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 -1روند تغييرات شيوع ديابت و اختالالت گلوکز باال در ايران
براي تعيين و تحليل وضعيت موجود شيوع اختالالت گلوکز باال در ايران از اطالعات برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير
در جمهوري اسالمي ايران که توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي انجام ميشود استفاده شد .هدف کلي اين برنامه تعيين اطالعات
پايه از وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در جمعيت  51تا  46ساله کشور مي باشد که از سال  5131تا  5133در  1دوره انجام شده
است.البته اندازه گيري قند خون فقط شامل مطالعات سالهاي ( 5131اولين) و ( 5134سومين) بوده و در جمعيت  51تا  46ساله اندازه گيري
شده است.
در اولين بررسي ملي عوامل خطر ساز بيماريهاي غير واگير در ايران (National Survey of Risk Factors of Non-
) communicable Diseases=SuRFNCDطي يک مطالعه مقطعي در اواخر سال  5131از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله
اي تعداد  30688فرد بالغ  51تا  46ساله بطور تصادفي از جمعيت شهري و روستايي تمام  53استان کشور انتخاب گرديدند .پس از اتمام بر رسي
هاي اوليه از تمام افرادي که در گروه سني  51تا  46سال قرار داشتند ( 18035نفر) دعوت بعمل آمد تادر آزمون اندازه گيري قند خون ناشتا (
پس از  55ساعت ناشتاي شبانه) شرکت نمايند .نتايج قند پالسماي ناشتاي تعداد  15515نفر براي تجزيه و تحليل قابل قبول بود .در اين مطالعه
افرادي که سابقه ديابت شناخته شده نداشته و قند پالسماي ناشتاي مساوي يا بيشتر از  554ميلي گرم در دسي ليتر داشتند در گروه ديابت تازه
تشخيص داده شده قرار گرفته و آنهايي که قند پالسماي ناشتاي بين  588تا  551ميلي گرم در دسي ليتر داشتند در گروه اختالل تحمل گلوکز
ناشتا ) (IFGقرار گرفتند .به منظور تعميم نتايج به کل جامعه ايراني نتايج مطالعه بطور مستقيم با کل جمعيت  51تا  46ساله ايراني ‘ جنس و
منطقه زندگي آنها ( شهري يا روستايي) وزن داده شدند .شيوع کلي ديابت در کشور  1/1درصد ( ضريب اطمينان  ) 1/1 – 1/0 : %01معادل 5
ميليون نفر از کل جمعيت  51تا  46ساله ايران بود .شيوع ديابت در مناطق شهري ( )% 3/4حدود يک سوم بيشتر از مناطق روستايي (  )% 1/1بود.
حدود نيمي از اين افراد از وجود بيماري خود بي اطالع بودند .بعالوه  54/3درصد ( معادل  6/6ميليون نفر) دچار اختالل تحمل گلوکز ناشتا
) (IFGبودند .حداکثر شيوع (  ) % 54/3در گروه سني  11تا  46سال بوده و حدود  8/4ميليون نفر از بيماران ديابتي در گروه سني  61تا 16
سال قرار داشتند .شيوع ديابت با افزايش سن افزايش نشان مي داد بطوريکه در گروه هاي سني  51تا  16سال  11تا  66سال  61تا  16سال و
 11تا  41سال در مردان به ترتيب  58/3 ‘1/3 ‘ 5و  56درصد و در زنان به ترتيب  56 ‘ 1 ‘1و  50/6درصد بود .شيوع  IFGنيز در گروه هاي
سني فوق در مردان به ترتيب  50/0 51/1 51/6و  55/0درصد ودر زنان به ترتيب  55/3 54/6 58/5و  54درصد بود .تاثير سن و جنس بر
ميزان شيوع  IFGمعني دار بود.
سومين بررسي ملي عوامل خطر ساز بيماريهاي غير واگير در ايران ) (SuRFNCD-2007در سال  5134به منظور تعيين شيوع ديابت
فشار خون باال چاقي و اختالل چربي هاي خون در جمعيت ايراني انجام شده است  .جمعيت مورد مطالعه در اين بررسي از طريق نمونه گيري
خوشه اي و در هر خوشه  5مرد و  5زن از هر يک از گروه هاي سني  1گانه  51 :تا  56سال  51تا  16سال  11تا  66سال  61تا  16سال و  11تا
 46سال از تمام  18استان کشور انتخاب گرديدند .پس از انجام اقدامات اوليه و جمع آوري اطالعات الزم از تمام افراد براي شرکت درآزمون اندازه
گيري قند پالسماي پس از  58الي  55ساعت ناشتاي شبانه دعوت بعمل آمد 50/1 .درصد از جمعيت مورد مطالعه در خون گيري شرکت نکردند.
بنابراين اندازه گيري بيو شيميايي براي  1101نفر انجام شد .قند پالسماي ناشتاي مساوي يا بيشتر از  554ميلي گرم در دسي ليتر بعنوان ديابت و
بين  588تا  551ميلي گر م در دسي ليتر اختالل تحمل گلوکز ناشتا ) (IFGدر نظر گرفته شدند .نتايج اين بررسي شيوع ديابت در جمعيت 51
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تا  46ساله ايران را  3/1درصد ( 0/5درصد در زنان و  1/1درصد در مردان) گزارش نمود.حدود نيمي از افراد ديابتي هاي شناخته شده جديد بودند.
شيوع ديابت در گروه هاي سني باالتر در زنان و در جمعيت شهري بيشتر بود .شيوع  IFGنيز در بين جمعيت غير ديابتي  0/5درصد بود .با
تعميم اين نتايج به کل جمعيت ايران تعداد  5/1ميليون نفر از جمعيت بالغ کشور در سال  5134مبتال به ديابت بوده که نظير مطالعه سال 31
نزديک به نيمي از بيماران از ابتال خود به ديابت بي اطالع بودند .تعداد افراد مبتالبه  IFGنيز در اين مطالعه  5/0ميليون نفر بر آورد شد
سازمان بهداشت جهاني نيز در گزارش رسمي خود با عنوان  Global status report on noncommunicable disease 2010شيوع
اختالالت گلوکز باال را در جمعيت باالي  51سال ايران در سال  3/1 ،5883درصد (  %3/0در زنان و  %1/3در مردان) گزارش نموده است  .اين
گزارش روند تغييرات متوسط قندخون ناشتا در اين جمعيت را از سال  5038تا  5888را به طور افزايشي گزارش داده اما از سال  5888تا
 5883نتايج نشان دهنده کاهش متوسط قند خون ناشتا بوده است .با اين وجود همانگونه که گزارش شد درصد افراد داراي قند خون ناشتاي باال
در سال  )5881 ( 5134در مقايسه با سال  )5886 ( 5131از  1/0به  0/1رسيده است.

