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1- خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه فروردین 
 )WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت پزشکان محترم و مراجعین عزیز

2- ارسال جواب آزمایشات با پیک رایگان به کلیه مناطق 22 گانه تهران
این خدمت ویژه )پیک یا پست رایگان جواب آزمایشات( در این مرکز، به طور کامل 
اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح رضایتمندی مراجعین 
داشته است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و حل مشکالت جانبی 

ناشی از رفت و آمد بیهوده در سطح شهر می باشد.
3- ارسال جواب آزمایشات با پست رایگان جهت شهرستان ها و مناطق خارج از شهر 

تهران )کرج، اسالم شهر و ...(
4- خدمات رایگان، خونگیری در منزل 

آزمایشگاه فروردین جهت کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، معلول و خانم های باردار 
و سایر موارد( آماده ارائه خدمات رایگان خون گیری در منزل می باشد. خدمات خون 
گیری در منزل جهت ساکنین کلیه مناطق 22 گانه تهران به طور کامل رایگان بوده و 

صرفا هزینه ایاب و ذهاب دریافت خواهد شد.
                   

مناطق تحت پوشش پیک و پست رایگان آزمایشگاه فروردین
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امروزه  مولکولی  سلولی  بیولوژی  دانش  گسترش  و  پیشرفت  با 
تکنیک های مولکولی در زمینه تشخیص بیماریها و جهش ها از 
 )PCR( پلیمراز  ای  زنجیره  واکنش  برخوردارند.  خاصی  جایگاه 
یکی از رایجترین تکنیک های مولکولی است که در آزمایشگاه های 
تشخیص طبی جهت تشخیص عوامل عفونی یا موتاسیونها مورد 
استفاده قرار می گیرد. بهره گیری از این روش موجب ابداع تکنیک 
 DNA Microarray های پیچیده تر و کاملتری نظیر تکنیک
گردید. با استفاده از این روش می توان بطور توام و همزمان عوامل 
عفونی متعدد یا جهش های مختلفی را در نمونه های بیولوژیک 
مورد بررسی و تشخیص قرار داد، در حقیقت این تکنیک می تواند 
کارائی چندین روش تشخیصی متعدد را در یک  لوود کاری داشته 

باشد. این روش متشکل از سه مرحله مستقل ذیل می باشد: 

1- استخراج ماده ژنتیکی 
مرحله نخست جداسازی یا استخراج ماده ژنتیکی از نمونه مورد بررسی می باشد. 

PCR 2- تکثیر ماده ژنتیکی بوسیله واکنش
در این مرحله با استفاده از پرایمرهای اختصاصی می بایست بخشی از ماده ژنتیکی عامل عفونی یا بخش در برگیرنده جهش را تکثیر نمود.

3- هیبریداسیون
در مرحله هیبریداسیون توالی مکمل بخش تکثیر شونده را بروی غشای ویژه ای که DNA Chip نام دارد متصل نموده و پس از افزودن 
بخش تکثیر شده به آن، و اعمال شرایط هیبریداسیون، و در نهایت به کمک واکنش تولید رنگ می توان نواحی دو رشته ای را مشاهده نمود 
و از رویداد واکنش هیبریداسیون اگاه شد. در واقع انجام فرایند هیبریداسیون گواهی بر مثبت بودن واکنش بوده و وجود عامل عفونی یا جهش 

مورد نظر را تائید  می کند.
الزم بذکر است که تمام مراحل فوق در زمانی برابر 4 ساعت قابل انجام می باشد، این امر سرعت فوق العاده زیاد این تکنیک را همراه با دقت 

باالی آن می رساند.

آزمایشگاه تشخیص طبی فروردین با استفاده از این تکنولوژی قادر به انجام تستهای زیر در کوتاهترین زمان ممکن می باشد:

DNA Microarray  آشنائی با تکنیک

یه رابطه خوب پیدا شدنی نیست .......... ساختنیه هر چقدر هم که ضعیف باشی گاهی اوقات می توانی تکیه گاه باشی.

1- HPV DNA Genotyping
2- STD DNA Detection )12 Pathogen(
3- HCV RNA Genotyping
4- DR-MTB  DNA Genotyping
5- Thrombophilia  Detection panel)G20210- Leiden factor-MTH-
FR677-1298) 
6- KRAS/BRAF Mutation Detection
7- BRCA1 & BRCA2 Mutation Detection
8- CSF Infection Detection panel )15 Pathogen(
9- Beta-Thalassemia Detection Panel

شما همکار محترم و بیماران می نمائیم چون قطعا به این جمله زیبا 
اعتقاد راسخ داریم: 

 اعتماد مانند کاغذ مچاله شده ای است که هیچگاه صاف نمی 
گردد 

لذا در این راه از شما پزشکان ارجمند و گرامی انتظار همکاری اندکی 
داشته  تا  بتوانیم دیوار اعتماد را در حوزه یک کار آزمایشگاهی کیفی 
به شما عزیزان نشان دهیم  و  و سریع 
اعتماد علمی و قلبی شما را جلب نمائیم.

آزمایشگاهی  مجتمع  ویژه  خدمات 
تخصصی فروردین به شرح ذیل می باشد: 
1. بخش فوق تخصصی تشخیص ملکولی 
و میکرو اری جهت انجام همزمان و سریع

•پانل های ملکوالر هماتولوژی
های  موتاسیون  پانل،  )ترومبوفیلی   

BCR-ABL و…(
جنسی   منتقله  عفونی  ملکوالر  •پانل 

 Geneflow-STD-array  for
detect 12 STD pathogenesis

 HCV(1-6 ( پانل ملکوالر ژنوتایپینگ•
)به روش میکرواری و ملکولی با سرعت 

باال(
•پانل ملکوالر HPV به روش میکرواری

2. بخش فوق تخصصی ایمونو آلرژی با 
پانل های تعیین آلرژی به روش ایمونواسی 

)تکنیک یوروایمیون(
CD Marker  3. بخش تخصصی فلوسیتومتری و تایپینگ

4. بخش فوق تخصصی میکروب شناسی مجهز به سیستم پک تک  
)کربن رادیواکتیو( در راستای تشخیصی و آنتی بیوگرام ) 24 ساعته(

نمونه های میکروبی بالینی
همکاری  با  نوزادان  متابولیک  غربالگری  تخصصی  فوق  بخش   .5

TMS مستقیم با موسسه سنتوژن اتریش به روش
6. بخش فوق تخصصی ایمونولوژی و روماتولوژی با مجهزترین سیستم 
های فول اتومیشن ایمونولوژی )سیستم کوباس اینتگرا، ایمونوآناالیزر 
ابوت، الکسیس، سیستم وایـداس و کـروز، ارائه جواب اورژانس و به 

روز برحسب درخواست پزشکان(
7. نمونه برداری ویژه اطفال با فضای خاص جهت کودکان و نوزادان

8. پشتبانی فنی و علمی و مدیریتی آزمایشگاه فروردین نوین در 
بسیاری از حوزه ها به طور مستقیم از جانب آزمایشگاه فروردین )1( 
هدایت خواهد گردید و بسیاری از تست ها و خدمات ویژه این دو 
مرکز به طور مشترک و یکپارچه ارائه خواهد گردید )نظیر جوابدهی 
اینترنتی، ثبت سوابق به صورت نمودار، جوابدهی با پیک رایگان در 
درب منزل، جوابدهی با پست رایگان جهت مناطق خارج از حوزه شهر 

تهران، سیستم نظرسنجی الکترونیک(.

در سال 1392 توسعه آزمایشگاه فروردین به  مجتمع تخصصی 
آزمایشگاهی فروردین  با راه اندازی شعبه دوم فروردین تحت عنوان 
آزمایشگاه فرودرین نوین صورت پذیرفت. این مرکز جدید با هدف 
پوشش کیفی و کمی کلیه تست های تخصصی و فوق تخصصی 
اورژانس بیمارستانی بنا نهاده شد که برخی از این مجموعه تست 
ها شامل: تست های فوق تخصصی متابولیک نوزادان / تست عرق / 

مجموعه کامل تست های تخصصی تشخیص 
ملکولی به روش میکرواری ملکوالر، پی سی 
آر با جوابدهی اورژانس و روزانه از جمله پانل 
ملکوالر انعقادی و ترومبوفیلی، پانل ملکوالر 
هماتولوژی و کانسر ملکوالر آنتی ژن، پانل 
بیماری  ملکوالر  پانل  سل،  عفونی  ملکوالر 
های جنسی نظیر کالمیدیا و مایکوپالسما و 
ترپونما، پانل ایمونوفلوئورسانس یوروایمیون 

و.. 
  مرکز آزمایشگاهی فروردین نوین در موقعیت 
ویژه مکانی در کنار بزرگترین مجتمع های 
بیمارستانی امام خمینی ومرکز طبی کودکان 
و بیمارستان های تخصصی بزرگ تهران قرار 
دارد )تقاطع بلوار کشاورز  و خ استاد قریب( 
و قصد دارد با برنامه ریزی دقیق و پشتیبانی 
مرکزی  فروردین  آزمایشگاه  کیفی  و  فنی 
)دارنده اولین لوح کیفیت استاندارد در استان 
تهران( کلیه نیاز های فوق تخصصی پزشکان 

و مراجعین محترم این منطقه را با کیفیت باال و سرعت قابل قبول 
فراهم آورد.

قابل ذکر است کلیه خدمات ویژه ای که در آزمایشگاه فروردین 
مرکزی برای پزشک و بیمار در 11 سال گذشته قابل ارائه بوده در 
مرکز جدید آزمایشگاهی فروردین نوین نیز قابل انجام می باشد که 
از جمله می توان به ارسال جواب با پیک موتوری رایگان به درب 
منزل یا از طریق وب سایت یا پست رایگان بنا بر درخواست بیمار، 
ارائه بارکد اشتراک ثابت به بیماران و نمودار سوابق نتایج غیر طبیعی 
بیمار با هر بار مراجعه، خونگیری و پذیرش کامل آزمایشات در منزل 

بدون نیاز به حضور بیمار در آزمایشگاه و... اشاره نمود.
قابل توجه کلیه همکاران محترم پزشک شاغل در مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی یا مرکز طبی کودکان یا سایر مراکز 

خصوصی یا بیمارستانی واقع در منطقه بلوار کشاورز
ما اعتقاد راسخ داریم که می توانیم اعتماد علمی و قلبی شما را 
نسبت به ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی  با کیفیت باال و سرعت 
جوابدهی باال )اورژانس( فراهم آوریم و اگر تمایل داشتید در این راه 
فقط یک بار خدمات مرکز ما را مورد آزمون قرار دهید مطمئن باشید 
که از اعتماد شما حداکثر استفاده مثبت را در راستای رضایتمندی 

اخبار و فعالیت های جدید

آزمایشگاه  فروردین
توسعه و راه انـدازی مجموعه تخصصی 

آزمایشگـاه فـروردین در سال 1392
تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی
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در حال حاضر در اکثر کشورها تشخیص جنسیت 
منظور  به  بارداري  اولیه  هفته  چند  در  جنین 
پیشگیري از بروز اختالالت ژنتیکي بخصوص در 
زمینــه بیمــاری های وابستـه به جنــس در 
آزمایشگاههاي تشخیص طبی مورد توجه مي 
باشد. بهرحال روشهاي معمول تهیه سلول هاي 
جنیني براي بررسي ژنتیکي از جمله آمنیوسنتز 
روش  کوریوني،  پـرزهاي  از  گیــري  نمونه  و 
هاي تهــاجمي بوده و خطــر سقط و آسیـب 

به جنیــن وجود دارد.
در سال Lo ، 1997  و همکارانش توانستند حضور 
DNA جنیني آزاد را در سرم و پالسمای زنان باردار 
شناسایي نمایند. در تحقیقاتی دیگر، آنها نشان دادند 
که غلظت DNA جنیني با افزایش سن بارداري افزایش 
مي یابد و DNA جنیني پس از زایمان بسرعت از پالسمای 
مادر حذف مي گردد. با توجه به وجود DNA جنیني در میان انبوه 
DNA آزاد مادري موجود در پالسما یک مانع بزرگ در راه کسب اطالعات 
از این منبع، فقــدان مـارکرهاي اختصاصي در تمایز این دو نوع DNA از نظر منشاء 
مي باشد. با توجه به تمایز واقعي توالي هاي DNA کروموزوم Y از DNA پالسمایي مادر، بررسي¬هاي زیادي بر پایه چنین توالي 
هایي بعنوان مارکرهاي اختصاصي DNA جنیني انجام شده است. این کارهاي تحقیقاتي، یک روش تعیین جنسیت با صحت باال را 
فراهم ساخت که براي بررسي بیماري هاي وابسته به جنس مفید مي باشد. بررسي DNA آزاد پالسمای مادر براي تعیین غیرتهاجمي 

وضعیت گروه خوني RhD جنین در زنان باردار RhD منفي نیز مفید مي باشد. 
در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین با طراحی پرایمر و پروبهای اختصاصی برای دو ژن SRY و AZF که لوکوس 
ژنی آنها بر روی کروموزوم Y گزارش گردیده و محرز شده است واکنشی با استفاده از تکنیک مولکولی Real Time PCR طراحی گردیده 
که بوسیله آن می توان جنسیت جنین را در هفته هفتم بارداری به بعد از روی پالسمای مادر باردار تعیین نمود. از آنجائیکه این واکنش برای 

دو ژنSRY  وAZF طراحی شده است دقت تشخیصی آن نسبت به روشهای معمول بیشتر بوده و باالئی 90 درصد دقت دارد.

تعیین جنسیـت در هفتـه هفتـم بارداری بـا استفاده از 
پالسمای مادر، بوسیله تکنیک 

Real Time PCR

1( Bacteria Viruses
2( Neisseria meningitides Herpes simplex virus (HSV(-1 and (HSV(-2
3) Hemophilus influenza Varicella-zoster virus (VZV)
4( Listeria monocytogenes Epstein-Barr virus (EBV(
5( Streptococcus pneumoniae Cytomegalovirus (CMV(
6( Mycobacterium tuberculosis

همانگونه که می دانیم مننژیت عفونت و التهاب پرده های مغزی 
و مایع مغزی - نخاعی می باشد که اطراف مغز و نخاع را احاطه 
باعث  توانند  می  همگی  قارچها  و  باکتریها  ویروسها،  اند.  کـرده 
ایجاد مننژیت شوند. اما بطور معمول مننژیت را بدو دسته مننژیت 
باکتریائی و ویروسی تقسیم می کنند. عمدتا شدت عفونت بستگی 
و  باکتریائی در کل شدیدتر  دارد. مننژیتهای  زا  به عامل عفونت 
با  سریع  درمان  به  نیاز  و  باشند  می  مننژیتها  سایر  از  تر  مهلک 
آنتی بیوتیک دارند. هر چند که در اکثر موارد عامل مولد مننژیت، 

ویروسها معرفی شده اند.
 بدیهی است که درمان این بیماری که اغلب موجب صدمات جبران 
ناپذیری به مغز و نخاع می گردد در قدم اول بستگی به تشخیص 
عامل مولد عفونت دارد. بنابراین پس از گرفتن مایع مغزی نخاعی 

)CSF( آنالیز و بررسی های آزمایشگاهی پیرامون تشخیص عامل 
مولد عفونت بسیار حائز اهمیت است. مطالعات و پژوهشها نشان 
داده اند که استفاده از روشهای بیولوژی مولکولی در زمینه تشخیص 
بسیار سودمند بوده و این روشها قادرند در حداقل زمان ممکن بطور 
دقیق و اختصاصی عامل مولد عفونت مایع مننژ را مشخص کنند. 

یکی از این روشها تکنیک  Real Time PCR می باشد. 
بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین با طراحی 
پاتوژن معمول  برای تشخیص 9  پرایمر و پروب های اختصاصی 
مولد عفونت مننزیت می تواند عامل مولد عفونت در مایع CSF را 
بطور اختصاصی در حداقل زمان بصورت اورژانس مشخص کند. این 
واکنشها برای تشخیص عوامل باکتریائی و ویروسی ذیل طراحی 

شده اند.

