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Abstract
Introduction: Analyzing data related to morality is one of the important tools in health policy for any country.
The present study was conducted in order to cluster people who died in 2017 in the area covered by Mashhad
University of Medical Sciences.
Methods: An analytical and cross-sectional study was conducted on the number of 21,838 deaths reported in
2017 in the population covered by Mashhad University of Medical Sciences, which were extracted from the
death registration system of this university. After cleaning the data and fixing the existing defects, people were
clustered with PAM and CLARA algorithms based on 4 variables: age, gender, cause of death and region of
residence. The optimal number of clusters and the evaluation of the clustering performance were obtained using
the average silhouette criterion.
Results: According to the silhouette criterion, the biggest difference between the clusters was observed with
the number of five clusters. In all clusters (except the third cluster), which included people over 65 years old
(64.5%), circulatory diseases (43%), neoplasms (17%), diseases of the respiratory system (10%) and Endocrine,
nutritional and metabolic diseases (6%) were the most common cause of death. In the third cluster, the most
important causes of death were congenital malformations, deformation (44%) and diseases of prenatal origin
(19%) for children under 1 year of age (74%).
Conclusion: Age distribution of the causes of death is one of the most important cases. The existence of congenital
malformations, deformation, and diseases of prenatal origin for children under 1 year of age, as well as the
cause of death due to the presence of cancer at the age of less than 14 years, according to the upcoming policies
regarding the youth of the population, should be considered by health care providers. The high percentage of
death due to neurological diseases is one of the cases that can be studied carefully to plan a health road map.
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Highlights
1. In Iran, like developed countries, cardiovascular disease is the first cause of death.
2. Male gender children under 12 are more vulnerable than children with female gender.
3. The prevalence of cancers among Iranians in the mid-year category is a danger to health policy makers.
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مقدمه :تحلیل اطالعات مربوط به مرگ و میر یکی از ابزارهای مهم در سیاس��تگذاری س�لامت برای هر کش��وری اس��ت .مطالعه حاضر به منظور

خوشهبندی افراد فوتشده در سال  1396در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

روش بررس�ی :مطالعه تحلیلی و مقطعی بر روی تعداد  21838مرگ گزارشش��ده در س��ال  1396در جمعیت تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزشکی
مش��هد که از س��امانه نظام ثبت مرگ این دانشگاه استخراج شد ،انجام شد .پس از پاکسازی دادهها و رفع نواقص موجود ،افراد با دو الگوریتم PAM

و  CLARAبراساس  4متغیر سن ،جنس ،علت مرگ و منطقه محل سکونت خوشهبندی شدند .تعداد بهینه خوشهها و ارزیابی عملکرد خوشهبندی
با استفاده از معیار میانگین سیلوئت حاصل شد.

یافتهها :براس��اس معیار س��یلوئت ،بیش��ترین تفاوت بین خوشهها با تعداد  5خوشه مشاهده شد .در تمامی خوش��هها (به جز خوشه سوم) که شامل
افراد باالی  65سال ( 64/5درصد) بودند ،به ترتیب بیماریهای گردش خون ( 43درصد) ،نئوپالسم-ها ( 17درصد) ،بیماریهای تنفسی ( 10درصد)
و بیماریهای غدد دورنریز ،تغذیهای و س��وخت و س��از ( 6درصد) ش��ایع-ترین علت مرگ و میر بودند .در خوش��ه س��وم ،مهمترین علل مرگ و میر
ناهنجاریهای مادرزادی ،تغییر شکل و شرایط خاص ناشی از ناهنجاری مادرزادی ( 44درصد) و بیماری با منشأ قبل از دوران تولد ( 19درصد) برای
کودکان زیر یکسال ( 74درصد) بود.

نتیجهگیری :توزیع سنی علل مرگ جزو موارد بسیار مهم است .وجود ناهنجاریهای مادرزادی و بیماری با منشأ قبل از دوران تولد در کودکان زیر
یکسال ،همچنین علت مرگ به دلیل وجود سرطان در سنین کمتر از  14سال ،با توجه به سیاستهای پیش رو درمورد جوانی جمعیت باید مدنظر
سیاس��تگذاران س�لامت قرار گیرد .درصد باالی مرگ به دلیل بیماریهای عصبی ،از جمله مواردی است که میتوان با مطالعه دقیق درباره آن نقشه
راه سالمت را برنامهریزی کرد.

