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بیماریهای شایع

آزمایشگاٌ
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گلًگس خًن واشتا Fasting Plasma Glucose
ػطح گلَکض ػشم سا ثؼذ اص  12-24ػبػت ًبؿتب اًذاصُ گیشی هی کٌذ .دس ثیوبساى ثب دیبثت ؿیشیي ػطَح ثبالی
قٌذ فقذاى یب ًقص اًؼَلیي سا ثِ طَس هَکذ تبییذ هی کٌذ.
ريش آمادٌ سازی
 ثِ ثیوبس تَضیح دّیذ کِ ایي آصهبیؾ اختالالت هتبثَلیؼوی قٌذ سا آؿکبس کشدُ ٍ ثِ تـخیص دیبثت
کوک هی کٌذ.
ً وًَِ ثالفبصلِ ثِ آصهبیـگبُ اسػبل گشدد.
 صهبى آخشیي چیضی کِ ثیوبس خَسدُ ،صهبًی کِ ًوًَِ حوغ آٍسی ؿذُ ٍ صهبًی کِ ثیوبس آخشیي دٍص
اًؼَلیي قجل اص آصهبیؾ یب داسٍی ضذ دیبثت خَساکی سا دسیبفت کشدُ سٍی دسخَاػت آصهبیـگبُ یبدداؿت
کٌیذ.
مراقبت از بیمار
 دس هحل خًَگیشی ٍسیذی تب تَقف خًَشیضی فـبس هؼتقین ٍاسد کٌیذ.
 یک غزای هتؼبدل یب چبؿت تْیِ کٌیذ.
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ هوکي اػت داسٍّبی قطغ ؿذُ هؼوَلؾ سا کِ قجل اص آصهبیؾ هصشف هی کشدُ
هجذدا ؿشٍع کٌذ.
عًارض
ّ وبتَم دس هحل خًَگیشی ٍسیذی
وتایج غیر طبیعی
 ػطَح افضایؾ یبفتِ گزسا یب هشصی ثِ آصهبیؾ قٌذ پالػوب دٍ ػبػت ثؼذ اص غزا یب آصهبیؾ تحول گلَکض
خَساکی ًیبص داسد تب تـخیص دیبثت سا تبییذ کٌذ.

َّالـبفی

ػٌَاى ػٌذ :بیماریهای شایع

ياحد آمًزش

داسای گَاّیٌبهِ اػتبًذاسد ایضٍ 1001
دس هذیشیت کیفیت ٍ دسجِ یک ػبلی اسصؿیبثی
ؿوبسُ ػٌذ :ف0530

ؿوبسُ ثبصًگشی1 :

تبسیخ اثالؽ1313/0/30 :

تبسیخ آخشیي ثبصًگشی1313/0/30:

تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی1314/0/30 :