نمودار : 1روند تغييرات متوسط قند خون ناشتا در جمعيت باالي 51سال ايراني بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني (  5038تا )5883

3

 -2شيوع ديابت و اختالل گلوکز باال به تفکيک استان ها

نمودار  :2شيوع اختالل گلوکز ناشتا در مردان و زنان به تفکيک استان ها (برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در
جمهوري اسالمي ايران) –
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نمودار  : 3شيوع اختالل گلوکز باال (بيش از  )551در مردان و زنان به تفکيک استان ها (برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر
بيماري هاي غيرواگير در جمهوري اسالمي ايران) –
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-3مقايسه شيوع اختالالت گلوکز باال در ايران با وضعيت آن در دنيا و کشورهاي منطقه :
سازمان بهداشت جهاني شيوع ديابت را در جمعيت باالي  51سال جهان در سال  ،5883حدود  %58گزارش نموده است  .بيشترين
شيوع ديابت از منطقه  EMROگزارش شده است.
نمودار  : 4شيوع ديابت در جمعيت باالي  51سال دنيا به تفکيک مناطق مختلف تحت پوشش  WHOو گروه هاي درامدي بانک
جهاني5883 ،
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نمودار  :5مقايسه اختالل گلوکز ناشتا باال در کشورهاي دنيا به تفکيک مردان و زنان
() Global status report on non-communicable disease 2010
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فدراسيون بين المللي ديابت ) ( International Diabetes Federation= IDFنيز اخيرا شيوع ديابت در سال 5855
ميالدي و بر آورد آن در سال  5818ميالدي را براي  554کشور دنيا منتشر نموده است .اين اطالعات در يک نگاه در جدول
زير خالصه شده است:
جدول  : 1وضعيت ديابت قندي در دنيا در سال  5855و بر آورد آن براي سال  5818ميالدي
سال 2112

