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(چرا امار دیابت در حال افزایش است و به   2022واقعیت هاي اماري دیابت در 
  سریعترین بیماري مزمن تبدیل شده است؟)

  1، ساناز نهبندانی1مهربانو امیرشاهی

 دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران .1

   زابلزشکی دانشگاه علوم پ، ساناز نهبندانینویسنده مسئول: 
  
  

  

  مقدمه 

روزمره ما است. بدن  ياز عملکردها يضرور یبخش گلوکز
م به نا یکند، اما به هورمون یاستفاده م يانرژ يما از آن برا

 شود. یم دیدارد که توسط پانکراس تول ازین نیانسول
ز را گلوک -قند خون است  يبرا یتاکس کیمانند  نیانسول

 لیدبکه با ت کندیم تیما هدا يهااز خون گرفته و به سلول
 يکه فرد ی. هنگامرسانندیم انیبه آن کار را به پا يانرژ

 ای دیلتو نیتواند به طور موثر انسول یدارد، بدن او نم ابتید
 یم یخون او باق انیدر جر يشتریاستفاده کند، که گلوکز ب

و دیابت بارداري و  2و  1انواع دیابت به دیابت نوع  گذارد.
پري دیابت تقسیم می شوند. متاسفانه با تغییر سبک 
زندگی، افزایش وزن، تحرك کم، تغییر رژیم غذایی و مصرف 

از  19بیشتر غذاهاي اماده و همچنین بروز پاندمی کووید 
و تغییرات ایجاد شده در زندگی افراد امار دیابت  2019سال 

روز به روز در حال افزایش می باشد. همچنین دیابت خیلی 
سریع شرایط مزمن شدن را دارد و عوارض ایجاد شده در 

 ).1افراد عمر بیماران را کوتاه می کند (

 میمزمن در جهان  يها يماریب نیتر عیاز سر یکی ابتید
 108 ابتالي ،1980سال  درکه شیوع ان در دنیا . باشد

 . تا سالبوده است ابتینفر در سراسر جهان به د ونیلیم
ه است. افتی شیافزا ونیلیم 422تعداد به  نی، ا2014

 ونیلیم 700حدود  2045شود تا سال  یزده م نیتخم
 وعیش .مبتال شوند ابتیبزرگسال در سراسر جهان به د

 2021سال در سال  79تا  20 نیدر سن ابتید یجهان
 ه است.زده شد نینفر) تخم ونیلیم 6/536درصد (5/10
 نیو باالتر می باشددر مردان و زنان مشابه  ابتید وعیش
(در سال  وعیش می باشد.ساله  79-75در افراد  زانیم

از مناطق  شتربی) درصد 1/12( يمناطق شهر ر) د2021
 1/11پردرآمد ( کشورهاي در و) درصد 3/8( ییروستا
) درصد 5/5کم درآمد ( يبا کشورها سهمقای در) درصد

 وعیدر ش ینسب شیافزا نیشتریب رودیبود. انتظار م شتربی
با درآمد  يدر کشورها 2045تا  2021 يهاسال نیب ابتید

درآمد باال  با يبا کشورها سهی) در مقادرصد 1/21متوسط (
 نهی) رخ دهد. هزدرصد 9/11) و کم درآمد (درصد 2/12(

 966بالغ بر  2021در سال  ابتیمرتبط با د یبهداشت يها
ال شود تا س یم ینیب شیو پ ه بوددالر برآورد شد اردیلیم

  . )2( دالر برسد اردیلیم 1054به  2045

عداد ت نیشتریب ابت،ینفر مبتال به د ونیلیم 116با  نیچ
هند  ن،یرا در سراسر جهان دارد. پس از چ یابتید بیماران

تحده م االتیاز آن ا) و پس ابتینفر مبتال به د ونیلیم 77(
عالم ا) قرار دارند. بر اساس ابتینفر مبتال به د ونیلیم 31(

متحده،  االتیتنها در ا ،مرکز کنترل بیماري هاي امریکا
 5/10هستند که  ابتیبزرگسال مبتال به د ونیلیم2/34

 ابتید .این کشور را تشکیل می دهند تجمعی از درصد
 2019نفر در سراسر جهان در سال  ونیلیم 2/4باعث مرگ 

 2017نفر در سال  83564متحده،  االتید. تنها در اگردی
در ضمن  جان خود را از دست دادند. ابتیبر اثر عوارض د

ه کشود.  یمبتال م ابتیبه د ییکایآمر کی هیثان 17هر 
 34,2از  نشان دهنده افزایش امار دیابت در دنیا می باشد.