 ػطَح افضایؾ یبفتِ هوکي اػت پبًکشاتیت  ،ثیوبسی حبد اخیش ( ًظیش ػکتِ قلجی  ) MIػٌذسم
کَؿیٌگ ،آکشٍهگبلی ٍ فئَکشٍهَػیتَم سا ًـبى دّذ.
 ػطَح افضایؾ یبفتِ قٌذ خَى ًبؿتب ّوچٌیي هوکي اػت ًبؿی اص ّیپَلیپَ پشٍتئیٌی ( ثِ ٍیظُ ًَع ٍ III
 IVیب  ، ) Vثیوبسی ّپبتیت هضهي ،ػٌذسم ًفشٍتیک ،تَهَس هغضی ،ػپؼیغ یب گبػتشکتَهی ّوشاُ ثب
ػٌذسم داهپیٌگ ثبؿذ ٍ ًـبًِ ای اص اکالهپؼی  ،آًَکؼی ٍ اختالالت تـٌجی ثبؿذ.
 ػطَح پبییي هوکي اػت ًـبًِ ای اص ّیپشاًؼَلیٌیؼن  ،تَهَس هتشؿحِ اًؼَلیي ،ثیوبسی ، Von Gierks
ّیپَگلیؼوی ػولکشدی ٍ پبػخی  ،هیکضهب ،ػذم کفبیت آدسًبلّ ،یپشپالصی هبدسصادی آدسسًبل ،کن کبسی
ّیپَفیض ،ػٌذسم ػَء جزة ٍ ػذم کفبیت کجذ ثبؿذ.
عًامل مداخلٍ گر
ً قص دس هـبّذُ هحذٍدیت ّبی قجل اص آصهبیؾ ( ثبال ثَدى احتوبلی )
 ػفًَت ،ثیوبسی یب حبهلگی اخیش ( ثبال ثَدى احتوبلی )
 گلیکَلیض ثِ ػلت ًقص دس ػشد کشدى ًوًَِ یب اسػبل فَسی آى ثِ آصهبیـگبُ ( احتوبل پبییي ثَدى کبرة )
 اػتبهیٌَفي دس صَست اػتفبدُ اص سٍؽ گلَکض اکؼیذاص یب ّکؼَکیٌبص ( احتوبل هثجت کبرة )
 کلش تبلیذٍى ،دیَستیک ّبی تیبصیذی ،فَسٍػوبیذ ،تشیبهتشىَّ ،سهًَْبی ضذ ثبسداسی ،فٌی تَئیي،
فٌَتیبصیذّب ،لیتیَم ،اپی ًفشیي ،آسطًیي ،فٌل فتبلئیي ،دکؼتشٍتیشٍکؼیي ،دیبصٍکؼبیذ ،دٍصّبی صیبد اػیذ
ًیکَتیٌیک ،کَستیکَاػتشٍئیذّب ،اًفَصیَى گلَگض ٍسیذی اخیش
 اتب کشیٌیک اػیذ ( هوکي اػت ثبػث ّیپَگلیؼوی ؿَد ) دٍصّبی ثبال دس ثیوبساى اٍسهی ،هی تَاًذ ثبػث
ّیپَگلیؼوی ؿَد.
 ثتبثلَکشّب ،اتبًَل ،کلَفیجشات ،اًؼَلیي ،ػَاهل ضذ دیبثتی خَساکی ٍ هْبس کٌٌذُ ّبی هٌَ آهیي اکؼیذاص (
پبییي ثَدى 1
ٍ سصؽ ؿذیذ ( پبییي ثَدى )
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اسید ايریک سرم Uric Acid Serum
ػطَح اػیذ اٍسیک ػشهی کِ هتبثَلیت ًْبیی هْن پَسیي اػت سا اًذاصُ هی گیشد .ثِ ؿٌبػبیی اختالالت
هتبثَلیؼن پَسیي ،تخشیت ػشیغ اػیذّبی ًَکلئیک ٍ ؿشایطی سا کِ ثٌْگبم اختالل دس دفغ کلیَی ثَجَد هی آیذ
ٍ هؼوَال ػطَح اػیذ اٍسیک ػشم سا ثبال هی ثشًذ کوک هی کٌذ.
ريش آمادٌ سازی
 ثِ ثیوبس تَضیح دّیذ کِ ایي آصهبیؾ اػیذ اٍسیکً ،قشع ٍ اختالل ػولکشد کلیَی سا ؿٌبػبیی هی کٌذ.
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ ثِ هذت  8ػبػت قجل اص آصهبیؾ ًبؿتب ثبؿذ.

مراقبت از بیمار
 دس هحل خًَگیشی ٍسیذی تب تَقف خًَشیضی فـبس هؼتقین اػوبل کٌیذ.
 ثِ ثیوبس اطالع دّیذ کِ هوکي اػت سطین غزایی هؼوَل ٍ هصشف داسٍّبیی سا کِ قجل اص آصهبیؾ قطغ
کشدُ اػت
عًارض
ّ وبتَم دس هحل خًَگیشی ٍسیذی
وتایج غیر طبیعی
 افضایؾ ػطَح اػیذ اٍسیک هوکي اػت ًـبى دٌّذُ ًقشع یب اختالل ػولکشد کلیَی ثبؿذ.
 ػطَح اػیذ اٍسیک هوکي اػت دس ًبسػبیی قلجی ،ثیوبسی رخیشُ گلیکَطى  ،ػفًَت ّب ،کن خًَی
ّوَلیتیک ٍ داػی ؿکل ،پلی ػیتویً ،ئَپالػن ّب ٍ پؼَسیبصیغ ًیض افضایؾ یبثذ.
 کبّؾ ػطَح اػیذ اٍسیک هوکي اػت ًـبى دٌّذُ جزة ًبقص لَلِ ای ً 0ظیش ػٌذسم فبًکًَی) یب
اتشٍفی حبد کجذی ثبؿذ.
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عًامل مداخلٍ گر
 ػذم تَاًبیی تحت ًظش قشاس گشفتي هحذٍدیت ّبی قجل اص آصهبیؾ
 دیَستیک ّبی لَة ،اتبهجَتَلٍ ،یي کشیؼتیي ،پیشاصیٌبهیذ ،تیبصیذّب ٍ دٍصّبی کن آػپشیي ( احتوبل
افضایؾ )
 اػتبهیٌَفي ،اػیذ اٍسیک ٍ لٍَدٍپب ( احتوبل افضایؾ کبرة اگش اص سٍؽ ػٌجؾ سًگذاًِ ای اػتفبدُ ؿَد).
 آػپیشیي دس دٍصّبی ثبال ( احتوبل کبّؾ )
 قحطی ،سطین غزایی داسای پَسیي ثبال ،اػتشع ٍ ػَء هصشف الکل ( احتوبل افضایؾ )

