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ساعت از شبانه روز از مقدار قند خون مطلع شوید ولی 
قادر به این پیش بینی آن نیستید که قند خون شما روی 
هم رفته طی ماه های گذشته چقدر باالتر از مقدار طبیعی 
بوده است. آزمایش “هموگلوبین “A1c دقیقًا همین کار را 
انجام می دهد. در واقع این آزمایش بهترین وسیله برای 
است.  اخیر  ماه   3-4 طی  خون  قند  مدت  بلند  ارزیابی 
دهد  می  نشان  معالجتان  پزشک  و  شما  به  آزمایش  این 
که برنامه درمان و کنترل دیابت شما تا چه حد موفقیت 
 A1c هموگلوبین  آزمایش  دیگر  مزیت  است.  بوده  آمیز 
باالی  خون  قند  مانند  مشکالتی  توان  می  که  است  این 
بعد از غذا و یا در طول شب را که گاهی اوقات توسط 
اندازه گیری با دستگاه تست قند خون تشخیص داده نمی 

شود، به خوبی شناسایی شود.
ديابت  کنترل  به  تست  اين  که  مواردي  از    برخي 

کمک مي کند شامل :
  تایید نتایج خود کنترلي یا نتایج تست خون توسط 

پزشک 
  قضاوت در این باره که آیا برنامه درمان به درستي 

در حال انجام است
  به شما به عنوان فرد دیابتي ثابت مي کند انتخاب هاي 
سالم مي تواند در کنترل دیابت تفاوت هاي شگرف ایجاد کند.

HbA1c ساختار
والین  آمینه  اسید  ترمینال   -N شدن  قندی  واکنش  از 
یک  که   ،A1 نوع  هموگلوبین  بتا  های  زنجیره  انتهایی 
ساختار  با    A1c هموگلوبین  است  آنزیمی  غیر  واکنش 
تشکیل   β  N-1-deoxyfructosyl-hemoglobin شیمیایی 
می شود )شکل 1(. در واقع گلوکز نه تنها به هموگلوبین 
شوند،  می  متصل  نیز  بدن  در  ها  پروتئین  سایر  به  بلکه 
بنابراین اندازه گیری هموگلوبین A1c می تواند شاخصی 
از میزان قندی بودن سایر پروتئین های بدن باشد. فرایند 
پروتئین ها  از ترجمه  از مرحله پس  قندی شدن بخشی 
است و زمانی که این فرایند از حد نرمال خارج می شود 

با روش   Meyering و    Huisman میالدی  در سال 1958 
ها  هموگلوبین  سایر  از  را   A1c هموگلوبین  کروماتوگرافی 
رابطه   1968 سال  در  رهبر  دکتر  کردند)1(.  جداسازی 
هموگلوبین A1c و دیابت ملیتوس را برای اولین بار در دنیا 
اعالم  سال 1976  در   Cerami نهایت  در  کرد)2-3(.  اثبات 
کرد که با اندازه گیری هموگلوبین A1c می توان متابولیسم 

گلوکز را پایش کرد.
در  اختالل  با  سیستمیک  مزمن  بیماري  ملیتوس  دیابت 
متابولیسم گلوکز است که عدم کنترل موفق آن  آسیب هاي 
در  ماکروواسکوالر  و  کلیه  و  چشم  در  میکروواسکوالر 
سیستم قلبي عروقي را موجب  مي شود و در واقع میزان 
آن با عوارض دیابت در عروق کوچک و تا حدی در عروق 

