
 تنظیم گلوكز )قند(  در خون:

گلوكز يك قند ساده موجود در خوو  سسو. ل زولسزدهوده ي وو  سل دسو  اه      

نامها  سنسوزين و گلوكاگو  رس به يهده ه س. كه توزيد دو هورمو  بسگوسرش 

لموانی كوه    ل می باشوند سنسوزين و گلوكاگو  مسئول تنظيم قند خو    دسردل

كند و سنسوزين جذب قند  سنسوزين توزيد می بد  به قند نيال دسرد، زولسزدهده

قند به  كندل سلوزها به ينوس  منبع سنرژ  ها  مخ لف رس تنظيم می سلول به

بوه   در كبود   يوا سوقات قند )گلوكز( در ي الت و  به ی ل نيال دسرند ( )گلوكز

 سنسووزين  رقيبدي ر و  هورمونیو   گلوكاگ شودل می ذخيرهژ   گليکو شکل

شودل  می يابد  گلوكاگو  ترشح می كاهشكه مقدسر قند خو    لمانیسس. ، 

و  دسريوم  شوديد  بودنی و يوا عهازيو.    مكنوي  كه ورلش موی  لمانیگلوكاگو  

لموانی كوه ترشوح    گورددل  ي الت به سنرژ  بيش ر  نيال دسرنود ترشوح موی    

 كه نوع ذخيره شده گلووكز رس گلوكاگو  ، گليکوژ   ،يابد كاهش می سنسوزين

و در  دسدهكندل كبد قنود رس بوه جريوا  خوو  ت ويول       زيه می)قند( سس. تج

شوود سو      موی  تنظويم )قند( خوو  در دود يبيهوی     گلوكز ن يجه مقدسر

و ترشح سنسوزين رس آغوال   می دهد كاهشتوزيد گلوكاگو  رس  ميزس زولسزدهده 

 كندل می

 ديابت چیست؟

سيون نووع   در ل سسو.  بود   دياب. يك سخ الل در سوخ. و سال )م ابوزيسوم(  

يوا توزيود   ) موجود نيسو. بد   برس  سس فاده سنسوزين به مقدسر كاعی بيدار  

بوه   قنود   ن يجوه در  (دهود ندوی  وظيفه خود رس به درس ی سنجام  ياشود  ندی

قند خوو    سعزسيشل سعزسيش می يابدو قند خو   يابدندی  درو  سلول ها رسه 

، كليه ها، چشوم  یيروق یول مشکالتی در سيس م قلبدر درسل مدت موجب بر

 شودل و سيصاب می

ساعت ناشتا باشید 8-21 بايدقند خون ناشتا شما  آزمايش انجام  براي

بيدار  دياب. سل آلمو  ها  م هودد  سسو فاده ميشوود سيون      برس  تشخيص

 ها يبارتند سل: آلمايش

ودر صد  قند غير ناشتا ،تحمل قند ،چالش قند،قند خون ناشتا مایشآز

 HbA1C%  ای وان سیهموگلوبين 

 : قند خونفزايش ا

كه غلظ.  قند   ميشودگف ه  شرسيطیهاي رگاليسدی به يا  قند خو سعزسيش 

در خوو    سنسووزين لمانی كوه مقودسر    لسس.سل نيال بد   بيشموجود در خو  

 قنود  ،جذب قند به هر دزيلوی نباشوند  بد  قادر به  سلوزها كاهش يابد و يا 

 خو  باال می رودل

 :(خونقندگلوكز) افزايش هاي نشانه

 ل،  تکرر سدرسر ، كم شد  آب بد  ، خس  ی و خشکی پوس. تشن ی

053كه قند خو  به بيش سل  لمانی mg/dL  سد دوال توار  ،می رسود

 وجود دسردل  دياب یديد و كدا  

آب عورسوس  موانع سل كوم    آشواميد   ، قند خو  قابل درما  سسو.   سعزسيش

 لشود شد   آب بد  و خشکی پوس.  عرد می

 برس   تغذيهورلش مدسوم ، تغيير  نوع و يادست غذسيی ت . نظر مشاورين

 س.لس مدسوس  قند خو  سززسمی

.شودل مدسوس می سنسوزينمرض قند در كودكا  با سس فاده سل   ياو  دياب 

 : خون)قند(گلوكز كمبود

 كدبوود دچوار   دسشو ه باشود  ن سخ يوار بوه مقودسر كواعی قنود در     لمانی كه بود   

 ل.سوولوزها سووقنوود منبووع ساوولی سنوورژ   مووی شووودل يسوودی( قنوود )هاي وگال

باشوودل  مووی mg/dL 55-03در خووو  كودكووا  بووين  قنوود )گلوووكز( غلظوو.

