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 پیش گفتار: 
گاه مراجعــه آزمایشــکــه بــه  مــیبــا مشــاهده اشــتیاق دانســتن در چشــمان عمــوم مرد

ی از رونـد درمـان یـا وضـعیت     کردنـد و بـا محـق دانسـتن آنهـا نسـبت بـه آگـاه         می
ر شـوق  م بـا کمکـی کوچـک د   اعت هر چنـد انـدک  بض، برخود دیدم تا با انبیمارش

 دانستن همنوعانم شریک شوم.
ــاده از    ــیحات س ــامل توض ــر ش ــاب حاض ــایشکت ــو  آزم ــاي عم ــه در   میه اســت ک

اطالعاتی از قبیـل  متن حاوي  این د.نباش میهاي تشخیص طبی قابل انجام  گاهآزمایش
هـاي قبـل از    ، آمـادگی نوع نمونۀ مورد نیاز، دلیل درخواسـت پزشـک   ،آزمایشم نا

و در آخر مقادیر طبیعی و مجاز هـر   آزمایش، شرحی ساده بر کلیات آزمایشانجام 
 باشد. می آزمایش
اطالعـات ایـن کتـاب بـه صـورتی      که م دان میذکر به الزم این مطلب را  جا در همین

فرد بعد از مطالعۀ آن با پزشک معالج به تعـارض برخیـزد، بـر عکـس از      تا باشد نمی
نظر بنده بعد از مطالعه این کتاب تعامل بـین بیمـار و یـا همـراه بیمـار بـا پزشـک بـه         
صورت کاملی برقرار شده و پزشک و بیمار بـه نقطـه درك متقابـل خواهنـد رسـید.      

و فقـط جهـت آگـاهی افـراد      اطالعات این کتاب به هیچ عنوان جنبۀ درمانی نداشـته 
 باشد. مند می هعالق

این کتاب جهت اسـتفاده افـرادي بـا سـطح دانـش و آگـاهی امـروزي، دانشـجویان         
و نگاشـته شـده    هـاي تشـخیص طبـی طراحـی     گاهآزمایشـ هاي مرتبط و پرسنل  تهرش

ه به معناي عدم وجـود اطالعـات   ها که اطالعاتی نگاشته نشد است. در بعضی قسمت
از سـطح گفتمـان ایـن کتـاب      ،بلکه به این دلیل است که اطالعات موجودباشد  نمی

اي  جملـه  ،هـاي مـرتبط   آزمـایش در بعضی عناوین روبروي فراتر است. به طور مثال 



 

 وان نگاشته شده که بـدان معنـی اسـت   مرتبط با آن عن آزمایشحاکی از عدم وجود 
شـد نـه اینکـه بـه طـور      با آن عنوان در این کتاب موجود نمـی  ی مرتبط بهآزمایشکه 

المقدور عنـاوینی کـه در قسـمت     سعی شده حتیی مرتبط وجود ندارد. آزمایشکلی 
نیز قابل در بخش مقادیر طبیعی . اند توضیح داده شوند هاي مرتبط ذکر شده آزمایش

تواند  برد می لفی که به کار میهر مرکز با استفاده از روش و مواد مختکه ذکر است 
 .باشند تر می ولی مقادیر ذکر شده متداول اوتی را گزارش نمایدمتفمقادیر طبیعی 

اسـاس حـروف الفبـا و     هـا بـر   آزمـایش چیـنش   سـعی شـده  فهرست کتاب تنظیم  در
 ،انـد  داشـته داخل تـ همچنین شماره صفحه باشد، هر جا که این دو پارامتر با یکدیگر 

در  آزمایشچون جستجوگر براساس نام است حروف الفبا مقدم در نظر گرفته شده 
 پی اطالعات خواهد گشت. 

تابیـده شـود.   اي از تاریکی مجهـوالت   با مطالعۀ این کتاب نوري بر گوشهامید است 
نب نیـز خـود را از خطـا مبـرا     اینجا .است نشدهاشتباه کار شروع  به طور یقیین کار بی

پسـت   دانسـتید از طریـق   بنـده را الیـق انتقـادات خـود    کـه   صورتیدانم پس در  نمی
 تاریکی مجهوالت بنده بتابانید.نوري بر ، الکترونیک زیر

Info@abnashr.com 
                 
 

 باتشکر                                                                                           
 محسن فارسی
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  :آزمایشنام  *
Fasting Blood Sugar 

 :هاي اختصاري یا نام هاي دیگر آزمایش نام *
FBS 

  ي مرتبط:ها آزمایش *
Glucose Challenge Test (GCT), Glucose Tolerance Test (GTT), 
2hpp, Blood Sugar (BS), Blood Glucose, Oral Glucose Tolerance 
Test (OGTT), Hb A1C, Urine Analysis, Micro Albumin  