بزرگ همبستگی دارد.
کمیته ای به نام کمیته بین المللی خبرگان )ICE( متشکل 
از نمایندگان انجمن دیابت امریکا، انجمن اروپایی مطالعات 
دیابت و فدراسیون بین المللی دیابت در سال 1997، به منظور 
تعیین مالک های تشخیص و طبقه بندی دیابت تشکیل شد. 
این کمیته در سال 2008 استفاده از هموگلوبین A1c را برای 
 2010 سال  در  سپس  گرفتند)4(.  نظر  مد  دیابت  تشخیص 
انجمن دیابت امریکا، هموگلوبین A1c را به عنوان یکی از 
این   کرد)5(.  معرفی  ملیتوس  دیابت  تشخیص  های  مالک 
دیابت محسوب مي شود،  بررسی  در  مهم  تحولي  موضوع 
زیرا اوالً سال هاي متمادي بود که از سه مالک میزان گلوکز 
پالسما در حالت ناشتا )FPG > 126 mg/dL (میزان گلوکز 
پالسما به صورت غیر ناشتا یا تصادفي و در نهایت میزان 
گلوکز گرم   75 خوردن  از  پس  ساعت  دو  پالسما   گلوکز 
استفاده  دیابت  تشخیص  براي    )  HPG > 200 mg/dL  (
مي شد)6(. درثاني آزمایش هموگلوبین A1c در پایش درمان 
و وضعیت کنترل گلوکز در بیماران دیابتي به کار مي رفت 
اما عمومًا کمتر کسي تصور مي کرد بتوان از  آن به عنوان 

آزموني تشخیصي در دیابت استفاده کرد)7-8-9(. 
هر  در  توانید  می  خون  قند  تست  دستگاه  از  استفاده  با 

مهندس آنیتا احمدی، دکتر سعید امین زاده، مهندس مریم امیرجاللی 
مرکز تحقیق و توسعه شرکت من

A1c مروری بر هموگلوبین

        مقاله علمی شرکت ها 
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شکل 2( رابطه هموگلوبین A1C ، میانگین قند خون و کنترل روند دیابت

به عنوان مثال مقدار هموگلوبین A1c   6، 7 و 8 درصد 
به ترتیب بیانگر قند خون  mg/dl 115 و mg/dl 150 و 

mg/dl 180 طی 4-3 ماه گذشته است.

گلوکز  با  که   A1c هموگلوبین  مقدار  دیابتی  افراد  در   
ترکیب شده است، کمتر از 6 درصد است. در افراد مبتال 
به دیابت این درصد بر اساس نحوه کنترل دیابت و قند 
 A1c خون متفاوت است. در افراد بزرگسال، هموگلوبین
کمتر از 7 درصد بیانگر کنترل خوب دیابت است و مقادیر 
باالی 8 درصد نشان می دهد که شما باید در روش درمان 
درمان  از  هدف  بنابراین  کنید.  نظر  تجدید  خود  دیابت 
موفق دیابت، رساندن مقدار هموگلوبین A1c به کمتر از 7 
درصد است. البته تحقیقات نشان داده اند که کاهش مقدار 
هموگلوبین A1c به هر میزان باعث کاهش عوارض بلند 
مدت دیابت خواهد شد و این امر به مقدار هموگلوبین  

A1c اولیه بستگی ندارد.

A1c روش های اندازه گیری هموگلوبین 

 هموگلوبین A1c را می توان با روش های کروماتوگرافی 
ایزوالکتروفوکوزینگ،  الکتروفورز،  یون،  تعویض  با 
اسپکتروفتومتری،  ایمونولوژیک،  های  روش  کالریمتری، 
مرجع  روش  البته  کرد.  گیری  اندازه  ایمنواسی  رادیو 
کروماتوگرافی  ارجح  روش  و   HPLC آن   گیری  اندازه 

وکالریمتری است.
 IFCC  دو نهاد A1c برای استاندارد سازی هموگلوبین
نظریات  موارد  از  بسیاری  در  که  دارد  وجود    NGSP و 
واحد  در  نهاد  دو  این  اختالفات  از  یکی  دارند.  مشابهی 
عبارت   IFCC قبول  مورد  واحد  است.   A1c هموگلوبین 
بیان   NGSP پیشنهاد  که  حالی  در   mmol/mol از  است 
هموگلوبین A1c به درصد است. تبدیل این دو واحد از 
طریق فرمول زیر امکان پذیر می باشد)10(: بر اساس نظر 
کمیته بین المللی خبرگان هر دو واحد می تواند استفاده 

شود.