طراحی تست تشخیص عفونت 
مننژیت با استفاده از تکنیک

Real Time PCR 

تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی

تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی

ناشنوا باش  وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند … ریشه ی اعتقاد از آن جا خشک می شود که بخواهند تحمیلش کنند...!
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سرطـان سیـنـه و تشخیـص جـهش
BRCA2 و  BRCA1 در دو ژن 
تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی

سرطان پستان، رایجترین سرطان در میان زنان است و از هر 8 تا 10 زن، 
یک نفر دچار سرطان پستان مي شود. این بیماري به شدت ناهمگن است 
که در اثر تأثیر متقابل عوامل وراثتي و محیطي ایجاد میشود و به تجمع 
پیشرونده تغییرات ژنتیک و اپي -ژنتیک در سلولهاي سرطانی پستان 
منجر مي شود. اگرچه شواهد اپیدمیولوژیک بر وجود عواملی مانند سن، 
چاقي، مصرف الکل، برخورد با استروژن در طول زندگي تأکید دارد، وجود 
سابقه خانوادگي سرطان پستان قویترین عامل خطر براي این بیماري به 
شمار میآید. تقریباً %20 همه سرطانهاي پستان را انواع خانوادگي تشکیل 
مي دهند و از نظر بیماریزایي، وابستگي خاصي به ژن مستعدکننده ویژه 
 BRCA2  و BRCA1 آن بیماري دارند. دو ژن مرتبط با سرطان سینه
که به ترتیب بر روی کروموزوم q12-21 17  ،  q12-13 13  قرار دارند 
و جزء ژنهای مرسوم سرکوگر تومور به شمار می آیند معرفی شده اند که 
وجود یک نسخه از ژن  معیوب به ارث رسیده برای مستعد شدن فرد به 
سرطان کافی است، اگرچه از دست دادن آلل سالم برای ایجاد تومور نیز 
الزم است. این ژنها پروتئین های بزرگ چند کاره ای را رمز می کنند 
که مکان های متعدد اتصال برای ارتباطات متقابل پروتئین – پروتئین 
در چندین  و  دارد  عمده  کارکردی  قلمرو  BRCA1 سه  ژن  دارند.  را 

کمپلکس پروتئینی شرکت دارد. 
پروتئین رمز شونده بوسیله دو ژن فوق الذکر بخشی از یک کمپلکس 
پروتئینی آنمی فانکونی هستند. این آنمی یک بیماری ارثی نادر است که 
با نارسائی مغز استخوان و بروز سرطان همراه است. مطالعات نشان می 
دهند که بروز جهش های متعددی در این دو ژن موجب بروز سرطان 

سینه و تخمدان می گردد و با توجه به نقش باالی توارث در بروز این 
سرطانها، بررسی وجود یا عدم وجود جهش در این دو ژن در افرادی که 
فرکانس بروز سرطان سینه و تخمدان در خانواده آنها باالست از ارزش 
تا بحال حدود 1000 جهش در دو ژن  بر خوردار است.  قابل توجهی 
BRCA1 و  BRCA2 تشخیص داده شده اند که برخی از آنها در بروز 
سرطان دخالت دارند. یکی از بهترین روشها برای تشخیص وجود جهش 
در این دو ژن می تواند استفاده از تکنیک DNA Microarray  باشد 
 DNA برای این منظور پس از گرفتن خون فرد مورد نظر و جداسازی
در حضور  را  ژن  دو  این   PCR روش  از  استفاده  با  آن  از  کروموزومی 
پرایمرهای اختصاصی تکثیر کرده، آنگاه بوسیله واکنش هیبریداسیون 
می توان وجود جهش های مزبور را در این دو ژن مورد بررسی قرار داد. 
در این روش معموال جهش هایی مورد ارزیابی قرار می گیرند که اهمیت 

خاصی در بروز سرطان دارند.

مراجع:  
1. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1389 »ژنتیک مولکولی و سرطان 

سینه« محمد رضا نوری دلوئی و ساناز طبرستانی
www. باره سرطان  در  تحقیقات  موسسه  بیماریهای خاص-  بنیاد  2. سایت 

 ncii.ir
3. سایت پایگاه جامع اطالعات پزشکی. ایران- سالمت

www.iransalamat.com

فراخــوان تست هــای جدید مورد 
درخواست پزشکـان متناسب با علــم 

آزمـایشگــاهی روز دنیــا                        
همکاران گرامی از آن جائی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث 
با  بیشتر  تا  بر آن داشت  را  ما  این مرکز گردیده  روزافزون  پیشرفت 
علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از این رو از شما همکاران گرامی 
خواهشمند است چنانچه تستی را در نظر دارید به مدیریت آزمایشگاه 

اعالم فرمایید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.

در این خصوص می توانید از روشهای مقابل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید 

w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m  وب سایت
farvardinlab@yahoo.com  ایمیل آزمایشگاه
ravabetomomi@farvardin-lab. Com     

تلفکس                                              66384395
تلفن مدیریت                                      66874996

تلفکس سوپروایزر                                  66837167 
تلفن روابط عمومی                                66676494

آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . شخص صبور پیروزي را از دست نمي دهد و عاقبت به پیروزي مي رسد اگر چه زماني طوالني بر او بگذرد .
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1. انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور: توسط دکتر امیدی تاسیس شد. این انجمن هم اکنون 
به صورت هیئت امنایی اداره می شود. این انجمن طبق مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس شوراي اسالمي 
تنها انجمن تخصصي و حمایتي از بیماران دیابتي در کل کشور مي باشد و خدمات مختلفي را براي این 
گروه از بیماران ارئه مي کند. از مهمترین فعالیتهاي این انجمن بیمار یابي و تشکیل پرونده ویزیت رایگان 
بیمارن دیابتي، ایجاد تسهیالت مناسب براي ویزیت پزشک متخصص و فوق تخصص براي بیماران نیازمند و 
همچنین ایجاد تسهیالت الزم براي بستري شدن بیماران و  پرداخت هزینه آزمایشات آن ها می باشد. این 
تشکل تسهیالت دیگری را برای بیماران دیابتی فراهم نموده است که می توان به ایجاد تخفیف 30 درصدي 
شهریه ثابت دانشگاه آزاد براي دانشجویان و تخصیص وام هاي قرض الحسنه جهت تامین برخي از نیازهاي 
درماني بیماران، تشکیل کالس هاي آموزشي و ورزشي و تغذیه در ارتباط با متخصصین و سازمانهاي مربوطه 

اشاره کرد.
از دیگر فعالیتهاي این انجمن مي توان به جلوگیري از قطع عضو اندامهاي تحتاني با استفاده از دستگاه 
لیزر پیشرفته که سبب افزایش خون رساني مي شود و شستشوي زخم پاي دیابتي با گاز اوزن و  انواع 
واکسیناسیون بیماران دیابت با شرایط ویژه در مکان این انجمن اشاره کرد. آدرس اینترنتی این انجمن به 

نشاني  http://www.irdiabet.ir مي باشد. 
 

2. انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک: یکی از جدید ترین انجمن ها می باشد که در سال 1385 شروع 
به کار کرد و از سال 1387 به صورت هیئت امنایی به صورت یک سازمان مردم نهاد فعالیت هایش را در 
راستای آموزش و اطالع رسانی به عموم  جهت پشگیری از دیابت و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ادامه می 
دهد. این  انجمن خدمات را با توجه به نیاز گروه هاي هدف طبقه بندی و فعالیتهاي مختلفي را انجام مي 
دهد مانند برگزاري دوره هاي آموزشي انتشار جزوات و کتب آموزشي و فصلنامه، صدور کارت شناسایي فرد 
دیابتي، برگزاري همایش و سمینار و اردوهاي تفریحي–آموزشي. براي آشنایي بیشتر مي توان از وب سایت 

این انجمن به نشاني http://www.gabric.ir دیدن کرد.

3. انجمن دیابت ایران )ادا( )Iranian Diabetes Society(: در سال 1370 توسط بعضی از متخصصین 
و خانواده های دیابتی  به صورت رسمی تاسیس شد و هدف خود را ایجاد جامعه دیابتی سالم اعالم کرد. 
این انجمن فعالیت های مختلفی را انجام داده است که فعالیت هاي آموزشي شامل برگزاري کالس، کارگاه 
و یا سمینار فعالیتهاي پژوهشي مانند همکاري با دانشگاه هاي علوم پزشکي و ارسال مقاالت و فعالیتهای 
انتشاراتي شامل فصلنامه، کتب و بروشورها و پوستر آموزشي و فعالیتهاي مختص کودکان و نوجوانان دیابتي 

می باشد. برای اطالعات و آشنایی بیشتر می توان به وب سایت این انجمن
 http://www.ir-diabetes-society.com  مراجعه کرد.

تهیه و تنظیم: محمد فواد حیدری

آشنایی با سازمان های غیر دولتی 
)NGO(  بیماری دیابت در ایران 

 Non Governmental( دولتی   غیر  های  سازمان  اصطالح  
Organization)NGO یا مردم نهاد به مجموعه هایی گفته می 
شود که که مستقیماً جزئی  از ساختار دولت نبوده اما نقش مهمی 
در ارتباط با روابط بین مردم در جامعه و یا حتی جامعه و دولت را 
دارا هستند. بسیاری از این سازمان ها غیر انتفاعی بوده و بودجه 
یا کمک سازمانهای  از طریق کمک های مردمی و  این سازمانها 

دولتی و یا ترکیبی از هر دو  تامین می شود.
بیماری دیابت به بیماریی گفته می شود که به علت عدم وجود 

انسولین و یا از دست رفتن گیرنده های انسولین در سطح سلول با 
افزایش سطح گلوکز خون مواجه هستیم که عوارض متعددی را در 

اندام های مختلف بدن بیماران ایجاد می کند. 
انجمن ها و سازمان  نیز مانند سایر  کشور های دیگر،  ایران  در 
های غیر دولتی با هدف حمایت از بیماران و خانواده های آنها و 
همچنین برای پیشگیری و اطالع رسانی از این بیماری ایجاد شده 

و هم اکنون فعال می باشند.
در ادامه تعدادی از این انجمن ها معرفی می شود.

تهیه و تنظیم: محمودشمس

این مطالب صرفا گزارش مطالب 
تحقیقاتی می باشد و هنوز تایید 
مرتبط  مراکز  از  را  الزم  های 

نگرفته است.

روش های نوین تشخیص 

• اندازه گیری بدون درد قند خون 
روش  در  درد مي شود.  بدون  الکترونیک  پشه  با  قند خون  تست 
معمول که هم اکنون متداول است ابتدا سوراخي با سوزن ظریف 
نوارهاي  ایجاد مي شود و قطره خون بیمار روي  انگشت  در نوک 
تست قند قرار داده مي شود تا قند خون اندازه گیري شود. این شیوه 

دردناک، ناراحت کننده و وقت گیر است.
مهندسان برق در دانشکده مهندسي شولیچ در دانشگاه کالگاري 
این وسیله جدید موسوم به »پشه الکترونیک« را طراحي کرده اند. 
اندازه یک دسته کارت  به  الکترونیک یک چسب روپوستي  پشه 

است و حاوي چهار میکروسوزن مي باشد که در فواصل زماني برنامه 
ریزي شده به ترتیب، پوست کاربر را نیش مي زنند. این سوزنها به 
لحاظ الکترونیکي به گونه اي کنترل مي شوند که در عمق پوست 
فقط تا جایي نفوذ کنند که از یک مویرگ نمونه خونه تهیه کنند 
و آنقدر نفوذ نمي کنند که به اعصاب برسند و در نتیجه در بیمار 
احساس درد ایجاد نمي شود یا این احساس بسیار ضعیف است. این 
نوار چسب را مي توان روي هر نقطه از بدن که دسترسي به مویرگ 
خوني مناسب است قرار داد. روي هر سلول پشه الکترونیک یک 

حسگر تعبیه شده که میزان قند خون را اندازه گیري مي کند.

• ابداع لنزهای رنگی هوشمند برای بیماران دیابتی
محققان دانشگاه اونتاریو با به کار گرفتن نانو ذرات در لنزهای طبی 
هیدروژل موفق به ارائه لنزهایی شده اند که نسبت به گلوکز موجود 
در اشک چشم حساس بوده و نسبت به سطوح مختلف آن تغییر 
رنگ می دهند. با توجه به اینکه استفاده از لنزهای طبی در مصارف 
پزشکی به تازگی در زمینه های مختلف گسترش زیادی پیدا کرده 
است کاربرد این گونه لنز ها در ارتباط با دیابت نوید بخش تغییرات 
اساسی در واکنش به بیماری قند خواهد شد، به این علت که واکنش 
رنگی منجر به آگاهی سریع فرد دیابتی و واکنش سریع نسبت به 
تغییرات قند خود می شود عاملی مهم در بهبود این بیماران می باشد. 

• کشف ابتدایي ترین عالئم هشدار دهنده ابتال به دیابت نوع دوم
محققان در یک پژوهش جدید عالئم هشدار دهنده و ابتدایي ابتال 
که  این  به  توجه  با  کردند.  انسان شناسایي  بدن  در  را  دیابت  به 
تغییر در ترکیبات شیمیایي بدن که منجر به بروز دیابت نوع دوم 
مي شود چندین سال قبل از ظاهر شدن عالئم جدي بیماري در 
بدن ایجاد مي شوند، پژوهشگران در این بررسي ها با تمرکز روي 
تغییرات خاص در سطح گلوکز خون و حساسیت بدن نسبت به 
هورمون انسولین قادر به این کشف شدند و امیدوارند تا در نهایت با 
شناسایي افرادي که بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع دوم 
هستند از ابتالي آنان به بیماري پیشگیري شود و یا اقدامات الزم 

براي به تاخیر انداختن بروز بیماري صورت گیرد. 
دوره  یک  انگلیسي طي  داوطلب  و 538  هزار   6 تحقیق  این  در 
این مدت 505  قرار گرفتند که در طول  10 ساله مورد مطالعه 
نفر از آنها به دیابت مبتال شدند. محققان دریافتند در آن دسته از 
داوطلباني که به دیابت مبتال نشده بودند، تغییر در مواد شیمیایي 
بدن نشانه اي ابتدایي از احتمال بروز بیماري در سالهاي آتي عمر 

است چون افرادي که این تغییرات شیمیایي در بدنشان ایجاد شد 
بعدا به دیابت مبتال شدند. شرح این تحقیق از سوي پژوهشگران 

دانشگاه کالج لندن در مجله النست منتشر شده است. 
در تحقیقی دیگر محققان به کمک اندازه گیري برخي فاکتورهاي 
التهابي در جریان خون موفق به پیش بینی دیابت نوع دوم شدند. 
محققان دانشگاه کالیفرنیا طي تحقیقاتي نشان دادند سال قبل از 
ایجاد دیابت تیپ دو سطح برخي پروتئین هاي التهابي در گردش 

خون این افراد باال مي رود.
براساس این گزارش، این پروتئین ها که عبارتند از فاکتور نکروز 
دهنده توموري آلفا )TNF(، اینترلوکین شش )IL-6( و پروتئین 
فوق حساس واکنش دهنده )CRP )hs-CRP، مي توانند از علل 
التهابي،  باشند که طي فرآیندهاي مختلف  ایجاد دیابت تیپ دو 
چاقي و دیگر اختالالت در جریان خون این افراد افزایش مي یابند. 
افزایش فاکتورهاي التهابي فوق باعث افزایش مقاومت سلول هاي 
عضالني، کبدي و اندوتلیوم عروقي شده و تأثیر هورمون انسولین بر 

این سلول ها را کاهش مي دهد.