اسید ايریک ادرار Uric Acid Urine
تجضیِ کوی ػطَح اػیذاٍسیک ادساس کِ هوکي اػت هکول آصهبیؾ اػیذ اٍسیک ػشم دس ؿٌبػبیی اختالالتی کِ
تَلیذ یب دفغ اػیذ اٍسیک سا تغییش هی دٌّذ ( ًظیش لَػویً ،قشع ،اختالل ػولکشد کلیَی) ثبؿذ.
ريش آمادٌ سازی
 ثِ ثیوبس تَضیح دّیذ کِ ایي آصهبیؾ هیضاى تَلیذ ٍ دفغ یک فشآٍسدُ صائذ تَػط ثذى ثِ ًبم اػیذ اٍسیک
سا اًذاصُ هی گیشد.
 هوکي اػت ًیبص ثِ تغییش سطین غزایی ثیوبس ثِ صَست سطین غزایی کن پَسیي یب ثب پَسیي ثبال قجل یب دس
حیي جوغ آٍسی ًوًَِ ادساس ثبؿذ.
 ثِ ثیوبس ثگَییذ کِ ایي آصهبیؾ ًیبص ثِ جوغ آٍسی ادساس دس طی یک دٍسُ  24ػبػتِ داسد ٍ ثِ اٍ تکٌیک
هٌبػت جوغ آٍسی ادساس سا یبد دّیذ.

مراقبت از بیمار
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ هوکي اػت ٍی سطین غزایی ٍ ًیض داسٍّبیؾ سا اص ػش ثگیشد.
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عًارض
ً بؿٌبختِ
وتایج غیر طبیعی
 افضایؾ ػطَح اػیذ اٍسیک ًبؿی اص لَػوی هیلَئیذی هضهي ،پلی ػیتوی حقیقی ،هَلتیپل هیلَهب ،ثْجَد
اٍلیِ کن خًَی پشًیؼیَص ،لٌفَػبسکَهب ٍ لَػوی لٌفَئیذ دس طی سادیَتشاپی یب ًقبیص ثبص جزة تَثَلی
ًظیش ػٌذسم فبًکًَی ٍ تخشیت ّپبتَلٌتیکَالس ( ثیوبسی ٍیلؼَى )
 کبّؾ ػطح اػیذ اٍسیک دس تخشیت ؿذیذ ػولکشد کلیَی ًظیش آًچِ کِ ًبؿی اص گلَهشٍلًَفشیت هضهي،
گلَهشٍلَاػکلشٍصیغ دیبثتی ٍ اختالالت کالطًی ثشٍص هی کٌذ اتفبق هی افتذ.
عًامل مداخلٍ گر
 دیَستیک ّب ًظیش تیبصیذّب ،فَسٍصهبیذ ٍ اتبکشیٌیک اػیذ ( کبّؾ) پیشاصیٌبهیذ  ،ػبلیؼیالتْب ،فٌیل
ثَتبصٍى ،پشٍثٌؼیذ ٍ آلَپَسیٌَل (افضایؾ )
 سطین غزایی حبٍی پَسیي ثبال ( افضایؾ )
 سطین غزایی حبٍی پَسیي کن ( کبّؾ )
ً قص دس اسػبل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ ثالفبصلِ ثؼذ اص جوغ آٍسی کبهل ًوًَِ

