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سمینه و هدف :اًجبم تست لٌد خَى ًبضتب ثرای ثیوبریبثی دیبثت همدم ضوردُ هیضَد در غَرتی کهِ اًجهبم تسهت HbA1c

هیتَاًد دلیكتر ثیوبری دیبثت را ًطبى دّد چراکِ هیساى ً HbA1cطبًگر ٍضعیت گلهَکس رهرد در لهَل 2تهب3ههبُ گشضهتِ
هیثبضدّ .دف از اًجبم ایي هطبلعِ ثررسی اّویت تست  HbA1cثِعٌَاى یک تست اًدازُگیری هٌبست در راستبی تطه یع
دیبثت ثَد.
مواد و روش ها :ایي هطبلعِ ثِغَرت یک گسارش کَتبُ ثر رٍیً 672فهر از ارهرادی کهِ در سهبل  94ثهِ آزهبیطهگبُ هعبًٍهت
ثْداضتی اسفرایي هراجعِ کردُ ثَدًد اًجبم ضد .اًت بة ًوًَِّب ثِغَرت سرضوبری ثَد .جْت اًدازُگیری لٌد خهَى از رٍش
لٌد خَى ًبضتب ٍ  HbA1cاستفبدُ گردید .تست لٌد خَى ًبضتب ثِ رٍش آًسیوی ٍ ثهب للتهت  121هیلهیگهرم در دسهی لیتهر
ثِعٌَاى ضبخع دیبثتی اًجبم ضدّ .وچٌیي ثِهٌتَر اًجبم تست  HbA1cاز کیتّبی ًبیکَکبرد استفبدُ گردید .جْهت آًهبلیس
دادُّب از ًرمارسار اکسل ٍ  spss16استفبدُ ضد.
یافته ها :از ثیي ً 672فر کِ لٌد خَى ًبضتب ٍ HbA1cآىّب در هراجعِ ثِ آزهبیطگبُ هعبًٍت ثْداضتی اسفرایي اًهدازُگیهری
ضدً411 .فر HbA1cثبالتر ازً 272ٍ 7فر ( 41درغد) زیر  6را ًطبى دادًدّ .وچٌیي ازً 672فر هشکَر ً 366فهر (54درغهد )
هیساى لٌد خَى کوتر از  126هیلی گرم در دسی لیتر ٍ  46( 316درغد) هیساى لٌد خَى ثیص از  126هیلهی گهرم در دسهی
لیتر را ًطبى داًد .عالٍُ ثر ایي ثب ثررسی ثیوبراى هط ع ضد ً 272فهر تسهت  ٍ FBSتسهت HbA1cهثجهت ً 34 ،فهر رمه
 FBSهثجتً 128 ،فر رم HbA1cهثجت ٍ ً 238فر ّن تست  ٍ FBSتست  HbA1cهٌفی داضتٌد.
نتیجه گیزیً :تبیج ًطبىدٌّدُ اّویت اًدازُگیری ً HbA1cسجت ثِ لٌد خَى ًبضتب در ثیوبراى دیبثتی هیثبضهد  .پیطهٌْبد
هیضَد ثرای ارزیبثی دلیكتر تست لٌد خَى ًبضتب ٍ ّ HbA1cنزهبى استفبدُ گردد.
