
چشم ها به دیابت

اطالعات مفید براي استفاده به مناسبت روز جهانی دیابت و هفته ملی دیابت

) IGTو اختالل تحمل گلوکز( جهانی بیماري دیابتبار
جهان است. این بیماري چهارمین یا پنجمین علت ترین بیماري هاي غیر واگیر دردیابت ملیتوس یکی از شایع

نظر اقتصادي در حال توسعه ( توسعه یافته ) است. در کشورهایی که ازکشورهاي با درآمد باالمرگ در اکثر 
) نیز IGTهستند شواهد علمی مبنی بر اپیدمی این بیماري وجود دارد. عالوه بر دیابت، اختالل تحمل گلوکز ( 

ر بیشتر از سایرین در معرض خطیکی از معضالت بزرگ در زمینه سالمت است. مبتالیان به اختالل تحمل گلوکز 
ابتال به دیابت و بیماري هاي قلبی عروقی هستند.

پیش وده است. بنفرمیلیون 415بیش از 2015سال درسال 79تا 20در گروه سنی تعداد مبتالیان به دیابت
در 2نوع و 1نوع ابت تعداد مبتالیان به دی.بگذردمیلیون نفر 642از مرز2040تا سال این تعداد بینی می شود 

کشورهاي با در آمد کم و متوسط دربیماران %75بیش از کشورهاي جهان در حال افرایش است و متاسفانه همه
به مبتالیانازنیمیسال هستند.64تا 20در سنین مبتالیان به دیابت از سه چهارم ش بیزندگی می کنند.

میلیون مرگ 5مستقیم عاملساالنه دیابت بیماري خود بی خبر هستند.ازمیلیون نفر)193(در حدود دیابت
ثانیه، یک نفر از دیابت جان خود را از دست می دهند.6در هر بوده است.

10یک نفر از هر 2040فرد بالغ در جهان مبتال به دیابت بوده است. تا سال 11یک نفر از هر 2015در سال 
اهد بود.فرد بالغ مبتال به دیابت خو

سال در جهان مبتال به دیابت تیپ یک هستند.14بیش از نیم میلیون کودك و نوجوان کمتر از  

)%3(رشد ساالنه می شوند.1ودك در جهان مبتال به دیابت نوع ک86000ساالنه 

کنترل شگیري نمود. پی2توان از ظهور بیماري دیابت نوع می%70با در پیش گرفتن شیوه هاي سالم در زندگی تا 
هاي بهداشتی می کاهد.از کل هزینه مراقبت%11عوامل خطر ابتال به دیابت تا   



هزینه مراقبت هاي بهداشتی دیابت
کل هزینه %12میلیارد دالر بوده است.  673حداقل 2015هزینه هاي بهداشتی درمانی ناشی از دیابت در سال 

دیابت میشود.مراقبتهاي بهداشتی در جهان صرف 

در گروه سنی 2015درصد)  هزینه ي مراقبت هاي  بهداشتی ناشی از دیابت در سال 76بیش از سه چهارم (
%75هزینه هاي جهانی مراقبت هاي بهداشتی درمانی صرف مراقبت از  %19سال صرف شده است. تنها 79تا 50

زندگی می کنند، می شود. مبتالیان به دیابت که در کشورهاي با درآمد کم و متوسط 

5374بین 2015میزان متوسط سرانه  مخارج مراقبت هاي بهداشتی درمانی در کشورهاي با درآمد باال در سال 
دالر بوده است. 688تا 401دالر بود، درحالیکه این مقدار در کشورهاي با درآمد کم و متوسط تنها 9641تا 

 مالحظه 1در جدول شماره 2040و پیش بینی تعداد آنها در سال 2015سال تحمل گلوکز درتعداد مبتالیان  به دیابت و اختالل
می شود.
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دیابت نوع یک 

تعداد کودکان مبتال به دیابت تیپ یک

جدید ساالنه دیابت تیپ یک (میزان بروز)تعداد موارد 

سال79تا 20هزینه مراقبت هاي بهداشتی در دیابتیک هاي 

کل هزینه هاي صرف شده (میلیارد دالر آمریکا)

)2015-مهفتبرگرفته از اطلس دیابت (تجدید نظر 

میر ناشی از دیابتمرگ و
دیابت و عوارض آن در اغلب کشورها یکی از علل اصلی مرگ زود هنگام است. 