 ؟شود میچرا و چه موقع درخواست  *
جهت بررسی سطح قند خون، تشخیص دیابـت و پـیش دیابـت و در زمـان بـارداري      

 شود. درخواست می آزمایشاین 
 نمونه مورد نیاز:  *

 ریدي یا نمونه ادرارنمونه خون و
 :آزمایشآمادگی قبل از انجام  *

بـراي   ساعت ناشـتایی باشـد.   12تا  10به ممکن است احتیاج  آزمایشبر حسب نوع 
و  GCT آزمــایش. در احتیــاج بــه ناشــتایی نیســت BS (Blood Sugar) آزمــایش

GTT باشد بـه   صورت پودر یا شربت می وکز) که بهمعموالً مقداري ماده قندي (گل
نوبـت) از   4تـا   2الً هـایی (معمـو   ود و در فواصل زمانی مختلف نمونـه ش میفرد داده 

راجعه کـرده و بعـد از   فرد به صورت ناشتا م ،2hpp آزمایششود. در  وي گرفته می
سـاعت بعـد از خـوردن صـبحانه مجـدداً       2کنـد و   گیري صبحانه میل می انجام نمونه

مربـوط بـه قنـد حتمـاً بـا      هـاي   آزمایشبراي انجام  .یابد می حضورگیري  نهنموبراي 
 گاه توجه فرمایید.آزمایشهاي  دقت به توصیه
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 ي بیشتر:ها دانستنی *
باشد.  میهاي بدن و تنها منبع انرژي مغز و سیستم عصبی  قند منبع اصلی انرژي سلول

از قنـد بـدن   بنابر این ضروري اسـت کـه سـطح قنـد خـون همیشـه در تـوازن باشـد.         
شود.  مینان و دیگر غذاهاي حاوي کربوهیدرات تأمین  ،، سبزیجاتها گوارش میوه
در رودة کوچک جذب  شوند، میدر دستگاه گوارش به قند تجزیه  ها کربوهیدرات

بـراي  روند. بـدن   میسرتاسر بدن گردند و از آنجا توسط سیستم گردش خون به  می
انرژي به هورمونی بنام انسولین نیـاز دارد کـه توسـط پـانکراس سـاخته       تبدیل قند به

ي بدن شود. بـه وسـیلۀ ایـن    ها گردد قند بتواند وارد سلول میشود. انسولین باعث  می
سـریع الوصـول    کبـد گـردد و در آنجـا بـه صـورت منـابع      توانـد وارد   مـی ماده قنـد  

ي چربـی ذخیـره   هـا  گلیسرید شـود و در بافـت   يتر ذخیره شود یا تبدیل بهیکوژن گل
رود و بسـته بـه    میغذایی قند خون باال  گردد. در حالت طبیعی بعد از خوردن وعدة

نماید کـه در ایـن    میشح تر  میزان وعده میل شده پانکراس هورمون انسولین الزم را
خون بـه حالـت    رفته و مجدداً میزان قند ها حالت قند موجود در خون به داخل سلول

پایین بیاید پانکراس هورمـون   گردد. هرگاه میزان قند خون به هر علتی میطبیعی باز 
شود کبد مقـداري از قنـد    مینماید که باعث  میشح تر  دیگري به اسم گلوکاگون را

یـان  را که به صورت گلیکوژن ذخیره نموده دوباره بـه قنـد تبـدیل نمایـد و وارد جر    
شـح زیـاد   تر  کنـد بـا   مـی خون کند. زمانی که قند خون خیلی باال باشـد بـدن تـالش    

 قند خون را به حالت طبیعی باز گرداند.  لین و با دفع قند از طریق ادرار،انسو
انواع مختلـف   . دیابتبه هم خوردن تعادل قند خون استبیماري دیابت دلیل اصلی 

 هـا  مقـدار مناسـب انسـولین یـا مقاومـت سـلول      تواند به علت عدم تولیـد   میدارد که 
پـایین  و  Hyperglycemia نسبت به انسولین باشد. باال رفتن سطح گلـوکز خـون را  

گویند. هر دوي این شرایط در صورت عـدم درمـان    Hypoglycemiaآمدن آن را 
 ي بدن شوند.ها و اندام ها توانند باعث صدمات جبران ناپذیري به بافت می
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باشـد. جهـت تأییـد تشـخیص      مـی گلوکز بخشی از برنامه چکاپ سـالمت   آزمایش
کـه   یآزمایشـ قند و اطمینان از صحت نتیجۀ  آزمایشدیابت الزم است بعد از انجام 

