
 
 

ست و وظ یگلبول ها یها نیاز پروتئ یکی نیهموگلوب س فهیقرمز ا  زنجیره در واقعدر خون را بر عهده دارد.  ژنیحمل اک

ترکیب شده وکز یك سری واکنشهای غیرآنزیمی با ملکولهای گل های هموگلوبین مانند بسیاری از پروتئینها در بدن در اثر

زمان مواجهة آن با هموگلوبین  بطوریکه هرقدر غلظت گلوکز و مدت .پایدار تبدیل میگردند و به هموگلوبین قندی شدددده

ر مانند. لذا هرقد در آن باقی می که تا پایان عمر گلبولهای قرمز ،شود از هموگلوبین قندی می تریالبیشتر باشد، درصد با

شان دهنده  درصد هموگلوبین قندی شده سه ماه گذشته  قند خونکنترل  وجود مشکل دربیشتر باشد ن بیمار در دو یا 

 .است

باشد چون هموگلوبین تنها پروتئین بدن  نیز سایر پروتئینها هموگلوبین قندی شده میتواند شاخصی از میزان قندی بودن

 .داخل و خارج سلولی رخ میدهد تقریبا برای تمام ملکولهای پروتئینیشود بلکه این فرآیند قندی می  نیست که

س شیآزما كی ،A1c نیهموگلوب شیآزما ست یابتید مارانیب یغربالگر یبرا جیرا اریخون ب شان م ا به  مارانیدهد ب یو ن

 موفق بوده اند. ابتید یماریدر کنترل ب زانیچه م

 یلیم ۱۵۰ تر،یل یگرم بر دسدد یلیم ۱۲۰د قند خون حدو انگریب بیدرصددد به ترت ۸و ۷، ۶ نیب A1c نیهموگلوبمقدار 

 ماه گذشته است. ۲-۳ یط تریل یگرم بر دس یلیم ۱۸۰و  تریل یگرم بر دس

ص یابتید مارانیب به سال  یم هیتو شك خود  A1c نیهموگلوب شیبار آزما ۴تا  ۳شود که در  سپس با پز را انجام داده و 

 مشورت کنند. در باره روند درمان

ندازه گ بتیاحتمال بروز عوارض د یابیارز یبرا شیآزما نیتر قیدق ،A1c نیهموگلوب یریا ند ا  ،یقلب یها یماریب مان

 است. یعصب بیسکته و آس ،یویکل ،چشم

 ابتی. در افراد مبتال به داستدرصد  ۶شده است کمتر از  بیکه با گلوکز ترک A1c نیهموگلوبمقدار  یابتید ریافراد غ در

 ابتیکنترل د انگریدرصد ب ۷کمتر از  A1c نیهموگلوبو قند خون متفاوت است.  ابتیدرصد بر اساس نحوه کنترل د نیا

نظر کند.  دیخود تجد ابتیدر روش درمان د دیبا ماریدهد که ب یم نشدداندرصددد  ۸ یباال ریباشددد و مقاد یو قند خون م

 باشد. یدرصد م ۷به کمتر از  A1c نیهموگلوبرساندن مقدار  ابتیمان موفق دهدف از در نیبنابرا

 .خواهد شد ابتیباعث کاهش عوارض بلند مدت د زانیبه هر م A1c نیهموگلوبکاهش مقدار 

ساعت یرا م A1c نیهموگلوب شیآزما شبانه روز انجام داد و ن یتوان در هر  شت یازیاز   نیا جهینت نی. همچنایی نداردبه نا

اگر فرد دچار هرگونه  یندارد؛ ول شیفرد در روز آزما یروح تیوضدددع ایو  یبدن تیو فعال هیبا نوع تغذ یارتباط شیآزما

احتمال وجود  نیا رایموکول کند، ز یگریا به روز در A1c نیهموگلوب شیمابود، بهتر اسددت انجام آز یماریب ایکسددالت 

 به طور کاذب باال برود. شیآزمانتیجه دارد که 



 
 

اضافه  یتوان به آن را مبنا یشود و نم یروزانه قند خون نم یشهایآزما نیگزیعنوان جا چیبه ه A1c نیهموگلوب شیآزما

 قرار داد. نیروزانه انسول قیکم کردن مقدار تزر ای

 افتیدر Eو C نیتامیمانند و ینیتامیو باتیکه ترک یافراد ،یمبتال به کم خون مارانیممکن اسددت در ب شیآزما نیا جینتا

 باشد.  یعیطب ریغ یویو کل یکبد یها یماریمبتال به ب مارانیباال و ببا کلسترول  مارانیکنند، ب یم
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