اصلی مرگ در مبتالیان به دیابت است و در برخی ازکشورها مسئول بیش از لعلعروقی یکی از –عوارض قلبی 
مرگ ها می باشد.50%

خود را از دست داده اند که معادلعلت دیابت جان ه ساله ب79تا 20میلیون نفر از افراد 5تقریبا 2015سال در
سال بود ه است.همان کل مرگ هاي جهان در این گروه سنی در از14,5%

به تنهایی بیش از مجموع مرگ و میر ناشی از 2013در سال میلیون نفر)5(تعداد مرگ و میر مربوط به دیابت
هزار نفر) در همان سال بوده است.600ماالریا(میلیون نفر) و 1,5میلیون نفر)، سل(1,5بیماري هاي ایدز(

سال رخ می دهد.60مرگ هاي ناشی از دیابت در سنین زیر 46,6%

توزیع سنی مبتالیان به دیابت
2015تعداد مبتالیان به دیابت در سال گروه سنی

(میلیون نفر)
2040تعداد مبتالیان به دیابت در سال 

(میلیون نفر)
320,5441,3سال64تا 20
94,2200,5سال79تا 65

عداد بیماران بر حسب محل زندگی در جهانت

20152040جهان
(میلیون نفر)163,9(میلیون نفر)145,1مناطق روستائی

(میلیون نفر)477,9(میلیون نفر)269,7مناطق شهري



تعداد بیماران بر حسب جنس در جهان

20152040جهان
(میلیون نفر)328,4(میلیون نفر)215,2مرد
(میلیون نفر)313,3(میلیون نفر)199,5زن

هزینه هاي درمان دیابت
%204019افزایش هزینه هاي درمانی تا 

%204035افزایش تعداد بیماران تا 
(میلیون نفر)توزیع بیماران در جهان

نسبت افزایش شیوع دیابت20152040

153,2214,828,7غرب اقیانوس آرام
78,3140,244,2آسیاي جنوب شرقی 

59,871,115,9اروپا
44,360,526,8آمریکاي شمالی و کارائیب

35,472,150,9خاورمیانه و شمال آفریقا
29,648,839,3آمریکاي مرکزي و جنوبی

14,234,258,5آفریقا
41564235,4جهان

خاورمیانه و شمال آفریقاوضعیت دیابت در 

جمعیت

387635(میلیون نفر)سال)79تا 20(جمعیت کل بالغین  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
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دیابت نوع یک 

تعداد کودکان مبتال به دیابت تیپ یک

تعداد موارد جدید ساالنه دیابت تیپ یک (میزان بروز)

سال79تا 20هزینه مراقبت هاي بهداشتی در دیابتیک هاي 

کل هزینه هاي صرف شده (میلیارد دالر آمریکا)

دیابت در ایران
در شیوع دیابت 

79تا 20جمعیت 
سال
(%)

تعداد 
بیماران 
دیابتی 

شناخته 
شده در 
20جمعیت 

سال79تا 

تعداد 
بیماران 
دیابتی 

شناسائی 
نشده در 
20جمعیت 

سال79تا 

تعداد مرگ 
هاي 

منتسب به 
دیابت در 

سال

شیوع 
اختالل 
تحمل 

گلوکز در 
20جمعیت 

سال79تا 
(%)

8,5ایران
)11,5-6,6(

8تا 46000001881000370756

دیابت در ایران :بیماريبار
و ششصد میلیونچهار تقریبا  2015سال در ایران در سال79تا 20بتی در جمعیت برآورد تعداد کل بیماران دیا

بوده است.%8,5است. در همان سال شیوع دیابت نیز  هنفر بودهزار

. برآورد شدمیلیارد دالر78/3در ایران 2هزینه کلی دیابت تیپ انجام شد، 2011طبق مطالعه اي که در سال 
میلیارد دالر و هزینه هاي غیر مستقیم 04/2±%28غیر پزشکی معادل هزینه هاي مستقیم پزشکی و هزینه هاي 

