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INCIDENCIA DE LA DIABETIS A SARDENYA

TORQUAIo FRULIO

Grup de col-laboracio per I'Epidemiologia de la DMID a Sardenya , 1'Alguer

Amb aquesta comunicacio vull fur coneixer un fenomen que possiblement
no tots coneixen , que pero ha suscitat un gran interes entre ell estudiosos quan
es estat iI • lustrat . Me refereix a Yalta incidencia de la diabetis mellitus insulino-
dependent ( DMID), en 1 ' edat entre 0 i 14 anys, que en aquestos ultims anys es
estada registrada a Sardenya.

En el mapa que reprodueix les dades de l'estudi EURO-DIAB ACE relatiu
a la incidencia del DMID en diferents estats europeus , la Sardenya representa

una anornalia , un punt « calent » a alta incidencia , en una area , la mediterr'mia,

relativament « freda » per a la incidencia de aqueixa malaltia.

La idea de participar en forces (participen tots els centres sards ) al projecte
Eurodiab, que en Sardenya es coordinat per el Dr . Songini , es nada a Oristany

al 1988 . Del Ir de Gener del 1989 havem comencat a collir les dades relatives
a Ies novel diagnosis en les faixes d ' edat compreses entre 0 i 14 anys i entre 15
i 29 anys.

La Sardenya es una gran illa, la segona de la Mediterrania, relativament poc

poblada: 24.090 habitants per km' amb 1.643.780 residents. La meitat de la
poblacio resideix en la provincia de Caller i en les dues grans ciutats : Sasser i
1'Alguer a nord , Caller i Quartu a sud . La regio compren quatre provincies:

Sasser , Nuoro, Oristany i Caller que es tambe ] a capital de ]a regio.

L'alt nt mero de minyons joves diabetics en Sardenya era una dada notoria.

Pero ningu , fins al 1989 , tenia una idea exacta de les proporcions del fenomen,

en si i en relacio a les altres nacions del mon, tambe si estudis precedents

havien ja afirmat una incidencia mes aviat alta i la presencia de una certa

familiaritat per DMID . En les faixes d'edat compreses en l'estudi en objecte

0-14, 15-29, 0-29 , la poblaci6, entre 1 . 643.789 residents era aixi distribuida:

Anys Mascles Femelles Total

0-14 183.435 172.723 356.158

15-29 223.523 218 . 255 441.778

0-29 406 . 958 390 . 978 797.936
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Les Jades sobre la DMID relatives als anys 1989-1990 se poden deduir de
les segiients tabelles:

La primera reporta la incidencia total: habitants/any:

Anvs Habitants/any

0-14 30,0/100.000 habitants/any

15-29 18,7/100.000 habitants/any

it 2U 24,3/ 100.000 habitants/any

Despres de resultats aixi interessants i estimulants, s'es continuat a recollir
les dales i aixi avui podem mostrar aquelles relatives als anys 1989-1993.

(L'ajornament es al 31.12.1995.)

Anvs 0-14 0-29 Hab ./ 100.000/any

Sardenva 36 25 hab./100 . 000/any

Ca Iler 38 28 hab./100 . 000/any

Nuoro 35 26 hab ./ 100.000/any

Orlstany 45 28 hab./100 . 000/any

S;isser 30 20 hab./100 . 000/any

Com se pot veure, en aquest cas ]a zona mes « freda,, es el nord (Sasser) i la
mes « calenta,, el sudoest (Oristany). Vull recordar que aquesta ciutat era la
capital del jutjat (Refine) d'Arborea durant l'Edat Mitjana, quan la resta de
Sardenya era catalano-aragonesa. No podem deixar de recordar, en aquesta
ocasio, i en manera particular la ciutat de I'Alguer, anima catalana de Sardenya.

La tabella seguent mostra les dades relatives a ]a incidencia a l'Alguer als
anys 1989-1995:

0-14 27,98 hab. / 100.000 / any

15-29 17,26 hab./100.000/any

0-29 21 , 35 hab ./ 100.000/any

Com se pot notar, l'Alguer es, respecte a la resta de Sardenya, una zona
freda.

Naturalment aquestes dades sardes han provocat molta curiositat i ara
s'esta treballant per donar una explicacio al fenomen.

Hi es qui ha pensat a una susceptibilitat genetica: sards semblants als
finlandesos, altra naci6 atnb una alta densitat de diabetis infant;il i, de totes
maneres, diferents dels italians; a factors ambientals, alimentaris, etc.

Dades interessants venen d'un estudi sobre la lleva militar 1936-1973, en la
qual Os resultat un constant augment d'incidencia del DMID. Aixo confirma
Clue el fenomen no es episodic, i al contrari es constant en el temps.
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Diferents estudis son actualment en fase de realitzacio per individuar els

possibles factors etiopatogenetics de la malaltia:

- estudis veterinaris

- estudis sobre nounats

- estudis sobre els emigrats i els immigrats

- estudis sobre els minyons de I'escola d'obligacio

D'aquestes recerques esperem que emergeixin dades que puguin contribuir,

almenys, a dirigir els estudis i les esperances de tants de nosaltres i de

vosaltres.