دیـابـت     

براي پرش هاي بلند ، گاهي نیاز است چند گامي پس رویم . تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگي کنیم .
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• تست تنفسي 
پژوهشگران دریافته اند هنگامي که قند خون کودکان دیابتي بسیار 
باال است میزان یک ماده شیمیایي در بازدم آنها افزایش مي یابد. 
این کشف راهگشاي تهیه یک تست ساده تنفسي است که مي تواند 
جایگزین خون گیري از نوک انگشت براي سنجش میزان قند خون 
شیکاگو،  از  رویترز  خبرگزاري  گزارش  به  باشد.  دیابت  کنترل  و 
از یک شیوه  استفاده  با  ارواین  در  کالیفرنیا  دانشگاه  پژوهشگران 
آزمایش شیمیایي که براي سنجش آلودگي هوا طراحي شده است 
دریافتند کودکان مبتال به دیابت نوع اول هنگامي که قند خون 
آنها در سطح بسیار باالیي است میزان نیترات متیل در بازدم آنها 

بیشتر است. 
محققان تنفس  10  کودک مبتال به دیابت نوع اول را آزمایش کردند. 
هنگامي که سطح قند خون بیماران در سطح باالیي بود از هواي 
بازدم آنها نمونه گیري شد و زماني که پس از تزریق انسولین میزان 
قند خون روبه کاهش گذارد نمونه گیري از بازدم آنها ادامه یافت. 
شیمیدانان سپس این نمونه ها را بررسي کردند و دریافتند سطح 
نیترات متیل  10  برابر حد طبیعي است. این بررسي ها ارتباطي را 
بین باال بودن میزان قند خون با میزان باالي متیل نیترات نشان داد.  

• بهره گیري از تشعشات براي تشخیص دیابت 
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا دستگاهي را ابداع کردند که براحتي 
گلوکز بدن افراد را نشان مي دهد. در این پژوهش نشان داده شد 
که گلوکز با پروتئین بافت هاي بدن مانند پوست و رگ هاي خوني 
مواد شیمیایي را تولید مي کند و ماده تولید شده با جمع شدن در 

دیواره هاي رگ هاي خوني، 
کردن  سخت  و  نازک  باعث 
دیواره و در نتیجه باعث بروز 

بیماري دیابت مي شود.
حین  در  گزارش،  این  بنابر 
آزمایشها دانشمندان دریافتند 
این ماده در هنگام تجمع در 
دیواره هاي خوني، تشعشاتي 

الهام گرفتن از این موضوع  با  تولید مي کند، در نتیجه محققان 
دستگاهي را ابداع کردند که با پالس هاي کوچکي در پوست، قادر 
است  میزان تشعشات حاصل را با دقت فراوان و در زمان بسیار 

اندک اندازه گیري کند.

• استفاده از دستگاه نشانگر تصاویر لحظه ای برای پی بردن به 
بیماری دیابت 

تحقیقات نشان می دهد که برای پی بردن به بیماری دیابت، می 
توان از دستگاه های نشانگر تصاویر لحظه ای چشمها استفاده کرد. 
نتایج این تحیق جدید نشان می دهد که با استفاده از دستگاه های 
نشانگر تصاویر لحظه ای چشمها، که هم اکنون از آنها به عنوان 
استفاده  بیماریهای چشم  به  بردن  برای پی  هشدار دهنده هایی 
می شود می توان برای پی بردن به بیماری دیابت در ابتدایی ترین 

مراحل آن پی برد.
ابداع  این وسیله که توسط دانشمندان دانشگاه میشیگان آمریکا 
برای  این تصاویر  از  از چشم تهیه می کند که  را  شده تصاویری 
همچنین  و  بدن  متابولیکی  وضعیت  و  روحی  فشارهای  تعیین 

آسیبهای وارد شده به بافت شبکیه که تمام آنها به عنوان نخستین 
نشانه های بیماری دیابت مطرح هستند، استفاده می شود. برای 
افراد مبتال به بیماری دیابت حتی اگر این بیماری تشخیص داده 
بالقوه پیشرفتهای قابل  نشده باشد، این وسیله می تواند به طور 
مالحظه ای را درباره تعیین سطح گلوگز خون در اختیار پزشکان 

و بیماران قرار دهد.
این وسیله بدون آنکه مزاحمتی را برای چشم ایجاد کند تصاویر 
بسیار واضحی را از چشم تهیه کرده و پنج دقیقه طول می کشد 
تا تصویر برداری از هر دو چشم توسط این وسیله به اتمام برسد. 
مبنای آن تعیین استرسهای متابولیکی و در نتیجه بیماریها با توجه 

به قدرت فلورسانس سلولی در بافت شبکیه چشم می باشد.

• اندازه  گیري  قندخون   بدون ایجاد جراحت  
بـدون  به کمک دستگاهی جدید   دیابتـي   بیماران  این روش  در 
ایجاد جراحت   روي  پوست و یـا مـراجعـه   بـه آزمایشگاه   از نوسانات  
قند خون  خـود آگـاه مي  شوند. شرکـت  پندراگون   مدیکال  سوئیس  
نخسـتیـن دسـتگـاه  آزمایش  قند خون   را که  مي  تواند جایگـزیـن 
شیوه   هاي   معمولي  اندازه گیري قند خـون  از راه  ایجاد جراحت   در 
نوک  انگشتان  دست شـود تولید کرده است که در اتریش در حال 
حاضر استفاده می شود. ایـن   دسـتگـاه  بـا ایجـاد یـــک  میـــدان 
الـکتـرومغنـاطیسـي  ضـعیـف  و ثبـت  فعـل  و انفعـاالت  این   میدان 
از راه   حسگـري  کـه در سـطح  زیـریـن  دستگـاه  و روي  پـوسـت  
قـرار مي  گیرد نوسانات  قند خون  را اندازه  مي گیرد. از دیگر قابلیت  
آژیر خطر 20 دقیقه قبل  بـه صـدا درآوردن    این  دستگـاه    هاي  
قند  هاي   نوسان    که   است    دیـابتـي   بیمـاران  براي   خطر  بروز  از 

خونشان زیاد است.

دیابت تیپ T1D( 1( بیماری کمپلکسی است که حدود 10 % 
با  اتوماسیون  های  واکنش  دهد.  می  تشکیل  را  دیابتی  بیماران 
میانجیگری T لنفوسیت ها، مسئول تخریب سلول های بتاپانکراس 
می باشند و در زمانیکه 80 تا 90 درصد سلول های بتا تخریب شوند 
عالئم T1D ظاهر می گردد. عوامل موثر در پیشرفت بیماری، زمینه 
ژنتیکی و فاکتور های محیطی است. این بیماری می تواند همراه 
سایر بیماری های اتوایمیون مثل تیروئیدوتی اتوایمیون، بیماری 
سلیاک و یا بخشی از سندرم های پلی آندوکرین اتوایمیون باشد. از 
آنجائیکه این بیماری وابسته به لنفوسیت هاست لذا در پیش بینی 
بادی ها اهمیت زیادی دارد.  اتوآنتی  و تشخیص بیماری بررسی 
اتوآنتی بادی هایی که به عنوان مارکر های تشخیصی و پیش بینی 
کننده استفاده می شوند و حتی در قبل شروع دیابت قابل اندازه 
 )Insulin Auto Antibodies( IAA گیری می باشند شامل
و) Islet Cell Antibodies )GAD  ، IA2 می باشند. مطالعات 
زیادی ارزش پیش بینی کننده اتوآنتی بادی ها را در T1D اثبات 

کرده است. خالصه نتایج این بررسی ها به شرح ذیل می باشد:
)1( وجود آنتی بادی های اختصاصی T1D به طور واضح در گروه 
بدون  های  گروه  به  )نسبت  هستند   T1D ریسک  در  که  هایی 

ریسک( دیده شده است.
ریسک  مثبت  های  بادی  اتوآنتی  با  جوان  بالغین  و  ها  بچه   )2(
پیشرفت بیماری بیشتری دارند که با تیتر باالتر و تعدد اتوآنتی 
تیتر  با  بادی  اتوآنتی   4 یا   3 اگر  دارد.  مستقیم  نسبت  ها  بادی 
متوسط تا باال وجود داشته باشد  احتمال پیشرفت بیماری در 10 

سال آینده بیش از 80% )در برخی مطالعات 100%( خواهد بود.
)3( اتوآنتی بادی ها ممکن است در اوایل زندگی )اغلب تا قبل از 2 
سالگی( ظاهر شود و در اغلب موارد IAA اولین اتوآنتی بادی است 

که قابل جداسازی می باشد.
)4( ارتباط ظهور آنتی بادی با سن بیمار: اگر در سنین پایین تر 
آنتی بادی ها ظاهر شوند و تعداد آنها نیز متعدد باشند، ریسک ابتال 

به دیابت بیشتر خواهد بود.
 A مولکول انسولین با وزن 5/8 کیلودالتون از دو زنجیره :IAA
و B تشکیل شده که توسط باند های دی سولفید به هم متصل 
شدند. اتوآنتی بادی تولید شده بر علیه انسولین معموال اولین آنتی 
بادی اختصاصی تولید شده در T1D است. سطح این اتوآنتی بادی 
در بچه ها نسبت به بالغین باالتر است و در اطفال دیابتیک زیر 
5 سال، در مقایسه با بالغین که فقط 4-30% موارد مثبت است، 
در 90% موارد مثبت است. این اتوآنتی بادی همراه سایر اتوآنتی 
بادی های اختصاصی برای T1D می تواند چند سال قبل از شروع 

بیماری مثبت باشد. کاربرد آن در تشخیص T1D در بچه های زیر 
10 سال همراه با اندازه گیری GAD پیشنهاد می شود. همچنین 
جهت تشخیص T1D از دیابت تیپ 2 خصوصا در اطفال چاق و 
 T1D تعیین ریسک دیابت در وابستگان درجه یک مبتالیان به

کاربرد دارد.
از خانواده  با وزن مولکولی106کیلودالتون  IA2: پروتئینی است 
تیروزین فسفاتاز که ترشح انسولین را تنظیم می کند و یکی از 
T1D است. حساسیت تشخیصی تست در بچه ها و  مارکرهای 
از IAA و  بعد  بادی  آنتی  اتو  این  بالغین جوان 50-70% است. 
GAD ظاهر می شود، لذا در اطفال زیر 10 سال معموال بررسی 

IAA و GAD توصیه می شود و در اطفال باالی 10 سال بررسی 
IA2 و GAD توصیه می گردد. آنتی بادی IA2 ارزش پیش بینی 
کننده دارد و چند سال قبل از بروز بیماری ظاهر می گردد و ظهور 

این آنتی بادی همراه با سرعت سیر بیماری خواهد بود.
GAD65 :  ایزوفرم 65 کیلودالتونی گلوتامیک اسید دکربوکسیالز 
بالغین جوان %90-70  و  ها  بچه  در  باشد. حساسیت تست  می 
است. این آنتی بادی نیز همراه سایر اتوآنتی بای ها قبل از بروز 

عالئم بیماری ظاهر می شود و ارزش پیش بینی کننده دارد. 
Znt8 : روی برای ذخیره، ترشح و عملکرد انسولین ضروری است 
و درسلولهای بتا توسط ترانسپورتر روی )ZnT( از سیتوپالسم به 
گرانول های ترشح کننده انسولین  منتقل می شود. این اتو آنتی 
بادی جدیدی است که در  T1D شناسایی شده است. مطالعات 
نشان داده که این اتو آنتی بادی نیز ارزش پیش بینی کننده در 

T1D دارد.

دیابت تیپ 1 و اتوآنتی بادی های 
پیش بینی کننده

Rrfrence
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3-Type 1 Diabetes Autoantibodies,Prediction and Diagnosis of Autoimmune Diabetes;Patricia W. 
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4- ZnT8 and type 1 diabetes, endocrinology jurnal; 2012 Jul 31;59(7):531-7. Epub 2012 Mar 8.
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چیزي نیست که چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن که در آن پند و اندرزي است . تغییر آن چیزي نیست که مي آموزیم آن چیزهائي ست که از دست مي دهیم .
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انواع مختلفی دارد که معموال در هنگام تشخیص  بیماری دیابت 
شرایطی  به  وابسته  دیابت  نوع  تعیین  بنابراین  می شوند.  متمایز 
است که بیماری بروز می دهد. خیلی از بیماران به راحتی در یکی 
از دسته های مشخص دیابت جای نمی گیرند، مثال فردی که دچار 
دیابت بارداری شده ممکن است بعد از پایان بارداری کماکان دچار 
دیابت باقی بماند و لذا نوع دیابتش به نوع 2 تغییر دسته داده می شد. 

بنابراین برای پزشک و بیمار برچسب زدن نوع دیابت نسبت به درک 
علت و سبب این بیماری و درمان موثر آن اهمیت بسیار کمتری دارد. 
با وجود این شرایط یک سری تست ها وجود دارد که در تشخیص 
و همچنین دسته بندی دیابت حائز اهمیت هستند که شامل موارد 

زیر می باشند. 

در مراحل ابتدایی ممکن است دیابت بدون عالمت باشد. بسیاری 
غربالگری  حین  در  یا  آزمایش  یک  در  اتفاقی  طور  به  بیماران  از 
شناسایی می شوند. با باالتر رفتن قند خون، عالئم دیابت آشکارتر 
می شوند. پرادراری، پرنوشی، پرخوری، کاهش وزن با وجود اشتهای 
زیاد، خستگی و تاری دید از عالیم اولیه شایع دیابت است. بسیاری 
از بیماران در هنگام تشخیص بیماری چندین سال دیابت داشته اند 
و حتی دچار عوارض دیابت شده اند. در کودکان دچار دیابت نوع 
یک عالیم معموال ناگهانی بارز می شوند، این افراد معموال قبال سالم 
بوده و چاق نبوده اند. در بزرگساالن این عالیم معموال تدریجی تر بارز 

می شوند. عارضه کتواسیدوز می تواند به عنوان عالمت شروع کننده 
بیماری در دیابت نوع یک بارز شود. در دیابت نوع دو معموال فرد تا 
سال ها بدون عالمت است. عالیم معموال خفیف هستند و به طور 
تدریجی بدتر می شوند. در نهایت فرد دچار خستگی مفرط و تاری 
دید شده و ممکن است دچار دهیدراتاسیون شود. در این بیماران 
عارضه کتواسیدوز به علت تولید انسولین اندک، کمتر دیده می شود. 
با این حال قند خون می تواند به مقادیر بسیار باالیی افزایش یابد و 

فرد دچار عارضه شوک هایپراوسموالر شود.

 )FPG( آزمون گلوکز ناشتای پالسما
آزمون ارجح برای تشخیص دیابت در کودکان و بزرگساالن غیر باردار 
است .در مجموع برای تشخیص دیابت یا در آستانه ابتال به دیابت 
دو نوع تست انجام می گیرد که به نام های فستینگ گلوکز پالسما 
)FPG( تست یا آزمایش قند ناشتا )FBS( و تست تلورنس گلوکز 
بزاق )OGTT( شناخته می شوند. هر جند تست تلورنس گلوکز 
بزاق )OGTT( 75 گرمی حساس تر و تا حدی اختصاصی تر از 

FPG است، انجام دقیق آن دشوار است، مرکز دیابت امریکا تست 
FBS  را پیشنهاد می کند چرا که این تست آسان تر کم هزینه و سریع 

می باشد.
سه راه برای تشخیص دیابت وجود دارد و هر یک باید در یک روز 
دیگر نیز تایید شود مگر اینکه عالیم مشخص هیپرگلیسمی وجود 

داشته باشد .

FPG > mg/dL .1 126 در حالت ناشتا یعنی به مدت حداقل 8 
ساعت دریافت کالری نداشته باشد 

  200 mg/dL > 2. عالیم هیپرگلیسمی و گلوکز پالسما در هر زمان
یعنی هر زمان از روز بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی از خوردن 

آخرین غذا. 
عالیم کالسیک هیپرگلیسمی عبارت اند از پرادراری ، پرنوشی و 

کاهش وزن بدون توجیه 

 . OGTT 200 در طول mg/dL > 3. گلوکز پالسمای 2 ساعته
آزمون باید بر مبنای دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت با استفاده 
از خوراندن یکباره گلوکز حاوی معادل 75 گرم که در آب حل شده 

باشد انجام گیرد.
IFG و IGT با نام »پیش دیابت« شناخته می شوند. هر دو گروه 
پیش دیابت ها عامل خطر برای دیابت آتی و بیماری های قلبی-

عروقی  به شمار می آیند.