عوارض ناشی از دیابت شروع می شود. هموگلوبین یکی از 
پروتئین های داخل گلبول های قرمز است و وظیفه حمل 
اکسیژن در خون را بر عهده دارد. هموگلوبین انواع مختلفی 
دارد که در حال طبیعی 95 تا 97 درصد آن را نوعی به نام 
هموگلوبین  نوع  این  به  قند  وقتی  و  دهد  می  تشکیل   A1

 A1c متصل شد به آن هموگلوبین گلیکوزیله یا هموگلوبین
می گویند.

A1c اساس آزمایش هموگلوبین

 Glycated Hb آزمایش  این  دیگر  های  نام 
یا Glycosylated Hb است و برای بررسی و ارزیابی بیماری 
هموگلوبین  به  بیشتر  باشد  بیشتر  قند  هرچه  است.  دیابت 
متصل شده و غلظت هموگلوبین A1c بیشتر می شود. این 
اتصال تا پایان عمر گلبول قرمز که حدود 120 روز یا چهار 
ماه است پایدار می ماند . در واقع اساس آزمایش هموگلوبین 
A1c  را این تشکیل می دهد که هر چقدر میزان قند خون 

شما در طول 4-3 ماه گذشته باالتر از مقدار طبیعی باشد، 
شده  ترکیب  گلوکز  با  شما  خون   A1c هموگلوبین  درصد 

است نیز بیشتر خواهد بود.
A1c و متوسط  بین مقدار هموگلوبین   باالیي  همبستگي 
گلوکز خون وجود دارد بطوري که افزایش یا کاهش به میزان 
یک درصد در مقدار هموگلوبین A1c افزایش یا کاهش در 
حدود 35-30 میلي گرم در متوسط گلوکز خون طي 6-9 

هفته گذشته را نشان خواهد داد.
میانگین  و   A1c هموگلوبین  مقادیر  میانگین   2 شکل 
را  دیابت  کنترل  با  آن  رابطه  و  آن  از  برگرفته  خون  قند 

نشان می دهد:

A1c شکل 1( ساختار هموگلوبین
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A1c کمتر از 7/5 درصد را کنترل خوب و مقدار 7/6-9 

درصد را کنترل قابل قبول و مقدار بیشتر از 9 درصد را 
کنترل ضعیف مي دانند.

مختلف  سنین  در   A1c هموگلوبین  آل  ایده    مقدار 
که  آنجایی  از  مثال  عنوان  به   .)3 )جدول  است  متفاوت 
هر چه مقدار این هموگلوبین پایین تر باشد، احتمال بروز 
حمالت هیپوگلیسیمی )پایین افتادن قند خون( نیز بیشتر 
خواهد بود، در کودکان قبل از سنین دبستان که وجود قند 
خون پایین برای سلول مغزی در حال رشد خطرناک و 
مضر است، مقدار ایده آل هموگلوبین A1c  نسبت به افراد 
در سنین باالتر بیشتر است. در جدول 1 مقادیر ایده آل 

هموگلوبین A1c در سنین مختلف آورده شده اند:

 A1c شرایط انجام آزمایش هموگلوبین 
از خون تام با ماده ضد انعقاد EDTA استفاده مي شود 
و نمونه را مي توان یک تا سه روز قبل از تهیه لیزات در 
الزم  ناشتا  شرایط  در  خونگیري  کرد.  نگهداري  یخچال 
نیست اما جهت جلوگیري از تداخل اسیدهاي چرب و 
لیپوپروتئین ها در ازمایش شرایط ناشتا بهتر است و می 

توان در هر ساعتی از شبانه روز انجام شود. 
های  آزمایش  خالف  بر  آزمایش  این  نتیجه  همچنین 
شخصی قند خون ارتباطی با نوع تغذیه و فعالیت بدنی 
و یا وضعیت روحی شما در روز آزمایش ندارد؛ ولی اگر 
است  بهتر  هستید  بیماری  و  کسالت  هرگونه  دچار  شما 
انجام آزمایش هموگلوبین A1c را به روز دیگری موکول 
طور  به  آزمایش  که  دارد  وجود  احتمال  این  زیرا  کنید. 