واژگان کلیدی :تحلیل خوشهای ،مرگ و میر ،علت مرگ

نکات ویژه

 .1در ایران نیز همانند کشورهای توسعهیافته ،بیماریهای قلبی -عروقی اولین علت مرگ محسوب میشود.
 .2کودکان زیر  12سال با جنسیت مرد ،آسیبپذیرتر از کودکان با جنسیت زن هستند.
 .3شیوع سرطانها میان ایرانیانی که در رده میانسالی قرار دارند ،زنگ خطری برای سیاستگذاران سالمت محسوب میشود.
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تحلیل دقیق دادههای مرتبط با مرگ و میر ،برای ارتقا و ارزیابی
سیاس��تهای مرتبط با س�لامت امری ضروری است .علل مرگ
معموالً براساس تش��خیص نهایی و زمینهای براساس استاندارد
بینالمللی  1ICD-10گزارش میشود .پزشک در تشخیص نهایی
علت مس��تقیم مرگ را گزارش میدهد و در تشخیص زمینهای
دالیلی را که مستقیماً دلیل مرگ نمیشوند اما به طور معناداری
بر مرگ تأثیر دارند ،گزارش میدهد [ .]1در کش��ور ایران متولی
اصلی جم��عآوری اطالعات مرب��وط به مرگ وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی است که با هماهنگی و تبادل اطالعات
از سازمانهای پزشکی قانونی ،شهرداری ،اطالعات را جمعآوری
و صحتسنجی میکند [.]2
تا سال  2001مرگ براساس بیماریهای قلبی و سکته مغزی 50
درصد مرگها را در هر دو جنس زن و مرد شامل میشد .در یک
دوره زمانی مشابه ،مرگ به دلیل زوال عقلی و آلزایمر در مردان
 60درصد افزایش یافت و در زنان دو برابر ش��د که سالمندشدن
جمعی��ت را نش��ان م��یداد .در س��ال  2015بیماریهای قلبی
ش��ایعترین دلیل مرگ در مردان بود .مرگ به دلیل بیماریهای
قلبی با  1/8برابر دومین علت مرگ محسوب میشد .سرطان 30
درصد مرگ در مردها و  24/8درصد مرگ در زنها را تش��کیل
میداد [.]3
اولی��ن تغییر در علت مرگ ،در اروپا از قرن  17تا اوایل قرن 19
می�لادی اتفاق افتاد که کاهش و از بین رفتن بیماریهای واگیر
مانن��د آبله و طاعون بود و در اواخ��ر قرن نوزدهم مرگ به دلیل
بیماریهای اس��هال و سل از بین رفت [ .]4بعد از جنگ جهانی
دوم سومین دوره تغییر در دالیل مرگ بود .از هر  10علت مرگ
 4مرگ به دلیل س��رطان ب��ود و برای هر دو جن��س زن و مرد
سرطان ریه ،خون ،انفوم و پروستات بیشترین دالیل مرگ بودند.
در گروه زنان س��رطان سینه و در گروه مردان سرطان پروستات
باالترین نرخ را داش��تند .در سال  2015بیشترین دلیل مرگ در
گروه سنی  50تا  79سال و به دلیل بیماریهای قلبی و سرطان
بود و در گروه افراد زیر  35سال دالیل خارجی مانند تصادفات و
خودکشی باالترین نرخ را داشت [.]5
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در کشور ایران در سال  1390بيماريهاي قلبي -عروقي 46/13
درصد ،س��رطان و تومورها  13/63درص��د و حوادث غيرعمدي
11/55درصد بود 10 .دلیل نخست مرگ در كل جمعيت در این
سال به ترتیب :سـكته قلبـي ،سـكته مغزي ،حـوادث مربوط به
حمل و نقل ،بيماريهاي قلبي ناش��ي از پرفش��اري خون ،ساير
بيماريهاي قلب��ي -عروقي ،دیابت ،بيماريه��اي مزمن ريـه و
بـرونشیت ،سرطان معده ،ساير بيماريهاي قلبي و نارسايي كليه
بوده است [.]6
خوش��هبندی ب��ه روش  k-medoidsیک��ی از روشه��ای کارآمد
خوش��هبندی است و  PAMو  CLARAاز رایجترین الگوریتمهای
ای��ن روش محس��وب میش��وند .باتوجه ب��ه اینک��ه در رابطه با
بهکارگیری و مقایسه این دو الگوریتم مطالعات اندکی انجام شده،
مطالعه حاضر با هدف مقایس��ه دو الگوریتم خوشهبندی PAM
و  CLARAدر تجزی��ه و تحلیل نتایج حاصل از این الگوریتمها
برای  21838مرگ گزارششده در سال  1396در جمعیت تحت
پوشش دانش��گاه علوم پزشکی مشهد براساس علت اصلی مرگ
انجام ش��د .فرض بر این اس��ت که با قرار گرفتن افراد فوتشده
در خوش��ههای مختلف علل مرگ براساس سن ،جنس و منطقه
سکونت مورد بررسی دقیقتری قرار گیرند.
روش بررسی

این مطالعه تحلیلی و مقطعی بر روی  21838مرگ گزارششده
در س��ال  1396در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
مش��هد که از سامانه نظام ثبت مرگ این دانشگاه استخراج شد،
انجام ش��د .دادههای ثبت ش��ده پس از پاکسازی و رفع نواقص
موجود ،به طور کامل بر روی  4متغیر سن ،جنس ،علت مرگ و
منطقه محل سکونت مورد مطالعه قرار گرفتند.
خوش��هبندی یک روش از دادهکاوی اس��ت که باعث اس��تخراج
اطالعات مفید و کش��ف الگوی پنهان از دادههای خام میش��ود.
الگوریتمهای خوش��هبندی مختلفی در دس��ترس است .یکی از
معروفترین الگوریتمهای خوش��هبندی  k-medoidsاست که در
زمره روشهای خوشه-بندی افرازی قرار دارد و برخالف الگوریتم
 ،k-meansدر برابر دادههای پرت و نویزدار مقاومتر اس��ت ،چون
بهج��ای میانگین از خ��ود دادهها برای مرکز ثق��ل و نمایندگی

مقایسه دو الگوریتم خوشهبندی  PAMو  CLARAبه منظور بررسی علل مرگ و میر/ساالری و همکاران

