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اپیدمیولوژی و کنترل  
Diabetes Mellitus 



 اپیدمیولوژی بیماری
با کشورهایی اغلب در میر و مرگ علت پنجمین یا چهارمین  

 .باشد می باال درامد
 
به رو توسعه حال در کشورهای در بیماری این کلی شیوع میزان  

 .است افزایش
 
دیابت شیوع آن موازات به و چاقی توجه قابل شیوع علت به 

  قلوی دو اپیدمی دیابت و چاقی جهان کشورهای بیشتر در قندی
 .باشند می 21 قرن

 
درآمد با کشورهایی در دیابت به مبتالیان از درصد 80 حدود 

 .کنند می زندگی متوسط یا پایین



باالترین آفریقا شمال و (خاورمیانه) غربی آسیای منطقه 
  9 هر از که طوری دارند را دنیا بالغان در (%11) دیابت شیوع

 .باشد می دیابت به مبتال نفر یک بالغ فرد
 
2013 سال در دیابتی بیمار میلیون 4/4 داشتن با ایران  

 کشورهای بین در سوم رتبه در دیابت شیوع نظر از میالدی
 .دارد قرار منطقه

 
اختصاص خود به را دیابت از کمی درصد یک نوع دیابت 
  0/3 آن شیوع میزان سال 30 از تر جوان افراد در و دهد می

 .است درصد



دارا را یک نوع دیابتی بیماران تعداد بیشترین اروپا  
 جمله از آسیا منطقه ترین جنوبی آن از بعد و باشد می

 .باشد می هندوستان
 
کمترین چین کشور شامل ارام اقیانوس غرب منطقه  

 .دارند را یک نوع دیابتی بیماران تعداد
 
در جنسی اختالف جوان افراد در گسترده مطالعات در  

 .است نشده دیده یک نوع دیابت شیوع و بروز میزان

 



 شیوع دیابت

  2025-1995 سالهای طی سال 20 باالی بالغین جمعیت
  بینی پیش و یابد می افزایش درصد 64 حدود در میالدی

  به 1995 سال در درصد 4 از نیز دیابت شیوع که شود می
  .برسد 2025 سال در درصد 5.4

  درصد 42 با یافته توسعه کشورهای در بیماران تعداد
  کشورهای در اما رسد می نفر میلیون 72 به 51 از افزایش
  میلیون 228 به 84 از افزایش درصد 170 با توسعه درحال

 .رسد می نفر



Millions of Cases of Diabetes in 2000 and Projections for 2030  

Diabetes Care 2004;27:1047-1053  



 پراکندگی بیماری در ایران

شیوع باال در کویر 
افزایش در کارمندان نسبت به کارگران 
 8/7،  1385ساله در سال  25-64شیوع دیابت در جمعیت  %

 .گزارش شد
2-3: شیوع در کل جمعیت ایران % 
 22/5تا  14/5: سال 30عدم تحمل گلوکز در افراد باالتر از  

درصد که حدود یک چهارم آنان در آینده دچار دیابت آشکار 
 .خواهند شد

20 % سال در معرض خطر ابتال به دیابت 30جمعیت باالی 
شانزدهمین علت مرگ در مردان و نهمین علت مرگ در زنان 
4/5: شیوع دیابت بارداری% 



 هزینه های دیابت

  فرد یک که هندی خانواده در که داده نشان مطالعات -
  یک در و خانوار درآمد درصد 25 دارند دیابتی بزرگسال
  درصد 10 دارند دیابتی کودک یک که آمریکایی خانواده
 .یابد می اختصاص درمان های هزینه به خانوار درآمد

  که افرادی بهداشتی های هزینه کل متحده ایاالت در -
 .است عادی افراد از بیش برابر 3 تا 2 دارند دیابت

  و مراقبت جاری های هزینه 1375 سال در ایران در -
 .است بوده ریال میلیارد 700 از متجاوز دیابت ناتوانی



برنامه کشوری  
پیشگیری و کنترل 

 دیابت



  از پیشگیری گروه تشکیل با 1370 سال از
  ی اداره در تغذیه و بولیک متا های بیماری

 کنترل غیرواگیر، های بیماری با مبارزه کل
   .است بوده دراولویت آن عوارض و دیابت



شاخص های ارزشیابی برنامه پیشگیری و کنترل 
 دیابت

به باالتر و سال 30 افراد در پوشش تحت جمعیت درصد  
 جغرافیایی منطقه و جنس و سن تفکیک

