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  چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی روند تولیدات پژوهشی . امروزه دیابت یک مشکل بهداشتی عمده در سراسر جهان است  :سابقه و هدف

تحمیل شده  بار  و در زمینه دیابت پژوهشبینشکاف موجود  نیز ارزیابی  در زمینه دیابت وکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
  . بر این کشورها استیابت دتوسط 
 از طریق جستجوی بانک 2002 و 1997، 1992 در سالهای بین المللی در مجالتدر زمینه دیابت منتشر شده مقاالت  :بررسی روش

، سهم کشورهای گوناگون با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی و آمریکابه دست آمد و پس از حذف مقاالت کشور  PubMedاطالعاتی 
  . اطالعات مرتبط با توزیع جهانی بار بیماری دیابت از مرور متون علمی استخراج شد.  کشورها محاسبه شداقتصادی
% 0/83، 1992مقاالت در سال % 4/85 .بود% 1992،3/66-2002داد مقاالت در طی سالهای در سراسر دنیا، میزان رشد تع: هایافته

 سهم کشورهای در .بازار بوددارای اقتصاد کشورهای توسعه یافته ط به مربو 2002مقاالت در سال % 7/76 و 1997مقاالت در سال 
سهم کشورهای در حال توسعه .  افزایش یافت2002در سال %  8/19 و 1997در سال % 8/13 به 1992در سال % 3/12حال توسعه از 

داد  تع2002 سالدر  . ارتقا یافت2002 و 1997به ترتیب در سالهای %  4/3و % 1/3 به 1992در سال % 2/2اروپای شرقی هم از 
کشورهای بازار و دارای اقتصاد برای کشورهای توسعه یافته )  سال20باالی (زرگسال  ب  هر یک میلیون نفر بیمار دیابتیزایبه امقاالت 

   .بود مقاله 5/7 و 128در حال توسعه به ترتیب 
 گذشته افزایش یافته است، های سالطول دریابت دین المللی مربوط به ز مقاالت باکشورهای در حال توسعه اگرچه سهم : گیرینتیجه

 دبا در نظر گرفتن رون. یر بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر تحقیق در زمینه دیابت وجود داردگای چشم هنوز فاصله
یش توجه به تحقیقات در زمینه دیابت در این  بیماری دیابت، بخصوص در کشورهای درحال توسعه، افزازرو به افزایش بار ناشی ا
  . رسد کشورها حیاتی به نظر می

  دیابت، توسعه، علم سنجی :واژگان کلیدی
  

  1مقدمه
 151دیابت حدود ، بیماری دی قرن بیست و یکم میالآغازدر  

تخمین ). 1( ه است نمودمبتالدر سراسر دنیا نفر را میلیون 

                                                 
، مرکـز تحقیقـات غـدد درون ریـز و            شهید بهـشتی   دانشگاه علوم پزشکی  تهران،  : آدرس نویسنده مسئول  

  )email: azizi@erc.ac.ir (متابولیسم، دکتر فریدون عزیزی
  18/2/1384: تاریخ دریافت مقاله
  9/8/1385 :تاریخ پذیرش مقاله

  سال تادو مبتال به دیابت نوع بالغد افراشود که تعداد  زده می
 میلیون 300به  2025تا سال و نفر  میلیون 225 به 2010

 ناشی از دافزایش شیوع چاقی که خو). 2( نفر افزایش یابد
زندگی تحرک   کم های های غذایی غنی از انرژی و شیوه رژیم

گروههای است، همراه با تغییر ترکیب سنی جمعیت به نفع 
 به شمار دیابتیل اصلی افزایش شیوع  از جمله دالمسن تر

 افزایش تعداد بیماران در کشورهای دهبخش عم). 3( وندر می
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 سال دررود  در حال توسعه رخ خواهد داد، بطوریکه انتظار می
 ساکن کشورهای در حال ی دیابتبیماران% 75بیش از  2025