کاذب باال برود.

NGSP[%] = [0/09148  IFCC[mmol/mol]] + 2/152
اندازه گیری هموگلوبین به سه طريق انجام می گیرد: 

هموگلوبین  خانگی  تست  های  کیت  خانگی:  تست 
با  هستند.  دسترس  در  پیشرفته  کشورهای  در  گلیکوزیله 
لنست  بردن  کار  به  با  تواند  مبتال می  فرد  از کیت،   استفاده 
) یک سوزن باریک (یک نمونه خون از انگشت خود بگیرد 
و سپس چند قطره از خون را بر روی یک برگ نمونه بچکاند 
و سپس برگ نمونه را در پوشش قرار داده و برای بررسی به 
آزمایشگاه بفرستد. آزمایشگاه، نتایج تست را به خود فرد و 

یا پزشک معالجش اطالع خواهد داد.
 مطب پزشک: برخی از پزشکان به ویژه متخصصان غدد، 
خود  مطب  در  خونی  های  نمونه  بررسی  برای  تجهیزاتی 
دارند که توانایی تخمین سطوح هموگلوبین A1c با استفاده 
معالج  پزشک  ترتیب  این  به  دارند.   را  انگشت  تست  از 
می تواند در طی جلسه مالقات، نتیجه تست را بررسی کند.
سطوح  ارزیابی  ابزار  ترین  دقیق  آزمايشگاهی:   تست 
هموگلوبین A1c در آزمایشگاه های بیوشیمیایی وجود دارد. 
این آزمایشگاه های مجهز ممکن است توسط بیمارستان های 
محلی و یا کلینیک های بزرگ اداره شوند و همچنین ممکن 
به صورت خصوصی وجود  است آزمایشگاه های مجهزی 
آزمایشگاه  تا  بکشد  طول  مدت  چه  که  این  باشند.  داشته 
دارد.  نظر  مورد  آزمایشگاه  به  بستگی  دهد،  را  شما  جواب 
آزمایشگاه می تواند جواب را به پزشک معالجتان و یا شما 

گزارش کند.
و  ها  روش  با  گیری  اندازه  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
اندازه  و  نیست)11(  صحیحی  ارزیابی  بالین  بر  تجهیزات 
گیری باید با استفاده از کیت ها، روش ها و تجهیزاتی که 

توسط NGSP تایید شده اند انجام گیرد)12-3(. 

در سنین مختلف A1c مقادیر ایده آل هموگلوبین

هموگلوبین  را  نرمال  افراد  در  هموگلوبین  درصد   3-6
مقدار  این  چه  هر  دیابتي  افراد  در  دهد.  مي  تشکیل   A1c

کنترل  تحت  بیشتر  بیماري  باشد  تر  نزدیک  درصد   6 به 
بوده است. مطالعات جدید نشان داده است که آسیب هاي 
میکروواسکوالر در کلیه و چشم افرادي که تحت کنترل بوده 
و هموگلوبین A1c کمتر از هفت درصد داشته اند به ندرت 
اتفاق مي افتد. لذا مقدار 7-6/5 درصد را استاندارد طالئي 
ذکر کرده اند. به طور کلي در افراد دیابتي مقدارهموگلوبین 



شهریور94
29شماره 116

متوجه شدند که بر اساس معیار آزمایش OGTT، 24 نفر 
از شرکت کنندگان در این تحقیق دارای مقدار قند خون 
طبیعی بودند اما با معیار هموگلوبین A1c اشتباهًا در گروه 
پیش دیابت و دیابت طبقه بندی شدند و 6 نفر از افرادی 
یا دیابت مبتال بودند بر اساس مقدار  که به پیش دیابت 
و  دیابتی  غیر  افراد  گروه  در  اشتباهًا   ،A1c هموگلوبین 
هندی  محققان  آنالیز  اساس  بر  بندی شدند.  طبقه  نرمال 
هموگلوبین A1c نه تنها می تواند باال بودن قند خون را 
پیش گویی کند بلکه نماینده ی پایین بودن میزان فریتین 