بـار بـا    2(حـداقل  نیز انجـام شـود    Hb A1C آزمایش ،دهد میباال بودن قند را نشان 
خـون خـود را    مرتـب قنـد  فواصل زمانی مختلف). نیاز است افراد دیابتی به صورت 

 .چک کنند تا میزان دارو و یا انسولین مصرفی خود را نیز نسـبت بـه آن تغییـر دهنـد    
سـال از عوامـل    45وزن بـاال و سـن بـاالي     از جمله سابقۀ خانوادگی،عوامل زیادي 

وان بـه  ت میباشند. از عالئم باال رفتن قند خون  میافزایش خطر ابتال به بیماري دیابت 
یی هـا  و عفونـت  هـا  ر ادارد، خستگی، تاري دیـد، زخـم  نگی همراه با تکراحساس تش

 ،توان به عـرق کـردن   مییابند اشاره کرد و از عالئم قند خون پایین  میکه دیر بهبود 
 و اضطراب اشاره کرد. ها ، گیجی، تاري دید، لرزش دستاحساس گرسنگی

الزم اسـت ایـن   دچار بیماري دیابت بارداري شوند.  ي باردار نیز ممکن استها خانم
کـه   صـورتی انجـام دهنـد ولـی در    بارداري  28تا  24را در هفتۀ  GTT آزمایش افراد

دارنـد ایـن    دیابـت بـارداري  یی از هـا  اند و یـا نشـانه   سابقۀ دیابت بارداري قبلی داشته
میـزان مشخصـی از شـربت     آزمـایش تواند انجام شود. در این  میزودتر نیز  آزمایش

شود تا  میگیري  نمونهشود و در فواصل زمانی مختلف از وي  میگلوکز به فرد داده 
توانـد بعـد از    مـی رفتار بدن او در برخـورد بـا قنـد بررسـی گـردد. دیابـت بـارداري        

 تواند تا آخر عمر باقی بماند. میبارداري بهبود یابد یا اینکه 
 مقادیر طبیعی: *

Fasting Blood Sugar (FBS): 
 

 آزمایش محدوده طبیعی توضیحات
 FBS 99تا  mg/dl 70 طبیعی -قند ناشتا

 FBS 125تا  mg/dl 100 پیش دیابت - قند ناشتا

 FBS 126بیشتر از  mg/dl دیابت - قند ناشتا
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Glucose Tolerance Test (GTT یا OGTT):  

 
 ي:غیرباردارگرم گلوکز در شرایط  75دو ساعت بعد از مصرف 

 
 آزمایش محدوده طبیعی توضیحات
 GTT 140کمتر از  mg/dl طبیعی

 GTT 200تا mg/dl 140 پیش دیابت

 GTT 200بیشتر از  mg/dl دیابت

 
Glucose Challenge Test (GCT): 

 
 گرم گلوکز:  50ساعت بعد از مصرف  1ي غیربارداردر شرایط 

 
 آزمایش محدوده طبیعی توضیحات
 GCT 140کمتر از  mg/dl طبیعی

 GCT 140بیشتر از  mg/dl غیرطبیعی

  
Glucose Challenge Test (GCT):  

 
 در شرایط بارداري:

انجمـن   و گیـري  نمونـه نوبـت   3گـرم گلـوکز و    75انجمن دیابت آمریکـا مصـرف   
را گیري  نمونهنوبت  4گرم گلوکز و  100مامایی و متخصصین زنان آمریکا مصرف 

 .ندنمای میتوصیه 
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 آزمایش محدوده طبیعی توضیحات

 GCT 92کمتر از  mg/dl ساعت ناشتایی 12با رعایت 

 GCT 180کمتر از  mg/dl قندساعت بعد از مصرف  1

 GCT 155کمتر از  mg/dl قند ساعت بعد از مصرف 2

 GCT 140کمتر از  mg/dl قند ساعت بعد از مصرف 3

 
خـارج از محـدوده طبیعـی بـود فـرد مبـتال بـه         گوید اگر دو نتیجـه  میانجمن دیابت 

نتیجـه خـارج از    1گویـد اگـر    مـی یی مـا دیابت بارداري است ولی انجمن زنـان و ما 
 باشد.  میفرد مبتال به دیابت بارداري  ،محدوده طبیعی بود

 
2 Hours Post Prandial (2Hpp): 

 
 آزمایش محدوده طبیعی توضیحات

 2Hpp 99کمتر از  mg/dl ساعت ناشتایی 12با رعایت 

 2Hpp 140کمتر از  mg/dl ساعت بعد از صبحانه 2

 
Blood Sugar (BS): 

 
 آزمایش محدوده طبیعی توضیحات

 BS 139کمتر از  mg/dl بدون رعایت ناشتایی
 

  


