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HbA1c-گلوکزطوالنیمدت
گلوکز خون را می توان به چندین روش مختلف اندازه گیری 
کرد. HbA1c یک آزمایش خون است که پزشک یا پرستار 
دیابت از شما می گیرد تا وضعیت دیابت شمارا بررسی کند. 
HbA1c "گلوکز طوالنی مدت"  نیز نامیده می شود زیرا این 

آزمایش تصویری از میانگین گلوکز خون شما در 3-2 ماه 
گذشته را به شما ارائه می دهد.

اگر سطح گلوکز خون شما در چند هفته گذشته باال باشد، 
HbA1c شما نیز باال خواهد رفت. HbA1c با واحد میلی/مول 

اندازه گیری می شود.

تفاوتبینHbA1cوگلوکزخونیکهبادستگاهسنجش
گلوکزخوناندازهگیریمیشود،چیست؟

دستگاه سنجش گلوکز خون فقط سطح گلوکز خون شمارا 
را می توان  نشان می دهد. گلوکز خون  را  آزمایش  در زمان 
و  صبح  در  معموالً  کرد.  اندازه گیری  مختلف  زمان های  در 
به صورت ناشتا گلوکز خون را اندازه گیری می کنند که به آن 
گلوکز ناشتا می گویند. گلوکز با صرف غذا تقریبًا 2 ساعت 
بعد از یک وعده غذایی اندازه گیری می شود و نشان می دهد 
که بدن شما چقدر خوب می تواند از انرژی گرفته شده از غذا 
استفاده کند. با کمک دستگاه سنجش گلوکز خود، می توانید 
فعالیت ها  و  غذایی  مواد  مختلف  انواع  تاثیرگزاری  نحوه ی 

روی گلوکز خون خود مطلع شوید.

چراHbA1cاندازهگیریمیشود؟
HbA1c نشان دهنده میانگین کنترل گلوکز خون شما در 2-3 

ماه گذشته است. رابطه ی محکمی بین HbA1c باال و آسیب 
به عصب ها و رگ های خونی کوچک تر که در چشم و کلیه 

یافت می شوند، وجود دارد.
مطلع  خود   HbA1c از  شما  پزشک  و  شما  باید  بنابراین 

بتوانید درباره اهداف درمانی خود تصمیم بگیرید  تا  باشید 
و آن ها را پیگیری کنید. گلوکز خونی بهت خوبی مهارشده 
باشد، خطر آسیب به عصب ها و رگ های خونی را در اینده 

کاهش خواهد داد.
مشکالت  بروز  باشد، خطر  باالتر  شما   HbA1c هرچقدر 

طوالنی مدت دیابت بیشتر خواهد بود.

Hba1cطبیعیچیست؟
 50 از  کمتر  و سن شما  نباشید  دیابت  به  مبتال  شما  اگر 
مول  میلی   42-27 شما   HbA1c طبیعی  مقدار  باشد،  سال 
طبیعی  مقدار  دارید  سن  سال   50 باالی  اگر  بود.  خواهد 

آن  31-46 میلی مول خواهد بود. 

مقدارHbA1cمنچهقدربایدباشد؟
مقدار موردنظر شما به یک تعداد عوامل بستگی دارد:

  سن
 مدت زمانی که به دیابت مبتال هستید

 داروهایی که مصرف می کنید
 سایر بیماری ها

 نیلوفر حسن – کارشناس مهندسی پزشکی

ازهموگلوبین گلیکوزیله )HbA1c( بیشتر بدانیم

                  مقاله علمی
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اصولآزمایش
در اولین واکنش، غلظت هموگلوبین در طول موج مناسب 
از  پیتید  به طور هم زمان فروکتوزی دی  سنجیده می شود؛ و 
انتهای آمینی گروه های امینی زنجیره بتای Hb A1c با عمل 

پروتئاز تولید می شود.
فروکتوزی  واکنش  درنتیجه  تولیدشده  پراکسید  هیدروژن 
دی پیتیداکسیداز )FPOX( با فروکتوزی دی پیتید باعث تغییر 
رنگ ماده-10 )کربوکسی متیل آمین کربونیل( 3 و 7- بیس 
)دی متیل آمین( نمک فنوتیازین سدیم در حضور پراکسیداز 
مناسب  موج  طول  نوریدر  جذب  تغییر  می گردد.   )POD(
میزان HB A1c را مشخص می نماید. ترکیب نتایج حاصل از 
هموگلوبین و Hb A1c در سیستم برای محاسبه و بیان درصد 
Hb A1c به کار می رود. توالی واکنش های انجام شده در ذیل 

مشخص شده است.

شرایطنگهداري
ترکیبات کیت باز نشده تا تاریخ انقضا کیت در دماي 2 تا 

8 درجه سانتی گراد قابل استفاده است.