به باالتر و سال 30 افراد در دیابت شیوع و بروز میزان  
 جغرافیایی منطقه و جنس و سن تفکیک

و جنس و سن تفکیک به معلولیت شیوع و بروز میزان 
 جغرافیایی منطقه

منطقه تفکیک به حاملگی دیابت شیوع بروزو میزان  
 جغرافیایی

 

 

 



 پیشگیری و کنترل دیابت

  در غیرواگیر بیماریهای با مبارزه کل اداره افتتاح از پس
  و متابولیک بیماریهای از پیشگیری گروه ، 1370 سال

  که نمود تدوین را دیابت کنترل و پیشگیری طرح تغذیه،
 :درآمد اجرا مرحله به زیر اختصاصی اهداف با

 تعیین میزان شیوع دیابت -1
 شناسایی افراد مستعد ابتال به دیابت -2
 حفظ و ارتقای سطح سالمتی افراد مبتال به دیابت -3
 کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دیابت -4



 کمیته کشوری دیابت

 1375شروع در سال 
 :سطح پیشگیری به شرح زیر طبقه بندی شد 3اهداف ویژهُ طرح در 

 آموزش بهداشت عمومی -1
 تعیین افراد در معرض خطر  -2
 2بیماریابی دیابت نوع  -3
 باال بردن آگاهی کارکنان بهداشتی -4
 کنترل دقیق و صحیح بیماری -5
 جلوگیری از پیدایش عوارض -6
 محدودیت و ترک استعمال دخانیات -7

 خون و فشارخونچربی های کنترل  -8



 انواع دیابت

 تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی

1دیابت نوع  -1  

2دیابت نوع  -2  

دیابت حاملگی -3  

انواع اختصاصی دیابت -4  



 2عوامل ابتال به دیابت نوع 

 استعداد ژنتیکی -1
 عوامل محیطی -2

 عدم تحرک بدنی -       
 تغذیۀ نامناسب    -       
 باالی توده بدنینمایه چاقی و  -       



 2افراد مستعد ابتال به دیابت نوع 

 ساله یا باالتر 45تمام افراد  -1
 :سال که دارای عوامل زیر هستند 45افراد زیر  -2
 ((BMI≥30Kg/m²چاقی  -
 (پدر، مادر، خواهر یا برادر)سابقۀ ابتال به دیابت در افراد درجه یک خانواده  -
                                 mmHg 140 فشار خون مساوی یا بیشتراز   -

           
 سابقۀ دیابت حاملگی -
 کیلوگرم 4تولد نوزاد باوزن بیش از  -
 - HDL   میلی گرم بر دسی لیتر 25مساوی یا کمتر از  

 میلی گرم بر دسی لیتر 250تری گلیسرید مساوی یا بیشتر از  -
IGT -   یاIFG 



 تعریف آزمایشگاهی دیابت

 غلظت قند پالسمای سیاهرگی دو ساعت پس از مصرف
 mg/dl 200گرم گلوکز مساوی یا باالتر از  75

  غلظت قند پالسمای سیاهرگی در یک نمونه اتفاقی
همراه با   mg/dl00 mg/dl 2200از مساوی یا باالتر 

 عالئم واضح دیابت
 غلظت قند پالسمای سیاهرگی در دو نوبت ناشتا مساوی

 میلی گرم بر دسی لیتر 126یا باالتر از 



   2برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 

 پیشگیری اولیه  -1
:  در افراد پره دیابتی 2کاهش بروز و شیوع دیابت نوع 

 IFG , IGTمبتالیان به 
 پیشگیری ثانویه   -2

پیشگیری، کاهش و تأخیر در بروز عوارض کوتاه مدت و 
 دراز مدت دیابت

 پیشگیری ثالثیه -3
کاهش یا تأخیر در بروز معلولیت، ناتوانیها، مرگ ناشی از  

عمر افراد  عوارض دیابت و کاهش سالهای از دست رفته 
 مبتال به دیابت  



 برنامه کشوری برخورد با بیماری دیابت
با کمک بهورزان و رابطین بهداشتی درخانه های بهداشت روستایی  :سطح اول-1

 .وپایگاههای بهداشت شهری افراد در معرض خطر شناسایی می شوند
آزمون )مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی یا تیم دیابت : سطح دوم -2

 (های غربالگری و تشخیصی دیابت
مراقبت توسط فوق  )واحد دیابت در بیمارستان شهرستان : سطح سوم -3