تست های تشخیصی
 دیـابـت

خانم  ونکی،  مهرداد  دکتر  تنظیم:  و  تهیه 
نفیسه شاهمرادی، خانم مژگان خونساری

عالئم و نشانه ها

تشخیص : 

معیارهای تشخیصی دیابت

برای آزمون از نظر پیش دیابت و دیابت آزمون  FPG یا آزمون 
OGTT دو ساعته )با 75 گرم گلوکز( یا هر دو مناسب است .

معیارهای انجام آزمون از نظر پیش دیابت و دیابت در بزرگساالن 
بدون عالمت:

1.در همه بزرگساالنی که اضافه وزن  Kg/M2 25>BMI  و عوامل 
خطرزای دیگر دارند  باید آزمون مد نظر قرار گیرد .

• عدم فعالیت بدنی 
• داشتن بستگان درجه اول دیابتی 

• زنانی که نوزادی سنگین تر از 4 کیلوگرم زاییده باشند یا مبتال به 
دیابت بارداری تشخیص داده شده 

باشند.
 > خون  )فشار  خون  پرفشاری   •
mmhg 140/90 یا دریافت درمان 

پرفشاری خون(
 35>HDL کلستــرول  سطح   •
mg/dl و یا سطح تری گلیسیرید< 

250 mg/dl
• زنان مبتــال  به نشانگان تخمدان 

)PCOS( پلی سیستیک
یا اختالل  اختالل تحمل گلوکز   •

گلوکز ناشتا در آزمون های پیشین
• دیگر شرایط بالینی که با مقاومت به 
انسولین همراهند )برای مثال چاقی 

شدید و آکانتوزیس نیگریکانس(
• سابقه بیماری های قلبی-عروقی 

2. در صورت نبود این معیارها آزمون از نظر پیش دیابت و دیابت در 
سن 45 سالگی باید آغاز شود.

3. اگر نتایج طبیعی باشد، آزمون حداقل هر 3 سال یک بار تکرار و 
آزمون های با فواصل نزدیک تر بسته به نتایج اولیه و وضعیت خطر 

مدنظر قرار گیرند.
آزمون از نظر دیابت نوع 2 در کودکان بدون عالمت

اضافه وزن  BMI<صدک 85 برای سن و جنس، وزن بر حسب قد 
< 120 در صد قد مطلوب برای قد

به عالوه دو مورد از موارد زیر:
• سابقه خانوادگی دیابت نوع 2 در خویشاوندان درجه  1 یا درجه 2.

• نشانه های مقاومت به انسولین یا بیماری هایی همراه با مقاومت به 
انسولین )برای مثال آکانتوزیس نیگریکانس، پرفشاری خون، دیس 

لیپیدمی، یا نشانگان تخمدان پلی سیستیک(
• سابقه مادری دیابت یا دیابت بارداری  

آزمون: گلوکز ناشتای پالسما )FPG( ارجح است
                                                   Glycated Hemoglobin)HbA1C (:4-هموگلوبین گلیگوزیله
گلیکولیزیشن افزودن غیر آنزیمی قند به گروه های آمینی پروتئین 

به   HbA1c.است  ß زنجیره  و2   α زنجیره  دارای 2   HbA.است
وسیله اتصال گلوکز به ناحیه N ترمینال اسید آمینه والین زنجیره 

بتای HbA شکل می گیرد.
این هموگلوبین برای بررسی وضعیت هیپرگلیسمی در طول عمر 
120 روزه گلبول قرمز به کار می رود. هموگلوبین گلیکوزیله در پاسخ 
به افزایش قند خون، افزایش یافته و نوع خاصی که منحصرا به گلوکز 
اتصال می یابد به نام HbA1c یعنی شاخص برتر بیماری دیابت، 

مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایش سنجش HbA1c اگر چه برای تشخیص دیابت شیرین 
ارزیابی  برای  اما  نیست  مفید 
کنترل طوالنی مدت دیابت و 
آزمایش  درمان  روند  چگونگی 
واقع  در  است.  مفیدی  بسیار 
 HbA1c هموگلوبین  غلظت 
منعکس کننده میانگین غلظت 
گلوکز خون در طول 6 الی 8 

هفته اخیر می باشد.
:HbA1c

تست HbA1c یک تست پر 
وضعیت  بررسی  جهت  کاربرد 
چند  در  دیابتی  بیماران  قند 
نزدیک  با هدف  و  ماه گذشته 
این  قند  وضعیت  نگهداشتن 
بیماران به وضعیت نرمال می 
باشد. این کار باعث جلوگیری از عوارض بیماری دیابت مانند ناراحتی 
های کلیوی، بینایی، زخم ناشی از دیابت و سایر عوارض می شود. 
این تست در ابتدای تشخیص دیابت به منظور وضعیت و میزان قند 
کنترل نشده بیمار در طی ماه های اخیر و  بعد از تشخیص به صورت 
چندین بار در سال به منظور کنترل وضعیت قند بیمار در خواست 

می شود.
بسته به وضعیت بیمار و نوع دیابت او و همچنین نظر پزشک این 
تست چندین بار در سال تکرار می شود. پیشنهاد سازمان آمریکایی 
دیابت )ADA( به این صورت است که اگر فرد مبتال به دیابت تیپ 
1 باشد و یا مبتال به دیابت تیپ 2 است که از انسولین استفاده 
میکند 4 بار در سال و در صورت ابتال به دیابت تیپ 2 بدون درمان 
با انسولین به صورت 2 بار در سال تکرار شود. افزایشی معادل 1% در 
میزانHbA1c  معادل افزایش حدود 30 میلی گرم درصد در میزان 
قند خون است. به عنوان مثال میزان 6% از HbA1c معادل قندی 
حدود 135 میلی گرم درصد و 9 درصد HbA1c معادل قند خون 
245 می باشد. بهترین حالت HbA1c در افراد دیابتی که بیانگر 

کنترل خوب قند  می باشد حدود 6% می باشد.

آزمون برای پیش دیابت و دیابت در بیماران بدون عالمت

اگر کسي ترا آنطور که میخواهي دوست ندارد به این معني نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. اول اندیشه، وانگهي گفتار .
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تست قند خون پس از صرف غذا تستي است که تعیین کننده مقدار 
گلوکز در خون بعد از غذا است. گلوکز از غذاهای کربوهیدرات است 

و منبع اصلی انرژی استفاده شده توسط بدن است.
به طور معمول، سطح قند خون پس از غذا خوردن ا افزایش می یابد. 
این افزایش باعث می شود لوزالمعده انسولین ترشح کند که عامل 
کمک در رفع قند از خون و ذخیره آن برای استفاده از انرژی بدن 
است. تست قند خون دقیقا 2 ساعت پس از خوردن یک وعده غذایی 
اندازه گیري مي گردد. این قند خون معموال در افراد سالم رو به پایین 

مي رود اما در افراد مبتال به دیابت افزایش می یابد.
هدف:

چک کردن و نظارت بر درمان دیابت.
چک کردن دیابت در طول بارداری.

تعیین این که آیا سطح هیپوگلیسمی قند خون غیر طبیعی کم است.
روش: 

برای آزمون 2 ساعت پس از صرف غذا، یک وعده غذایی خورده است 
دقیقا 2 ساعت قبل از نمونه خون گرفته شده است. تست قند خون 
در منزل رایج ترین روش برای بررسی سطح قند خون 2 ساعت پس 

از صرف غذا است.

تست قند خون 2 ساعت پس از صرف غذا

پس از قند ناشتا متغیرهاي سن، جنس، تري گلیسرید، فشار خون 
سیستولیک و دور کمر مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان قند 
خون دو ساعته مي باشند. با توجه به آنالیز لجستیک در افرادي 
با قند خون زیر 126 میلي گرم در دسي لیتر در حضور دور کمر 
و تري گلیسرید غیرطبیعي و سن مساوي یا باالي 40 به ویژه با 
نزدیکتر شدن قند خون ناشتا به مرز 126 میلي گرم در دسي لیتر، 

تست تحمل خوراکي گلوکز مي تواند توصیه شود.

تست تحمل گلوکز که تست تحمل گلوکز خوراکی )OGGT( نیز 
نامیده می شود، پاسخ بدن را نسبت به گلوکز می سنجد. این تست 
برای غربالگری دیابت نوع 2 استفاده می شود و روشی مناسب برای 
تفکیک افراد سالم از بیماران می باشد. اگرچه استفاده از این آزمایش 
در شناسایی بیماران، روشی حساستر از اندازه گیری قند خون ناشتا 
می باشد ولی ممکن است تحت تاثیرمتغیرهای فراوانی قرار بگیرد. به 
همین دلیل توصیه می شود ضمن رعایت تمامی موارد الزم، آزمایش 
در دو نوبت جداگانه انجام شود )به استثنای مواردی که نتایج بطور 

فاحشی غیر طبیعی باشند(.
 آماده سازی بیمار: 

1- پس ازمشورت با پزشک معالج، حتی االمکان داروهایی که ممکن 
است روی میزان قند خون اثر بگذارند )مانند تیازیدها، داروهای ضد 

بارداری خوراکی، کورتیکواستیروییدها و... ( قطع گردد.
2- رژیم غذایی به مدت سه روز، آزاد و بدون محدودیت بوده )حداقل 
150 گرم کربوهیدرات در روز( و فعالیتهای بدنی نیز مطابق معمول 

صورت گیرد.
3- آزمایش در افراد سرپایی انجام می گیرد. انجام آزمایش در افراد 
بستری، مبتالیان به بیماریهای حاد و نیز افراد بدون تحرک عادی 

ممکن است منجر به اخذ نتایج نادرست گردد.
4- از شب قبل از آزمایش، بیمار باید بمدت 16-10 ساعت ناشتا باشد، 

دراین مدت نوشیدن آب بالمانع است.
5- آزمایش باید بین ساعات  9-7 صبح انجام گردد.

6- دادن نمونه ادرار و بررسی آن از نظر وجود قند همراه با هر بار خون 
گیري. این تست در موارد شک به بیماری دیابت مثال زمانی که گلوکز 

ناشتا کمتر از 140 میلی گرم در دسی لیتر بوده ضروری است. 

مراحل انجام آزمایش: 
1. فرد باید در حالت نشسته قرارگیرد.  

2. یک نمونه خون در حالت ناشتا گرفته می شود، سپس 100 گرم 
گلوکز )در کودکان مقدار گلوکز g/kg 1/75 و حداکثر 75 گرم می 
باشد( که در 300 میلی لیتر آب حل شده به بیمار داده می شود تا در 
مدت حداکثر 5 دقیقه نوشیده شود. از آنجایی که برای ارزیابی صحیح 
نتایج، مقدار گلوکز تجویز شده اهمیت فراوانی دارد حتما باید از پودر 
یا محلول گلوکز با مقادیر مشخص، که برای انجام این آزمایش تهیه 

شده اند استفاده گردد. 
3. فرد باید در طول انجام آزمایش از سیگار کشیدن، فعالیت بدنی 

شدید، نوشیدن چای یا قهوه و خوردن مواد غذایی خودداری نماید. 
4. دو ساعت بعد از مصرف گلوکز مجددا نمونه خون گرفته می شود.

 متغیرهای موثر بر انجام آزمایش: 
برخی از عوامل موثر بر انجام آزمایش عبارتند از مدت ناشتا بودن، 
میزان کربوهیدرات مصرف شده در روز های قبل از انجام آزمایش، 
داروهای مصرفی، ضربات جسمانی  یا هر گونه استرس فیزیکی، وجود 
بیماری همزمان، سن، میزان فعالیت بدنی، وزن، وضعیت بیمار در زمان 

آزمایش، اضطراب و مصرف کافئین.
تفسیر نتایج : 

نحوه تفسیر نتایج آزمایش تحمل گلوکز، بر مبنای برنامه کشوری 
پیشگیری و کنترل دیابت )کتابچه پزشک و دیابت، چاپ شده توسط 

مرکز مدیریت بیماریها( در زیر آمده است:
• سطح قند خون طبیعی کمتر از 140 میلی گرم در دسی لیتر  است.

• سطح قند خون بین 140 تا 199 میلی گرم در دسی لیتر  اختالل در 
تحمل گلوکز یا پره دیابت در نظر گرفته می شود. به این معنی که خطر 

ابتال به دیابت نوع 2 باالست. 
• سطح قند خون 200 میلی گرم در دسی لیتر یا باالتر نشان دهنده 

دیابت است.

متغیرهای موثر در نتایج آزمون قند 2 ساعته

) OGTT( )Oral Glucose Tolerance Test ( آزمایش تحمل گلوکز خوراکی

 

از  باردار بر اساس قرارگیری درمعرض عوامل خطر، در یکی  زنان 
دو گروه زیر قرار گرفته و از طریق GCT با 50 گرم گلوکز مورد 

غربالگری قرار می گیرند. 
1. زنان باردار در معرض خطر: دارای سابقه مرده زایی، حداقل دو بار 
سقط خودبخودی، تولید نوزاد با وزن 4 کیلوگرم و باالتر، سابقه دیابت 
در افراد درجه یک خانواده و چاقی به معنی BMI مساوی یا بیشتر 

از kg/m 230 قبل از بارداری در اولین مراجعه GCT می شوند.
2. زنان بارداری که در معرض عوامل خطرزای فوق نیستند باید در 

هفته 28-24 بارداری از طریق GCT غربالگری شوند.
 آماده سازی بیمار: 

1. با مشورت پزشک، حتی االمکان دارو هایی که ممکن است روی 
میزان قند خون اثر بگذارد )مانند نیازید ها ،کورتیکو استروئید ها و 

... ( قطع گردد.  
2. رژیم غذایی به مدت 3 روز آزاد و بدون محدودیت بوده ) حداقل 
150 گرم کربوهیدرات در روز( و فعالیت های بدنی نیز مطابق معمول 

صورت گیرد.  

3. آزمایش در افراد سرپایی انجام می گیرد، انجام آزمایش در افراد 
بستری و بدون تحرک عادی ممکن است منجر به اخذ نتایج نادرست 

گردد.  
4. آزمایش در شرایط غیر ناشتا انجام می شود و انجام آن در هر 

ساعت روز و بدون توجه به آخرین وعده غذا، ممکن می باشد.  
 مراحل انجام آزمایش: 

1. پنجاه گرم گلوکز در 300-250 میلی لیتر حل شده و در مدت 5 
دقیقه نوشیده می شود، 

2. در مدت انجام آزمایش، بیمار در حالت نشسته بوده و از سیگار 
کشیدن، فعالیت بدنی شدید، نوشیدن چای یا قهوه و خوردن مواد 

غذایی خودداری می نماید.  
3. اگر عوارضی مانند تهوع بروز کرد، بیمار می تواند در حالت خوابیده 
قرار گیرد، ولی در صورت استفراغ، نتایج دیگر قابل اطمینان نبوده و 

آزمایش نباید ادامه یابد.  
4.بعد از یک ساعت نمونه خون وریدی گرفته می شود .

 در زمان بارداری وقتی GCT مختل باشد، OGTT بعنوان آزمایش 
تشخیصی، مطابق با شرایط مندرج در صفحه ی قبل و لحاظ موارد 

اختالف زیر انجام میگیرد.
- در فرد باردار مدت زمان ناشتا بودن می تواند 14-8 ساعت باشد.

- آزمایش با 100 گرم گلوکز انجام می شود. 

- یک نمونه خون در شرایط  ناشتا گرفته شده و سپس گلوکز خورده 
می شود. نمونه های خون بعدی به فاصله یک ساعت تا 3 ساعت بعد 

از مصرف گلوکز گرفته می شوند. 
مقادیر مورد انتظار در خانم های باردار در جدول زیر آمده است. 