کلید واصه ها :دیبثت،HbA1c ،لٌد خَىً ،بضتب
مقدمه
دیبثههت یکههی از ثیوههبری ّههبی هتههبثَلیکی اسههت کههِ ثههب
ّیپرگلیسههوی ًبضههی از ًمههع در ترضه اًسههَلیي ،عوههل
اًسَلیي ،یب ّر دٍ هط ع هی ضَد .دیبثت ّرسهبلِ ثبعه
 ٪5هرگ ٍهیر در سراسر جْبى هی ضهَدّ .هبیپر گلیسهوی
هسهي هی تَاًد ثبع آسیت ثِ کلیِ ّب ،چطن ّب  ،اعػهبة ٍ
للت ٍ عرٍق ٍارد ًوبید(.)1ت ویي زدُ هی ضَد کِ تب سبل
 2131هیساى هجتالیبى ثِ  366هیلیَى ًفر خَاّد رسهید ٍ
ضیَع دیبثت در کطَرّبی درحبل تَسعِ ثب سرعت ثیطتری
ارسایص پیدا خَاّد کرد(ّ.)2وچٌیي ثر اسهبس هطبلعهِ ای
کِ در ایراى در ارراد ثبالی  41سبل اًجبم ضدُ هیساى ضیَع
دیبثههت تههب  24درغههد گههسارشضههدُ اسههت( .)3ثٌههبثرایي

ضٌبسبیی ثِ هَلع ٍ دلیك ثیوهبری دیبثهت لهدم هْوهی در
راستبی کٌترل ٍ درهبى ایي ثیوبری هی ثبضد .اهرٍزُ ثهرای
ضٌبسبیی ارراد هجتالثِ دیبثت از رٍش لٌد خهَى ًبضهتب یهب
 ٍ FBSرٍش  HbA1cاسههتفبدُ هههیضههَد .ت وههیي زدُ
هی ضَد کِ ثیوبری یک سَم از ارراد هجتالثِ دیبثت ًَع 2تب
لجل از ایجبد عَارؼ دیبثتی تطه یع دادُ ًوهی ضهَد(.)4
جْت تط یع ّبیپر گلیسوی در ارراد ،هتداٍل تریي رٍش
استفبدُ از تست لٌد خَى ًبضتب یب  FBSههیثبضهد کهِ در
ایي رٍش ارسایص لٌد خَى ثِ هیهساى  126هیلهی گهرم در
دسی لیتر هی تَاًد در تط یع ارراد هجتالثِ دیبثت ثِ کبر
رٍد( .)5الجتِ رٍش  FBSثیطتر ثِ هٌتَر پیص ثیٌی دیبثت
در ارراد هطرح ثَدُ ٍ تست ً HbA1cیس ثِ هٌتَر پهبیص
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درهبًی ثِ کبر هی رٍد .در هطبلعِ لضٌفری ٍ ّوکبراى کهِ
در سبل  2119در کرهبى ٍ ثهر رٍی  614رهرد اًجهبم ضهد
هط ه ع گردیههد کههِ غ ه ت پیطههگَییکٌٌههدگی تسههت
FBSثههیص از تسههت  HbA1cثههَدُ اسههت ( .)6ثههِ ًتههر
هی رسد ًوی تَاى ثهرای ارزیهبثی دیبثهت رمه ثهِ آزههَى
 FBSتکیِ ًوَد .الجتِ ًتبیج هطبلعِ حبضر ًیس هی تَاًد در
هَرد کبرایی دٍ رٍش ههشکَر در راسهتبی ضٌبسهبیی ارهراد
هجتالثِ دیبثت کوک کٌٌدُ ثبضد .چراکهِ ثهر اسهبس ًتهبیج
هطبلعبت هط ع ضدُ است کِ هوکي اسهت تسهت FBS
در ّوِ ارراد هجتالثِ دیبثت کبرایی ًداضتِ ثبضد ٍ ارهسایص
لٌد خَى ثِغَرت همطعی یب لیر پبتَلَشیهک ثبضهد(.)6 ,5
ّوَگلَثیي A1cیب  HbA1cراثطهِ هسهتمیوی ثهب هیهساى
للتت لٌد خَى دارد ٍ ثرای سٌجص للتت لٌد خهَى در