قنود خووو  پوايين موی آيوود بود  كبوود رس وسدسر بوه تجزيووه       غلظوو.لموانی كوه   

 لگوردد يوال توامين   كنود توا قنود )گلووكز( موورد ن      به قند)گلوكز(  می گليکوژ 

كودكوانی   يوا و  ندوی كننود  قند خو  در كودكوانی كوه ميوا  ويوده ميول       سع.

شوودل در مودن قنود خوو       كه نشاسو ه كد ور  مصوري ميکننود ديوده موی      

هسو ند نيوز پوايين تور سل دود يبيهوی        هورموونی كودكانی كه دچار مشکالت 

لميباشد

 قند خون: كمبود نشانه هاي

       تدركوز و  يودم  ،گرسن ی، خس  ی، موربا  نوا مونظم قلوب، سورگيجه 

  لقايهي. در تصديم گير 

 غوذسيی مناسوب و    رژيوم بوا يوك    مي وس كودكا  رس  درقند خو   كدبود

كردل كن رلكوچك غذسيی و ميا  ويده ها خورد  ويده ها  

 طبیعي قند خون در بزرگساالن: ودهحدم

دازيکه ميزس  قند خو  غير  در  ، می باشد mg/dL 55 -99قند خو  ناش ا

كه قنود خوو  غيور     عرد  لسندسله گير  می شود mg/dL  03 -505ناش ا ،

رول  در  سندسله گير باشد چنانچه mg/dL  033 بيش ر يا مساو   سو ناش ا 

 شودلمی شناخ ه  بیمار ديابتيينوس  به   ،شود  تکرسربهد نيز سين مقدسر 

 حاملگي دورانقند خون در 

 تجزيوه ( گلووكز دس  اه گوسرش  ما غوذس رس بوه قنود )    ميخوريمكه غذس  لمانی

و با كدك سنسوزين به دسخل  سولوزها شده  ميکندل سين قند وسرد گردش خو 

يل. تغييرست هورموونی در لنوا    سين عرسيند به  می يابدلبه ينوس  سوخ. رسه 

سلوزها در خوو  بواقی موی     دسخل  كند و قند بجا  ورود به دسر تغيير میبار

 جه. و قند نديدهندها نسب. به سنسوزين پاسخ  موسرد سلول به یماندل در 

زدهوده مجبوور بوه توزيود سنسووزين      سشوود و زول  هوا ندوی   وسرد سلول سوخ.

و يا نواتوسنی زولسزدهوده در    یسلوزدر اورت عقدس  پاسخ  ل می باشد بيش ر 

 می يابدلنسوزين، قند خو  سعزسيش توزيد بيش ر س

ديابو. دوامل ی بوجوود     ،  ونه تغييرست% لنا  دامله، به يل. سين 53 تا 0در

بوجوود   خطور سما  لميرودمهدوال دياب. دامل ی پ  سل لسيدا  سل بين  می آيدل

آمد  آ  در دامل ی ها  بهد  نيز سعزسيش می يابدل به هدين منظور بورس   

قنود در   م هودد هوا    آلموايش دامل ی  02 تا 02 ها  در هف ه ،لنا  باردسر

 شودل می خوسس.

 چالش قند ) گلوكز(:   آزمايش

 سين سنجام برس  شودل سرليابی عرسيند قند در بد  سنجام می جه. آلمايشسين  

 گورم قنود   05توا   53دواو   م لوول   ، سل عرد درخوسس. موی شوود   آلمايش

خوو    سل سو  ساي. 5و پ  سل  بياشامددقيقه  5يی رس  )م ناسب با ول  عرد(

آلمو  ت دول قنود نيوز     ،قند خو   سعزسيشدر اورت  سنجام می شودل گير 

 لميشود توايه

241از  بیشتتر  ،كه قند خون يك ساعته صورتيمیشود در  توصیه) 

mg/dL  انجام شود(  گلوكزتحمل  آزمايشباشد
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تحمل قند ) گلوكز(: آزمايش 

ميشوود بوه مودت سوه رول قبول سل       درخوسس. عرد آلمو  سل جه. سنجام سين

يده غوذس  د و يا هدرسه با هر وگرم نشاس ه ميل نداي 553يش رول  سنجام آلما

آلموايش   سنجام ساي. قبل سل 53تا 2  عرد بايددل يك تکه نا  سماعی ميل كن

، سل كشويد  سوي ار   دو در اورت نيال عقط چند جريه آب بياشام دناش ا بدان

خوو  به يور ناش ا، ب دسل در ابح آلمايش سدنداينيز سج ناب كرد  و ورلش 

در  س خوسس ه ميشود م لوول قنود  ر   عرد گير  به يدل می آيد و س   سل

ساي. به عوسال يك ساي. بوه   0 يیدر و س   د دقيقه ميل نداي 5 مدت

 خو  گير  سنجام می شودلسل سو  يك ساي. 