وده ب% 62، 1995در سال که این رقم  حالیتوسعه باشند در 
 و بار دیی اقتصاها هزینه د رو به رشدبا توجه به رون. )4( است

 بر جوامع تحمیل دیابت و عوارض آنکه بیماری اجتماعی 
ر زمینه ز افزون به پژوهش دضرورت توجه رو، )5( دکن می

کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه تمام دیابت در 
 زانهدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه می. دشو احساس می

در زمینه دیابت در کشورهای توسعه یافته و پژوهشی ولیدات ت
ن، شکاف احتمالی میان بار آعالوه بر و است در حال توسعه 

 د، مورتحقیق انجام شده در مورد آنیابت و د بیماری زناشی ا
تواند با  مطالعه مینتایج این . یابی قرار خواهد گرفتزار

 تغییر در مشخص کردن وضعیت موجود در زمینه روندهای
تحقیقات دیابت و بار ناشی از این بیماری در کشورهای 

کننده ملی و  گذار و حمایت  توجه مراکز سیاست،مختلف
المللی را در زمینه تحقیقات دیابت به رفع شکافهای  بین

  . موجود جلب نماید
  

  مواد و روشها
، Mesh term  به عنوان "یابت د"د واژه ما با استفاده از کلی

مقاالت ز اعم ا(  را برای انواع مقاالت PubMedطالعاتی ابانک 
به ده منتشر ش)  آنتحقیقاتی اصیل و مقاالت مروری و غیر 

م و تعداد مقاالت یگوناگون مورد جستجو قرار دادبانهای ز
برای  2002 و 1997، 1992 را در سالهای دیابتمربوط به 

 مختلف و گروههای اقتصادی ییایکشورهای مناطق جغراف
برای نسبت دادن یک مقاله به یک کشور، . میاستخراج کرد

مقاالتی که . قرار گرفتاستفاده د آدرس نویسنده اول مقاله مور
ده بود و نشکشوری ذکر یچ نام ه، سندگانیآدرس نودر 

ین ز ااایاالت متحده آمریکا ین مقاالت مربوط به کشور همچن
 مقاالت زا کشورها و سپس سهم دندمطالعه کنار گذاشته ش

 و ییایطقه جغرافیابت بر حسب منمربوط به دین المللی ب
مان زکشورهای عضو سا. تعیین شددرجه توسعه اقتصادی 

 آن سازمان ییایطقه بندی جغرافاشت برحسب مندجهانی به
بجز  (Pan American طقهمن: یم شدندبه شش گروه تقس

 شرقی، ، اروپا و آسیای میانه، آفریقا، مدیترانه)ایاالت متحده
کشورها .  غربی اقیانوس آراممناطقآسیای جنوبی ـ شرقی و 

ز نظر درجه توسعه همچنین براساس معیارهای بانک جهانی ا
 کشورهای توسعه یافته :بندی شدند به سه گروه طبقهاقتصادی 

بازار ، کشورهای در حال توسعه اروپایی شرقی دارای اقتصاد 

ورهای در حال و کش) های آسیای میانه شامل جمهوری(
بازار و دارای اقتصاد  کشورهای توسعه یافته زفهرستی ا. توسعه

 آورده 1 جدولکشورهای در حال توسعه اروپای شرقی در 
تمامی کشورهای دیگر بعنوان کشورهای در حال . شده است

 زبه عنوان معیار تقریبی بار ناشی ا. توسعه در نظر گرفته شدند
 زرگساالنجمعیت بموجود درباره آوردهای براز بیماری دیابت، 
 ، در متون وجود داردکه  سال 20های باالتر از  و تعداد دیابتی

  ). 4( استفاده شد
  

 دارای اقتصاد بازار و یافتهفهرستی از کشورهای توسعه  -1  جدول
 کشورهای در حال توسعه اروپای شرقی