3هبُ گشضتِ استفبدُ هی ضَد .در هطبلعِ کبًگ ٍ ّوکبراى
کِ در سبل  2114ثر رٍی الالعبت ثجهتضهدُ لٌهد خهَى
ًبضتب ٍ لٌد ّ HbA1c 8سار زى ٍ ّ 6سار هرد اًجهبم ضهد
هط ع ضد کِ  1درغد کبّص در هیهساى لٌهد HbA1c
هَجت کبّص ریسک عَارؼ عرٍلی ثِ هیساى  37درغهد
ٍ کبّص هرگ ٍهیر ثِ هیساى  27درغهد ضهدُ ثهَد(. )7در
ارراد هجتالثِ دیبثت هط ع ضهدُ اسهت کهِ علهت اغهلی
هههرگٍهیههر در ایههي ثیوههبراى هطههکالت للجههی عرٍلههی
هی ثبضد( .)11-8آزههَدى  HbA1cیهک آزههبیص خهَى
هتداٍل کن ّسیٌهِ ٍ هتهداٍل اسهت کهِ ثهِ هٌتهَر پهبیص
ثیوبراى دیبثتی ًَع یک ٍ دٍ اًجبم هی ضهَد ٍ ّهدف از آى
ایي است کِ هط ع هی ًوبید کهِ ارهراد هجتالثهِ دیبثهت

چمدر در کٌتهرل ثیوهبری خهَد هَرهك ثهَدُ اًهد .درٍالهع
آزهبیص ً HbA1cطبى دٌّهدُ هیهساى گلهَکس هَجهَد در
ّوَگلَثیي خَى هیثبضهد ٍ ایٌکهِ همهدار لٌهد خهَى در
ارراد هجتالثِ دیبثت لی  3هبُ گشضتِ چمدر ثهَدُ اسهت ٍ
چِ تغییری پیداکردُ است(ّ .)11دف از اًجبم ایي هطبلعِ
ثب تَجِ ثِ ارسایص ارراد هجتالثِ دیبثت در جبهعهِ ،همبیسهِ
ثیي دٍ رٍش سهٌجص گلهَکس ثهِ رٍش  ٍ FBSثهِ رٍش
 HbA1cاسههت تههب ثههِ یههبرتي پبسه ایههي سههلال کههِ آیههب
ّوِ کسبًی کِ  HbA1Cثبالتر از حد لجیعهی دارًهد لٌهد
خَى ًبضتبی آىّب ًیس ثبال هیثبضد؟ ًسدیکتر ضَین.
مواد و روشها
ایي هطبلعهِ در لبلهت گهسارش کَتهبُ ثهر رٍیً 672فهر از
اررادی کِ در سهبل  94ثهِ آزهبیطهگبُ هعبًٍهت ثْداضهتی
اسفرایي هراجعِ کردُ ثَدًد اًجبم ضد .جْت اًهدازُگیهری
لٌد خَى از رٍش لٌهد خهَى ًبضهتب ٍ  HbA1cاسهتفبدُ
گردید .تست لٌد خَى ًبضتب ثِ رٍش آًسیوی ثب دستگبُ اتَ
آًبالیسر  ٍ RA1000ثب للتهت  121هیلهی گهرم در دسهی
لیتر ثِعٌَاى ضبخع دیبثتی اًجبم ضدّ .وچٌیي ثِهٌتهَر
اًجههبم تسههت  HbA1cاز کیههتّههبی ًبیکَکههبرد اسههتفبدُ
گردید .هیساى  7%ثِعٌَاى ًمطِ ضهبخع دیهبثتی در ًتهر
گررتِ ضد .ثعد از جوع آٍری دادُ ّب ثب استفبدُ از ًهرم ارهسار
اکسههههل ًوَدارّههههبی هههههَردًتر رسههههن گردیههههد.

یافتهها
لٌد خَى ًبضتب ٍ HbA1cثرای ً 672فهر در هراجعهِ ثهِ
آزهبیطگبُ هعبًٍت ثْداضتی اسفرایي اًدازُ گیری ضهد .از
ایي تعدادً411فر 61( HbA1cدرغهد)ثهبالتر از 272ٍ ،7
ًفر ( 41درغد) زیر  6را ًطبى دادًهد(ًوهَدارّ.)1وچٌهیي

نمودارشماره :1فزاوانی موارد مثبت و منفی تست HbA1C.