کراتیىیه سرم Creatinine Serum
ًؼجت ثِ آصهبیؾ اًذاصُ گیشی ػطح ًیتشٍطى اٍسُ خَى اًذاصُ گیشی حؼبع تشی اص هیضاى تخشیت کلیَی فشاّن
هی کٌذ .هحصَل ًْبیی غیش پشٍتئیٌی هتبثَلیؼن کشاتیي کِ هقذاس آى هتٌبػت ثب تَدُ ػضالًی ثذى دس ػشم ظبّش
هی ؿَد.
ريش آمادٌ سازی
 ثِ ثیوبس تَضیح دّیذ کِ آصهبیؾ کشاتیٌیي ػشم ػولکشد کلیَی سا اسصیبثی هی کٌذ.
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ ٍی ًیبصی ثِ سػبیت ّیچ گًَِ هحذٍدیت سطین غزایی ٍ هبیؼبت ًذاسد.
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عًارض
ّ وبتَم دس هحل خًَگیشی ٍسیذی
وتایج غیر طبیعی
 افضایؾ ػطَح کشاتیٌیي هؼوَال ًـبًذٌّذُ ثیوبسی کلیَی اػت کِ دس آى  %50یب ثیـتش اص ًفشٍى ّبی
کلیَی ثِ ؿذت تخشیت ؿذُ اًذ.
 افضایؾ ػطَح کشاتیٌیي هوکي اػت ّوچٌیي ًـبى دٌّذُ طیگبًتیؼن ٍ آکشٍهگبلی ثبؿذ.
عًامل مداخلٍ گر
 اػیذ اػکَسثیک ،ثبسثیتَساتْب ٍ دیَستیک ّب ( احتوبل افضایؾ )
 تَدُ ػضالًی خیلی ثضسگ ًظیش آًچِ دس کـتی گیشاى اػت ( احتوبل افضایؾ ػلیشغن ػولکشد طجیؼی
کلیَی )
ّ وَلیض ًبؿی اص حول ًبدسػت ًوًَِ
 فٌَل ػَلفَفٌتبلیي ( کِ دس ػشض  24ػبػت قجل اص آصهبیؾ هصشف ؿذُ ثبؿذ دس صَستی کِ اػبع
آصهبیؾ ثش ٍاکٌؾ جبف ثبؿذ هی تَاًذ ػطَح کشاتیٌیي سا افضایؾ دّذ).

کلستريل Cholestrol
اًَاع کلؼتشٍل ػشم  :لیپَ پشٍتئیي ّبی چگبلی کن  ٍ LDLلیپَ پشٍتئیي ّبی چگبلی صیبد  HDLسا جذا ٍ اًذاصُ
گیشی هی کٌذ.
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ريش آمادٌ سازی
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ ثِ هذت ّ 2فتِ قجل اص آصهبیؾ سطین غزایی طجیؼی خَد سا حفظ کٌذ 24
ػبػت قجل اص آصهبیؾ اص هصشف الکل خَدداسی کٌذ ٍ  12تب  14ػبػت قجل اص آصهبیؾ ًبؿتب ثبؿذ ٍ اص
ٍسصؽ اجتٌبة کٌذ.
مراقبت از بیمار
 دس هحل خًَگیشی ٍسیذی تب تَقف خًَشیضی فـبس هؼتقین ٍاسد کٌیذ.
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ هوکي اػت داسٍّبی قطغ ؿذُ هؼوَلؾ سا کِ قجل اص آصهبیؾ هصشف
هی کشدُ هجذدا ؿشٍع کٌذ.
عًارض
ّ وبتَم دس هحل خًَگیشی ٍسیذی
عًامل مداخلٍ گر
 ثیوبسی ّوضهبى هخصَصب اگش ثب تت  ،جشاحی اخیش یب اًفبسکتَع هیَکبسد ّوشاُ ؿَد.
 جوغ آٍسی ًوًَِ دس لَلِ ّپبسیٌِ ( احتوبل افضایؾ -کبرة ،دس اثش فؼبلیت آًضین لیپبص ،کِ ثبػث آصاد ؿذى
اػیذّبی چشة اص تشی گلیؼشیذ ّب هی ؿَد).
 ػذم اسػبل فَسی ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ
 داسٍّبی ضذ چشثی ،اص قجیل کلَفیجشات ،کلؼتشاهیي ،دکؼتشٍتیشٍکؼیيً ،یبػیي ،ثشٍثَکل ٍ جن فیجشٍصیل
(کبّؾ)
 ضذ ثبسداسی ّبی َّسهًَی ،دی ػَلفیشام ،الکل ،هیکًَبصٍل ،هقبدیش ثبالی فٌَتیبصیي ّب ( احتوبل افضایؾ)
 اػتشٍطى ّب ( احتوبل کبّؾ یب افضایؾ )
ٍ جَد ثیلی سٍثیيّ ،وَگلَثیي  ،ػبلیؼیالتْب ،یذ ٍ ٍیتبهیي ّبی D ٍ A