کشورهای در حال توسعه 
 اروپای شرقی

ی کشورهای توسعه یافته دارا
 اقتصاد بازار

 آندورا آلبانی
 استرالیا ارمنستان
 اتریش آذربایجان
 بلژیک بالروس

 کانادا بوسنی و هرزگوین
 دانمارک بلغارستان
 فنالند کرواسی

 فرانسه جمهوری چک
 آلمان استونی

 یونان گرجستان
 ایسلند مجارستان
 ایرلند قزاقستان
 ایتالیا قرقیزستان

 ژاپن لتونی
نیلیتوا  لوکزامبورگ 

 مالت لهستان
 موناکو مولداوی
 هلند رومانی

 زالند نو فدراسیون روسیه
 نروژ اسلواکی

 پرتقال تاجیکستان
 سن مارینو ترکمنستان

 اسپانیا جمهوری مقدونیه
 سوئد ازبکستان
 سوئیس اوکراین

 بریتانیا یوگسالوی
  

   هایافته
 "دیابت" Mesh term مقاله با 5184مجموعاً ، 1992در سال 

 6576این تعداد به . افت شد یPubMed پس از جستجو در
 افزایش 2002 مقاله در سال 8624 و به 1997مقاله در سال 
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در  ساله  10ن دوره یداد مقاالت در طی امیزان رشد تع. یافت
یمه  دوم این  دوره گ رشد در نهنآبود و % 3/66مجموع 

سالهای ( یمه اول ز  نسریعتر  ا) 1997-2002سالهای (
با کنار گذاشتن . %)27در مقابل % 39(د بو) 1997-1992

مقاالت مربوط به کشور ایاالت متحده آمریکا و نیز مقاالتی که 
، تعداد ده بودنشکشوری ذکر یچ سندگان نام هیآدرس نودر 

 و 1997، 1992کل مقاالت مربوط به دیابت در سالهای 
مقاله تقلیل یافت  3495 و 2635، 1893 به ترتیب به 2002

بود % 5/84،  ساله10ن  دوره یآن در طی او میزان  رشد  
دیابت داد مقاالت مربوط به باالترین میزان رشد تع). 2جدول (

در و بعد از آن %) 226( شرقی - آسیای جنوبیطقهدر من
اگرچه سهم  ،گردیدمشاهده %) 138( مدیترانه شرقی طقهمن

 المللی مربوط به دیابت در سال ینز مقاالت ب اطقهاین دو من
می % 5/2و % 9/3به ترتیب بالغ بر زل بود و نان ناچ هم2002

 مدیترانه شرقی به ترتیب کشورهای عربستان طقهدر من. دش
 بیشترین سهم را در اردنسعودی، کویت،  مصر، ایران و 

در .  داشتند2002یابت در سال دین المللی مربوط به مقاالت ب
رشد را از صفر گ هنآه شرقی ایران سریعترین  مدیترانطقهمن

داد  نشان 2002 مقاله در سال 9 به 1992مقاله در سال 
در سال  ین المللی مربوط به دیابتمقاالت باگرچه سهم آن از 

  . بود% 2/0تنها  2002
 )%0/83( 2276، 1992 مقاالت در سال )4/85%( 1668

ر سال  مقاالت د)%7/76( 2806 و 1997مقاالت در سال 
یر غبازار دارای اقتصاد کشورهای توسعه یافته ط به  مربو2002

سهم کشورهای  در حال  ). 1شکل (از ایاالت متحده بود 
در ) 380% (8/13 به 1992در سال ) 242% (3/12توسعه از 

.  افزایش یافت2002در سال ) 726% (8/19 و 1997سال 
ی از همچنین  سهم کشورهای در حال  توسعه اروپای شرق

به ) 125% (4/3و ) 85% (1/3 به  1992در  سال ) %43 (2/2
محاسبه تعداد .  افزایش یافت2002 و 1997ترتیب در سالهای 

سال و یا به گرزمقاالت به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ب
 نشان زرگسالهای ب ازای هر یک میلیون نفر جمعیت دیابتی