نیز است.
دکتر Yajnik و همکارانش تاکید می کنند که مواد غذایی 
هموگلوبین  غلظت  بروی  تواند  می  ضروری  قندی  غیر 
A1c در افراد غیر دیابتی تأثیر گذارد. این موضوع استفاده 

در  دیابت  پیش  تشخیص  برای  را   A1c هموگلوبین  از 
هستند  مبتال  ای  تغذیه  اساسی  مواد  فقر  به  که  جمعیتی 
)بیش از نیمی از جمعیت دنیا( پیچیده می کند. در واقع 
کم  به  مبتال  بیماران  در  است  ممکن  آزمایش  این  نتایج 
  Eو Cویتامین مانند  ویتامینی  ترکیبات  افرادی که  خونی، 
دریافت می کنند، بیماران با کلسترول باال و بیماران مبتال 
پس  باشد.  طبیعی  غیر  کلیوی  و  کبدی  های  بیماری  به 
درصورت داشتن هرکدام از شرایط یاد شده  پزشک خود 

را آگاه کند.

تفاوت نتایج آزمایش هموگلوبین A1c در آزمایشگاه های مختلف 

از آنجایی که روش های اندازه گیری هموگلوبین A1c در 
آزمایشگاه های مختلف، متفاوت است؛ نتایج این آزمایش نیز 
متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در یک آزمایشگاه ممکن 
است نتیجه 6 درصد به عنوان نتیجه طبیعی و در دیگری به 
پزشک  با  همیشه  بنابراین  شود.  تلقی  باال  قند خون  عنوان 
خود در مورد نتیجه آزمایش هموگلوبین A1c مشورت کنید 
و همچنین آگاه باشید که با تعویض آزمایشگاه ممکن است 
نتیجه آزمایش A1c نیز تغییر کند. پس همیشه یک آزمایشگاه 
مشخص را برای انجام این آزمایش در نظر بگیرید. در آخر 
 A1c هموگلوبین  تست  نتایج  است  ممکن  که  بدانیم  باید 
نیم درصد نوسان  تا  تا آزمایشگاه دیگر،  از یک آزمایشگاه 

داشته باشد.
A1c عوامل موثر بر نتایج هموگلوبین

افزایش غلظت هموگلوبین  به  منجر  آهن  فقر  کم خونی 
کننده  منعکس  تواند  نمی  دلیل  همین  به  و  شود  می   A1c

محققان  باشد.  بیمار  گالیسمیک  پارامترهای  و  وضعیت 
هندی می گویند: استفاده از هموگلوبین A1c برای تشخیص 
فقر  خونی  کم  به  مبتال  جوامع  در  دیابت  و  دیابت  پیش 
آهن می تواند شیوع دیابت را به طرز اشتباهی بیش از حد 
واقع باالتر نشان دهد. نتایج این کار تحقیقاتی در مجله ی   
Diabetes Care (8,Feb,2012) به صورت آنالین منتشر شد.

غلظت  همکارانش  و   S. Yajnik دکتر  ی  گفته  به 
خون  در  قند  میزان  افزایش  به  تنها  A1c نه  هموگلوبین 
بستگی دارد بلکه به مدت زمان عمر گلبول های قرمز نیز 
وابسته است. فقر آهن سبب افزایش طول عمر گلبول های 
قرمز و در نتیجه افزایش غلظت هموگلوبین A1c به صورت 
نامتناسبی نسبت به غلظت واقعی قند در خون می شود. در 
این تحقیق 116 جوان در یک مطالعه ی همزمان ثبت نام 
کردند در میان این گروه 34 در صد از افراد به کم خونی 
مبتال بودند و 37 درصد از آنها به فقر آهن و 40 درصد 
آنها از کمبود ویتامین B12 رنج می بردند و 22 درصد به 