گردید.دالر برآورد میلیارد73/1

بیشترین سهم هزینه .استبودهدالر6/842±102برابر با 2011در سال هزینه هاي پزشکیمتوسط سرانه
،) دالر%8/23(6/200±33با داروهامربوط  به عوارض بوده است.) %9/48(دالر 8/412±5/64با سرانه دیابت 

±11) دالر و آزمایشات با%5/9(80±7/12باهزینه هاي بستري هزینه هاي سرانه دیابت سایر )%9(دالر76	



مصرف 2کل هزینه هاي سالمت در ایران براي کنترل بیماران دیابتی تیپ %8,69در حدود را تشکیل می دهند.
می گردد.

دیابتباارتباطدرگیرانهپیشمداخالتازناشیاقتصاديسود

ســال11حداقلرادیابتبروزتواندمی(Life Style)زندگیروشمداخالتکهانددادهنشــانمطالعات

(وزنکاهششاملزندگیروشدرموثرکند. مداخالتمنتفیراآنبروزموارد%20درحتیوبیاندازدتاخیربه

شدت بابدنیفعالیتوکالري)کموچربیکم(سالم غذاییرژیمازاستفاده بافردوزن اولیه) از%7تا حداقل

هفته) می باشند.دردقیقه150متوسط (حداقل

ستگی گیرانه،پیشمداخالتهايهزینهتخمین خدمتشده تمامقیمتوخدمتارایهشرایط ومنطقهبهب

.استمتفاوتهر کشوردروداشته

بودهتراثربخشهزینههاغربالگريدیگربامقایسه در2نوعدیابتبرايغربالگريکهاست دادهنشان مطالعات

شود.انجامسال55-75افراد دریاسنی) وهرفشارخون (دربهمبتالیاندراگربخصوص

ــتغربالگري  روتین،هاي ویزیت حیندربیماري غربالگري (Opportunistic Screening)طلبانه  فرصـ

ست. جمعیتیوهمگانیغربالگريازتراثربخشهزینهبمراتب یک یا چند کهافراديهدفمند درغربالگرياماا

گزارش شده است.تربخشاثرهمه) ازTargeted Screeningعامل خطر دارند (

سیون جهانی    ظرمناز2ع نودیابتبیماريغربالگريدالیل لزوم شت جهانی و فدرا سازمان بهدا
دیابت

باشد.عالمتبدونطوالنیمدتیدراستممکنبیماري
.خبرندبیخودبیماريبیماران، ازازتقریباً نیمی

است.کردهبروزمیکروواسکوالرعوارضتشخیص،زماندربیمارانازبسیاريدر
است.شدیدافزایشحالدرجهانکلدردیابتشیوع

ــارقندمطلوبکنترل 2نوع بیماري دیابتکنترللیپیدمی دردیسوباالخونخون، فش
.کنندمیایفامهمینقش



ــارخوندرمان عروقیوقلبیبیماريبروزازدیابتیبیماراندرلیپیدمیدیسوباالفش
کند.میپیشگیري

World Health Organizationلــذا  (WHO)و( IDF)International Diabetes Federation
ــوصهمراههاي بیماري درمان چنینهموبیماران مراقبت وبیماریابی  ،غربالگري  ــارخونبخصـ وباال فشـ

کند.توصیه میHigh riskخطر عاملبادر افرادلیپیدمیدیس

)STEPSاساس مطالعه عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر (شیوع دیابت بر 

) برابر با IFGانجام شد، میزان شیوع اختالل قند ناشتا (   1390که در سال  STEPSطبق آخرین مطالعه 

سال کشور بود. نسبت دیابت در سالمندان، زنان 70تا 25در جمعیت %11,37و شیوع دیابت 14,60%

شتر بود.   شهري بی سالهاي  و در مناطق  شیوع دیابت  1390تا 1384طی  شته  %35,1روند  افزایش دا

شیوع بیماري دیابت     شت و میزان  ست. طی این دوره زمانی میزان آگاهی از بیماري دیابت افزایش دا ا

کاهش یافته اســت (این نتایج میتواند منتســب به اجراي %24,7به %45,7تشــخیص داده نشــده از 