توجهاتعمومی
کاربرد  آزمایشگاهی  تشخیص  جهت  تنها  محصول  این 

داشته و نباید از آن براي مصارف دیگر استفادهکرد.
این محصول را می بایست بر اساس دستورالعمل موجود 
در آن به کار برد. به نتایج حاصله از روشی به غیراز روش 

ذکرشده د بروشور، نمی توان اعتماد داشت.
را  قسمت  آن  دهان،  یا  با چشم  مواد  تماس  در صورت 

سریعًا با آب شستشو داده و با پزشک مشورت کنید.
و  بوده  موجود  دستگاه ها  از  یک  هر  با  کار  پارامترهاي 
از شرکت  با درخواست  را  آن ها  می توانید  نیاز  در صورت 

مربوطه دریافت دارید.
معرفها

محلول1: 1-کربوکسی متیل آمین کربونی3 (و 7- بیس
 )دي متیل آمین نمک فنوتیازین سدیم(

محلول:2 پراکسیداز، فروکتوزی پپتیداکسیداز
pretreatment solution محلول:3 محلول لیز کننده 

محتویاتکیت
R1:2×30 ml
R2:2×10 ml
R3:2×70 ml

احتیاطهاوهشدارها
 تمام نمونه ها باید به عنوان نمونه هایی که احتمال دارد 
شوند. جهت  گرفته  نظر  در  باشند  بهHIV,HBV,HCV1 آلوده 
یک بارمصرف  دستکش های  از  شدن،  آلوده  از  جلوگیری 

استفاده نموده و از پیپت نمودن با دهان خودداري کنید.
نظر  از  که  است  شده  تهیه  انسان  خون  از  کالیبراتور   
HCVAb HIVAb, HBSAg منفی است. با این وجود باید با آن 

همانند یک نمونه بیمار برخورد کرد.
 معرف هاي 1 و 2 حاوي Porclin 300 به عنوان نگهدارنده 
در  بنابراین  شود؛  پوست  التهاب  باعث  می تواند،  که  است 
فورا محل  باید  لباس،  یا  پوست  با  معرف ها  تماس  صورت 
آلودگی با آب فراوان شستشو داده شود. در صورتیکه التهاب 

پوست افزایش یافت، به پزشک مراجعه شود.
 از یخ زدن معرف ها جلوگیري شود.

گذشته  آن  تاریخ مصرف  که  معرف هایی  مصرف  از   
است خودداري کنید.

 از بازگرداندن معرف ها به درون ظرف اصلی خودداري کنید.
 از قرار گرفتن معرف ها در معرض تابش مستقیم نور 

خورشید جلوگیري کنید.

آمادهسازیمعرفها
معرف 1: آماده مصرف است.
معرف 2: آماده مصرف است.
معرف 3: آماده مصرف است.

روشآمادهسازینمونه
الف( 500 میکرو لیتر از محلول لیز کننده به لوله آزمایش اضافه کنید.
ب( خون وریدی را در 5 دقیقه در دورr/min 1200سانتریفیوژ کنید.
ج( 25 میکرو لیتر از سلول های خونی را به لوله آزمایش 
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حاوی محلول لیز کننده اضافه نموده و خوب مخلوط کنید. 
لوله را در دستگاه اتوآناالیزر قرار دهید.

آمادهسازینمونه

نمونه:
ازخون تام که در لوله دارایNaF-EDTA . یا لوله هپارینه 
از  آزمایش  انجام  از  قبل  کرد.  استفاده  می توان  گرفته شده 
خون  می شود.  استفاده  نمونه ها  لیز  برای  کننده  لیز  محلول 

تامی که همولیز شده نباید مورداستفاده قرا گیرد.
نگهدارینمونهها

نمونه های خون سیاهرگی در صورت نگهداری در یخچال 
تا 7 روز پایدار است. 

محاسبات
1- برای تعیین هموگلوبین اختالف جذب در طول موج 

505 نانومتر و 800 نانومتر را محاسبه کنید.
2- برای تعیینHbA1c  اختالف جذب در 660 و 800 

نانومتر را محاسبه کنید.
mmol/( 3- برای تبدیل مقادیر اندازه گیری شده به مقادیر

IFCC )mol از فرمول زیر استفاده کنید:
HbA1c (mmol/mol)= (HbA1c/Hb) x 1000

از فرمول زیر   NGSP )%( به IFCC برای تبدیل مقادی
استفاده کنید:

HbA1c (%)= (IFCC x 0.09148) + 2.152

عواملمداخلهگر
تا  کونژوگه  بیلیروبین   mg/dl  50 تا  آزاد  بیلیروبین 
 Intralipid  ،50 mg/dl تا  اسید  اسکوربیک   50 mg/dl
)محلول چربی تزریقی( تا %2 و کدورت ناشی از فرمازین 

)تا 3000 واحد( تأثیری بر روی آزمایش ندارد.

استیل  استالدئید،  با  تغییریافته  هموگلوبین های  انواع 
 50 mg/dl غلظت  در  سدیم  سیانید  یا  و  سالیسیلیک 
یا  و  استیله  هموگلوبین  استالدئید(  تغییریافته  )هموگلوبین 

هموگلوبین کاربامیله تأثیری بر روی آزمایش ندارند.
از غلظت باالی کلوگز  ناشی   HbA1c ناپایدار فرم های 
)تا mg/dl 1000( این آزمایش را تحت تأثیر قرار نمی دهند.
در بیمارانی که محلول داخل وریدی اسید امینه دریافت 
کرده اند انجام آزمایش بایستی بااحتیاط فراوان صورت گیرد. 
اسید  بیمارانی که محلول  نمونه های  از پذیرش  به خصوص 
به صورت داخل وریدی گرفته اند می بایست  امینه و گلوکز 
اجتناب کرد زیرا در این دسته از نمونه ها جواب های باالی 

غیرقابل پیش بینی مشاهده می شود.
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