  ( GTTتحمل گلوكز ) آزمایشخون افراد سالم ناشتا  در  مقدار گلوكز در - 1جدول

:ساعت پس از صرف شربت قندی بر طبق استاندارد انجمن دیابت امریكا 3و 2، 1

(ADA )American Diabetes Association 

mg/dL99 -56 ناشتا

mg/dL 181 ساعت بعد 1 كمتر از 

mg/dL166 ساعت بعد 2 كمتر از

mg/dL 141  ساعت بعد 3 كمتر از

mg/dL = milligrams per deciliter

خانم دامله م جواول  سل  اخص و يا بيش ر سل جدول باال در كه دو ش اورتیدر 

دسده می شودل تشخيص دامل ی دياب.دد يبيهی باشد 

 یكی از اهداف درمان دیابت نگهداشتن غلظت قند خون بين

 121- 01mg/dL  141قبل از غذا و mg/dL  2 می  ساعت بعد از غذا

 باشد.

چیست؟  A1cHbهموگلوبین 

 به يوسمل گونواگو   به چسبيد  قند A1c درك بيش ر وسژه هدوگلوبينبرس  

به چيوز  بچسوبد سوخ. تور سل آ        يوالنی ترلما   عکر كنيدل هرچه قند

ها   پروتئين قند به لمياع دنيز هدين ستفاق  ماشودل در بد    می جدس يامل

ا قرمز خو  كه در رگ ه ها  گلبول لمی چسبد موجود در گلبول ها  قرمز

بيشو ر سل  توسنند به مدت سه ماه لنده بدانندل لمانی كه قنود   جريا  دسرند می

سعزسيش  A1Cچسبيده و درادنيال بد  در خو  موجود باشد به هدوگلوبين 

هوا  قرموز    لبوو دراود گل  نشا  دهنوده  A1cآلمو  هدوگلوبين ل  می يابد

ن واي  هوا  آلمايشو اه  بيش رچسبيده به قند در سه ماه گذش ه می باشدل در 

 شودل گزسرش می دراد2 -9/5يبيهی بين A1c  هدوگلوبين

و در سعورسد مبو ال بوه     % 2  دياب. كن ورل نشوده  در A1cهدوگلوبين  مقدسر 

ل مزيو.  در نظر گرع وه ميشوود     %0دياب. كه ت . كن رل پزشك ميباشند 

ميزس  قنود خوو  دريوی     سندسله گير قابلي.  در  A1cهدوگلوبين  سنجش

به سنودسله قنود     A1c  هدوگلوبين ميزس  هدچنين باشدل  سه ماه گذش ه می

س  % ر5/5 بيش ر سل A1cهدوگلوبين سنجدن دياب. سمريکا   خو  م غير نيس.ل

خطور   A1c Hbعزسيش يوك دراود    س درما  دياب. دسنس ه سس.لدر هدي 

 سل يرعی% سعزسيش می دهدل 53به ميزس   رس يروقی قلبیها   بيدار  بهسب ال 

نيوز  دياب. روند درما  مالكی برس  كار آمد بود    A1c هدوگلوبين آلمايش

هر سوه مواه     HbA1c آلمايشنجام س دياب.سعرسد مب ال به به ل به شدار ميرود

يکبوار تواويه   مواه   5هر  ،سس. سعرسد  كه دياب. آنها كن رل شده به ويکبار 

 لمی شود

مشوکالت   كوم خوونی ،    يی ماننود هوا   سعرسد  كه به بيدار HbA1cن اي   

و C ، E وي وامين  مصوري باشودل   موی  كليو  و يا كبد  مب ال هس ند م غيور 

 دلدهو  رس تغييور موی   HbA1c ن واي  نيوز   خوو  كلس رول  سعزسيش هدچنين

HbA1c عوتبازيسو. در  يوك   س. كوه س ها  در وسقع مانند دد م وسط گل

بوه ثدور   هوا    و نه تهودسد گول   به ثدر می رساندعوتبال  بال  يی يك عصل

بال ل در يك رسيده

ماه  5خون خود را هر HbA1cشود  می توصيهبه افراد طبيعی 

د.نماینیكبار اندازه گيری 
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