سال 2131
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8 /3

4/4

5/6

تعداد کل جمعيت (بيليون)
تعداد جمعيت بالغين (  21تا  77سال‘ بيليون )
ديابت قندي (  21تا  77سال)
شيوع کلي ( درصد )

8 /3

7 /7

تعداد ( ميليون )

371

552

اختالل تحمل گلوکز )(IGT
شيوع کلي (درصد)

6/4

7/1

تعداد ( ميليون )

281

378

تعداد بيماران ديابتي تشخيص داده نشده (ميليون)

187

-

تعداد مرگ و مير ناشي از ديابت (ميليون)

4/8

-

فدراسيون بين المللي ديابت  554کشور دنيا را از نظر شيوع ديابت در  1گروه قرار داده است (جدول .)5

جدول  : 2وضعيت شيوع ديابت قندي در مناطق مختلف دنيا در سال  5855ميالدي
منطقه

ديابت آشکار
تعداد (ميليون)

ديابت تشخيص داده نشده ( درصد)
درصد

 -1آمريکاي شمالي و کرائيب

38

11/5

27/2

 -2آمريکاي جنوبي و مرکزي

26

7/2

45/5

 -3آفريقا ) ( Africa

15

4/3

81/2

 -4اروپا )(Europe

55

6/7

38/6
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 -5خاور ميانه و شمال آفريقا

34

11/7

52/7

 -6آسياي جنوب شرقي

71

8/7

51/1

 -7پاسيفيک غربي

132

8

57/7

منطقه آسياي غربي و شمال آفريقا ( خاورميانه) باالترين شيوع ديابت در بالغين را داشته ( )%55بطوريکه از هر  0فردبالغ يک نفر مبتال
به ديابت مي باشد  .در حال حاضر حدود  16ميليون از جمعيت اين منطقه مبتال به ديابت بوده و بر آورد ميشود که در سال 5818
ميالدي اين تعداد به حدود  48ميليون بيمار افزايش يابد .جدول  1ده کشور اول اين منطقه با بيشترين تعداد بيماران ديابتي را نشان مي
دهد.

جدول  : 3ده کشور اول منطقه  WANAبا بيشترين تعداد بيماران ديابتي( 58تا  10سال) در سال  5855ميالدي
کشور

تعداد بيماران ديابتي

مصر

 7/5ميليون

پاکستان

 6/6ميليون

ايران

 4/5ميليون

عربستان سعودي

 3/4ميليون

سودان

 1/8ميليون

الجزاير

 1/6ميليون

مراکش

 1/4ميليون

عراق

 1/2ميليون

سوريه

 711هزار

افغانستان

 851هزار

کشور ايران با داشتن  6/1ميليون بيمار ديابتي ( بالغين باالتر از  58سال ) در سال  5855ميالدي از نظر شيوع ديابت در رتبه
سوم در بين کشور هاي منطقه  WANAقرار دارد.
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 -4عوامل تعيين کننده وتاثيرگذار بر شيوع ديابت

مطالعات انجام شده در خصوص عوامل تاثير گذار بر شيوع ديابت نوع دو در جمعيت ايراني افزايش سن ،سابقه خانوادگي ،چاقي
عمومي ،چاقي شکمي ،هيپرتريگليسريدمي و فشارخون سيستوليک باال را مهمترين عوامل ايجادکننده ديابت ذکر نموده اند.
شيوع اضافه وزن و چاقي را در ايران در سال  5883به ترتيب  %56/8( %15/6در زنان و  %46/1در مردان) و  %26/5 ( % 17/4در زنان و