فقر فوالت مبتال بودند.
پیش  و  درصد  گروه2/6  این  در  دیابت  شیوع  میزان 
تحمل  استاندارد  آزمایش  اساس  بر  درصد   7/8 دیابت 
بر  که  حالی  در  شد  )OGTT(گزارش  خوراکی   گلوکز 
 2/6 دیابت  شیوع  میزان   A1C هموگلوبین  میزان  اساس 
درصد اما پیش دیابت به 23/3 درصد می رسد. دانشمندان 
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جهت کنترل موثر دیابت، انجام مرتب تست قند خون و 
نیز آزمایش هموگلوبین  A1c هر 4-3 ماه یک بار، هر دو 
به یک اندازه از اهمیت برخوردارند. برای افراد مبتال به 
دیابت انجمن دیابت آمریکا توصیه کرده است حداقل 2 

بار در سال این آزمایش انجام شود.

عدم انطباق نتایج هموگلوبین A1C و میزان قند خون

مقدار  از   A1c مقدار  شود  می  سبب  متعددی  عوامل 
مطابقت  سنج  قند  دستگاه  توسط  شده  خوانده  قندخون 
A1c منعکس  این است که  باشد. دلیل اصلی آن  نداشته 
درحالیکه  است،  شما  قندخون  مقدار  متوسط  ی  کننده 
مقدار قندخون شما می تواند زمانی باالتر یا پایین تر از 
اما متوسط آن می تواند نرمال باشد،  مقدار طبیعی باشد 
دقیقًا مانند حالتی باشد که شما قند خونتان را نزدیک به 

حالت طبیعی نگاه می دارید.
اما این تنها علت اختالف A1c و قند خون روزانه ی 
شما نیست. مقدار هموگلوبین  A1c به میزان قندی شدن 
رنگ هموگلوبین های گلبول های قرمز نیز بستگی دارد.

ارتباط هموگلوبین A1c و میانگین قند خون

انجمن دیابت آمریکا اصطالح جدیدی را برای کنترل 
قند خون  یا    تخمینی  میانگین  نام  به  دیابت  مدیریت  و 
در  مول  میلی  یا  لیتر  دسی  در  گرم  میلی  واحد  با   eAG

 A1c نتایج تست هموگلوبین  از  است.  کرده  معرفی  لیتر 
همچنین می توان برای تخمین میانگین قند خون استفاده 
کرد. فرمول محاسبه ی تقریبی قندخون متوسط از روی 

مقدار هموگلوبین A1c به شرح زیراست: 
eAG  = 28/7 × A1c -46/7

 ،eAG و A1c هر دو آزمایش مذکور، یعنی هموگلوبین
نشانگر یک موضوع هستند، یعنی هر دوی آنها در شناخت 
مقادیر میانگین قند خون در طی 3 تا 4 ماه گذشته موثرند. 
مطالعات نشان دهندۀ ارتباط خطی بین هموگلوبین A1c و 
ترتیب  خون )eAG( است. بدین  قند  تخمینی  میانگین 
کنترل  و  قند خون  روزانۀ  کنترل  بین  توانند  می  بیماران 
آنها  به  کار  این  و  کرده  برقرار  ارتباط  آن  مدت  طوالنی 
بین  رابطه  کرد.  خواهد  کمک  بیماری  بهتر  مدیریت  در 
 3 به صورت جدول  تواند  می   eAg و   A1c هموگلوبین 

خالصه شده است.