َّالـبفی

ػٌَاى ػٌذ :بیماریهای شایع

ياحد آمًزش

داسای گَاّیٌبهِ اػتبًذاسد ایضٍ 1001
دس هذیشیت کیفیت ٍ دسجِ یک ػبلی اسصؿیبثی
ؿوبسُ ػٌذ :ف0530
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تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی1314/0/30 :

تری گلیسرید Triglycerides
تجضیِ کوی تشی گلیؼشیذ ّب سا فشاّن هی کٌذ هْوتشیي ؿکل رخیشُ ای لیپیذّب کِ ؿبهل  %15ثبفت چشثی هی
ثبؿذ .ؿٌبػبیی صٍدسع ّیپشلیپذهی ٍ خطش ثیوبسی ػشٍق کشًٍش سا فشاّن هی کٌذ.
ريش آمادٌ سازی
 ثِ ثیوبس تَضیح دّیذ کِ آصهبیؾ تشی گلیؼشیذ جْت ؿٌبػبیی اختالالت هتبثَلیؼن چشثی هَسد اػتفبدُ
قشاس هی گیشد.
 ثِ ثیوبس آهَصؽ دّیذ کِ حذاقل  12ػبػت قجل اص آصهبیؾ ًبؿتب ثبؿذ ٍ اص هصشف الکل  24ػبػت قجل
اص آصهبیؾ خَدداسی کٌذ .ثِ اٍ ثگَییذ کِ اهکبى ًَؿیذى آة سا داسد.

عًارض
ً بؿٌبختِ
وتایج غیر طبیعی
 افضایؾ هتَػط تب خفیف هقبدیش تشی گلیؼشیذ ػشم ًـبًذٌّذُ اًؼذاد صفشاٍی ،دیبثت ؿیشیي ،ػٌذسم
ًفشٍتیک ،آًذٍکشیٌَپبتی یب هصشف ثیؾ اص حذ الکل هی ثبؿذ.
 هقبدیش افضایؾ یبفتِ ثؼیبس صیبد ٍ قبثل هالحظِ ثذٍى ػلت هـخص کٌٌذُ ّیپش لیپَ پشٍتئیٌوی هبدسصادی
اػت ٍ ًیبص ثِ آصهبیؾ فٌَ تیپ لیپَ پشٍتئیي جْت تبییذ تـخیص هی ثبؿذ.
 هقبدیش تشی گلیؼشیذ کبّؾ یبفتِ ػشم ًبدس اػت ٍ اػبػب دس هَاسد ػَء تغزیِ ٍ آثتبلیپَپشتئیٌوی اتفبق
هی افتذ.
عًامل مداخلٍ گر
 اػتفبدُ اص لَلِ ّبی جوغ آٍسی اص جٌغ گلیکَ لَثشیکٌت

َّالـبفی

ػٌَاى ػٌذ :بیماریهای شایع

ياحد آمًزش

داسای گَاّیٌبهِ اػتبًذاسد ایضٍ 1001
دس هذیشیت کیفیت ٍ دسجِ یک ػبلی اسصؿیبثی
ؿوبسُ ثبصًگشی1 :
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 ػذم اسػبل فَسی ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ
 آًتی لیپویک ّب ( ثبػث کبّؾ ػطَح لیپیذ ػشهی هی گشدًذ).
 کلؼتیشاهیي ٍ کلؼتیپَل ( ثبػث کبّؾ ػطَح کلؼتشٍل ٍ افضایؾ یب ثذٍى تبثیش دس ػطَح تشی گلیؼشیذ
هی گشدًذ).
 کَستیکَ اػتشٍئیذّب ( اػتفبدُ طَالًی هذت )  ،ضذ حبهلگی ّبی َّسهًَی ،اػتشٍطى  ،اتیل الکل،
فَسٍصهبیذ ٍ هیکًَبصٍل ( افضایؾ )
 کلَفیجشات ،دکؼتشٍتیشٍکؼیي ،جن فیجشٍصیل ٍ ًیبػیي ( کبّؾ دٌّذُ ػطَح کلؼتشٍل ٍ تشی
گلیؼشیذ)
 پشٍثَ کبل ( کبّؾ ػطَح کلؼتشٍل اهب داسای اثشات هتغیش ثش ػطَح تشی گلیؼشیذ)

مىابع:
 -1دػتشػی ػشیغ پشػتبساى ثِ تؼت ّبی تـخیصی ّ .بلی کالسک ٍ ّوکبساى .تشجوِ دکتش حؼیي
آیت اللْی .داًـگبُ ػلَم پضؿکی هـْذ1310 .