خوشهها اس��تفاده میکند [ .]7همچنین مجموع مربعات خطا
در این الگوریتم نسبت به الگوریتم  k-meansپایدارتر است ،چون
بهجای مجموع مربعات فواصل اقلیدسی ،مجموع جفتهای فاقد
تشابه را به حداقل میرساند [.]8
الگوریتم  :PAMیکی از معروفترین الگوریتمهای ،k-medoids
الگوریتم  PAMاس��ت که برای مجموعه داده با حجم کم مناسب
است چون در غیر این صورت زمان محاسبه زیاد میشود [ .]8در
این الگوریتم برای ایجاد  kخوشه ،ابتدا  kداده به عنوان نماینده
خوش��هها انتخاب میش��ود .هر نماینده دارای بیشترین تشابه با
سایر اعضای خوشه اس��ت .این داده که مدوئید نامیده میشود
در مرکزی-ترین نقطه خوش��ه قرار دارد .پس از مشخصش��دن
مدوئیدها سایر دادهها به خوشهای تعلق میگیرند که با مدوئید
آن خوش��ه تشابه بیشتری داشته باشند .بدینترتیب خوشههای
اولیه تش��کیل میش��وند .س��پس در یک فرآیند تکراری تمامی
دادهها برای جانشینی با مدوئیدها آزمایش میشوند تا مجموعه
مدوئیدی که بهترین خوش��هبندی را دارد ،انتخاب شود .در واقع
این روش براس��اس اصل حداقلس��ازی فقدان شباهتها میان
هر شیء با ش��یء مرجع (مدوئید) عمل میکند .در اینجا معیار
فقدان شباهت ،فاصله است ،که معرف نبود تجانس است و به ما
کم��ک میکند تا در فضای دادهای حرکت کنیم و خوش��هها را
تشکیل دهیم [ .]8،9در الگوریتم  PAMمیتوان از دو فاصله جذر
مجموع مربعات تفاوتها و مجموع قدرمطلق فواصل اس��تفاده
کرد [ .]10اما درصورتیکه که مجموعه داده ش��امل متغیرهای
عددی ،طبقهای و باینری باش��د ،میتوان برای ساخت ماتریس
فقدان تشابه از فاصله  Gowerاستفاده کرد [.]11
الگوریت�م  :CLARAاین الگوریتم ،تعمیمی ب��ر الگوریتم PAM
است و برای دادههایی که شامل تعداد زیادی از مشاهدات (بیش
از چندین هزار مشاهده) است ،کاربرد دارد .این الگوریتم پایدارتر
از الگوریتم  PAMاس��ت و با اس��تفاده از روش نمونهگیری ،زمان
محاسبات و ذخیرهسازی  ،RAMرا کاهش میدهد.
الگوریت��م  CLARAبهج��ای پیدا ک��ردن مدوئیده��ا برای کل
مجموعه داده ،یک نمونه از دادهها را در نظر میگیرد و الگوریتم
 PAMرا ب��رای نمونه انتخاب ش��ده اجرا میکن��د تا مجموعهای

بهینه ،از مدوئیدها تولید شود .این الگوریتم فرآیند نمونهگیری و
خوش��هبندی را چندین بار تکرار میکند تا اریبی نمونهگیری به
حداقل برسد [.]8
تعیین تعداد بهینه خوش�هها با استفاده از معیار سیلوئت :قبل
از اجرای الگوریتمها ،با استفاده از روش میانگین معیار سیلوئت
تعداد بهینه خوش��هها محاسبه میش��ود .این معیار ،پراکندگی
دادهها را در خوش��هها مش��خص میکند .هر چه مقدار سیلوئت
برای  Kمورد نظر بیش��تر باش��د ،کیفیت خوشهبندی نیز بیشتر
خواهد بود .این روش به ازای مقادیر مختلف ( Kبه طور مثال بازه
 2تا  )10اجرا میش��ود و به ازای هر اجرا ،مقدار س��یلوئت برای
تکتک مشاهدات و برای هر مقدار  Kمحاسبه میشود و سپس
از س��یلوئتهای بهدس��ت آمده ،میانگین گرفته میشود .مقدار
میانگین سیلوئت بر حسب مقادیر مختلف  Kرسم میشود .نقطه
ماکزیمم نمودار رسمشده ،تعداد خوشه بهینه را مشخص میکند.
ارزیابی عملکرد الگوریتمهای خوشهبندی با استفاده از معیار

س�یلوئت :معیار سیلوئت ،هم به پیوستگی درون خوشهها و هم
به میزان تفکیکپذیری آنها بس��تگی دارد و مقدار آن برای هر
مش��اهده ،میزان تعلق آن را به خوش��هاش در مقایسه با خوشه
مجاور اندازهگیری میکند.
ف��رض کنی��د مش��اهدهای مانن��د  xiدر می��ان دادههای��ی که
خوش��هبندی ش��ده ،وجود دارد و طی مراحل خوشهبندی نیزk ،
خوش��ه (  (C1 , C2 ,..., C Kایجاد شده اس��ت .برای محاسبه معیار
سیلوئت احتیاج به آشنایی با دو مفهوم اصلی است:
میانگین فاصله یک مش��اهده از خوش��ه با نقاط دیگر آن خوشه:
این مقدار با ( a(iمش��خص میش��ود و مالکی برای ارزیابی تعلق
مش��اهده در خوشهاش است .هر چه این مقدار کوچکتر باشد،
میزان تعلق مشاهده  xiبه خوشهاش بیشتر است.
ni

( ∑ d (x , x
l

i

l =1

1
ni

= ( a (i

حداقل میانگین فاصله مش��اهده با خوشههای دیگر :فرض کنید
مشاهده  xiبه خوشه  C jتعلق دارد .میانگین فاصله این مشاهده
با نقاط خوش��ههای دیگر  Ckاندازه میشود .خوشهای که دارای
کمترین میانگین فاصله برای مشاهده  xiباشد ،به عنوان خوشه
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مجاور با این مش��اهده نامیده میش��ود .مق��دار میانگین فاصله
مشاهده با مشاهدات خوشه مجاور با ( b(iنشان داده میشود.

