
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


تشخیص دیابت و پیش دیابت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی قزوین

1، هاجر شالی 1، سیما سقایی * 1مصطفی ایراندوست 

قزوین خ پادگان بیمارستان شهید رجایی آزمایشگاه-1
arandost@yahoo.com, kiana_0@yahoo.com, hejrat42@yahoo.com

جهت تشخیص مختلفی آزمایشات . بیماریهاي پیچیده با علل مختلف  می باشد که با افزایش گلوکز خون  یا هیپرگلیسمیا شناخته می شوددیابت از : مقدمه
و بیماریهاي قلبی ابتال به دیابت پیشرفته تیپ دو می کند و این افراد با افزایش خطر بدون عالئم بالینی بروز پیش دیابت . انجام میشود دیابت و پیش دیابت 
به این مرکز مراجعه کرده اند 1393ساله که در سه ماهه تابستان 60تا 30بیمار زن ومرد به تعداد مساوي در گروه سنی  500از میان : روشها. عروقی مواجه هستند 

میلی گرم در دسی 100-126ناشتاخونگلوکزدارايکهافراديهمه.شدانجامخوراکیساعتهآزمایشات گلوکز خون ناشتا و تست تحمل گلوکز  دو
بعد از انجام آزمایشات و آنالیز با نرم افزاز هاي : نتایج. لیتر بودند از نظر تست تحمل گلوکز  دو ساعته خوراکی  جهت تشخیص دیابت و پیش دیابت بررسی شدند

-1:یتر بودند نتایج زیر از انجام تست تحمل گلوکز  دوساعته خوراکی  حاصل شدمیلی گرم در دسی ل100-126آماري ،افرادي که داراي گلوکز خون ناشتا 
درصد از 9.8-2). نرمال(میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد 140درصد از مردان  تست تحمل گلوکز  دوساعته خوراکی   ، کمتر از 88از زنان و درصد85.3

4.2درصد از زنان و 4.9-3). پیش دیابت(میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد 140-199دوساعته خوراکی  ، از مردان تست تحمل گلوکز  درصد7.8زنان و 
با توجه به نتایج بدست آمده که نشان : بحث). دیابت(میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد 200درصد از مردان تست تحمل گلوکز  دوساعته خوراکی  ، بیش از 

سال بیشتر در معرض ابتال به پیش دیابت قرار دارند متاسفانه بسیاري از این افراد باور دارند که در مرز دیابت 60تا30مردان در گروه سنی میدهد زنان نسبت به
بنابراین در این سنین .هستند در حالیکه بسیاري از تحقیقات نشان داده اند که این افراد به مدت طوالنی در معرض آسیبهاي قلبی و سیستم عروقی قرار گرفته اند

به سایر بیماریها جلوگیري خانمها براي پیشگیري و با اطالع پیدا کردن از بیماري دیابت بهتر است هر شش ماه یکبار اقدام به انجام آزمایش مربوط کنند تا از ابتال
.بعمل آید

دیابت ، پیش دیابت ، گلوکز خون ناشتا ، تست تحمل گلوکز  دوساعته خوراکی:هاى کلیدىواژه

Diagnosis of Prediabetes and Diabetes in Patients Who Refer to the Qazvin Shahid
Rajaee Hospital

Mostafa Irandoost 1 * , Sima Sagaee 1 , Hajar Shali 1

1- Lab.Shahid Rajaee Hospital ,Padegan Street, Gazvin
arandost@yahoo.com, kiana_0@yahoo.com, hejrat42@yahoo.com

Introduction: Diabetes is a complex group of dieases with a varity of causes. People with diabetes have
high blood glucose, Also called hyperglycemia. Blood Tests are used to diagnosis diabetes and
prediabetes. Pre-diabetes has no signs or symptoms. People with pre-diabetes have a higher risk of
developing type 2 diabetes and cardiovascular (heart and circulation) disease. Methods: Among 500
patient, male and Female, equally, aging from 30-60 years that refer to lab in 3 month at summer are
tested for Fasting Blood Sugar (FBS) and 2 hours Oral Glucose  Tolerance Test (OGTT). All of persons
who had fasting blood glucose between 100 to 126 mg/dLl were detected and evaluated with
OGTT. Results: After testing, and obtaining results, the results were analysed by SPSS software and
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followed results. The case who had FBS between 100-126 mg/dl, we obtained: 1- In 85.3% women and
88 % men was 2 hours OGTT below 140 mg/dl (normal) 2- In 9.8% women and 7.8% men was 2 hours
OGTT between 140-199 mg/dl (prediabetic) 3- In 4.9% women and 4.2% men was 2 hours OGTT above
200 mg/dl (diabetic) Discussion: With regard to obtained results that Show women are expose to
prediabetic in 30-60 age rather than men, Unfortunately, many people who believe they're
&quot;borderline diabetic&quot; or have &quot;a touch of diabetes&quot; think that they're safe.
However, research has shown that some long-term damage is being done to the body, especially to the
heart and circulatory system. It was recommend the people for preventing and or finding information
about pre diabetes and diabetes, every 6 month they should take tests to theses cases and other disease.
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