تفسیر نتایج:
اگر دو نمونه خون، برابر یا بیش از نتایج فوق باشد فرد مبتال به دیابت 
بارداری است. اگر قند خون در یک نمونه خون، برابر یا بیش از نتایج 
فوق باشد، آزمایش OGTT باید در هفته 36-32 بارداری با 100 
گرم گلوکز تکرار گردد. افرادی که میزان قندشان در هر 4 مورد کمتر 

از مقادیر مندرج در جدول است طبیعی در نظر گرفته می شوند.
موارد افزایش بیش از حد گلوکز )کاهش تحمل گلوکز(:

دیابت قندی، اختالل تحمل گلوکز، دیابت حاملگی، بیماری شدید 

 GI کبدی، هیپرتیروئیدی، استرس)عفونت(، افزایش جذب گلوکز از
گلوکز(،  )هیپرتیروئیدی،گاسترکتومی،گاستروآنتروستومی،دریافت 

سندرم کوشینگریا، فئوکروموسیتوما.
حاملگی،  از  جلوگیری  خوراکی  قرص های  دیورتیکها،  داروها: 

گلوکوکورتیکوئیدها، اسید نیکوتینیک، فنی توئین ها.
موارد افزایش کمتر از معمول گلوکز )نمودار صاف گلوکز(:

کلیه  فوق  غده  نارسایی  ویپل(،  بیماری  )سلیاک،  روده ای  بیماری 
)بیماری آدیسون، نارسایی هیپوفیز(، 

مراجع  تهیه کننده : آزمایشگاه رفرانس کشور
1. دالوری علیرضا ، مهدوی هزاده علیرضا ، نوروزی نژاد عباس ، یاراحمدی شهین ، پزشک و دیابت ، چاپ شده توسط 

مرکز مدیریت بیماریها ،بهار 83 ص 12-17 

 Glucose Challenge Test

  
Oral Glucose  Tolerance Test

قند پالسمای ناشتا 
OGTT قند پالسمای یک ساعت بعد از
 OGTT قند پالسمای دو ساعت بعد از

 OGTT قند پالسمای  سه  ساعت بعد از

mg/dl کمتر از 
 mg/dl کمتر از 
mg/dl کمتر از  
mg/dl کمتر از 

95

180

155

140

2. ALAN  H.B WU. TIETZ CLINICAL GUIDE TO LABORATORY TESTS ,Fourth Edition, 
Saunders , 2006 pp 454
3. Burtis , Ashwood  .Burns .TIETZ Textbook of clinical chemistry and molecular diagnostic. 
Fourth edition . Saunders.2006 pp 859-862 
4. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods . Henry.2001 pp 215

اگر با خونسردي خطاهای کوچک را مرتکب شدیم ، روزي مي رسد که بدترین خطاها را هم بدون خجالت و پشیماني مرتکب مي شوبم 
.

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است .
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طبقه بندی دیابت
تهیه و تنظیم: شکوه نیکبخت

تاریخچه: در سال 1997، انجمن دیابت آمریکا معیارهای تشخیصی 
؛ در سال 2003 در مورد  تازه ای را منتشر کرد  و طبقه بندی 
تشخیص اختالل گلوکز ناشتا )IFG( اصطالحاتی به عمل آمد. 

طبقه بندی دیابت شامل 4 طبقه بالینی است :
• دیابت نوع 1 )ناشی از تخریب سلول های بتا که معموال منجر به 

کمبود مطلق انسولین می شود(.
• دیابت نوع 2 )از نقص پیشرونده ترشح انسولین در زمینه مقاومت 

به انسولین ناشی می شود(. 
نقایص ژنتیک در  انواع خاص دیابت به علل دیگر، مثال  دیگر   •
کارکرد سلول های بتا، نقایص ژنتیک در عملکرد انسولین، بیماری 
بخش برون ریز پانکراس )نظیر فیبروزسیستیک( و ناشی از دارو یا 
مواد شیمیایی )نظیر آنچه در درمان ایدز یا پس از پیوند اعضا رخ 

می دهد(.

• دیابت شیرین بارداری )GDM( )دیابت تشخیص داده شده طی 
بارداری(

بعضی بیماران را نمی توان به طور مشخص در یکی از دو گروه 
دیابت نوع 1 یا نوع 2 طبقه بندی کرد. تظاهرات بالینی و پیشرفت 
بیماری در دو نوع دیابت تا حد قابل توجهی متغیر است. گهگاه 
تظاهر  کتواسیدوز  با  توانند  دارند می  نوع 2  دیابت  که  بیمارانی 
یابند. به همین ترتیب در بیماران مبتال به دیابت نوع 1 ممکن 
است بیماری دیر هنگام بروز یابد و به کندی )هرچند بی وقفه( 
پیشرفت کند با وجود اینکه خصوصیات یک بیماری خود ایمنی را 
نشان می دهند. چنین مشکالتی ممکن است در تشخیص بیماری 

در کودکان، نوجوانان و بزرگساالن رخ می دهد.

دیابت نوع یک  
• دیابت ناشی از واکنش ایمنی،)Type1A( یک اختالل هتروژنیک  
است. این نوع دیابت در برگیرنده 5-10 درصد از انواع دیابت است، 
قبال واژه دیابت وابسته به انسولین و یا دیابت نوجوانی برای این 
بتا  تخریب سلولی سلولهای  دیابت  از  نوع  این  در  بود.  رایج  نوع 
در پانکراس اتفاق می افتد. علت اصلی از دست رفتن سلول های

پی  در  است.  سلولی  ایمنی  واکنش  از  ناشی  سلولی  تخریب   ،β
این تخریب مارکرهایی در خون رها می شوند. این نوع دیابت در 
افراد دارای HLA-DQA  و DQB  و همچنین افراد دارای ژن  
DRB بیشتر مشاهده می شود. شیوع این نوع از دیابت در افرادی 
تیروئیدیت  گریوز،  بیماری  همچون  خودایمن  بیماری های  که 
هاشیموتو، و بیماری آدیسون دارند بیشتر است. در پی تخریب 
سلولهای بتا توسط لنفوسیت ها ترشح انسولین کاهش می یابد تا 
جاییکه انسولین موجود نمی تواند قند خون را تنظیم کند. معموال 
که  است  بتا  سلول های  از  درصد  تا 90  رفتن 80  دست  از  بعد 
تشخیص  است  ممکن  دیابت  و  می افتد  اتفاق  هایپرگالیسمی 
داده شود. در این مرحله است که بیمار نیازمند انسولین خارجی 

می شود تا از بروز کتوز جلوگیری شود و هایپرگالیسمی و همچنین 
فاکتور  پروتئین کنترل شود. در حال حاضر  و  متابولیسم چربی 
اصلی ایجاد کننده دیابت نوع یک واکنش خودایمنی شناخته شده 
است. شواهد قوی نیز وجود دارند که عفونت ویروسی سلول های 
بتای پانکراس را به عنوان اتیولوژی این واکنش ایمنی مطرح کرده 
است. به این ترتیب که ویروس باعث ایجاد آنتی بادی هایی بر علیه 
پروتئین ویروس می شود که شعله ور کننده یک واکنش خود ایمن 

برعلیه سلول های بتای مشابه است.  
• دیابت ایدیوپاتیک: در مواردی از دیابت نوع یک علت مشخصی 
برای بروز آن یافت نشده و در این گروه طبقه بندی می شوند. بعضی 
از این بیماران دچار کمبود انسولین دائمی و مستعد کتواسیدوز 
هستند ولی هیچ شواهدی از واکنش های خودایمن در آنها مشاهده 
نمی شود. تعداد کمی از بیماران دیابت نوع یک ایدیوپاتیک هستند 
و این وضعیت شیوع بیشتر در نژاد آفریقایی و آسیایی دارد. این 
نوع بیشتر ارثی است و وابسته بهHLA  نیست. نیاز به انسولین 
خارجی در این بیماران پایدار نیست و می تواند گذرا و راجعه باشد.

دیابت نوع دو: 
در دیابت نوع دو که 95-90% از بیماران دیابتی را شامل می شود، 
بدن نسبت به عملکرد انسولین دچار مقاومت می شود. این بیماران 
حداقل در ابتدای بیماری نقص انسولین نسبی )و نه مطلق( دارند. 
و حتی  تولید می کند  انسولین  مبتال  فرد  بدن  این معنی که  به 
ممکن است غلظت انسولین در خون از مقدار معمول آن نیز بیشتر 
باشد اما گیرنده های یاخته ای فرد نسبت به انسولین مقاوم شده و 
در حقیقت نمی گذارند انسولین وارد سلولها شده و اعمال طبیعی 
خود را انجام دهد. این بیماران برای زنده ماندن نیاز به درمان دائم 
با انسولین خارجی ندارند. علل متعددی برای این وضعیت وجود 
دارد، مکانیزم های جزئی بروز این وضعیت شناخته نشده است ولی 
بیماری  این  بروز  نقشی در  اتوایمیون  مشخص است که تخریب 

ندارد.
افراد چاق بیشتر دیده می شود و چاقی خود  دیابت نوع دوم در 
شیوع  درصد  می کند.  ایجاد  انسولین  به  مقاومت  از  درجاتی 

دیابت  از  نوع  این  در  است.  مردان  از  بیش  زنان  در  بیماری  این 
یک  پی  در  بلکه  می شود  ایجاد  ندرت خودبه خود  به  کتواسیدوز 
استرس همچون بروز یک بیماری یا عفونت ایجاد می شود. این نوع 
از دیابت معموال سال ها تشخیص داده نشده باقی می ماند چرا که 
هایپرگالیسمی به تدریج ایجاد می شود و در اوایل در حدی نیست 
که عالئم کالسیک دیابت را نشان دهد. مقاومت به انسولین ممکن 
است با کاهش وزن و درمان دارویی کمتر شود ولی به ندرت به 
حد طبیعی باز می گردد.  با اینکه اخیرا افزایش شیوع این نوع در 
کودکان و نوجوانان و سنین پایین دیده شده ولی در بیشتر موارد 
ریسک بروز این نوع با افزایش سن، چاقی و نبود کمبود فعالیت 
بدنی بیشتر شده و بیشتر در زنان با سابقه قبلی دیابت بارداری و 
افراد دارای فشار خون باال یا اختالل چربی خون دیده می شود. نوع 
دو زمینه ژنتیکی قویتری نسبت به نوع یک دارد، با این حال ژنتیک 

دیابت نوع دو پیچیده است و هنوز به خوبی تعریف نشده است.

دیابت بارداری:
هر نوع افزایش گلوکز خون در طی بارداری که به حد باال 10-5% جمعیت 
برسد دیابت بارداری خوانده می شود. مشخص شده است که بارداری خود 
یکی از عوامل ایجاد کننده دیابت می تواند باشد. این اثر با افزایش مقاومت 
بدن به انسولین و افزایش انسولین برای جبران این مشکل ایجاد می شود. 
حاملگی می تواند حتی نواقص خفیف ترشح انسولین را آشکار کند، که 
خود منجر به ایجاد عدم تحمل به گلوکز و دیابت بارداری می شود. از 
طرفی بعضی از افراد که از قبل دچار اختالل خفیف قند خون هستند 
طبقه بندی  گروه  این  تحت  بارداری  طی  در  غربالگری  آزمایش های  با 
می شوند. دیابت بارداری 8-3% از بارداری ها را درگیر می کند و همچنین 
یکی از عوامل خطر برای نتایج بد بارداری است. همچنین این وضعیت 
مستقال می تواند باعث ایجاد دیابت نوع 2 شود. تحقیقات نشان داده اند که 
50% از این زنان طی 30-20 سال بعد دچار دیابت خواهند شد. دیابت 
بارداری می تواند منجر به عوارض جدی و گسترده برای مادر و نوزاد شود. 

این عوارض را می توان با تشخیص و درمان مناسب کاهش داد.
مقایسه دیابت نوع یک و دو

دیابت نوع 1                                          دیابت نوع 2  مشخصات
تدریجی ناگهانی                                              بروز
بیشتر بزرگساالن  بیشتر کودکان                                         سن بروز
معموال چاق                                 
نادر         شایع                                      کتواسیدوز دیابتی

   
طبیعی، کاهش یافته              

یا افزایش یافته
             

10%                                                     90%      مطابقت ژنتیکی در دوقلوهای تک تخمی

90%~                                                       10%~       شیوع

کم یا هیچ

اتوآنتی بادیمعموال وجود دارد 

الغر یا طبیعی  وضع بدن   

                            ندارد

 انسولین درون ساز

برگهاي کتاب به منزله ي بالهایي هستند که روح ما را به عالم روشنایي پرواز مي دهند . آگاهي تنها راه رسیدن به آزادي است .
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غربال گری و تشخیص GDM )دیابت شیرین بارداری( 
زنانی که در معرض خطر بسیار باالی دیابت بارداری قرار دارند باید 
هرچه ممکن زودتر پس از تایید بارداری از نظر دیابت غربالگری 

شوند. معیار های خطر بسیار باال عبارتند از:
• چاقی شدید 

• سابقه قبلی دیابت بارداری یا زایمان نوزاد بزرگ 
• وجود گلیکوزوری

• تشخیص نشانگان تخمدان پلی سیستیک 
• سابقه خانوادگی قوی دیابت نوع 2 

همه زنانی که خطر بیش از گروه کم خطر از نظر دیابت بارداری 
دارند از جمله زنانی با عوامل خطر باال که در ابتدای بارداری دیابت 
نداشته اند باید در هفته های 28-24 بارداری از نظر دیابت بارداری 

مورد آزمون قرار گیرند . 
می توان دو رویکرد برای غربالگری دیابت بارداری در هفته های 

28-24 اتخاذ کرد :

1.رویکرد دو مرحله ای :
الف. انجام غربالگری با اندازه گیری گلوکز پالسما یا سرم 1 ساعت 

پس از خوردن یکباره 50 گرم گلوکز
حد گلوکز < mg/dl 140 پس از 50 گرم گلوکز یکباره حدود 
و  کند  می  شناسایی  را  بارداری  دیابت  به  مبتال  زنان  از   %80
حساسیت این آزمون با استفاده از حد گلوکز <mg/dl 130 تا 

نزدیک به 90% افزایش می یابد. 
ب.در زنانی که آزمون آنها از حد انتخاب شده غربالگری با 50 گرم 
گلوکز فراتر می رود آزمون OGTT  با 100 گرم گلوکز انجام 

می شود .
2.رویکرد یک مرحله ای:

 )در درمانگاه هایی که میزان شیوع دیابت بارداری در آن باالست 
ممکن است ارجح باشد(: برای تمام زنانی که باید در هفته های 
28-24 آزمون شوند می توان  آزمون OGTT با 100 گرم گلوکز 

انجام داد.

آمار اپیدومیولوژی دیابت در 
ایران و جهان

پیامد تلخ یک بیماري شیرین
دیابت، شایع ترین بیماري غیرعفوني در ایران است. این بیماري، 
بیماري خاموش و خزنده اي است، بویژه دیابت نوع 2 که پاورچین 
پیشروي مي کند و حتي در  میزبان  و در غفلت کامل  پاورچین 
هیچ  مي سازد،  مبتال  را  فرد  کامل  به  طور  وقتي  بسیاري  موارد 

صدایي و عالمتي از خود بروز نمي دهد.
 شاهد این مدعا آن است که در ایران حدود 50 درصد افراد مبتال 
به دیابت نوع 2 از بیماري خود ناآگاهند و بسیاري از آگاهان نیز 
غیرمستقیم و به جهت مراجعه براي بیماري دیگري مورد آزمایش 
و تشخیص دیابت قرار گرفته اند. صبر و حوصله این بیماري براي 
رسیدن به مرحله نهایي بسیار زیاد بوده و گاه ممکن است چند 
سال و حتي چند دهه براي رسیدن به مرحله نهایي ابتالي میزبان 
زمان طی کند. وانگهي هیچ فردي از گزند این هیوالي خاموش 
باالي  افراد  افراد بخصوص  امان نیست. به همین سبب همه  در 
40 سال باید با مشورت پزشک خود آزمایش دیابت بدهند و در 
صورت عدم ابتال در دوره هاي معیني که متخصص تعیین مي کند، 

این آزمایش را تجدید کنند. 
 