شگیري و کن   شوري پی سال   برنامه ک شد که در  سالمی   1383ترل دیابت با سالمت جمهوري ا در نظام 

سبت  4ایران ادغام گردید). تعداد کل بیماران دیابتی در ایران بیش از  میلیون نفر برآورد گردید که ن

ــت. هزینه کلی مراقبت و درمان %35به میزان STEPSبه اولین دوره اجراي مطالعه  افزایش یافته اس

شکی و هزینه هاي غیر    78/3ایران در2دیابت تیپ  ستقیم پز شد. هزینه هاي م میلیارد دالر برآورد 

شکی معادل   ستقیم  04/2±%28پز شده  73/1میلیارد دالر و هزینه هاي غیر م میلیارد دالر برآورد 

است.



ساختار اجرایی برنامه کشوري پیشگیري و کنترل دیابت 

دهندهتشکیل بخششش شامل حداقلمشابه هايبرنامهدیگرچونهمدیابتکنترلوپیشگیري کشوري برنامه

برنامهآنهاازکدامهربدونبوده ووابسته یکدیگربههستند مستقل کهحالیدرهااین بخش.است مهمبسیار 

رسید و اهداف آن به دست نخواهد آمد.نخواهدموفقیتبه

سانی شامل اطالع شش بخش  آزمونانجامدیابت،بیماريبروزخطرعواملوجودغربالگريآموزش،وعمومیر

.هستندارزشیابیومراقبت،بیماري،بیوشیمیایی، تشخیصغربالگري

آموزشوعمومیرسانیاطالع

سانی اطالع صوص هاي غیرواگیر و بهاهمیت بیماريتبینور شگیري ودیابتبیماريخ وپی
سیاستگزارانبرايآنکنترل

سانی اطالع شگیري بیماري وشناخت باارتباطدرجامعهعمومآموزشور هاي غیرواگیر و پی
از بیماري و عوارض جدي آنپیشگیريودیابتبیماريخصوصبه

اجرایی برنامهودرمانیبهداشتیپرسنلآموزش

دیابت، بیماريپیشــگیريوشــناختباارتباطدرآنانهايخانوادهودیابتیبیمارانآموزش
از بروز عوارض جدي آنپیشگیريوکنترل

دیابتبیماريبروزخطرعواملبهمبتالیانآموزش

دیابتبیماريبروزخطرعواملوجودغربالگري

سیاري از بیماري  شکالت زیر      عوامل خطر بروز دیابت با ب ست. وجود هر کدام از م شترك ا هاي غیرواگیر دیگر م
شود:دیابت محسوب میخطر براي بروز بیماري عامل

(BMI>30 kg/m2>25)و اضافه وزن (BMI≥30 kg/m2)وجود چاقی 

)برادریاوخواهرمادر،پدر،(یک درجهفامیلدردیابتفامیلی بیماريسابقه



HDLو کاهش LDLگلیسرید و وجود دیسلیپیدمی ( افزایش غلظت سرمی کلسترول، تري

)mmHg90/140از(بیشباالفشارخونبهابتال

IGTیا IFGها وجود اختالالت متابولیسم کربوهیدرات

(GDM)بارداريدیابتبهابتالسابقه

کیلوگرم4ازبیشوزنبانوزادآوردندنیابهسابقه

مشخصدلیلبدونزایی، سقطسابقه مرده

بیوشیمیاییغربالگريهاينآزموانجام

ــرمی بهقندآزمایشانجام ودیابت در افراد غیربارداربیماريغربالگريعنوان آزمونخون سـ
آزمایش لیپیدهاي خون 

براي غربالگري دیابت بارداريگرم)75ناشتا و تحمل گلوکز (انجام آزمایش قند خون 

آلبومینوجودنظرازادرارکیفی)آزمایش (نیمهانجام

بیماريتشخیص

) mg/dl125-100ناشتا برابر با خوندیابتی (قندتشخیص افراد پره

تاییدبرايmg/dl126بیش از ناشــتايخونقندباموارددرناشــتاخونقندآزمایشتکرار
تشخیص بیماري دیابت

براي mg/dl200یا بیش از برابر وگرم گلوکز 75ســاعت بعد از مصــرف 2گلوکز پالســماي 
تشخیص دیابت