یافتهها

از تع��داد کل  21838م��رگ گزارشش��ده در س��ال  1396در
جمعیت تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 44 ،درصد
1
b(i ( = min
( ∑ ( d ( xi , y m
1≤l ≤ k n
l y
اف��راد زن و  56درص��د م��رد بودند 20 .درصد اف��راد در مناطق
روستایی 78 ،درصد در مناطق شهری و بقیه افراد محل سکونت
میزان معیار سیلوئت برای مشاهده بهوسیله رابطه زیر اندازهگیری
نامشخص داش��تند .همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود
میشود:
b
(
i
(
−
a
(
i
(
باالترین درصد مرگ در سنین  65سال به باال و حدود  59درصد
= ( s (i
( max(b(i (, a (i
مرگها را شامل میشد 7 .درصد مرگ ،مرتبط با گروه سنی زیر
اگر (a(iکوچکتر از ( b(iباشد ،مقدار معیار سیلوئت مثبت خواهد
یکسال بود.
بود و اگر( b(iکوچکتر از( ،a(iمقدار این معیار منفی میش��ود
با توجه به تعداد مشخصههای افراد مورد بررسی ،ابتدا خوشهبندی
که نش��انگر خوشهبندی ضعیف اس��ت چون مشاهده بیش از
به روش  k-medoidsبه ترتیب برای  K = 2 ، ... ،10خوش��ه مورد
آنکه شبیه خوشه خودش باشد به خوشه مجاور شباهت دارد.
)ﻣﻨﺎﺳﺐ(به نمودار  2و با اس��تفاده از معیار
ب��ا توجه
گرفت.
بررس��ی قرار
ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
٠/۵١ – ٠/٧٠
متغیر
+۱
تا
بی��ن
ﺿﻌﻴﻒهر دو الگوریتم  PAMو  5 ،CLARAو
ﺳﺎﺧﺘﺎر برای
میانگین س��یلوئت و
٠-۱
/٢۶
معیار– ٠
ب��ا توجه به رابطه ب��اال مقدار این /۵٠
مناسب ،بین مشاهده و
ﺗﻮﺟﻬﻲ
بیشترین ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﺪارد.خود اختصاص دادند .تعداد
وﺟﻮدرا به
سیلوئت
پهنای
K=  4
است .مقدار نزدیک به  ۱بیانگر انطباق ≤ ٠/٢۵
خوشهاش نسبت به خوشه مجاور است .اگر معیار سیلوئت برای
بهینه خوش��هها  K=  5در نظر گرفته ش��د ،زیرا گویای بیشترین
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Rﻧﺴﺨﻪ  4,1,3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
همه نقاط درون خوش��هها نزدیک به  ۱باش��د ،خوشهبندی به
تفاوت بین مشاهدات بود.
درس��تی انجام شده است .در حالیکه کوچک بودن این مقدار
جدول  |1تفسیر میانگین سیلوئت درارزیابی عملکرد خوشهبندی
ﻳﺎﻓﺘﻪ
خوشﻫﺎهها ،بیانگر ضعیف بودن نتایج خوشهبندی است که
برای
تفسیر
میانگین شاخص سیلوئت
ممکن اس��ت به علت انتخاب نامناسب تعداد خوشهها ( )kنیز
قویزن و  56درﺻﺪ
ساختاراﻓﺮاد
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ 44 ،درﺻﺪ
داﻧﺸﮕﺎه 0/71
از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  21838ﻣﺮگ ﮔﺰارشﺷﺪه در ﺳﺎل  1396ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ – 1/00
باشد [( ]8جدول .)1
– 0/70
(مناسب)ﻃﻮر ﻛﻪ در
منطقی .ﻫﻤﺎن
ساختارداﺷﺘﻨﺪ
اﻓﺮاد0/51ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 20 .درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 78 ،درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﺑﻘﻴﻪ
در این مطالعه تجزیه و تحلیل با اس��تفاده از نرم افزار  Rنس��خه
ساختار
– 0/50
ضعیفﻣﺮگ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
درﺻﺪ
0/26ﻣﺮگﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﺪ7 .
درﺻﺪ
ﻧﻤﻮدار  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮگ در ﺳﻨﻴﻦ  65ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺣﺪود 59
 4.1.3انجام شد.
هیچ ساختار قابل توجهی وجود ندارد.
≥ 0/25
m∈C L

ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ ﻳﻚﺳﺎل ﺑﻮد.