رژیم هاي کوتاه مدت که توسط بیمار براي رضایت خود 
 A1c و یا پزشک معالج گرفته مي شود در مقدار هموگلوبین
اشتباه  دچار  گیري  تصمیم  در  را  پزشک  و  نداشته  تاثیري 

نخواهد کرد.
به طور کلی عواملی که رابطه هموگلوبین A1c و میانگین 
قند خون را به هم می زنند که در جدول 2 ذکر شده است. 
این عوامل می توانند به دلیل بیماری ها و یا در آزمایشگاه ها 

)14( ایجاد شوند.
در واقع هر عاملی که بروی مدت زمان عمر گلبول های 
قرمز )تقریبًا 120 روز( تأثیر گذارد، می تواند بروی A1c نیز 

موثر باشد.
یا  داخلی  یا دچار خون ریزی  بدهید  چنانچه شما خون 
خارجی شوید یا اگر دچار کم خونی هموالتیک باشید شما 
گلبول های قرمز قدیمی خود را که مقدار زیادی گلیکوزیله 
قرمز  گلبول های  بدن شما  و  دهید  از دست می  اند،  شده 
جدید می سازد که گلیکوزیله نیستند و به همین علت درصد 
 A1c گلیکوزیله شدن هموگلوبین خون تان پایین می آید و

شما از آنچه واقعًا باید باشد، پایین تر می آید.
یا  شود  تخریب  دچار  شما  طحال  چنانچه  برعکس 
کشد  می  طول  بیشتری  مدت  باشید،  نداشته  طحال  اصاًل 
شوند  تخریب  شما  بدن  در  قدیمی  قرمز  های  گلبول  که 
زیرا طحال محل پاکسازی طبیعی بدن است به همین علت 
هموگلوبین A1c شما بیشتر از مقداری که باید باشد، گزارش 
فرد  هر  قرمز  های  گلبول  متوسط  عمر  عالوه  به  شود.  می 
ممکن است از حال نرمال متفاوت باشد. درنهایت سرعت 
تفاوت  علت  به  افراد  قرمز  های  گلبول  شدن  گلیکوزیله 
آنزیم های شرکت کننده در این پروسه با هم متفاوت است. 
با  مطالعات مختلف در سال های اخیر به مشکالت مرتبط 
اندازه گیری هموگلوبین A1c وگاهی عدم تطابق آن با مقدار 
متوسط قندخون اشاره کرده اند. اخیراً گزارشی با عنوان آیا 
همیشه A1c منعکس کننده ی مقدار قند پالسما است؟ در 

ژورنال)Diabete( به چاپ رسیده است.

هموگلوبین A1c یا آزمایش های روزانه

ذکر این نکته الزم است که آزمایش هموگلوبین A1c به 
هیچ عنوان جایگزین آزمایش های روزانه شخصی قند خون 
نمی شود و نمی تواند به عنوان مثال آن را مبنای اضافه یا 
واقع  در  داد.  قرار  انسولین  روزانه  تزریق  مقدار  کردن  کم 



را برحسب میزان هموگلوبین A1c خون نشان می دهد.
دهنده  نشان   A1c هموگلوبین  افزایش  درصد  یک  هر 
افزایش 30 درصدی در بیماری های عروقی است)16-
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eAG  و A1c جدول 3( رابطه هموگلوبین

اما در واقعیت دانشمندان مشاهده کرده اند که این مقادیر 
محاسبه  آنچه  با  مختلف  دالیل  به  بیماران  از  بسیاری  در 
به دست  نتایج  به هرحال چنانچه  است.  متفاوت  می شود 
آمده از آزمایش هموگلوبین A1c شما با مقدار قند خونتان 
از  دسته  آن  جزو  است  ممکن  شما  باشد  نداشته  مطابقت 
مقدار  در  تناسبی  مختلف  دالیل  به  که  باشید  بیمارانی 

هموگلوبین A1c و متوسط  قند خونتان وجود ندارد.

ارتباط آزمایش هموگلوبین A1c با عوارض دیابت 

بر اساس پژوهش های  انجام شده اندازه گیری هموگلوبین 
A1c ، دقیق ترین آزمایش برای ارزیابی احتمال بروز عوارض 

و  سکته  کلیوی،  قلبی، چشمی،  های  بیماری  شامل  دیابت 
آسیب عصبی است. نمودار 1، احتمال بروز عوارض دیابت 

 نمودار1( رابطه نتایج هموگلوبین A1c و عوارض دیابت