 (تخصص غدد، متخصص داخلی، کارشناس تغذیه و پرستار
اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی  )مرکز دیابت : سطح چهارم -4

 (عوارض



 سطح اول
  روستایی بهداشت های درخانه بهداشتی رابطین و بهورزان کمک با

 زیر معیارهای اساس بر خطر معرض در افراد شهری بهداشت وپایگاههای
 :شوند می شناسایی

 باردار زنان ی کلیه-1
 :باشند زیر شرایط از یکی دارای که باروری سنین زنان-2

  دیابت سابقه ,علت بدون سقط بار دو ,گرم کیلو 4< نوزاد تولد ی سابقه
 بارداری

 :باشند زیر شرایط از یکی دارای که سال 30 باالی افراد ی کلیه-3

  خانوادگی ی سابقه ؛140/90< فشارخون ؛30<بدنی ی توده نمایه با چاق
 پرادراری و پرنوشی خوری، پر عالمت سه از مورد 2 وجود دیابت،



 سطح دوم

 

 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی یا تیم دیابت
انجام آزمون غربالگری توسط پزشک عمومی و درمان و :هدف

 پیگیری
گرم  50غیر ناشتا با GCTدر زنان باردار   :تست های غربالگری

گرم  75ساعت پس از مصرف  2قند خون ) گلوکز و سایرین 
 و تصمیم گیری بر اساس نتایج آن ها OGTTیا  ( گلوکزخوراکی

 

 



 اهداف درمان در سطح دوم
 مطلوب                       قابل قبول               

140≥ 70-120  قند پالسمای خون وریدی 

160≥ 90-140 ساعت بعد از مصرف غذا 2قند    

200-240  200>  کلسترول 

200≥ 150>  تری گلیسرید 
در مردان 35-40  

در زنان 45-50  

در مردها >45  
در زنان >50  

HDL 

130≥ 100>  LDL 

 فشارخون ≤120/80 ≤130/80

100≥ 60-90  قند پالسمای خون وریدی 

در زنان حامله   

بیش از حداکثر % 1
 محدودهُ طبیعی

در محدودهُ طبیعی برحسب 
 روش آزمایش

HbA1C% 

 

25-27  20-25  نمایه توده بدنی 



 



 سطح دوم

 
توسط بهورز و کاردان مرکز   2و 1مراقبت  ماهانه در سطوح 

 :نظارت پزشک شامل موارد زیر استو با بهداشتی و درمانی 



  پزشک  توصیه ن، بیمارا این در زندگی ه شیو اصالح و وزن کاهش اهمیت به توجه با –
 معالج

 بار یک ماه سه هر پیگیری و  مناسب ی یه تغذ بدنی، فعالیت یش افزا و ن وز کاهش در
 . است ضروری

 می نیاز، درصورت و شوند معاینه پزشک توسط بار یک ماه 3 حداقل باید بیماران تمام –
 .داد کاهش را زمانی ی فاصله این توان

 پیروی دیابت تیم پزشک به مربوط مراقبت دستورالعمل از باید بیماران از مراقبت برای –
 می انجام سوم سطح به ارجاع با... و نفروپاتی و حاملگی مثل ها مراقبت از برخی .شود
   .شود

 .شود می انجام بیماریابی زمایشآ     IFG و IGT به مبتال اد افر در بار یک ساالنه-
 آنها از بیماریابی آزمایش بار یک ل سا 3 هر باید هستند خطر درمعرض که افرادی سایر

 افراد این به دیابت ی اولیه ی پیشگیر جهت م الز ی ها آموزش ی ارائه .آید عمل به
 .است ضروری

 ماه سه های مراقبت در بنابراین .باشد مطلع بیمار خون قند میزان از ماه هر باید پزشک-
 آزمایش ی نتیجه .شود ارائه بیمار به ماه هر ناشتا خون آزمایش انجام دستور بارباید یک

 126از بیشتر یا مساوی ناشتا خون قند که صورتی در و بررسی مرکز کاردان  توسط
 .دهد ارجاع پزشک به را بیمار باشد،



 سطح دوم

 :شود بررسی ماهه سه مراقبت در که مواردی
 غذا صرف از پس ساعت دو ناشتا ی پالسما قند آزمایش  

 HbA1C امکان درصورت و
 و ایستاده و نشسته حالت در فشارخون گیری اندازه 

 نبض ضربان بررسی
وزن گیری اندازه 
تحتانی اندام معاینه 



نوروپاتی عالیم بررسی 
کرونر عروق بیماری عالیم بررسی 
عروق بیماری فاکتورهای ریسک درمان و بررسی  

