
 
 

 ا ادراریهای الزم برای بررسي ميزان قند در خون آزمایش

Fasting Blood Sugar   (FBS)       گلوکز یا قند خون ناشتا  

شخیص دیابت و پیش دیابت و در زمان بارداری این  سطح قند خون، ت سی  ست می آزمایشجهت برر نمونه  شود.درخوا

 خون مورد نیاز برای این آزمایش خون وریدی است.

Fastبه همین دلیل واژه  ر این آزمایش برای اندازه گیری قند خون، فرد حتما باید ناشتتتا باشتتد.د i ng  ،به کار می رود

سنگی قند خون اندازه شتایی مدتشود. گیری مییعنی بعد از مدتی گر ستساعت  12تا  10حدود  نا سطح قند ا . اگر 

های آینده ستعداد ابتالء وی به دیابت در طی سالباشد، نشان دهنده ا 100ساعت ناشتا بیشتر از  12خون فردی بعد از 

 است.

مکرر  یهادرمحدوده باال می باشد، اما اگر در آزمایش 110تا  100و حداکثر  70تا  65میزان نرمال قند خون بین حداقل 

 گیری از ابتال به دیابت در آینده دارد.های رژیمی برای پیشمیزان آن تغییری نکرد، فرد نیاز به توصیه

 کاتی که پیش از انجام آزمایش، باید به آن توجه داشت:ن

  شود )در صورت گرسنه ماندن زیاد بدن به صورت ساعت باعث افزایش کاذب قند خون می 16ناشتایی بیشتر از

رود(. کند که دراین صورت قند خون باال میخودکار مواد دیگر را تبدیل به قند کرده و وارد جریان خون می

 ی آب مجاز است.نوشیدن مقدار

 کنند باید بعد از خونگیری داروی بیمارانی که انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون مصرف می

 خویش را استفاده کنند.

 

  Blood Sugar (BS)اندازه گيری قند خون غير ناشتا               

باشد. می 140بیعی قند خون در این آزمایش کمتر از این آزمایش بدون رعایت شرایط ناشتایی قابل انجام است. میزان ط

 باشد، نیاز است که آزمایش یک بار دیگر انجام شود. 140اگر مقدار قند خون مساوی یا بیشتر از 

 

 hpp2  آزمایش قند دو ساعت بعد از صبحانه       

گیری انجام برای انجام این آزمایش الزم است ابتدا شرایط ناشتایی به صورت کامل رعایت شود. در این آزمایش دو بار نمونه

دقیقه یک وعده صبحانه میل کند و بعد  10تا 5و سپس از فرد خواسته می شود طی  FBSشود. بار اول مانند آزمایش می

 گیری مجدد حضور داشته باشد. اعت در آزمایشگاه جهت نمونهس 2ساعت هیچ چیز نخورد و در پایان  2تا 

 موارد استفاده از این آزمایش:



 
 

  در صورتی کهFBS  .نرمال بوده ولی عالئم دیابت وجود داشته باشد 

 .در صورتی که پزشک بخواهد میزان دارو را برای بیمار دیابتی تنظیم کند 

 

 Microalbumin        آزمایش ميکروآلبومين       

در بیماران دیابتی یا افراد مشکوك به دیابت، وجود  ها است. این آزمایش از این رو اهمیت دارد کهآلبومین از گروه پروتئین

که این آزمایش به موقع انجام شود باشد. و در صورتیاین ماده در ادرار یک پیش آگهی جهت احتمال نارسایی کلیوی می

ساعته یا یک نمونه ادرار  24های جدی کلیه پیشگیری کرد. نوع نمونه الزم در این آزمایش، ادرار ساییتوان از نارمی

 معمولی خواهد بود.

 آزمایش قند ادرار

شود. توانند آن را باز جذب نمایند، در نتیجه در ادرار قند دیده میها دیگر نمیافزایش یابد، کلیه ار قند خون وقتی که مقد

توانند قند را باز جذب نمایند در افراد مختلف ها میای که کلیهت که آستانهمشکلی که در آزمایش ادرار وجود دارد این اس

متفاوت است. بعضی از افرادی که به دیابت مبتال نیستند دارای آستانه پایینی هستند و بنابراین در آزمایش ادرار آنها قند 

مشخص شود آیا واقعاً به دیابت مبتال هستند  را انجام دهند تا GTTشود. این افراد باید آزمایش تحمل گلوکز یا دیده می

 یا خیر. 

 GCT& GTTآزمایش های 

شود و طی چند باشد به فرد داده میها معموال مقداری ماده قندی )گلوکز( که به صورت پودر یا شربت میدر این آزمایش

خون گرفته  نوبت )معموال یک تا چهار نوبت، قبل و بعد از مصتترف ماده قندی، با فواصتتل زمانی نیم تا یک ستتاعته( نمونه

 شود.می

 آزمایش کتون

بررسی شود. اگر  آنهاباید وجود کتون در خون و ادرار  ،است 240بیشتر از  آنهامیزان قند خون  افراد دیابتی یا افرادی که

سوختن چربی نانرژی الزم برای بد سم چربیبه جای گلوکز )قند(، از  ست بیاید، کتون تولید میها )متابولی شود. ها( به د

در خطر یک عارضه جدی و خطرناك  بیماررا بیمار کند. اگر در آزمایش، وجود کتون تایید شود،  فردتواند وجود کتون می

 تواند منجر به مرگ شود. به نام کتواسیدوز قرار دارید. اگر کتواسیدوز درمان نشود می

 عالئم کتواسیدوز عبارتند از: استفراغ، ضعف، افزایش تعداد تنفس و بازدمی با بوی شیرینی. 

 .تر استشایع 1کتواسیدوز در بیماران مبتال به دیابت نوع 

 



 
 

  C1AbHآزمایش 

( است. این آزمایش میانگین C1A)هموگلوبین  C1HbAشود کنترل آزمایش مهمی که برای افراد دیابتی درخواست می

شان می 3تا  2را در قند خون  شته ن شکان این آزمایش را ماه گذ برای تمام افراد دیابتی و در خطر دیابت  باًیتقردهد. پز

جهانی این آزمایش بخشی از برنامه چکاپ سالمت برای افراد غیر دیابتی  استانداردهاینمایند. طبق آخرین درخواست می

 دهند. مرتبه در سال انجام  2باشد. بیماران باید این آزمایش را حداقل نیز می

درمان مناسب دیابت و  دهندهمعمواًل نشان 6کمتر از  C1HbAتفسیر نتیجه این آزمایش به این صورت است که میزان 

در معرض  فردنیز بسیار باال است و باشد میزان قند خون  7بیشتر از  C1HbAقند خون کنترل شده است. اگر میزان 

د و ممکن است نیاز به ایجاد تغییراتی در رژیم های کلیوی قرار دارخطر باالتری برای ابتال به عوارض دیابت مانند آسیب

 د. داروهای مصرفی داشته باشهای ورزشی و یا غذایی، فعالیت

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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