تعداد و سن مبتالیان به دیابت در ایران 
آمارهاي مرتبط با میزان ابتال به دیابت در ایران متفاوت است، اما 
به طور میانگین مراجع گوناگون، تعداد مبتالیان به این بیماري را 
حدود سه تا هفت میلیون نفر در ایران تخمین مي زنند. به عبارت 
دیگر 4 تا 10 درصد جمعیت کشورمان با دیابت دست و پنجه 

نرم مي کنند. 

ایران در زمینه سن  و  مقایسه ساده میان کشورهاي غربي  یک 
در  نوع 2  دیابت  به  ابتال  که رشد  نشان مي دهد  دیابت  به  ابتال 
کشورهاي غربي در دهه ششم عمر و پس از آن است؛ در حالي 
که متاسفانه این سن در ایران بسیار پایین تر است و در دهه هاي 
چهارم و پنجم زندگي می باشد. به این ترتیب، رشد ابتال به دیابت 
دوره  واقع  در  و  بازنشستگي  از  پیش  به سنین  مربوط  ایران  در 
کار و فعالیت است و این خود مي تواند بر میزان بهره وري نیروي 
انساني نیز تاثیر نامطلوبي بگذارد. آمارها هشدار مهم دیگري نیز 
مي دهند: در هر 15 سال تعداد مبتالیان به دیابت در ایران سه 

برابر مي شود.  
دیابت در جهان

المللي  بین  برآوردهاي منتشر شده فدراسیون  براساس آخرین   
دیابت )IDF( در حال حاضر بیش از 285 میلیون نفر در جهان 
مبتال به دیابتند که تا سال 2030 شمار بیماران به بیش از 438 
میلیون نفر خواهد رسید . این در حالي است که کمتر از سه دهه 
قبل تعداد بیماران مبتال به دیابت فقط 30 میلیون نفر بود. در 
هر هشت ثانیه در کل دنیا یک نفر به دلیل ابتال به این بیماري 
به  نفر  نیز یک  ثانیه  از دست مي دهد و در هر ده  را  جان خود 
جمع دیابتي ها مي پیوندد. یک عدد رنج آور دیگر هم وجود دارد: 
در هر 30 ثانیه یک پاي دیابتي در جهان قطع مي شود، در حالي 
که با توجه کافي به این بیماري مي توان جلوي 80 درصد موارد 
قطع پا را در بیماران دیابتي گرفت. دیابت مهم ترین عامل قطع پا 
 )البته بدون در نظر گرفتن تروما یا حوادث( و نیز مهم ترین عامل 

نابینایي در جهان به شمار مي رود.

تهیه و تنظیم: مرتضی مال رمضانی

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش نداشتن هاست که به ما هدف می دهد

منبع: طبقه بندی و تشخیص دیابت
 ترجمه: دکتر محمد حسین زاده
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دیابت در خاورمیانه 
 در خاورمیانه 32/6 میلیون نفر مبتال به دیابت وجود دارد. این 
بیماري عامل 11/7 درصد مرگ و میرهاي این منطقه به شمار 
مي رود. هم اکنون شیوع دیابت در کشورهاي خاورمیانه اي همچون 
بحرین، عربستان، کویت، امارات و مصر فراوان است،  افزایش این 
مي تواند  بیماري  این  اصلي  دلیل  اما  دارد  مختلفي  دالیل  رشد 
زندگي شهرنشیني باشد چون به وضوح مي توان کاهش فعالیت 
جسمي و تغذیه نامناسب و استرس مداوم را در جوامع امروزي 
از ساکنان  ایرانیان  ابتالي  این میان میزان  دید. خوشبختانه در 
کشورهاي همسایه کمتر است، اما این یک »خوشبختانه« مشروط 
است! جوان بودن جمعیت در شرایط کنوني ایران سبب پایین تر 
بودن آمار ابتال به دیابت در میان کشورهاي همجوار شده است، 
رشد این بیماري در ایران نگران کننده است، به گونه اي که حتي 
دیگر نمي توان از عبارت به صدا در آمدن زنگ خطر سخن گفت. 
اگر از طریق برنامه ریزي و روش هاي پیشگیرانه نتوانیم این هیوال 
را مهار کنیم، طبیعتا با افزایش میانگین سن جمعیت ایران، در 
در کشورمان  منتظر سونامي  دیابت  باید  دور  نه چندان  آینده اي 

باشیم.

استان های دیابت خیزهاي ایران
برآوردها  در کشورمان،  دیابت  زمینه  در  آماري  وجود ضعف  با   
حکایت مي کند استان هاي یزد، بوشهر، قزوین و تهران از مناطق 
دیابت خیز ایران به شمار مي روند. در سه استان نخست، حدود 
درصد   12 و  گریبانند  به  دست  دیابت  با  جمعیت  درصد   16

ساکنان استان تهران از ابتال به این بیماري رنج مي برند. 
اهمیت دیابت از قرن ها پیش براي بشر هویدا بوده است. سوشروتا 
پزشکي هندي، 6 قرن پیش از میالد مسیح یعني حدودا 2600 
افراد،  از  ادرار بعضي  از گرد آمدن مورچه ها دراطراف  سال قبل 
دیابت  نام  به  را  آن  امروزه  که  برد  پي  بیماري  نوعي  وجود  به 
مي شناسیم. امروزه به دالیل مختلف مانند ماشیني شدن شیوه 
زندگي انسان، تعداد افراد دیابتي در جهان با سرعت رو به افزایش 

است. در تمام دنیا شیوع ابتال به این بیماري بین زنان و مردان 
زن  مبتالیان  تعداد  کشورمان  آمارهاي  طبق  اما  است،  مساوي 

ایراني به علت کم تحرکي و زندگي شهري بیش از مردان است.
مجمع  که  است  گسترده  آنچنان  جهان  در  بیماري  این  دامنه 
عمومي سازمان ملل در سال 2006 با تصویب قطعنامه اي یک 
روز را )14 نوامبر( به نام روز جهاني دیابت نامگذاري کرده است. 
به گفته دکتر امیر کامران نیکوسخنرییس منطقه اي فدراسیون 
شمال  همراه  به  خاورمیانه  )IDF(،  منطقه  دیابت  المللي  بین 
آفریقا یک منطقه بیماري خیز دیابت در دنیا شناخته شده است. 
 بررسي ها نشان داده که حدود نیمي از جمعیت کشور ها حتي 
کشورهاي پیشرفته، قادر نیستند به عنوان مثال نشانه هاي دیابت 
پزشک  به  زماني  دیابت  به  مبتالیان  از  بسیاري  و  ببرند  نام  را 
مراجعه مي کنند که دیابت بر چشم ها، کلیه ها، قلب و سیستم 

هاي عصبیشان تاثیر گذاشته است. 
جهان در حال حاضر با یک اپیدمي رو به افزایش بیماري دیابت 
شیوه  سن،  متوسط  افزایش  با  اپیدمي  این  که  است  رو  به  رو 
زندگي، چگونگي تغذیه، و پدیده شهر نشیني بي ارتباط نیست. 
داشتن  دیابت،  آور  از هزینه هاي سرسام  پیشگیري  راستاي  در 
اطالعات و  آموزش الزم ضروري است و به همین دلیل آموزش 
و پیشگیري در سال هاي 2009 تا 2013 شعار فدراسیون بین 

المللي دیابت اعالم شده است. 
بیماري دیابت بعنوان شایعترین بیماري متابولیک با شیوعي رو به 
افزایش که پیش بیني مي شود تعداد مبتالیان آن از سال 1374 
مسئول  یابد،  رشد  درصد  جهان حدود 120  در  سال 1400  تا 
مرگ 4 میلیون نفر در سال و 9 درصد کل مرگهاي جهان مي 
باشد. نود درصد افراد دیابتی از دیابت نوع 2 رنج می برند. یعنی 
در اثر تغذیه غلط و عدم تحرک به این بیماری مبتال شده اند. 
بنابراین دیابت با بهبود سبک زندگی قابل پیشگیری است. خطر 

بروز دیابت نوع یک در 12 تا 14 سالگی به اوج خود می رسد.

 

با استفاده از A1c میتوان میزان متوسط گلوکز خون )estimated Average Glucose: eAg( را تخمین زده 
و گزارش نمود.

منظور از گزارش eAG بیان ارتباط میان A1c و کنترل قند خون روزانه است. محاسبه eAG مقدار A1c را به 
میلی گرم در دسی لیتر تبدیل می کند.  eAG طبق نظریه انجمن قند آمریکا )ADA( با استفاده از فرمول زیر 

محاسبه می شود:
eAG=28.7 x A1c-46.7 (mg/dl)

یعنی به ازای هر درصد افزایش A1c به طور متوسط mg/dl 29 افزایش در قند خون وجود دارد.
محاسبه این اندیکس در آزمایشگاه فروردین جهت کلیه بیماران مبتال به دیابت همراه با HbA1c انجام می پذیرد.

 eAG  چیست و چگونه محاسبه می شود:

در بسیاری از زنان در ابتدای دوران بارداری، آزمون های مربوط به قند 
خون، طبیعی هستند، اما در انتهای دوران بارداری به سبب ظرفیت 
محدود ترشح انسولین، کمبود انسولین و هیپرگلیسمی ایجاد شده 
و تا زمان وضع حمل طول می کشد. این وضعیت، دیابت بارداری 
) Gestational Diabetes( نام دارد. اگر چه بالفاصله پس از 
انجام وضع حمل، نتایج  آزمون ها در این افراد به حالت طبیعی باز 
می گردد، اما در تعدادی از آنها در آینده  دیابت ایجاد خواهد شد، 
به طوری که هر چه دیابت در دوران بارداری شدیدتر باشد، احتمال 

بروز زودتر وجود دارد. 
اتیولوژی و پاتوژنز:

غذای  و  گلوکز  به  انسولین  پاسخ 
از  مبتالیان کمتر  در  خورده شده 
به  مقاومت  است.  عادی  افرادی 
حدود  حامله  افراد  در  انسولین 
می  بارداری  غیر  حالت  برابر   3
اثر  بر  مقاومت  افزایش  این  رسد، 
وقایع پس گیرنده که تحت تاثیر 
هورمون های حاملگی و کورتیزول 
و  شود  می  ایجاد  شوند،  می  آزاد 
معموال در بافت های عضالنی دیده 
باردار طبیعی می  زنان  می شود. 
توانند با تشدید تشریح پایه و نیز 
تحریک شده توسط مواد غذائی بر 
این مقاومت فائق آیند در حالی که  
مبتالیان فاقد این توانائی هستند.

افراد در معرض خطر:
سن باالی 30 سال، سابقه خانوادگی دیابت، سابقه ماکروزومی قبلی، 
چاقی، وجود گلوکز در ادرار، نوزاد ناهنجار یا مرده تولد شده، فشار 
نوزاد  تولد  از حد، سابقه  آمنیوتیک بیش  باال، داشتن مایع  خون 
بیش از 4 کیلو در گذشته، اختالل تحمل گلوکز و اختالل در گلوکز 

ناشتا، داشتن اضافه وزن قبل از بارداری. 
عوارض: 

مادری: استرس عصبی، عفونت ادرادی، هیپوگلیسمی کتوز ناشی 
حاملگی،  مسمومیت  خطر  افزایش  هیپرتانسیون،  گرسنگی،  از 
سزارین،  عمل  افزایش  و  ترم  از  قبل  زایمان  ادم،  هیدروآمنیوس، 

صدمات زایمانی، خطر پره اکالمپسی و اکالمپسی.
سیتمی،  پلی  کاردیومیوپاتی،  نوزاد،  تنفسی  دیسترس  جنینی: 

اختالالت متابولیکی، سقط، کاهش کلسیم خون.
تغذیه در دیابت بارداری

نیز  و  جنین  رشد  برای  کافی،  ی  تغذیه  و  کالری  آوردن  فراهم 
و  تغذیه درمانی در هیپرگلیسمی  از  از GDM هدف  جلوگیری 
کتونمی است. دیابت حاملگی تا حد زیادی با رژیم غذایی، ورزش 
متعادل و کنترل وزن، درمان می گردد و به ندرت نیاز به انسولین 
پیدا می شود. استفاده از وعده های غذایی کوچک تر و بیش تر 
)6-4 وعده در روز( باعث می شود قند خون بدون نیاز به انسولین 

تزریقی کنترل شود.
خصوص  به  هوازی،  منظم  ورزش 
خون  قند  کنترل  به  غذا،  از  بعد 
روی  پیاده  انجام  کند.  می  کمک 
 GDM در  شود.  می  توصیه 
تنه  باال  که  است  مفید  ورزشی 
فشار  تنه  پایین  به  و  گیر  در  را 
در  صحیح  غذایی  رژیم  نیاورد. 
بسیار  اهمیت  از  بارداری  دوران 
باالیی برخوردار است، چرا که رشد 
و  گرو سالمت  در  نوزاد  و سالمت 
تغذیه صحیح مادر است. یک رژیم 
غذایی مناسب برای دیابت بارداری 
مناسب  رژیم های  مشابه  تقریبا 
برای دیگر دیابت ها )دیابت نوع 1 

و یا 2( می باشد.
نیز شامل  بارداری  دیابت  برای  مناسب  رژیم  دیگر یک  عبارت  به 
مصرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذاهای چرب، پر نمک 
بارداری  دیابت  برای  مناسب  غذایی  رژیم  است.  شکر  حاوی  یا  و 
شامل مصرف طیف متنوعی از غذاهای سالم است. این رژیم حاوی 
مقادیر مکفی از تمام گروههای غذایی )اعم از: غالت، سبزیجات، 
میوها، لبنیات، پروتئین و چربیهای سالم( می باشد. اخیرا برخی 
پژوهشگران دریافتند که زنان مبتال به دیابت بارداری با صرف وعده 
که  )غذاهایی  پایین  گلیسمی  نمایه  با  غذاهایی  پایه  بر  غذایی 
حاوی فیبر و سبوس هستند( می توانند قند خون بعد از غذا را 
کاهش دهند. رژیم با نمایه گلیسمی پایین شامل غالت سبوس دار، 
سبزیجات و بسیاری از میوه جات که دارای فیبر فراوان اند، می باشد؛ 
که قند موجود در این اقالم فیبر دار یا سبوس دار به آهستگی 

جذب و مورد استفاده بدن قرار می گیرد.

دیابت بارداری
)Gestational Diabetes( 

تهیه و تنظیم: مهران محمدی

منبع : کتاب تتا )خانم دکتر حمیده سعادتی(

تهیه و تنظیم: مهرزاد آزاد

اما آنکه مسئول است، مسئول ساختن است نباید ویران کردن را بیاموزد!؟ایستادگی کن تا روشن بمانی، شمع های افتاده خاموش می میرند.
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ورزش در کنار تغذیه مناسب و مصرف منظم دارو سبب کنترل 
قند خون خواهد شد. یک فرد دیابتی باید با فراگیری آموزش الزم 
و به کمک کنترل روزانه قند خون و ادرار، بین فعالیت بدنی، غذا 
و داروی خود تعادل مناسب ایجاد کند تا نه تنها از افزایش قند 
خون خود جلوگیری کند بلکه مانع هیپوگلیسمی یا افت قند خون 
نیز شود. باید توجه داشت که برخی از فعالیت های ورزشي سبب 
تشدید مشکل خواهد شد. به طور مثال: ورزش هایی که سبب باال 
رفتن فشار در مویرگ های شبکیه چشم می شود مانند بلند کردن 
افزایش دهد.  را  است مشکالت چشم  وزنه های سنگین، ممکن 
ورزش نه تنها باعث پایین آوردن قند خون و کاهش مقاومت بدن 
به انسولین می شود، بلکه خطر بیماری های قلبی عروقی و نیاز به 
دارو در دیابت نوع 2 را کاهش می دهد. هنگامی که یک فرد غیر 
دیابتی ورزش می کند، سطح انسولین خون، تحت تأثیر افزایش 
هورمون های ضدانسولین )خصوصاً گلوکاگون( کاهش می یابد. به 
این ترتیب، افزایش مصرف گلوکز توسط ماهیچه، با افزایش تولید 

گلوکز توسط کبد مطابقت می یابد. 
برای جلوگیری از افت قند خون در افراد دیابتی، باید غذای بیشتری 
قبل از ورزش، در حین یا بعد از آن مصرف کرد و یا دوز انسولین 
حالی  در  اگر  طرفی  از  داد.  کاهش  ورزشی  فعالیت  افزایش  با  را 

که قند خون بیشتر از 300-250 میلی گرم در دسی لیتر است، 
ورزش شروع شود، احتمال بروز هیپوگلیسمی و کتوز در اثر کمبود 
انسولین وجود دارد که با مصرف بیشتر غذا قبل از شروع ورزش یا 
بعد از آن این مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد. اما اغلب برای 
جلوگیری از هیپوگلیسمی ، باید دوز انسولین را تغییر داد و این 
تطابق بیشتر در مورد ورزشی که 60-45 دقیقه طول می کشد، 

اهمیت پیدا می کند.
بطور کلی کاهش انسولین بر حسب شدت ورزش به ترتیب زیر 

است
10% برای ورزش یا فعالیت سبک، 20% برای ورزش یا فعالیت 

متوسط، 30-40% برای ورزش یا فعالیت شدید
در دیابت نوع 2، ورزش تا حدود زیادی باعث افزایش حساسیت 
سلول ها نسبت به انسولین و کاهش مقاومت به انسولین می شود 
و از آنجایی که این حساسیت ایجاد شده به انسولین 48 ساعت بعد 
از ورزش دوباره از بین می رود، تکرار ورزش در دوره های منظم 
برای کاهش مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2 الزم است. ورزش 
همچنین از اثر هورمون های ضدانسولینی می کاهد و باعث بهبود 

کنترل گلوکز می شود.
 