 %12/4در مردان) گزارش شده است  .که در مقايسه با آمار جهاني  ،شيوع چاقي و اضافه وزن در ايران حدود 5/15برابر متوسط
جهاني و  5/84برابر متوسط منطقه اي آن است .و شيوع چاقي و اضافه وزن در زنان ايراني در همين سال5/15برابر متوسط
جهاني و  5/50برابر متوسط منطقه اي آن بوده است ( .در گزارش رصد کالن چاقي به طور کامل به اين موارد اشاره شده است)
آخرين مطالعات ملي انجام شده شيوع هيپرتريگليسيردمي را در جمعيت  51تا  46سال ايراني  %50/5گزارش نموده است (سال
 )5134اين گزارش درصد شيوع اين اختالل مرتيط با بروز ديابت را در مردان  %55/1و در زنان  %54/1گزارش داده است .با اينکه
باالترين شيوع اين اختالل در جمعيت زنان مربوط به گروه سني  11تا  46سال است اما الگوي شيوع اين اختالل در مردان
متفاوت است به نحوي که در اين جمعيت بيشترين شيوع مربوط به دو گروه سني  66-11سال و  61تا  16سال است .
شيوع فشارخون باال نيز بر اساس آخرين مطالعه ملي ( )5133در جمعيت  51تا  46ساله کشورمان  %56/3براورد ميشود که شيوع
آن در مردان  %51/8و در زنان  %56/1ذکر شده ،شيوع اين اختالل ارتباط مستقيمي با سن داشته است.
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 -5راهکارهاي پيشنهادي

طراحي برنامه هاي مداخالتي جامع و چند وجهي به منظور ارتقاء سطح آگاهي ،حساسيت و نگرش عموم جامعه نسبت
به ديابت و اختالالت گلوکز باال و عوامل خطر ساز آن و راهکارهاي پيشگيري و کنترل آنها و همچنين ارتقاء عملکردهاي
بهداشتي آنها به منظور بهبود شيوه زندگي با شش راهبرد عمده و اصلي :
o

"ارزيابي و بررسي مستمر وضعيت ديابت و اختالالت گلوکز باال و عوامل خطر ساز آن در سطح جامعه "

o

"آموزش"،

o

"جلب مشارکت و سازماندهي در سطح جامعه" ،

o

" تامين و تضمين سالمت فردي از طريق ارائه خدمات بهداشتي درماني" و

o

" تغييرات محيطي"

o

"تغيير سياست ها و اجرايي کردن آنها"

مهمترين راهکارهاي پيشنهادي موثر در کنترل ديابت و اختالالت گلوکز باال و ساير عوامل خطر ساز ابتال به بيماريهاي
غيرواگير است که تفصيل آن از حوصله اين گزارش خارج است.
به عنوان مثال مهمترين سطوح اين مداخالت آموزشي بايد شامل خانواده ،جامعه و مدرسه و ميتواند شامل فعاليت هايي ذيل باشد:
▪

آموزش عمومي سالمت

▪

آموزش در مدارس

▪

آموزش جوانان

▪

آموزش دست اندرکاران سالمت و درمان

▪

آموزش در محل کار

▪

آموزش در پايگاه هاي مراقبت سالمت نظير مراکز بهداشتي درماني ،خانه هاي سالمت و ...

در اين بين ذيل راهبرد هاي اساسي سه تا شش ارائه مناسب خدمات مشاوره اي بهبود شيوه زندگي و خدمات درماني از طريق
سيستم خدمات بهداشتي درماني کشور و برنامه پزشک خانواده به افراد مبتال و سايرين و همچنين اجراي برنامه غربالگري ديابت
در گروه هاي در معرض خطر به منظور تشخيص بموقع اختالالت قند خون و ديابت و نيز ايجاد يک اجتماع سالمتر و محيط
حمايتي بويژه دست يابي به اهداف تغذيه سالم و مناسب و فعاليت بدني کافي براي آحاد جامعه ذيل راهبرد هاي فوق براي
پيشگيري و کنترل اضافه وزن و عوامل خطرساز آن در جهت پيشگيري و کنترل ديابت و اختالالت گلوکز باال از راهکارهاي عمده
پيشنهادي خواهد بود.
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