بت، تنها رشد  افزایش شیوع دیادر نظر گرفتنداد که با 
به ازای هر یک  تعداد مقاالت مربوط به دیابتکوچکی در 

. ه است وجود داشتزرگسالهای ب میلیون نفر جمعیت دیابتی
 1997در سال  نشان داده شده است، 3در جدول همانطوریکه 

های  تعداد مقاالت به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت دیابتی
 کشورهای در حال  در کشورهای در حال توسعه وزرگسالب

یار بهم نزدیک است، اگرچه در سال بستوسعه اروپای شرقی 

 برابر 2/1، این رقم در کشورهای در حال توسعه 2002
  .کشورهای در حال توسعه اروپای شرقی است

  
  

توزیع مقاالت مربوط به دیابت در مناطق مختلف  -2دول ج
هداشت در جغرافیایی بر حسب طبقه بندی سازمان جهانی ب

  .2002 و 1997 ، 1992سالهای 
 منطقه جغرافیایی  در سال مربوطه تعداد مقاالت

1992 1997 2002 
آهنگ 

 (%)رشد 
 3/83 44 27 24 آفریقا
 3/83 11 6 6 نیجریه

 0/25 10 7 8 آفریقای جنوبی
 ..... 1 1 0 کامرون

 8/137 88 53 37 مدیترانه شرقی
 1/57 11 6 7 مصر
 ..... 9 2 0 ایران
 0/600 7 2 1 اردن
 0/600 14 8 2 کویت

 9/42 20 13 14 عربستان سعودی
 9/78 2034 1640 1137 اروپا

اروپـــای شـــرقی و 
 آسیای میانه

43 85 125 0/19 

بجز (پان آمریکن   
 )آمریکا

185 244 314 7/69 

 9/138 43 27 18 برزیل
 9/86 230 171 123 کانادا

ــرق  ــوب و ش جن
 آسیا

42 63 137 2/226 

 4/231 116 46 35 هند
 3/87 877 608 468 پاسیفیک غربی

 0/455 111 30 20 چین
 2/146 32 21 13 زالند نو
 9/83 160 130 87 استرالیا

 5/52 508 396 333 ژاپن
 3/66 8624 6576 5184 1مجموع 

 3/87 3657 2741 1953 2مجموع 

   سراسر دنیا ز تعداد مقاالت ا.1
 سراسر دنیا بجز ایاالت متحده آمریکا و آنهایی که نام زد مقاالت اتعدا. 2

  . در آدرس نویسنده اول ذکر نشده بودهیچ کشوری 
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و مقاالت مربوط به دیابت در میان کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار )  سال20باالی ( توزیع جمعیت عمومی و دیابتی بزرگسال  -3جدول 
  .2002 و 1997و کشورهای در حال توسعه در سالهای ) همراه با کشورهای آسیای میانه( کشورهای در حال توسعه اروپای شرقی ،)بجز آمریکا(

1997 2002 

جمعیت 
 بزرگسال

دیابتیهای 
 بزرگسال

جمعیت  تعداد مقاالت
 البزرگس

دیابتیهای 
 بزرگسال

 تعداد مقاالت

 

 کل )×1000( )×1000(

به ازای یک 
فر میلیون ن

جمعیت 
 بزرگسال

ک میلیون نفر به ازای ی
 دیابتی بزرگسال

 کل )×1000( )×1000(

به ازای یک 
میلیون نفر 

جمعیت 
 بزرگسال

به ازای یک 
میلیون نفر 

دیابتی 
 بزرگسال

توسعه یافته دارای 
 اقتصاد بازار

424870 20416 2276 35/5  5/111 437168 21820 2806 42/6  
5/128 

در حال توسعه 
 ی شرقیاروپا

284285 18805 85 35/0  5/4  293841 20155 125 42/0 2/6 

 5/7  26/0 726 97099 2792135 6/4  15/0 380 81905 2500842 در حال توسعه
 2/55 3/2 8624 156221 3719551  4/48  9/1 6576 135904 3397604 *مجموع