نمودار  | 1درصد فراوانی مرگ در  6گروه عمده سنی

ﻧﻤﻮدار  .1درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮگ در  6ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺳﻨﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،اﺑﺘﺪا ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺑﻪ روش  k-medoidsﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  K = ٢ ، ... ،١٠ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد
112ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار  2و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  PAMو  5 ،CLARAو K =٤
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ  K =۵در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﮔﻮﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات

مقایسه دو الگوریتم خوشهبندی  PAMو  CLARAبه منظور بررسی علل مرگ و میر/ساالری و همکاران

باتوجه به اینکه تعداد مرگ خام تابعی از جمعیت است ،به همین
دلیل شاخص مرگ در  100000نفر محاسبه شد .به این صورت
که تعداد مرگ در هر گروه س��نی در عدد  100000ضرب و بر
جمعیت متعلق به آن گروه س��نی تقسیم شد .در گروه سنی زیر
یکس��ال به ازای هر  100000نفر  688فوت و در گروه س��نی
باالی  65سال به ازای هر صد هزار نفر  4705مرگ مشاهده شد.

گروه سنی  25تا  44بیشترین جمعیت را دارا بود اما به ازای هزار
نفر  99مرگ در این بازه مش��اهده شد .کمترین میزان مرگ در
رده سنی  2تا  14سال با  37نفر مشاهده شد.
رتب��ه یک علت مرگ مرتبط با بیماریهای گردش خون بود که
 43درص��د از علل مرگ را در بر داش��ت .پ��س از آن به ترتیب،
نئوپالس��مها با  17درصد و بیماریهای دس��تگاه تنفسی با 10

جدول  |1آمار توصیفی افرادی که به خدمات بستری نیاز داشتند
)درصد(  PAMالگوریتم

متغیر
جنسیت

سن (سال)

وضعیت
سکونت

علت مرگ

)درصد(  CLARAالگوریتم

خوشه 1خوشه 2خوشه 3خوشه 4خوشه 5خوشه 1خوشه 2خوشه 3خوشه 4خوشه5
زن

100

100

26

0

0

0

0

100

24

100

مرد

0

0

74

100

100

100

100

0

76

0

زیر یک سال

8

1

74

1

0

0

0

1

73

7

2-14

2

2

11

2

0

0

2

2

11

3

15-24

1

2

16

3

0

0

3

2

16

1

25-44

5

7

0

9

11

12

8

7

0

6

45-64

16

21

0

21

29

28

24

20

0

14

بیش از  65سال

68

67

0

64

59

60

63

68

0

68

روستایی

100

0

9

100

0

0

100

0

7

100

شهری

0

100

91

0

100

100

0

100

93

0

اختالالت روانی و رفتاری

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

آسیب های ناشی از مسمومیت و سایر عواقب قطعی
و علل خارجی آن

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بارداری زایمان دوران نفاس

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

بیماری های غدد درونریز ،تغذیهای و سوخت و ساز

5

9

2

4

7

7

4

9

1

6

بیماری های اندام های خونساز و اختالالت خاص
دیگر

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

بیماری های پوست و بافت زیرجلدی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

بیماری های دستگاه تناسلی و ادراری

2

3

1

3

3

2

2

4

1

2

بیماری های دستگاه تنفس

10

12

3

8

11

11

8

11

3

10

بیماری های دستگاه عصبی

2

3

3

2

2

2

3

3

3

1

بیماری های دستگاه عضالنی ،اسکلتی و بافت همبند

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بیماری های دستگاه گوارش

2

3

1

2

3

3

1

4

2

3

بیماری های عفونی و انگلی

2

3

1

2

3

2

2

3

2

3

بیماری های گردش خون

47

40

3

45

40

40

44

40

3

43

حوادث ترافیکی

2

2

8

6

4

3

7

2

7

1

)حوادث غیرمترقبه (سایر عوامل خارجی

3

3

7

7

5

5

6

2

8

3

شرایط خاص که منشأ قبل از دوران تولد دارد

3

0

44

0

0

0

0

0

45

4

ناهنجاری های مادرزادی تغییر شکل ها و
ناهنجاری های کروموزومی

3

0

19

0

0

0

1

0

19

3

نشانه ها و عالئم و یافته های غیرطبیعی بالینی و
آزمایشگاهی که در جایی دیگر طبقه بندی نشده اند

2

3

3

1

3

4

1

3

2

2

نئوپالسم ها

15

17

4

18

17

18

19

17

4

18

113

فصلنامه علمی -پژوهشی بیمه سالمت ایران| دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1401