ستفاده بابارداريدیابتبیماريبهمبتالزنانتشخیص  تحمل گلوکزو تست GCTآزمونازا
گلوکز گرم75مصرفازپس

mg/dl200پالسماي مساوي یا بیش از تشخیص ابتال به بیماري دیابت با استفاده از قند خون
خون اگر با عالیم کالسیک هیپرگلیسمی (پولی اوري، پولی   (Random)در یک نمونه اتفاقی 

دیپسی و پولی فاژي) توام باشد.
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2نتایج اجراي برنامه کشوري پیشگیري و کنترل دیابت نوع 
اجراي برنامه پیشگیري و کنترل دیابت در مناطق روستایی)1

ــال هاي    ــته و طی س ــد نزولی داش ــال هاي اخیر رش ــتایی طی س 16,8از 1387تا 1384اگر چه جمعیت روس
سال افزایش یافته است، تعداد تقریبی   30میلیون نفر رسیده است، اما جمعیت گروه سنی باالي    15,9میلیون به 

سال  6 سال  7به بیش از 1384میلیون نفر در  سید. تعدا 1387میلیون نفر در  شده از  ر 5,88د افراد غربالگري 
رسید، که افزایش  1387دانشگاه در سال   41میلیون نفر در 5,95به 1384دانشگاه در سال   41میلیون نفر در 

میزان 1387تا 1384ســال طی ســال هاي 30معنی داري نداشــته و در واقع با توجه به افزایش جمعیت باالي 
نامه داشته است.پوشش کم تري نسبت به سال اول اجراي بر

نفر رسـید و  2604000نفر به بیش از 2200000از 1387تا 1384تعداد افراد در معرض خطر طی سـال هاي  
افزایش یافت.%37به %35به عبارت دیگر جمعیت در معرض خطر از 

سایی افراد پره دیابتی و دیابتی نیز طی این دوره     شنا شمگیري یافت، به نحو   3میزان  ي که افراد ساله افزایش چ
1387در سال  %1,8در مقابل 1384در سال  %0,9رسید که به معنی شیوع   109008به 51089پره دیابتی از 

است.



تعداد بیماران جدید یا میزان بروز دیابت طی دو نوبت اول و دوم اندکی کاهش یافت که قابل پیش بینی بود، در                
سال  62377واقع تعداد  سال  60980به 1384دیابتی در  کاهش یافت. به عبارت دیگر میزان 1387دیابتی در 

کاهش یافت که تفاوت معنی داري نمی باشد، اما تعداد کل %1,03به %1,06ساله از 3بروز دیابت طی این دوره 
بیمار 237167به 1384بیمار در سال 192794بیماران طی این دو دوره تفاوت چشم گیري داشت، یعنی تعداد 

رسید که به معنی  %4به %3,3ساله از  3رسید و به عبارت دیگر شیوع دیابت در این فاصله زمانی    1387در سال  
بود.%2,21معادل 1381در تعداد بیماران است، این میزان در سال %20افزایشی بیش از 

ســال تحت پوشــش تعداد جمعیت بیماران دیابتی در 30میلیون نفري روســتایی باالي 9در جمعیت 
ــال  ــده 311000نفر مرد و 140000نفر بوده که از این تعداد   451000بیش از 1393س نفر زن گزارش ش

ست. بیش از   شش         %35ا صد پو سال در ستند. در همان  شار خون باال ه از افراد دیابتی مبتال به ف
سط بیش از    سط بهورز(ماهانه) بطور متو ساالنه   %90مراقبت بیماران تو شک( سط پز نوبت) بیش 4و تو

بوده است.%70ز ا

ــهري(قبل از اجراي طرح تحول نظام         )2 ــگیري و کنترل دیابت در مناطق ش اجراي برنامه پیش
سالمت)

در تهران و پنج شــهر بزرگ (البرز، تبریز، اصــفهان، شــیراز و مشــهد) با 2برنامه پیشــگیري و کنترل دیابت نوع 
سال  1جمعیت باالي  ستان و     1389میلیون نفر از  شهر کرمان، یزد، اهواز، قزوین،گل شش  به مرحله اجرا درآمد. 