 شامل ایاالت متحده آمریکا *
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 به دیابت در کشورهای توسعه  توزیع مقاالت مربوط-1شکل 

 در حال توسعه اروپای ،)بجز آمریکا(یافته دارای اقتصاد بازار 
و کشورهای در حال ) شامل کشورهای آسیای میانه(شرقی 

   .2002 و 1997 ،1992توسعه در سالهای 
  

  بحث
ین المللی مربوط به مقاالت بسهم کشورهای در حال توسعه از 

 2002در سال % 8/19 به 1992در سال % 3/12یابت از د
البته هنوز فاصله زیادی بین کشورهای توسعه . افزایش یافت

 کمیت تحقیق در زمینه دیابت ز نظریافته و در حال توسعه ا
بیماری دیابت در ز وجود دارد، بخصوص زمانی که بار ناشی ا

  .شود این کشورها هم در نظر گرفته 
بت در فاصله ین المللی در زمینه دیاکل مقاالت بتعداد 

  در سالهایو % 27 به میزان 1997 و 1992سالهای 

ین آهنگ ا. د نشان می دهدرش% 39به میزان  2002-1997
سال و یا جمعیت گرزجمعیت بز رشد رشد کمی سریعتر ا

از اینرو تعداد . در طی همین دوره است زرگسالهای ب دیابتی
حدود سال از گرزمقاالت به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ب

 افزایش 2002 مقاله در سال 3/2 به 1997 مقاله در سال 9/1
 بعالوه،  تعداد مقاالت به ازای هر  یک میلیون نفر. یافته است

 2/55 به 1997 مقاله در سال 4/48از  زرگسال  ب بیمار دیابتی
ده شده افزایش مشاه.  افزایش یافته است2002مقاله در سال 

در طی مللی مربوط به دیابت ین الکل  مقاالت ب تعداد  در
سترش واقعی پژوهش گ احتماالً معلول زمانی فوق الذکروره د

ر این سالها است، اگرچه ممکن است ددر زمینه دیابت 
 نیز در  PubMedبانکمقاالت در ن سیستم ثبت دفراگیرتر ش

  . داین امر سهیم باش
ز نظر اای  دوار کنندهید امدر کشورهای در حال توسعه شواه

نه تنها . تحقیق در زمینه دیابت مشاهده می شودترش گس
کشورهای در حال ز تعداد مطلق مقاالت مربوط به دیابت ا

ایش چشمگیری زاف 2002 و 1992 فاصله سالهای درتوسعه 
دهد، بلکه همچنین سهم کشورهای در حال توسعه ی نشان م

. استافته یز ارتقا یابت نیدین المللی مربوط به مقاالت باز 
مچنین هر دو نسبت تعداد مقاالت به ازای هر یک میلیون ه

سال و یا تعداد مقاالت به ازای هر یک گرزنفر جمعیت ب
کشورهای در حال برای  زرگسال ب میلیون نفر جمعیت دیابتی

با .  بهبود یافته است2002 و 1997توسعه در فاصله سالهای 
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سعه و کشورهای در حال تون نسبتها برای ید، هنوز اوجواین 
نیز کشورهای در حال توسعه اروپای شرقی به مراتب کمتر از 

 درحالیکه در  .بازار استدارای اقتصاد کشورهای توسعه یافته 
بجز (بازار دارای اقتصاد ، کشورهای توسعه یافته 2002 سال

 هر یک میلیون نفر جمعیت زایبه ا) ایاالت متحده آمریکا
ر این سال د، اندده مقاله منتشر کر 4/6سال خود گرزب

 هر یک زای مقاله به ا3/0 زر اتکشورهای در حال توسعه کم
در ین همچن. داشته اندسال خود گرزمیلیون نفر جمعیت ب