با دو الگوریتم  PAMو  CLARAتقریباً یکس��ان بهدست آمد .به
درصد در رتبههای دوم و سوم قرار داشتند.
همی��ن دلیل در این مطالعه تنها نتایج خوش��هبندی با الگوریتم
در این مطالعه ،خوش��هبندی افراد با  4متغیر ،س��ن ،جنس��یت،
 PAMگزارش شد .خوشه اول شامل زنان روستایی که  68درصد
محل س��کونت و علت مرگ انجام شد .دستهبندی علل مرگ به
آنها در رده سنی بیش از  65سال قرار داشتند و علل اصلی مرگ
دلیل وسیع بودن طیف آنها ،براساس  21علت اصلی مرگ کتاب
به ترتیب ،بیماریهای گردش خون ،نئوپالس��مها ،بیماریهای
 ،ICD-10صورت گرفت.
دستگاه تنفسی و بیماریهای غدد درونریز ،تغذیهای و سوخت
الگوریت��م  PAMکل مجموع��ه مش��اهدات و الگوریتم CLARA
و س��از بود .خوش��ه دوم شامل زنان شهری که  67درصد آنها در
تعداد  4300نمونه از کل مجموعه داده را برای خوشهبندی مورد
رده س��نی بیش از  65س��ال قرار داش��تند و دالیل اصلی مرگ
استفاده قرار داد .باتوجه به جدول  2نتایج حاصل از خوشهبندی
با همان ترتیب خوش��ه اول بود .خوشه س��وم  74درصد مردان
و  26درصد زنان را ش��امل ش��د و بیش��ترین تعداد متوفیان در
جمعیت ش��هری و با رده سنی زیر یکس��ال بودند و به ترتیب
علل اصلی مرگ ،ش��رایط خاص با منش��أ قب��ل از دوران تولد و
ناهنجاریهای مادرزادی بودند .در این خوش��ه نیز  26درصد در
رده سنی  24-2سال قرار داشتند که علت مرگ حوادث ترافیکی
و غیرمترقبه بود .خوش��ه چهارم ش��امل مردان روستایی بود که
 64درصد آنها در رده س��نی بیش از  65س��ال قرار داش��تند و
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي
گردشﺑﻮد.
 ۵٣ﺛﺎﻧﻴﻪ
ترتیب دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺪود ٣/۵
ﺗﺮﺗﻴﺐ
زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي  PAMو ،CLARA
نئوپالسم ﺑﺎها،
خون،
بیماریوهای
مرگ به
عللﺑﻪاصلی
بیماریهای دس��تگاه تنفسی و حوادث غیرمترقبه بودند .خوشه
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  ،CLARAزﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  6ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داد.
پنجم که بزرگترین خوشه این مطالعه بود ،شامل مردان شهری
سال ﺑﻪقرارﺟﺪول 1
65ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ
دﺳﺖ آﻣﺪ
در ٠/ﺑ
آنها۶۶
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻳﻜﺴﺎن و
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار  ،٣ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ در دو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  PAMو
داشتند
بیش از
ردهﻪسنی
درصد
CLARAکه 59
بود
ﺑﺎ خوشه
بهینه
تعداد
نمودار | 2
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪي
ﺧﻮﺷﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
و بیش��ترین عل��ل مرگ ب��ه ترتیب بیماریهای گ��ردش خون،
ﻧﻤﻮدار  .2ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ

ﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ ﺧﺎم ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ در  ١٠٠٠٠0ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد

ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻋﺪد  ١٠٠٠٠٠ﺿﺮب و ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ ﻳﻚﺳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ

ﺮ  ٦٨٨ﻓﻮت و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي  ٦٥ﺳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  ٤٧٠٥ﻣﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ٢٥ﺗﺎ  ٤٤ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ

را ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  ٩٩ﻣﺮگ در اﻳﻦ ﺑﺎزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ در رده ﺳﻨﻲ  2ﺗﺎ  ١۴ﺳﺎل ﺑﺎ  ٣٧ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺖ ﻣﺮگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ  ۴٣درﺻﺪ از ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ را در ﺑﺮ داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢﻫﺎ ﺑﺎ ١٧

يﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ  ١٠درﺻﺪ در رﺗﺒﻪﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

ﻪ ،ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑﺎ  4ﻣﺘﻐﻴﺮ ،ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺳﻴﻊ ﺑﻮدن

ﺳﺎس  ٢١ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ ﻛﺘﺎب  ،ICD-10ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

 PAﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  CLARAﺗﻌﺪاد  4300ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده را ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻪ ﺟﺪول  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ دو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  PAMو  CLARAﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ

ﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  PAMﮔﺰارش ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ٦٨درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در رده ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از  65ﺳﺎل

CLARA
(چپ) و
PAM
الگوریتم
ﺧﻮن،با
ﮔﺮدشهبندی
کیفیت خوش
ﺗﺮﺗﻴﺐ |،ارزیابی
و ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ ﺑﻪنمودار 3
ﻏﺪدو درونرﻳﺰ،
PAMﻫﺎي
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﺑﻴﻤﺎري
(راست)ﻲ و
ﺗﻨﻔﺴ
دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢﻫﺎ،
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
) CLARAراﺳﺖ(
)ﭼﭗ(
ﺑﻨﺪي ﺑﺎ
ﻫﺎيﺧﻮﺷﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻧﻤﻮدار :3

ﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﺷﻬﺮي ﻛﻪ  ٦٧درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در رده ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از  ٦٥ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ

ﺑﺤﺚﺧﻮﺷﻪ ﺳﻮم  ٧٤درﺻﺪ ﻣﺮدان و  ٢٦درﺻﺪ زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﻓﻴﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و ﺑﺎ
ﺐ ﺧﻮﺷﻪ اول ﺑﻮد.
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ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﻣﺎدرزادي
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي
ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻮﻟﺪ
ﺟﺰاز دوران
ﻣﻨﺸﺄﺑﻪﻗﺒﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
ﻣﺮگ،
اﺻﻠﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻮزداناﻳﻦﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺒﻞ از دوران ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي
ﻣﺮگ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ
ﺳﻮمو ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﺪه،
دﺳﺖ
ﻋﻠﻞ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻳﻚﺳﺎل ﺑﺎ

داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂﻗﺮار
ﻣﺎدرزادي 24ﺳﺎل
درﺻﺪ در رده ﺳﻨﻲ -2
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻧﻮعﻣﺮدان
ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪو ﺑﻮد.
ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻏ
ﻣﺮگ ﺣ
ﺳﻜﻮﻧﺖ )ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ( ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭼﻬﺎرمدو
ﺧﻮﺷﻪدر ﻫﺮ
ﻣﺮد( و
ﺟﻨﺲﻴﺮ )زن
ﻮادثﻫﺮ دو
ﻫﺎ ،در
ﺗﻤﺎﻣﻲﻋﻠﺖﺧﻮﺷﻪ
ﺑﻮد ،در