 (خون چربی افزایش ,باال فشارخون ,چاقی ,دخانیات)کرونر
بدنی، فعالیت) درمان انجام ی نحوه ی درباره هایی پرسش  

 (دارویی ن درما صحیح، غذایی رژیم وزن، حفظ



   نفروپاتی رتینوپاتی، نظیر دیابت ی شده داده تشخیص عوارض –
  نوروپاتی و (... و کرونر ق عرو ی ،بیمار خون فشار) عروقی قلبی بیماری

 اولیه مراقبت .شود مراقبت و بررسی معاینه هر در باید دیابتی پای و
 توصیه براساس مراقبت ادامه و دیابت واحد متخصص  پزشک توسط

 .گیرد می صورت دیابت تیم توسط شده ارایه های
  شود مشاهده دیابت مزمن عوارض از یکی ماه سه پیگیری طی چنانچه-

 .شود داده فوری غیر ارجاع باید مبتال فرد

  نرمال صورت در HDLوLDL گلیسرید تری, کلسترول گیری اندازه -
  واحد پزشک صالحدید با صورت درغیراین .شود می انجام ساالنه بودن

 .گیرد می قرار پیگیری و درمان تحت دیابت



 



 سطح سوم

  دیگر مواردی نیز و عوارض دارای یا و کنترل قابل غیر موارد
  در که {دیابت واحد} سوم سطح به عوارض غربالگری برای

  کمک از تا شود می ارجاع است واقع شهرستان بیمارستان
  آموزش پرستار و داخلی متخصص و غدد تخصصی فوق های

 .شوند مند بهره تغذیه کارشناس و دهنده
   



 ارجاع به واحد دیابت

  ی تغذیه نظیر درمانی دستورات با بیمار خون قند که درصورتی –
  ( نسولین ا یا ی خوراک) داروها با ه همرا بدنی فعالیت انجام صحیح،
  مقاوم موارد) نشود حاصل درمانی اهداف ماه 3 از پس و نشود کنترل

  ارجاع شهرستان دیابت واحد به باید (نامنظم کنترل یا درمان به
 .شوند

  از هایی درجه دچار بیماری تشخیص زمان در که بیمارانی تمام – 
 .شوند  ارجاع شهرستان دیابت واحد به باید باشند، دیابت عوارض

  و بیماری طول در یا و بیماری تشخیص از پس که فرادی ا م تما  –
 قلبی بیماری) شوند می یابت د عوارض از هایی درجه دچار درمان

 به باید (... و حاد ض عوار رتینوپاتی، دیابتی، پای و نوروپاتی عروقی،
   .شوند ارجاع دیابت واحد



– زمان به توجه با مورد برحسب و تشخیص بدو در باید بیماران تمام 
  تشخیصی اقدامهای برای دیابت واحد با هماهنگی و بیمار برای مناسب
  را عارضه آن بیمار که درصورتی) عوارض زودرس جستجویوبیشتر
 :شوند داده ارجاع دیابت واحد به ذیل دستورالعمل طبق (ندارد

 تشخیص) آلبومینوری جستجوی برای ساعته 24 ادرار آزمایش انجام 
 ( نفروپاتی

 ( رتینوپاتی تشخیص) پزشکی چشم های معاینه •
  هنگام در عالئمی وجود درصورت و امر بدو در نورولوژیک های معاینه •

 دیابت تیم پزشک ی ماهه 3 های پیگیری در نوروپاتی وجود بررسی
عروقی، ی معاینه الکتروکاردیوگرام، نوار شامل  عروقی قلبی معاینه 

 ( LDL و HDLگلیسرید تری ,کلسترول)خون ی ها چربی ارزیابی
 ساالنه سپس و تشخیص دربدو



 سطح چهارم

    تخصصی فوق درمانی و تشخیصی های اقدام به نیازمند افراد
 واحد) سه سطح از نیست موجود شهرستان در که عوارض
 های بیمارستان در که (دیابت مرکز) چهارم سطح به (دیابت

  از تا شوند می فرستاده دارند قرار استان مرکز دانشگاهی
 پرستار و داخلی متخصص و غدد تخصصی فوق های کمک

 تمام در .شوند مند بهره تغذیه کارشناس و دهنده آموزش
 .است مراقبت اصلی رکن آموزش فوق سطوح



 