نقش ورزش در
 دیــابـت

تهیه و تنظیم: فرهوده نوروزی

قبل از کشف انسولین و داروهای کاهش دهنده قند خون، بیماران 
با گیاهان دارویی و درمان سنتی معالجه می شدند. این  دیابتی 
و  برخوردار هستند  مقبولیت خاصی  از  ها همچنان  گونه درمان 
از 1200  تاثیر مثبت بیش  تاکنون  مورد استفاده قرار می گیرند. 
گیاه دارویی در کاهش میزان قند خون و یا کاهش عوارض ناشی از 
آن شناخته شده است. تعدادی از این لیست بلند باال در این مقاله 

مورد بررسی قرار می گیرد.

• سیر و پیاز
انسان  دارد.  کهن  بسیار  تاریخی  که  است  هایی  سبزی  از  سیر 
خواص درمانی این گیاه را 5 قرن قبل از میالد مسیح شناخته بود. 
سیر هزاران سال برای اهداف پزشکی استفاده می شد. این گیاه 
حداقل 3 هزار سال در طب چین کاربرد داشته است. پیاز نیز یکی 
از قدیمی ترین گیاهان زراعی است که از هزاران سال قبل به عنوان 
طعم دهنده غذاها و نیز داروها از آن استفاده می شود. ترکیبات 
پیاز و  پروپیل دی سولفید موجود در  آلیل  مانند  فعال گوگردی 
اکسید آلیل دی سولفید موجود در سیر نقش اصلی را در کاهش 
قند خون دارند. هر چقدر مصرف این مواد بیشتر شود قند خون 

بیشتر کاهش می یابد.

• شنبلیله
گیاه از تیره پروانه داران است و به همین دلیل توانایی همزیستی 
با باکتری های تثبیت کننده ازت را دارد و می تواند بخش زیادی از 
نیتروژن مورد استفاده خود را تولید کند. تجویز 15 تا 50 گرم پودر 
دانه شنبلیله خیسانده در آب موجب کاهش قند خون ناشتـا بعد 
از غذا می شود. پودر دانه شنبلیله عالوه بر کاهش قند خون باعث 

کاهش چربی های خون نیز می شود.

• سیاه گیله
در ایران تنها یک گونه از قره قات وجود دارد که آن هم در جنگل 

های تالش و نواحی مرطوب رشد می 
سیاه  آن  به  محلی  زبان  در  که  کند 
این گیاه در جنگل  گیله می گویند. 
گیله  قره  روید.  می  ایران  های شمال 
یا سیاه گیله دارای برگ های بیضوی 
و نوک تیز با گل های صورتی و سفید 
ریز است و در اواخر تابستان، دانه های 
سیاه ارغوانی آن برای چیده شدن آماده 

می شوند. میوه آن را می توان هم به صورت تازه و هم خشک شده 
مصرف کرد یا در تهیه انواع مرباها و دسرها به کار برد. برگ های این 
گیاه در طب سنتی در درمان بیماری دیابت استفاده می شود. اثر 
ضد دیابت یک بار مصرف عصاره این گیاه که اثری مشابه انسولین 
دارد، تا چند هفته در بدن باقی می ماند. به عالوه این گیاه دارویی 
در پیشگیری از عوارض بلندمدت دیابت مانند عوارض قلبی عروقی، 
عصبی، کلیوی و چشمی تا حدی موثر است. عصاره آن به مقدار80 
تا 160 میلی گرم 3 بار در روز برای بیماران مبتال به دیابت توصیه 

می شود. 
• خار مریم

خار مریم اصالتا بومی منطقه مدیترانه است. این گیاه امروزه در سراسر 
نقاط دنیا از اروپا تا آسیا و از آفریقا تا آمریکای شمالی گسترده شده 
است. این گیاه تنومند معموال در مناطق خشک و آفتابی رشد می 
کند. این گیاه دارویی موجب افزایش حساسیت سلول ها به انسولین 
و کاهش قندخون می شود. ماده موثر آن سیلی مارین نام دارد که 
تجویز آن به مقدار 200 میلی گرم 3 بار در روز موجب کاهش مختصر 
قندخون ناشتا و هموگلوبین A1C و چربی های خون می شود. 

فرآورده های این گیاه از تخم های داخل میوه تهیه می شوند.

گیاهان دارویی و دیابت
تهیه و تنظیم: سمیرا قریشی

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم.. سخنی از حقیقت سرشار است که هیچ مصلحتی آن را ایجاب نمی کندمی کنم.
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• هندوانه ابوجهل
هندوانه ابوجهل یا خربزه روباه یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده خیارها 
و کدوها است. این گیاه بومی ایران بوده و در نواحی جنوبی کشور و مناطقی 
مانند جنوب استان خراسان یافت می شود. میوه این گیاه دارای گلوکوزید 
قابل تبلوری با طعم بسیار تلخ به نام کولوسنتین است. این گلوکوزید که به 
حالت متبلور و خالص به رنگ زرد است، در آب به نسبت 20 درصد حل می 
شود و اگر هیدرولیز شود، گلوکز و ماده ای به نام کولوسنتتین می دهد. در 
طب سنتی بسیاری از کشورها از جمله ایران تجویز میوه این گیاه جهت 
کاهش قند خون متداول است. میوه این گیاه بسیار سمی است و مصرف 
مقدار زیاد آن باعث اسهال خونی و در نهایت مرگ می شود. تجویز مقدار 100 
میلی گرم 3 بار در روز ماده موثر هندوانه ابوجهل به مدت 2 ماه در بیماران 
دیابتی نوع دوم، موجب کاهش مختصر میزان هموگلوبین A1C و قند خون 
ناشتا می شود. تجویز این مقدار به مدت 2 ماه در این بیماران بدون هیچ گونه 

عوارض جانبی گوارشی، کبدی و کلیوی است.
• پسیلیوم

پسیلیوم یا اسفرزه، گیاهی از خانواده پالنتاجیناسه آو یک داروی ملین گیاهی است که از طریق جذب آب باعث حجیم شدن محتویات 
روده شده و با افزایش حرکات دودی شکل باعث تخلیه مدفوع می شود. مصرف پودر پسیلیوم به مقدار 10 گرم در روز و به مدت 8 

هفته هموگلوبین A1C را مختصرا کاهش می دهد.

• چای سبز
چای سبز و سیاه در اصل یکی هستند اما فرآیند تولید چای سیاه به گونه 
سپس  و  تخمیر  خاصی  روش  طی  سیاه  چای  های  برگ  است.  دیگر  ای 
خشک می شوند اما برگ های چای سبز پس از چیدن خشک می شوند. 
عدم تخمیر موجب می شود که تقریبا بیشتر مواد طبیعی به همان مقدار 
در برگ های چای باقی بمانند. مردم چین از دیرباز چای سبز را به عنوان یک 
نوشیدنی دارویی مصرف می کردند و به دلیل اهمیت ویژه این گیاه، اصول 
خاصی نیز برای تهیه آن دارند. در سال های اخیر چای سبز در بسیاری 
از کشورهای جهان طرفداران فراوانی یافته است. دلیل اصلی این استقبال، 
آشنایی مردم دیگر کشورها با خواص درمانی این نوع نوشیدنی است. بسیاری 
از خواص چای سبز مربوط به ماده ای به نام کاتچین است که فعالیت آنتی 
اکسیدانی آن بسیار باال است. مصرف روزانه 1/5 گرم پودر چای سبز خشک 
موجب کاهش مختصر قندخون در بیماران دیابتی می شود. مقدار توصیه 

شده برای بیماران دیابتی مصرف 2 فنجان چای دم کرده در روز است.
• دم کرده گزنه

ساقه این گیاه را پرزها و تارهای مخروطی شکل پوشانده است که در صورت لمس کردن ساقه به دست می چسبد و پوست را می گزد 
و تولید خارش و سوزش می کند و شاید به همین دلیل آن را گزنه نامیده اند. تخم آن نرم، ریز و تیره رنگ و مانند تخم کتان است. 
قسمت مورد استفاده این گیاه برگ های تازه، ریشه، شیره و دانه آن است. گزنه در طب سنتی ایران به عنوان یک داروی کاهنده گلوکز 
خون معرفی شده است. عصاره برگ گزنه می تواند یک نقش حفاظتی در برابر افزایش میزان قندخون و تخریب سلول های پانکراس 

داشته باشد .
• کلپوره همدانی

 یا مریم نخودی همدانی: استفاده از این گیاه به طوری که در کتب دارویی قدیمی آمده است به زمان های دور نسبت داده می شود. 
بقراط، دیوسکورید، پلین و جالینوس از این گیاه در آثار خود نام برده اند. عصاره این گیاه محتوی مواد موثره زیره است. مصرف عصاره 

این گیاه به مقدار 125 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 6 هفته قندخون را مختصرا کاهش می دهد. 

از  کاذب  موارد  افتراقی  تشخیص  راستای  در  بالینی  اطالعات  داشتن 
واقعی در حوزه گزارش شمارش پالکت برای کلیه همکاران پاراکلینیک و 

کلینیک ضروری و الزامی است.  

ترومبوسیتوپنی واقعی) کاهش واقعی شمارش پالکت( :
در  که  گردد  می  اطالق  از 100000  کمتر  پالکت  به  ترومبوسیتوپنی 
پالکتی  سریع  1-تخریب   : دهد  می  رخ  زیر  دالیل  به  واقعی  شرایط 
)شایعترین دلیل ترومبوسیتوپنی می باشد که ثانویه به آنتی بادی ضد 
پالکت / عفونت / دارو/ دریچه مصنوعی( می باشد 2- نقص تولید پالکت 
در مغز استخوان 3- تجمع غیر طبیعی پالکت ها 4-  مصرف پالکت ناشی 
از انعقاد داخل عروقی منتشر 5- دفع پالکت از طریق خونروی 6-  ترقیق 
با تزریق مقادیر زیاد خون فاقد پالکت 7- رادیوتراپی و شیمی درمانی 8- 

اورمی و نارسائی کلیه 9- آنمی آپالستیک 10-  ترومبوسیتوپنی القائی 
پنی سیلین   – سولفانامید ها   – آمید  –پروکائین  توسط دارو) هپارین 
–الکل – کینین – کینیدین و....( 11- کاهش فیزیولوژیک پالکت در 

دوران قاعدگی و حاملگی در خانم ها 

نکته مهم اول: 10درصد بیماران که حداقل 5 الی 10 روز هپارین تراپی 
شده اند مبتال به ترومبوسیوپنی القائی توسط دارو می گردند.

نکته مهم دوم: آزمایشگاه ملزم است پالکت نمونه اول با شمارش تائید 
شده پائین تر از 50000 را به عنوان نتیجه بحرانی گزارش دهی تلفنی به 
پزشک یا فرد واجد صالحیت گزارش نماید و بالفاصله درخواست نمونه 
مجدد نماید، به این دلیل که در موارد متعدد و تکرار شونده به دلیل خطا 
قبل از آنالیز جواب پالکت نمونه مجدد نرمال و تصحیح می گردد. پالکت 

تزریق هر  ازا  به  و معموال  دارد  تزریق پالکت  توجیه  از 50000  کمتر 
واحد پالکت تغلیظ شده )در صورت عدم تخریب سریع پالکت( شمارش 

پالکت 15000 واحد در میکرولیتر افزایش می یابد.

ترومبوسیتوپنی کاذب ) کاهش کاذب شمارش پالکت(:
ترومبوسیتوپنی کاذب ناشی از خطای قبل از آنالیز: 

این موارد شایعترین دلیل ترومبوسیتوپنی کاذب در مراکز بیمارستانی 
می باشند که شامل: 1- نمونه معیوب حاوی میکرو کالت یا لخته کوچک 
غیر قابل مشاهده 2- نمونه تهیه شده از ست آنژیوکت بیمار 3-  نمونه 
خون تهیه شده به روش کاپیالری یا مویرگی از بیمار 4-  نمونه تهیه شده 
از باالی ست انفوزیون وریدی بیمار 5-  نمونه کهنه بیش از 2 ساعت نگاه 
داری شده در بخش بالینی و یا ارسال شده با تاخیر زمانی منجر به  بروز 

پدیده ساتلیت پالکت که منجر به چسبیدن پالکت به سطح گلبول های 
سفید به خصوص نوتروفیل ها و گاهی مونوسیت ها می گردد 6- نمونه 
حاوی اگریگیشن پالکتی گسترده 7- نسبت نامناسب خون و ضد انعقاد 
تعریف شده در ویال  از حد  توزیع خون بیش  به عنوان مثال  درنمونه 
حاوی ضد انعقاد 8- تمایل شدید پالکت به چسبیدن به سطوح شیشه 

ای و اگریگیشن.  
لذا به طور جد تاکید می گردد در هر شرایطی بجز مواردی که بیمار 
سابقه قطعی و ثابت شده ترومبوسیتوپنی دارد جواب نمونه اول معیوب، 
معیار تشخیص و درمان جهت پزشکان محترم قرار نگیرد و سریعا یک 
نمونه دوم جدید ) نمونه استاندارد و سالم( به بخش هماتولوژی آزمایشگاه 
به صورت اورژانس تحویل گردد تا وضعیت نهائی ترومبوسیتوپنی بیمار 

تعیین تکلیف گردد.
 میزان خطای آنالیتیکال که منجر به ترومبوسیتوپنی کاذب می گردد 

تشخیص افتراقی ترومبوسیتوپنی 
و ترومبوسیتوزیس واقعی و کاذب
تهیه و تنظیم: دکتر مهرداد ونکی

ضمیمه

هیچ چیز در جهان به قدر عفت و عصمت   زن را باال نمی برد. باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمیدانید.
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بسیار محدودتر از خطا های پره آنالیز می باشد که مهمترین دلیل آن ثبات کالیبراسیون دستگاه ها ی شمارنده سلولی اتوماتیک می باشد که به 
سادگی از کالیبر خارج نمی شوند و از صحت و دقت قابل قبولی برخوردار می باشند )از تکرار پذیری مناسب برخوردار می باشند(. 

نکته مهم: قابل ذکر است ضریب تکرارپذیری و خطای دقت در شمارش پالکت با دستگاه سل کانتر) شمارنده سلولی( بر روی یک نمونه طی دو نوبت 
تکرار در بهترین شرایط استاندارد 5% الی 10% دارای نوسان مجاز می باشد. لذا با این نوسان مجاز بر روی یک نمونه هیچگاه از دو نمونه متوالی 

شمارش پالکت انتظار دو جواب یکسان نداشته باشیم ) با توجه به تغییر شرایط همودینامیک و بالینی بیمار(.

