها از متوسط جهانی پایینتر است.
در بین کشورهای مورد مطالعه طی سالهای  1551تا  ،2113میزان مرگ و دالی منتس
ایران بی

به عوامل ت)ذیهای در

از جهان بوده است .این در حالی است که نرخ مرگ در مصر ،ایران ،عرام و پاکستان ازمتوسط جهانی

باالتر است .براساس نتایج بدست آمده ،میزان مرگ منتس

به عوامل ت)ذیهای در آمریتا کمتر از سایر کشورهای

مورد مطالعه و حتی کمتر از متوسط میزان جهانی آن بوده است .در بعث دالی نیز کشورهای عرام ،مصر و
پاکستان از الگوی مشابهی پیروی میکنند .شایان ذکر است که میزان مرگ و دالی منتس به عامل خطر ت)ذیهای
در ایران از سال  1552روند کاهشی را نشان میدهد ( 130/33مرگ و  3202/03دالی در سال . 2113
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نمودار  -11میزان دالی و مرگ منتس به عامل خطر آلودگی هوا در  111،111نفر جمعیت بین سالهای 1551
تا  2113در جهان ،ایران و  2کشور دیگر
در سال  ،1551مرگ و میر منتس

به مصرف مواد مخدر در ایران باالتر از کشورهای همسایه و متوسط جهانی

بوده است .در بین کشورهای مورد مطالعه ،آمریتا بیشترین میزان مرگ را بر اثر عامل فوم در سالهای مورد
مطالعه داشته است .با گذر زمان ،افزای

در میزان مرگ منتس

مرگ در سال  1551به  2/20مرگ در سال  2113افزای

به مواد مخدر در ایران دیده میشود (از 2/12

یافته است  ،اما در سال  ،2113این میزان از متوسط

جهانی آن پایین تر بوده است .در رابطه با دالی نیز شواهد ،الگویی مشابه با نرخ مرگ بر اثر مواد مخدر ،را نشان
میدهد.
در بین سالهای 1551تا سال  ، 2112میزان مرگ منتس

به ناکافی بودن فعالیت بدنی در ایران روند کاهشی

داشته است و میزان آن بیشتر از جهان بوده است و طی سالهای  2112تا  2113بدون ت)ییر بوده است .براساس
نتایج بدست آمده ،میزان مرگ بدلیل ناکافی بودن فعالیت بدنی ،در عرام بیشتر از سایر کشورها و حتی بیشتر از
متوسط جهانی بوده و آمریتا کمترین میزان مرگ را داشته است .در بعث دالی نیز ،الگویی مشابه با نرخ مرگ بر
اثر این عامل را نشان میدهد .بطور کلی روند میزان مرگ و دالی منتس

به ناکافی بودن فعالیت بدنی در

کشورهای مورد مطالعه روند کاهشی را نشان میدهد .این میزان در ایران در سال  1552نسبت به سال 1551
افزای

یافته است ،اما بعد از آن سیر کاهشی داشته است (در سال  23/02 :2113مرگ و  052/21دالی .

بار بیماریها در ایران 03 /
میزان مرگ و دالی عوامل خطر متابولیک در طی سالهای  1551تا  ،2113در ایران روند کاهشی دارد اما از مقدار
متوسط جهانی بیشتر می باشد .مرگ ناشی از این عوامل خطر در ایران طی سالهای  2111تا  2113بدون ت)ییر
بوده است .بیشترین میزان مرگ و دالی مربوط به عوامل خطر متابولیک در بین مناطق مورد بررسی ،مربوط به
کشور عرام بوده است .بطور کلی ،روند میزان مرگ بدلیل این عوامل خطر در تمامی کشورهای مورد بررسی
همانند جهان ،دارای روند نزولی است .این میزان در ایران در سال  1552نسبت به سال  1551افزای

یافته است،

اما بعد از آن سیر کاهشی داشته است (در سال  200/15 :2113مرگ و  2331/52دالی .
بین سالهای  1551تا  2113تمام کشورهای مورد مطالعه ،روند کاهشی را در میزان مرگ و دالی منتس

به

استعمال دخانیات نشان می دهند .در حالیته ،ترکیه بیشترین و ایران (در سال  22/21 :2113مرگ و 1233/32
دالی کمترین مرگ و دالی بدلیل استعمال دخانیات را به خود اختصا

دادهاند .در ضمن این میزان در تمامی

کشورها به جز ترکیه از متوسط جهانی پایینتر بوده است.
 -3-2مقايسه بار منتسب به عوامل خطر
میزان ت)ییرات دالی مرتبط با عوامل خطر در  3گروه خطرات متابولیک ،خطرات رفتاری و خطرات معیطی-
ش)لی طی سالهای  1551تا  2113در ایران و جهان نشان میدهد که در دنیا طی این دورهی 23ساله ،دالی
مرتبط با سوء مصرف مواد (33/10درصد و روابط جنسی معافظت نشده (20/20درصد سیر افزایشی داشته و در
ایران تنها دالی سوء مصرف مواد سیر افزایشی را نشان داده است (13/22درصد  .الزم به ذکر است که در ایران
ت)ییرات دالی منتس به عوامل خطر متابولیک رتبه یک تا چهار را دارند.
مرگ و میر کودکان زیر  2سال در سال  1551بدلیل عوامل خطر مصرف التل ،کم وزنی کودکان ،آلودگی هوای
منزل مستونی بدلیل استفاده از سوخت خانگی ،مصرف سیگار و حداقل ت)ذیه با شیرمادر بودند .در حالیته در سال
 2111علت مرگ ها تنها منتس

به عامل خطر مصرف سیگار و استفاده از التل بوده است .در گروه سنی  2تا 12

ساله در سال  ،1551عامل خطری برای مرگ یافته نشده است و در سال  2111مرگ در این گروه سنی بدلیل
عامل خطر مصرف التل میباشد .بطور کلی در گروه سنی  12سال به باال در دوسال ،عوامل خطر ت)ذیهای ،فشار
خون باال و شاخص توده بدنی باال مهمترین علل مرگ معسوب میشوند .با این تفاوت که در سال  2111سه عامل
خطر مصرف التل ،ناکافی بودن فعالیت بدنی و مواجه شدن با سرب بعنوان سایر عامل خطر اضافه شدهاند .بطور
کلی سهم دالیل مرگ و میر طی این دو سال مقایسه ،شبیه میباشند.
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