مقایسه دو الگوریتم خوشهبندی  PAMو  CLARAبه منظور بررسی علل مرگ و میر/ساالری و همکاران

نئوپالسمها ،بیماریهای دس��تگاه تنفسی و بیماریهای غدد
درونریز ،تغذیهای و سوخت و ساز بودند.
زمان محاس��به پس از اجرای خوش��هبندی ب��ا الگوریتمهای
 PAMو  ،CLARAبه ترتیب حدود  3/5دقیقه و  53ثانیه بود.
خوش��هبندی با الگوریتم  ،CLARAزمان محاسبه را تقریباً 6
برابر کاهش داد.
باتوجه به نمودار  ،3میانگین پهنای س��یلوئت در دو الگوریتم
 PAMو  CLARAیکس��ان و برابر با  0/66بهدس��ت آمد که با
توجه به جدول  1نشاندهنده خوشهبندی با ساختار منطقی
و مناسب بود.
بحث

باتوجه به نتایج بهدست آمده ،مشخص شد به جز خوشه سوم
که بیش��ترین علل مرگ نوزدان با منش��أ قبل از دوران تولد
و ناهنجاریهای مادرزادی مرتبط بود ،در تمامی خوش��هها،
در هر دو جنس (زن و مرد) و در هر دو نوع منطقه س��کونت
(شهری و روس��تایی) ،بیشترین علل مرگ در افراد باالی 65
س��ال و به ترتیب بیماریهای گردش خون ،نئوپالس��مها و
بیماریهای دس��تگاه تنفس بود .در این خوشهها حدود 20
درصد از متوفیان نیز در رده سنی  45تا  64سال قرار داشتند.
هر یک از الگوریتمهای خوشهبندی با بهینهسازی پارامترهای
از پیش تعریفش��ده ،دادههای مش��ابه را در گروههای مجزا
از هم س��ازمان-دهی میکنند .باوجود پیدایش الگوریتمهای
خوش��هبندی نوین و کارآم��د ،روش فراگیری وجود ندارد که
بهت��وان عملکرد آن را در هم��ه دادهها یا حتی مجموعهای از
دادهها با ویژگیهای یکسان ،رضایتبخش تلقی کرد .از طرفی
عملکرد الگوریتمهای خوشهبندی به شدت تحت تأثیر ساختار
پنه��ان دادهها قرار دارد و اج��رای الگوریتمهای مختلف روی
مجموعه داده یکس��ان ،میتواند منجر به نتایج کام ً
ال متفاوت
شود .حتی ممکن است اجرای یک الگوریتم خوشهبندی واحد
اما با پارامترهای ورودی مختلف ،نتایج متفاوتی را بر روی یک
مجموعه داده ایجاد کند [ .]12اما با توجه به معیار س��یلوئت
ب��رای ارزیابی عملکرد الگوریتمها ،مش��خص ش��د الگوریتم
 CLARAنتایج��ی مش��ابهی با الگوریت��م  PAMدارد ،مطالعه
کوفمن در س��ال  2009نیز نش��ان داد سیلوئتهای بهدست
آمده از الگوریتم  ،CLARAمش��ابه  PAMاس��ت و تنها تفاوت
در این است که  CLARAاز مشاهدات نمونه استفاده میکند