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ًتبیج ایي ت میك ًطبى داد کِ ازً 672فر هشکَر ً 366فهر
(54درغد ) هیساى لٌد خَى کوتر از  126هیلهی گهرم در
دسی لیتر ٍ  46( 316درغد) هیهساى لٌهد خهَى ثهیص از
 126هیلی گهرم در دسهی لیتهر را ًطهبى داًهد(ًوهَدار.)2

نمودارشماره :2فزاوانی موارد مثبت و منفی تست FBS
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بحث و نتیجه گیزی
اهرٍزُ ت ویي زدُ هی ضَد کِ ثیوبری یهک سهَم از ارهراد
هجتالثههِ دیبثههت ًههَع 2تههب لجههل از ایجههبد عههَارؼ دیههبثتی
تط یع دادُ ًوی ضَد( .)4جْت تط یع ّبیپر گلیسوی
در ارراد هتداٍل تهریي رٍش اسهتفبدُ از تسهت لٌهد خهَى
ًبضتب یب  FBSهی ثبضد کِ در ایي رٍش ارسایص لٌد خهَى
ثههِ هیههساى  126هیلههیگههرم در دسههی لیتههر هههیتَاًههد در
تط یع ارراد هجتالثهِ دیبثهت ثهِ کهبر رٍد( .)5در ثرخهی
گسارشّب رٍش  FBSثیطتر ثِهٌتَر پیصثیٌی دیبثهت در
ارراد هطرح ثَدُ ٍ تست ً HbA1cیهس ثهِ هٌتهَر پهبیص
درهههبًی ثههِ کههبر هههیرٍد .هههثالً در هطبلعههِ لضههٌفری ٍ
ّوکبراى( ) 2111کِ ثر رٍی ً 614فر اًجبم ضد لٌد خَى
ارهراد ثههِ دٍ رٍش لٌههد خهَى ًبضههتب ٍ  HbA1cهمبیسههِ
گردیدً .تبیج ایي هطبلعِ ًطهبى داد کهِ لٌهد خهَى ًبضهتب
غرربً ثِ هٌتهَر پهیص ثیٌهی دیبثهت هطهرح ثهَدُ ٍ راثطهِ
هستمیوی ثب ًتبیج حبغل از  HbA1cدارد اهب ایهي راثطهِ
در اررادی کِ ثِ دیبثت هجتال
ثَدًد غدق هی کرد( .)6اهب ًتبیج هطبلعهِ حبضهر هطه ع
ًوَد کِ در هَاردی کِ ررد هوکي اسهت  HbA1Cثهبالی
 %7داضتِ ثبضد هوکي است هیساى لٌد خَى ًبضهتبی رهرد
در للتت لیر ثیوبری زا ثبضد ثطَریکِ ًتبیج حبغل از ایهي
ت میك ًطبى داد کِ ازً 411فهری کهِ همهبدیر HbA1c
آى ّب ثبالتر از  %7ثَد ً 272فرضبى ّهن دارای لٌهد خهَى
ًبضتبی ثیص از  126هیلی گهرم در دسهی لیتهر داضهتٌد ٍ
ً 128فر لٌد خَى ًبضتبی پبئیي داضتٌد .یعٌهی ً 128فهر
از اررادی کِ ٍالعبً لٌد HbA1cثهبالیی داضهتٌد ثهِ ٍسهیلِ
تست لٌد خَى ًبضتب تط یع دادُ ًطدُ ثَدًد.
در هطبلعِ ای کِ تَس اسَتب ٍ ّوکبراى( )2114اًجبم ضد
ایي هَضَع تأییدضدُ است .در ایهي هطبلعهِ کهِ ثهر رٍی
 1186ثیوههبر اًجههبم ضههد هط ه ع ضههد کههِ ثههیي تسههت
 FBS ٍ HbA1cدر دٍ گههرٍُ از ارههراد هَردهطبلعههِ کههِ
دارای دیبثت کٌترل ضدُ ٍ دیبثت کٌترل ًطدُ ثَدًد راثطِ
ٍجَد دارد ً .تبیج ایي هطبلعِ ًطبى داد کِ تست HbA1c
هی تَاًد ثِ عٌَاى یک تست اسهتبًدارد جْهت پهیص ثیٌهی
دیبثت عالهت دار هَرداستفبدُ لرار گیرد(ّ .)12وچٌیي در

هطبلعِ رٍلفیٌهگ ٍ ّوکهبراى( )2112کهِ ثهر رٍی 1441
ررد اًجبم ضد هط ع گردید کِ ثهیي هیهساى ٍ HbA1c
گلههَکس پالسههوب راثطههِ ٍجههَد دارد ٍ هههیتههَاى از لریههك
اًدازُ گیری هیساى  HbA1cثِ پیص ثیٌهی هٌبسهجی ثهرای
اثتالی ارراد ثِ دیبثت عالهت دار رسید( .)13ایي هطبلعهِ ٍ