ترومبوسیتوزیس واقعی ) افزایش واقعی شمارش پالکت(:
 شمارش پالکت باالی 500000 را گویند که عمدتا به دالیل زیر حاصل می گردد:

 1- پاسخ به واکنش التهابی حاد 
 2- دفع خون یا تروما 

3- بیماری میلوپرولیفراتیو )لوسمی میلوئید مزمن، میلو فیبروز، پلی سیتمی ورا،  ترومبوسیتمی و ...(
 4- طحال برداری

 5- آنمی فقر آهن پیشرفته
 6- لوپوس و بیماری کالژن واسکوالر7- بیماری های التهابی حاد و مزمن  نظیر پانکراتیت مزمن، سل، بیماری التهابی روده، بهبودی پس از سرکوب 

مغز استخوان و... 

ترومبوسیتوزیس کاذب ) افزایش کاذب شمارش پالکت(:
1- کهنه شدن نمونه باالی 2 ساعت که عمدتا به دلیل شکسته شدن هر عدد پالکت به 2 تا قطعه پالکت کوچکتر و تولید میکروپالکت های کاذب 

کوچک بوجود می آید. 
2- نسبت باالی ضد انعقاد به خون در ویال سی بی سی منجر به بروز حالت بادکردگی پالکت و خرد شدن پالکت می گردد ) مشابه بند شماره یک( 

 3- کرایوگلوبولینمی
 4- حضور انگل ماالریا در خون

 5- میکرواسفروسیتوزیس
 6- آنمی های همولیتیک میکرو آنژیوپاتیک با شیستوسیت فراوان 

7- باال بودن گلبول قرمز هسته دار در خون محیطی
 8- حضور اجسام هاول ژولی و هاینز بادی به میزان فراوان در خون محیطی

 9- قطعه قطعه شدن هسته و سیتوپالسم نوتروفیل در اثر شیمی درمانی 
 10- شمارش باالی گلبول قرمز باالی 5  میلیون همراه با میکرواسفروسیت 

مراجع: 
1-اصول و کاربرد هماتولوژی عملی / دکتر مهبد 1385

2-مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بالینی /دکتر درگاهی – انتشارات دانشگاه تهران 1382
3-تفسیر بالینی آزمایشگاه های پزشکی / دکتر ایوب ابراهیمی /1384

4- کتاب جامع تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی جلد اول / دکتر سقا /1381

هدف از انجام آزمایش علت یابی آزمایش های طوالنی شدهPT و 
یا PTT با مخلوط پالسمای بیمار و نرمال می باشد. با این آزمایش 
از  را  انعقادی  فاکتورهای  ارزان کمبود  و  به طور سریع  توان  می 
بازدارنده های انعقادی که هر دو مورد با طوالنی شدن آزمایشهای  
PT وPTT همراه هستند با محاسبه فاکتور تصحیح افتراق داد. 
زمان  مانند  بیمار  انعقادی  مره  روز  های  آزمایش  شدن  طوالنی 
پروترومبین PT و زمان پارشیال ترو مبو پالستینaPTT دارای 
علل گوناگونی از قبیل کاهش ارثی یا اکتسابی فاکتورهای انعقادی 
و یا وجود باز دارنده های انعقادی می باشد. بازدارنده های انعقادی 
صورت  به  که  بوده   IgM یا  و   IgG جنس  از  بادی هایی  آنتی 
اتوایمیون علیه کمپلکس های فسفولیپوپروتینی شکل می گیرد و 
در نتیجه امکان دارد با خنثی کردن فسفولیپید آزمایشهای انعقادی 
وابسته به فسفولیپید مانند aPTT را در آزمایشگاه طوالنی کنند. 
بازدارنده های فسفولیپیدی گر چه موجب طوالنی شدن تست های 
انعقادی وابسته به فسفولیپید می گردند ولی با خونریزی همراه 
نبوده بلکه ایجاد لخته از عالئم بالینی آن ها می باشد. باز دارنده 
های فسفولیپیدی تحت عنوان بازدارنده لوپوس نیز نامگذاری شده 
اند البته نه به این مفهوم که تنها در بیماری لوپوس یافت می شوند 
بلکه به صورت اتوایمیون اولیه نیز تظاهر می کنند. نوع دیگر از 
بازدارنده های انعقادی علیه فاکتور های انعقادی تولید می شوند. 
برای مثال آنتی بادی علیه فاکتور 8 در برخی از بیماران هموفیلی  
Aمتعاقب درمان و در برخی افراد بدون سابقه هموفیلی در مواردی 
از قبیل بیماریهای اتوایمون، پس از زایمان، بیماریهای التهابی روده 
و بیماری های پوستی شکل می گیرد که با خنثی کردن فاکتور 8 
آزمایش aPTT را طوالنی کرده و عالیم خونریزی شبیه هموفیلی 
را  بروز می دهند. آزمایش مخلوط پالسما یک آزمایش ارزان و قابل 
انجام در آزمایشگاههای معمولی است که به افتراق علت طوالنی 

شدن آزمایش های aPTT و PT کمک می کند.

موارد و معرف های مورد نیاز:
aPTT 1-کیت

PT 2-کیت
3- پالسمای فاقد پالکت بیمار )خون سیتراته به مدت 15 دقیقه با 
دور g 2500 سانتریفوژ می شود، شمارش پالکت پالسما بایستی 
کمتر از 10.000 در میلی متر مکعب باشد( پالسما فاقد پالکت 

بیمار باعالمت )PP)patient plasma نشان داده می شود.
4- پالسمای کنترل سیتراته یا مخلوط پالسمای نرمال که حداقل 
از مخلوط 6 پالسمای سیتراته تهیه می شود. برای این کار نمونه 
خون از 6 نفر مرد و زن سالم مثل نمونه آزمایش PT گرفته شده 
و سپس پالسما را جدا ساخته و با هم مخلوط می کنند. پالسمای 
کنترل برای 2 هفته در 18- درجه و به مدت 6 ماه در 70- درجه 
 pooled( قابل نگهداری است. مخلوط پالسمای نرمال با عالمت

normal plasma( PNP نشان داده می شود.
5-انکوباسیون 37 درجه

روش انجام آزمایش: 
به  اقدام  بیمار   PT یا   aPTTطوالنی آزمایش  یابی  علت  برای 
MIX )1:1(  روی مخلوط هم حجم PT یا aPTT آزمایش مجدد

پالسمای بیمار PP با پالسمای کنترل )PNP( و نیز روی مخلوط 
حجمی 4:1 )4حجم پالسمای بیمار با یک حجم پالسمای کنترل 
)MIX 4:1( به صورت فوری و بعد از یک ساعت انکو باسیون در 
37 درجه می شود. با محاسبه درصد تصحیح اقدام به ارزیابی وجود 

بازدارنده و یا کمبود فاکتور ها می گردد .
فرمول درصد تصحیح برای مخلوط هم حجم پالسما برابر است با :

                                                                       

برای   aPTT آزمایش بیشتر در  یا  میزان 75-70درصد تصحیح 
مخلوط هم حجم پالسما )MIX1:1( مطرح کننده کمبود فاکتور 
بین  ومقادیر  بازدارنده  یا  کننده  مطرح  از %58  کمتر  تصحیح  و 
تصحیح  میگردد  تلقی   )borderline( مرز  لب  58و70درصد 
بیشتر از 75-70درصد در ازمایش PTمخلوط پالسمای هم حجم 
مطرح کننده کمبود فاکتور و کمتر از 70 درصد امکان باز دارنده 
را مطرح میکند . برای با ال بردن حساسیت و اختصاصیت ازمایش 
در جداسازی شناسایی کمبود فاکتور از باز دارنده مخلوط 4 حجم 
پالسمای نرمال )mixing 4:1( در زمان فوری و بعد از یک ساعت 
انکوباسیون در 37 درجه مورد ازمایش aPTT وPT قرار میگیرد 

فرمول درصد تصحیح از رابطه زیر به دست می آید:

آزمایش پالسمای مخلوط 
)Mixing study(

روش انجام آزمایش و تفسیر نتایج

تهیه و تنظیم: مهرزاد آزاد

زمان Pt یا aPTT مخلوط پالسمایی )1:1( - زمان Pt یا aPTT پالسمای بیمار

زمان Pt یا aPTT مخلوط پالسمایی )1:4( - زمان Pt یا aPTT پالسمای بیمار

زمان Pt یا aPTT کنترل نرمال - زمان Pt یا aPTT پالسمای بیمار

زمان Pt یا aPTT پالسمای نرمال - زمان Pt یا aPTT پالسمای بیمار

احمق ترین  خلق کسی است که خود را عاقلترین کس بداند.نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب می کنم.
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یک  از  بعد  دیگر  بار  و  فوری  به صورت  بار  یک  تصحیح  درصد   
با کنترل در 37  بیمار  انکوباسیون مخلوط 4:1 پالسمای  ساعت 
درجه محاسبه می گردد. توجه داشته باشید که پالسمای کنترل به 
موازات لوله مخلوط پالسما در 37 درجه قرار می گیرد.  همچنین 
از  بعد  و  فوری  تصحیح  درصد  محاسبه  که  است  ذکر  شایان 
انکوباسیون، مکمل یکدیگر در شناسایی کمبود فاکتور یا حضور 

بازدارنده هستند. 
نحوه گزارش دهی: 

1. گزارش PT و یاPTT  طوالنی شده بیمار 
2. گزارش PT و یا PTT مخلوط پالسما با انکوباسیون و بدون 

انکوباسیون 
3. محاسبه فرمول تصحیح 

4. تفسیر نتایج

مطالعات نشان داده است کهaPTT مخلوط حجمی یک به یک 
)Mix(1:1 با آستانه فاکتور تصحیح بیشتر از 70% در کمبود فاکتور 
و آستانه کمتر از 58% برای باز دارنده دارای حساسیت 100% و 
اختصاصیت 33% در کمبود فاکتور های انعقادی و حساسیت %33 

و اختصاصیت 100% برای حضور بازدارنده است. 
مخلوط  با  فوری   PTT آزمایش  که  است  داده  نشان  مطالعات 
حجمی با مخلوط چهار حجم پالسمای بیمار با یک حجم پالسمای 
بیمار با آستانه درصد تصحیح مساوی و یا بیشتر از 50% دارای 
حساسیت 88% و اختصاصیت 100درصد برای شناسایی کمبود 
و   %100 حساسیت  دارای  درصد   50 از  کمتر  آستانه  و  فاکتور 

اختصاصیت 88% برای حضور باز دارنده است. 

مطالعات نشان داده است که آستانه درصد تصحیح مساوی یا بیشتر 
از 10% در آزمایش PTT برای مخلوط حجمی 4:1 بیمار به کنترل 
و  حساسیت  دارای  درجه  در 37  انکوباسیون  ساعت  یک  از  بعد 
اختصاصیت 100% در کمبود فاکتورهای انعقادی و کمتر از حد 
آستانه دارای حساسیت و اختصاصیت 100% برای حضور بازدارنده 

است. 
اثرات  الگوی  دارای  لوپوس  بازدارنده  وجود  گاهی  مهم:  نکته 
کوفاکتور لوپوس بعد از یک ساعت از انکو باسیون می گردد. بدین 
مفهوم که انکوباسیون موجب اثرات بیشتر بازدارنده لوپوس گشته 
 PTT به طوری که آزمایش پالسمای مخلوط طوالنی تر از آزمایش
اولیه بیمار می شود که در نتیجه درصد فاکتور تصحیح عدد منفی 
می شود و راهی برای شناسایی بهتر بازدارنده باز می کند. نشان 
داده شده است که آزمایش PT روی مخلوط هم حجم پالسمای 
با آستانه درصد تصحیح 75-70درصد  با پالسمای کنترل  بیمار 
دارای حساسیت 95% و اختصاصیت 50 درصد در کمبود فاکتور 
و کمتر از حد آستانه دارای حساسیت 50% و اختصاصیت %95 

برای بازدارنده است. 
مخلوط  روی   PT آزمایش  که  است  شده  داده  نشان  همچنین 
تصحیح  درصد  آستانه  با  کنترل  با  بیمار  پالسمای   4:1 حجمی 
و   %96 حساسیت  دارای  انکوباسیون  بدون  درصد   40 از  بیشتر 
و  و حساسیت %100  فاکتور  کاهش  در  اختصاصیت 100درصد 

اختصاصیت 96% برای شناسایی باز دارنده است.
تفسیر ازمایش PTT مخلوط حجمی بیمار به کنترل به نسبت 4:1

بازدارنده علیه فاکتورهای انعقادی به ویزه فاکتورهای 8 و 9 تابع 
زمان و درجه حرارت هستند بدین مفهوم که آزمایش انعقادی روی 
پالسمای مخلوط در زمان فوری تصحیح می شود ولی آزمایش با 
گذشت یک تا دو ساعت در 37 درجه به علت خنثی شدن فاکتور 

طوالنی می گردد. 
نتایج فوق از مطالعه تعداد قابل توجهی نمونه پالسما به دست آمده 
است که از نظر حضور آنتی بادی های ضد فسفولیپیدی با تست 
های اختصاصی سم افعی رقیق شده راسل )dRVVT( و ازمایش 
PT حساس به بازدارنده LA(-PTT( مثبت بوده اند و سپس مورد 
آزمایش مخلوط پالسما برای ارایه یک تست غربال گر قرار گرفته اند. 

گفتنی است که آنتی بادی های ضد فسفو لیپیدی یا باز دارنده لوپوس 
با خنثی کردن کمپلکس های لیپوپروتینی منجر به طوالنی شدن 
تست انعقادی می شوند و چنانچه آزمایش با اضافه کردن فسفولیپید 
دو الیه هگزوگونال مانند فسفولیپید تهیه شده از پالکتهای منجمد 

آب شده تصحیح گردد وجود باز دارنده تایید می گردد.
نرمال شدن تست در حضور منبع اضافی فسفو لیپید بیانگر خنثی 
به  منجر  که  است  بوده  آزمایش  اول  مرحله  در  فسفولیپید  شدن 
طوالنی شدن آن شده است. در حالی که اگر طوالنی بودن آزمایش 
به علت کمبود فاکتور های انعقادی باشد افزایش فسفولیپید زیادی 

موجب تصحیح آزمایش نمی شود. 

درصد
 تصحیح فوری

بیشتر یا مساوی %50

بیشتر یا مساوی %50

کمتر از %50

درصد تصحیح
 با انکوباسیون

بیشتر از %10

کمتر یا مساوی %10

کمتر یا مساوی %10

نتایج

کاهش فاکتور انعقادی

بازدارنده علیه فاکتور 8

بازدارنده لوپوس

منبع فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص –بهار 1392 
)دکتر حبیب اهلل گل افشان و رضا رنجبران(

اسامی سازمان ها و موسسات طرف قرداد آزمایشگاه فروردین

اسامی سازمان ها و موسسات طرف قرداد آزمایشگاه فروردین 

تامین اجتماعی
خدمات درمانی و بیمه طالیی فرهنگیان

کارت طالیی سازمان ها و ارگان های مختلف
نیروهای مسلح

وزارت نیرو
انجمن بیماران دیابتی

اسامی بانک های طرف قرداد آزمایشگاه فروردین

تجارت
سپه

صادرات
کشاورزی

ملت
ملی

مرکزی

اسامی بیمه های مکمل طرف قرداد آزمایشگاه فروردین

آسیا
ایران
دانا
سینا
معلم
آرمان

هرگز کار نیک را به منظورخودنمایی انجام مده  و به خاطر شرم آنرا ترک مکن .
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طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین )شعبه 1( :
خیابان امام خمینی، تقاطع کارون، پالک 1026

تلفن: 66373890-66367914
تلفکس: 66837167     تلفن گویا: 66357923 )جواب دهی(

آزمایشگاه فروردین نوین )شعبه 2(:
انتهای بلوار کشاورز، روبروی مجتمع بیمارستان امام خمینی، پالک 151

تلفن: 66933014-66902121