 اًبیتقر ابت،یمبتال به د ییکایبزرگسال آمر ونیلیم
ده ز نیتخم. داده نشده اند صینفر از آنها تشخ ونیلیم3/7
 مبتال ابتید شیبزرگسال به پ ونیلیم 88شود که  یم

متحده  االتیبزرگسال ا تیدرصد از جمع 5/34که باشند 
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به  ،درصد از زنان باردار 7 حدود را شامل می شود. است
 بتایکه د یاز زنان یمین شوند.  یمبتال م يباردار ابتید

مبتال  2نوع  ابتیبه د یزندگ يدارند، در مراحل بعد يباردار
 1وع ن ابتیبه عنوان د شترینوجوانان که ب ابتید. شوند یم

 یداده م صیشود، معموالً در کودکان تشخ یشناخته م
شود. حدود  یکنترل م نیروزانه انسول قیشود و با تزر

 200000دارند، از جمله  1نوع  ابتید ییکایآمر ونیلیم6/1
به دیابت مبتال در سال  دیمورد جد 64000 باًیجوان و تقر

 21، 2009 تا 2001 يهاسال نیب همچنین. می شوند
سال  20در افراد کمتر از  1نوع  ابتید وعیش شیدرصد افزا

درصد) افراد مبتال به  95تا  90( تیاکثر .مشاهده شد
  . )3( دارند 2نوع  ابتید ،ابتید

ر معرض د شتریدو تا سه برابر ب ،ابتیمبتال به د بزرگساالن
 18بزرگساالن  انیم در .و سکته هستند یخطر حمالت قلب

 زیدرصد ن 37حدود  ابت،ید صیمتحده با تشخ االتیساله ا
 یابتید ینوپاتیرت می باشند.مبتال  يویمزمن کل يماریبه ب
 6/2) باعث هیشبک یمدت به عروق خون یطوالن بی(آس

درصد  85 شده است.در سراسر جهان  یینایدرصد کاهش ب
 .می باشد یابتید يزخم پا لیاز قطع پاها در جهان به دل

به قطع عضو  ازین ابتیمبتال به د ییکایآمر 230روز  هر
  ).4( دارند

دهد.  شیافزادر بیماران تواند خطر سقوط را  یم ابتید
 17سال سن دارند،  65 يکه باال ابتیبزرگساالن مبتال به د

طر در معرض خ ابتیاز بزرگساالن جوان بدون د شتریبرابر ب
 تا 28ممکن است سقوط را  یافتادن هستند. ورزش گروه

درصد وزن بدن  7تا  5که  يافراد. هدد کاهش درصد 29
رنامه به بورزش در هفته  قهیدق 150دادند و  کاهشخود را 

را تا  2نوع  ابتی، خطر ابتال به دزندگی خود اضافه کرده اند
درصد کاهش  71سال تا  60 يافراد باال يدرصد و برا 58

 ي(با استفاده از وزنه، دستگاه ها یمقاومت ناتیتمردادند. 
) قدرت را در رهیو غ یمقاومت ينوارها ،يوزنه بردار

داد  شید افزادرص 50تا  2نوع  ابتیبزرگساالن مبتال به د
 که یابتید زنان. دیدرصد بهبود بخش 57/0را تا  A1C و

درصد  40کردند،  یحداقل چهار ساعت در هفته ورزش م
کردند، در معرض ابتال به  یکه ورزش نم ییکمتر از آنها

 . )5( بودند یقلب يماریب

در سراسر  نفر 1بزرگسال  10از هر   امارها نشان می دهد
 ابتیمبتال هستند و تعداد افراد مبتال به د ابتیجهان به د

همچنین است.  شیبه سرعت در حال افزا ندهیدر آ
 انیدر م شتریبدیابت  وعیکه ش شودیم ینیبشیپ

 تیکه جمع ییجا ابد،ی شافزایبا درآمد متوسط  يکشورها
رایط شو  شوندیم ریو پ ابدییم شیافزا یبه طور قابل توجه

 ییتواناهر چند عمده ادامه خواهد داشت. بطور  ینیشهرنش
 شیاپ ياز آنها برا توانیکه م یبهداشت يهاداده دیتول يبرا

است، هنوز هم  افتهی شیاستفاده کرد افزادیابت  يماریب
از کشورها در  ياریاز بس یتوجهقابل اماري يهاشکاف

 تیفیبا ک يهاداده ایها نبود داده لیجهان به دل تاسرسر
کننده نگران يهانیوجود، تخم نیا با .وجود دارد نییپا

که به  دهدیدر حال گسترش م ابتید یدمیاپ کیخبر از 
در سراسر جهان  هاتیبر سالمت همه جمع ياندهیطور فزا

سن و  شیافزا نکهیخواهد گذاشت. با توجه به ا ریتأث
هستند و  یدمیاپ ریناپذاجتناب يهامحرك ینیشهرنش

 قیراز ط وعیش شیطور متناقض با افزابه بتایدرمان بهتر د
و  هاياستراتژ يبه اجرا يدیشد ازین ر،یومکاهش مرگ

مؤثر وجود دارد که هدف آن متوقف  يامداخله يهااستیس
 و عوارض آن است ابتیتعداد افراد مبتال به د شیکردن افزا

)6( . 

 تعارض منافع
  .ندارد وجود تعارضی هیچگونه نویسندگان بین
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  نهبندانی و همکاران                                                                                                                                                            
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