هطبلعبت دیگر تأییدکٌٌدُ هطبلعِ حبضر هی ثبضهد ٍ ًتهبیج
حبغل از ایي هطبلعِ ًطبى هی دّد کِ ثرای ارزیبثی دیبثت
ًوی تَاى رم ثر رٍی تست  FBSاستٌبد ًوَد چراکهِ ثهر
اسبس ًتبیج ایي هطبلعِ هط ع هی ضَد کِ هوکي اسهت
تست  FBSدر ّوِ ارراد هجتالثهِ دیبثهت کهبرایی ًداضهتِ
ثبضد ثٌبثرایي ًوهی تهَاى از تسهت  FBSثهِ تٌْهبیی ثهرای
ضٌبسبیی ارراد هجتالثِ دیبثت استفبدُ ًوَدّ .وچٌهیي ثهر
اسبس ًتبیج هطبلعِ لجلی ًَیسٌدُ هطبلعِ حبضر هطه ع
ضد کِ تست  FBSثهِ تٌْهبیی ًوهی تَاًهد در تطه یع
دیبثت ثبرداری ًیس کبرآهد ثبضد ٍ حتوهب تسهت ً GCTیهس
ثبید ثرای تطه یع دیبثهت اسهتفبدُ ضهَد( .)14ثٌهبثرایي
پیطٌْبد هیضهَد کهِ تسهت  HbA1c ٍ FBSدر غهَرت
اهکبى ثِ لَر ّن زهبى اًجبم ضهَد .الجتهِ تعهداد دیگهری از
هطبلعبت ٍجَد دارًد کِ ثِ ثررسی راثطِ للتت لٌد خهَى
ثعد از غرف لشا ٍ هیساى  HbA1cههی پردازًهد .ههثالً در
هطبلعههِ آٍیگٌههَى ٍ ّوکههبراى ًیههس ًطههبى دادُضههدُ کههِ
HbA1Cثب لٌد خَى ثعد از لهشا ث ػهَظ لٌهد خهَى 5
ثعدازظْر ارراد دیبثتی ثیطتر ههرتج اسهت( .)15یهب در دٍ
هطبلعِ دیگر کِ تَس رحیوهی ٍ غهفبیی ٍ ّوکبراًطهبى
اًجبم ضدُ است هطه ع گردیهدُ اسهت کهِ ثهیي هیهساى
 ٍ HbA1cلٌد سبعت  4ثعدازظْر راثطهِ ٍجهَد دارد(,16
.)17
تشکز و قدردانی
ثدیي ٍسیلِ از ّوِ ّوکبراًی کِ در داًطکدُ علَم پسضکی
اسفرایي در ایي ت میك ّوکبری داضهتٌد تمهدیر ٍ تطهکر
هیگردد.
تعارض منافع
تعبرؼ هٌبرع تَس ًَیسٌدگبى ثیبى ًطدُ است.
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Background and Aims: HbA1c test as an appropriate measurement test to diagnose and control
diabetes. Monitoring of diabetes is an important contribution to the proper and accurate treatment of
diabetes. As the HbA1c test indicates glucose level over the past two, three months.
Materials and Methods: In this brief report study, HbA1C test and fasting blood glucose were
conducted by census method for 672 peoples referring to the laboratory of Health Deputy.
Results: HbA1C and FBS results showed 400 peoples had HbA1c higher than 7, 272 peoples lower
than %6. In the 672 people, 366 (54%) had a blood glucose lower than 126 mg / dl and 306 (46%) had
a blood glucose greater than 126 mg / dl. In addition, 272 patients with FBS and HbA1c positive tests,
34 were positive for FBS, 128 were positive for HbA1c, and 238 had FBS and negative HbA1c tests.
Conclusion: Our study results showed the importance of HbA1c test compared with fasting blood
glucose in diabetic patients and result of this article proposed that FBS and HbA1c tests can be used
simultaneously for more accurate results.
Keywords: Diabetes, HbA1c, Fasting Blood Sugar