دارای اقتصاد  کشورهای توسعه یافته 2002  سالدرحالیکه 
 هر یک میلیون نفر زایبه ا) بجز ایاالت متحده آمریکا(بازار 

 مقاله منتشر نموده 128ش از یب، زرگسال خود ب بیمار دیابتی
 مقاله 5/7در حال توسعه فقط ن رقم برای کشورهای یا، اند

ور ظالعه منطر این مدمتحده هم ایاالت اگر مقاالت . بوده است
عا شکاف میان کشورهای در حال توسعه و توسعه ط، قدمی ش

   .دیافته وسیعتر می ش
ر طول د به دیابت طسهم کشورهای اروپایی در مقاالت مربو

% 90بیش از . دبو%) 58در حدود (ثابت دوره زمانی فوق نسبتا 
سهم .  به کشورهای اروپای غربی بوده استطاین مقاالت مربو

کشورهای اروپای شرقی و جمهوریهای آسیای میانه در طی 
  . اندکی نشان می دهدد  رش1992-2002سالهای 
 ددو غربی اقیانوس آرام در حطقه کشورهای من،2002در سال 

البته بیشتر . د کرده اندمقاالت بین المللی دیابت را تولی% 25
 متعلق به چهار کشور استرالیا، طقه به این منطمقاالت مربو

 فقرباشد که این امر نشان دهنده   میزالندنوچین، ژاپن و 
  . استطقهمن در زمینه دیابت در سایر کشورهای این اتتحقیق

شابهی بین شمال و جنوب فاصله مهم  کنیپان آمردر ناحیه 
صرفنظر از ایاالت متحده آمریکا . شود مشاهده میطقه این من

که به دلیل موقعیت غیر قابل مقایسه اش از این مطالعه کنار 

 طقه به این منط مقاالت مربود دو سوم، در حدوداشته شگذ
متعلق به کشور کانادا است و سهم کشورهای آمریکای التین 

  .استیا مرکزی بسیار کم 
   قابل د رو به رشد شرقی رون- آسیای جنوبیطقهمندر 
 قهطسهم این منبا این حال شود؛  مشاهده میای  ظهمالح

این جمعیت باالی مانی که زه ژ است، به ویزیچهمچنان نا
 و این واقعیت که اغلب مقاالت این ناحیه متعلق به طقهمن

  .در نظر گرفته شودکشور هند است، 
 تحقیق در زمینه دیابت در آفریقا نظرز وخیمترین موقعیت ا

 دیابت مقاالت مربوط به در طقهسهم این من. شود  میهدهمشا
 مقاالت هم ز نیمی احدوداست و عالوه بر این  یزچنا بسیار

   . آفریقای جنوبی استو نیجریه دو کشورمربوط به 
 را در یظه ا قابل مالحد رو به رشدی رون ناحیه مدیترانه شرق

 سال در% 9/1 از آن و سهم دهد ت دیابت نشان میتعداد مقاال
بهرحال . ه است افزایش یافت2002  سالدر% 5/2 به 1992

 پنج تنها از 2002 در سال طقه مقاالت این مندو سومبیش از 
 بوده و دنکشور عربستان سعودی، کویت، مصر، ایران و ار

 کشور پنجاز میان این . سهم سایر کشورها بسیار پایین است
  . دهند  سریعی را نشان مید روند رو به رشدنیران، کویت و ارا

ین المللی ز مقاالت باکشورهای در حال توسعه اگرچه سهم 
 گذشته افزایش یافته است، های سالطول دریابت دمربوط به 
یر بین کشورهای توسعه یافته و در حال گای چشم هنوز فاصله

با در نظر . اردتوسعه از نظر تحقیق در زمینه دیابت وجود د
 بیماری دیابت، بخصوص ز رو به افزایش بار ناشی ادگرفتن رون

در کشورهای درحال توسعه، افزایش توجه به تحقیقات در 
این از ید نزمینه دیابت در این کشورها و تامین منابع مور

  . رسد تحقیقات حیاتی به نظر می
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