اما  PAMکل مشاهدات مجموعه داده را در نظر میگیرد [.]8
مطالعهای که توس��ط اونگکوالنن در س��ال  2017به منظور
بررس��ی تفاوتهای مرگ و میر براس��اس س��طوح اجتماعی
و اقتصادی مردم تایلند انجام ش��د ،از دو روش خوش��هبندی
 K-meansو تجزیه و تحلیل مولفه اصلی برای بررسی  31علت
مرگ استفاده شد .با انتخاب  6خوشه به ترتیب بیشترین علت
مرگ عفونت خونی ،بیماریهای قلبی -عروقی ،سرطان کبد و
صفرا ،التهاب ریه ،حوادث ترافیکی و غیرمترقبه و سرطانهای
دیگر و  ...بود [ ]13که با بیشترین علل مرگ و میر در مطالعه
حاضر همخوانی دارد.
در مطالعه کاظمیپور که در س��ال  2003به منظور بررس��ی
علل تعیینکننده مرگ و میر در ش��هر تهران در سال 1375
انجام ش��د ،علل عمده مرگ و میر به ترتیب عبارت بودند از:
بیماریهای قلبی و دستگاه گردش خون ( 44درصد) ،سرطان
و سایر تومورها ( 10درصد) ،سوانح و مسمومیتها ( 9درصد)،
بیماریهای نوزادان ( 6درصد) ،بیماریهای دستگاه تنفس (5
درصد) و سایر علل مانند ناهنجاریهای مادرزادی و ]14[ ...
که با بیش��ترین علل مرگ و میر در مطالعه حاضر همخوانی
دارد.
در این مطالعه ،در همه خوش��هها بهجز خوش��ه سوم ،اولین
عل��ت مرگ ،بیماریهای گردش خون بود .در این خوش��هها
بیش��تر افراد باالی  45س��ال سن داش��تند .همانطور که در
کش��ورهای توس��عهیافته بیماریهای قلبی-عروقی هنوز هم
اولی��ن علت مرگ را به خود اختصاص داده [ ]15و یکس��وم
افراد باالی  35س��ال به دلیل بیماریهای قلبی-عروقی فوت
میکنند [.]16،17
در این مطالعه ،در همه خوش��هها بهجز خوشه سوم ،دومین
علت مرگ ،انواع س��رطانها بود .باتوجه به توزیع سنی و قرار
گرفتن بی��ش از  60درصد افراد باالی  65س��ال و همچنین
بیش از  20درصد افراد بین  45تا  65س��ال در این خوشهها،
ش��اهد درصد باالی ابتال به س��رطان در س��نین میانس��الی
هس��تیم که زنگ خطری برای سیاستگذاران سالمت است.
 4درصد از علل مرگ در خوش��ه س��وم س��رطانها بودند که
 74درصد افراد زیر یکس��ال و  11درصد افراد زیر  14س��ال
را ش��امل میشد و نش��اندهنده وجود این بیماری در سنین
پایین اس��ت .در مطالعه ساس��انیپور و همکاران که بهمنظور
مشخص شدن میزان از دستدادن نیروی کار در کشور انجام
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شد ،سیر صعودی مرگ به دلیل سرطانها و تومورها در گروه
س��نی کار یعنی  15تا  65سال بود ،بهطوری که در سال 95
حدود  75درصد مرگ به علت سرطان در این گروه سنی بوده
است [.]12
در این مطالعه در همه خوشهها بهجز خوشه سوم ،بیماریهای
تنفسی در رتبه سوم علل مرگ قرار داشت .در سال  2016و
 2017بیماریهای دس��تگاه تنفسی چهارمین علت مرگ در
جه��ان بود [ .]18،19در مطالعه اپیدمیولوژیک ترکاش��وند و
همکاران بیماریهای دس��تگاه تنفسی چهارمین علت مرگ
سالمندان باالی  65سال در ایران بود [ .]20در مطالعه حاضر
افراد باالی  65س��ال بیش��ترین فراوان��ی را در علت مرگ با
بیماریهای تنفسی داشتند.
در خوش��ه اول ،دوم و پنجم ،چهارمین علت مرگ مربوط به
بیماریهای غدد درونریز ،تغذیهای و س��وخت و ساز بود که
جمعیت شهری در هر دو جنس (زن و مرد) و زنان روستایی
را شامل میشد .در این خوشهها بیشترین متوفیان باالی 45
س��ال داش��تند .بیماریهای غدد درونریز شامل دستهای از
ریسکفاکتورها مانند چاقی ،مقاومت به انسولین ،فشار خون
باال ،اختالل در س��طح سرم چربیهاس��ت که ریسک ابتال به
دیابت نوع  2و بیماریهای قلبی-عروقی را باال میبرد [.]21
در مطالعه پاول هس که در س��ال  2017به منظور بررس��ی
رابطه بین ابتال به سندروم متابولیک و مرگ به دلیل بیماری
قلبی-عروقی انجام داد ،ش��انس مرگ ب��ر اثر بیماری قلبی-
عروق��ی در افرادی که مبتال به س��ندروم متابولیک بودند  4و
برای سایر افراد  2/3بود ] .[22در این مطالعه هم تفاوتی بین
ابتال در زنان و مردان مشاهده نشد .گروه سنی  45تا  65سال
 24درصد این گروه را ش��امل میشد که نشاندهنده درصد
باالی ابتال در این گروه سنی است.
در خوش��ه س��وم ک��ه  85درصد اف��راد کمتر از  14س��ال
داش��تند ،باالترین درصد مرگ به علت بیماریهایی با منشأ
قبل از دوران تولد بود .این بیماریها ش��امل طیف وس��یعی
(بیماریهایی که جنین و مادر تحت تاثیر بیماریهای عفونی
و انگلی ،تنفس��ی ،فشار خون ،اختالالت تغذیهای مادران و)...
میش��وند .در مطالعه گذش��تهنگر گروه تحقیقاتی کلین در
س��ال  2013بر روی علت فوت کودکان زیر  12س��ال ،نشان
داد  60درصد علت مرگ کودکان در این گروه س��نی مربوط
به بیماریهایی با منش��أ قبل از دوران تولد اس��ت [ .]23این
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موضوع نش��ان-دهنده اهمیت باالی مراقبت از مادر در دوران
بارداری و مراقبت از مادران پرخطر است.
دومین علل مرگ در خوشه سوم حوادث غیرمترقبه و حوادث
ترافیکی بود که در مجموع  15درصد از علل مرگ را ش��امل
شد .کودکان به دلیل آس��یبپذیر بودن و ناتوانی در مراقبت
از خود ،بیش��تر در معرض حوادث غیرمترقب��ه مانند افتادن
از ارتفاع ،برخورد با اش��یاء و ...هس��تند .مطالعه ویلیام بیکت
در مطالع��ه اپیدمیولوژی بر روی  990کودک آس��یبدیده از
حوادث غیرمترقبه نشان داد  61درصد علت حادثه مربوط به
افتادن کودک است .افتادن از مبل ،صندلی اتومبیل و کالسکه
کودک بیشترین فراوانی را داشتند [.]24
در خوش��ه س��وم نیز  26درصد مرگها در گ��روه زنان و 74
درص��د در گروه مردان بود .این نش��اندهنده آس��یبپذیرتر
بودن کودکان با جنسیت مرد است .گروه تحقیقاتی کلین در
مطالعه بر روی علت فوت کودکان زیر  12س��ال نشان داد که
 60درصد فوتها در جنسیت مرد رخ داده است [.]23
نتیجه گیری
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