نفر از افراد 1892435، تعداد 1391یان ســال به برنامه پیوســتند. از آغاز برنامه تا پا1390کردســتان در ســال 
ــدند که از این تعداد  30باالي  ــال غربالگري ش ) فاقد عالمت خطر بودند. نتایچ آزمایش %21,4نفر (405703س
FBS  13,2نفر (249949)  پره دیابتی هستند. تعداد بیماران دیابتی  %11,4نفر (216696نشان می دهد که% (

ایشان بیمار جدید بودند.بودند که حدود یک پنجم

سال   شی       1392و 1391در  سازي مردم مدل آموز سالمت و توانمند ستاي ارتقاي  در قالب کارگاه SHEPدر را
شگاه     TOTهاي  سان دیابت دان شنا شگاه     به کار شد دان شد و مقرر  ها از این مدل براي آموزش ها آموزش داده 

سالمت (رابطین)  سایر عالقمندان      مربیان دیابت از بین داوطلبان  شهرداري و  سالمت  ، مربیان دیابت خانه هاي 
استفاده کنند. این مدل، یک مدل آموزشی با هدف افزایش سالمت عمومی و با تکیه بر اصول کار تیمی است که      
در کلیه مراحل مختلف اطالعات، ارتباطات و آموزش سالمت، اعم از مرحله بررسی، طراحی، تولید، اجرا، پایش و   

یابی را به صورت سیستماتیک و مدون و با دید جامع نگر در راستاي ارتقاي کمی و کیفی فرآیند مورد توجه ارزش
دهد.قرار می



سال   شتی درمانی طراحی و به    1392همچنین از  شکان عمومی مراکز بهدا دوره بازآموزي آنالین دیابت ویژه پز
ــوري دیابت و عدم تمایل         اجراء در آمد. بدلیل محدودیت مراکز تحقیقاتی در برگزا       ري دوره هاي بازآموزي حضـ

هفته اي این دوره طراحی شد و اکنون در حال اجرا میباشد.3-2پزشکان به شرکت در دوره هاي حضوري 

اثر بخشی برنامه پیشگیري و کنترل دیابت
HbA1c ،Body Mass،1390در سال  به منظور بررسی اثر بخشی برنامه پیشگیري و کنترل دیابت در ایران   

Index (BMI)،Fasting Blood Glucose (FBS) فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دو گروه بیماران ،
بار به 4سال بعد از تشخیص بیماري حداقل   مقایسه شد. گروه اول شامل بیماران دیابتیکی بود که در طول یک   
شامل بیمارانی که       شدند. گروه دوم  شک خانواده ویزیت  سیله پز شده     3تا 1و شک خانواده ویزیت  سط پز بار تو

بودند، بیمارانی که به هر دلیل تمایل به ادامه برنامه نداشــتند و به پزشــک مراجعه نکرده بودند، بیمارانی که به  
این مطالعه نشان داد که تعداد مراقبت  . ها مراقبت صورت نگرفته بود دلیل عدم ارجاع به پزشک خانواده براي آن 

HbA1cابتی توسط پزشکان در کنترل قند خون تاتیر مثبتی دارد و براي کنترل مطلوب قند خون وبیماران دی
.بار در سال توسط پزشک مراقبت شود4، هر بیمار دیابتیک باید حداقل 

سال   شد آزمایش          1390در  ستایی، مقرر  شده در مناطق رو شناخته  سی اثر مراقبت بیماران دیابتی  براي برر
HbA1cبیمار ارزیابی شــدند که مقایســه میانگین 19481دو بار در ســال انجام شــود. در پایان پروژه حداقل

ــوري دونوبت  ــان دهنده مفید بودن مراقبت بیماران دیابتی  ، تفاوت معنیHbA1cکش ــان داد که نش داري را نش
شوري     می ضوع میانگین ک شد. علی رغم این مو شد که همچنان مقدار  HbA1c ،8,5%با شد  باالیی میگزارش  با

بوده است.%10,5بیش از 1383تا 1378در مرحله پایلوت در سال هاي HbA1cگرچه میزان متوسط 

دکتر علیرضا مهدوي
معاون دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر و رئیس اداره قلب و عروق 
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