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 تشخیص دیابت

  کی  می تونیم به بیمار برچسب دیابت بزنیم؟

کرایتریای تشخیص دیابت

1 .126 mg/dl بیشتر یا مساوی )FBS یا FPG( قند خون ناشتای پالسمای

هموگلوبین A1Cا)HbA1C( بیشتر یا مساوی %6,5.. 2

قند دو ساعته ی پالسما یا 2HPP )بعد از خوردن gr 75 گلوکز( بیشتر یا . 3

.200 mg/dl مساوی

قند خون تصادفی یا راندوم بیشتر یا مساوی mg/dl 200 در حضور عالئم . 4

تیپیک دیابت مثل پرادراری و پرنوشی

پاسخ اگر بیمار هایپرگالیسمی شدید و عالئمش رو داشت، با یک نوبت تست بهش مارک 

دیابت می چسبونیم، ولی اگر بیمار عالئم هایپرگالیسمی یا پسرفت متابولیک رو نداشت، باید 

تست رو یک روز دیگه تکرار کنیم. پس گول سابقه ی خانوادگی یا قند خون ناشتای بیشتر از 

126رو تو این آقای 45 ساله و بدون عالمت نخور!
پاسخ �� یادت باشه، اگر بیمار اختالل متابولیک یا افزایش قابل توجه یکی از معیارهای

تشخیصی دیابت رو داشت، نیاز به تکرار تست نیست و میشه درمان رو شروع کرد. مثل این 
مریض که با هموگلوبین گلیکوزیله ی 7 اومده!

مقادیر نرمال این فاکتورها چقدره؟

��FPG کمتر از 100
��HbA1C کمتر یا مساوی %5/6

�� قند خون دو ساعته  ی کمتر از 140

حاال فرض کن تو مهمونی عید دیدنی نشستی، خاله  وسطیه مامانت )!( جواب آزمایش 

قندشو میاره؛ نه نرماله، نه می تونی بگی دیابت داره! تکلیف چیه؟! اگر حداقل یکی از شروط 

زیر رو تو دو نوبت آزمایش داشت، »پره دیابتیک« گفته میشه و مستعد دیابت و بیماری های 

قلبی عروقیه، پس باید با رعایت توصیه های تغذیه ای، ورزشی و ... ریسک فاکتورهای دیابت 

رو کم کنه.

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

16خیلی مهمدیابتولوژی و درمان دیابت

1 آقای 4۵ ساله ای با سابقه ی خانوادگی مثبت دیابت 

و  شده   FBS=130mg/d متوجه روتین  آزمایشات  طی 

مناسب  برای وی  را  اقدامی  مراجعه می کند. چه  به شما 

می دانید؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- قطبی( 

الف ورزش

ب رژیم غذایی

ج تکرار آزمایش 

د شروع درمان کاهنده ی قند خون

12سؤال
دجپاسخ

جواب  با  دیابت  خانوادگی  سابقه  با  ساله   4۸ آقای   2

آزمایش قند خون به شما مراجعه نموده است. قند خون ناشتا 

13۰ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین گلیکوزیله ۷ دارد. 

برای تایید تشخیص کدامیک از اقدامات زیر را مناسب تر 

می دانید؟ )پره انترنی خرداد 14۰۰- میان دوره ی کشوری(

الف تکرار قند خون ناشتا سه ماه بعد 

ب تکرار هموگلوبین گلیکوزیله سه ماه بعد 

ج انجام تست تحمل ۷۵ گرم گلوکز خوراکی 

د شروع درمان با تشخیص دیابت
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پاسخ  با دیدن هر کدوم از موارد زیر، برچسب پره دیابت به فرد می زنیم:

)IFG: Impaired fasting glucose( اختالل گلوکز ناشتا یا  100 -125 بین FPG 

 IGT: Impaired( یا  گلوکز  تحمل  اختالل     140  -199 بین  دوساعته ی  قند   

)glucose tolerance

HbA1C  بین 6,4- %5,7

پس این خاله خانم سؤال ترکیبی از اختالل گلوکز ناشتا و تحمل گلوکز داره.

پاسخ در بیماران پره دیابت باید با توصیه به رژیم و ورزش و دادن مشاوره قلب، ریسک بروز 

بیماری قلبی و دیابت احتمالی رو کم کنیم و ساالنه از نظر ابتال به دیابت پیگیریشون کنیم. 

عالوه بر این اگر فردی هم زمان، IFG و IGT داشت و در یکی از گروه های پر خطر زیر 

بود، باید براش متفورمین هم تجویز کنیم:

کوچکتر از 60 سال. 1

2 .35 ≤ BMI

سابقه ی خانوادگی دیابت در بستگان درجه اول . 3

زنان با سابقه ی دیابت بارداری. 4

پس این خانم باالی 60 سال و دارای BMI کمتر از 35 رو با تشخیص پره دیابت، تحت 

رژیم غذایی و ورزشی قرار میدیم، ریسک بیماری قلبی رو چک می کنیم و هر سال هم از 

نظر دیابت بررسیش می کنیم.

 جدول جمع بندی پایین خیر دنیا و آخرتت توشه

غربالگری دیابت

قند ناشتای پالسما )FPG( یا HbA1C رو به عنوان تست غربالگری دیابت نوع دو، میشه 
استفاده کرد. این دو معیار در تشخیص افراد بدون عالمت از همه قابل اعتمادتره. یادت باشه 
به صورت روتین از تست OGTT در غربالگری استفاده نمیشه و بیشتر در دوران حاملگی 

کاربرد داره.

دیابتپره دیابتنرمال

FBG≥100100 -125 ≤ 126 تست در شرایط نبود هایپرگالیسمی شدید 💉
و عالئمش، تکرار شود. HbA1C≥ %5,6%5,7 -6,4≤ %6,5

2HPP≥140140 -199≤ 200 یا بعد غذا

قند راندوم یا 
--تصادفی

≤ 200
+

عالئم کالسیک هایپرگالیسمی 

3 خانم 42 ساله ای طی 2 بار با آزمایشات مربوط به قند 

خون مراجعه کرده است. آزمایشات به شرح زیر است:

FBS=117 و BS=184 )دو ساعت بعد از ۷۵ گرم گلوکز(

تشخیص کدام است؟  )پره انترنی شهریور ۹۶ - قطبی( 
 Impaired Fasting Glucose (IFG)  الف

 Impaired Glucose Tolerance (IGT)  ب

 IFG+IGT ج

Diabetes mellitus د

34سؤال
الفجپاسخ

4 در خانم ۶۵ ساله ای با:

پیشگیری  برای   BMI=32 و FPG=115, HgbA1c=6%

بجز:  می شود  توصیه  زیر  موارد  کلیه ی  دیابت  ایجاد  از 

)پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی( 
الف شروع درمان دارویی با متفورمین 

ب توصیه به رعایت رژیم غذایی وکاهش وزن

ج اسکرینینگ برای بیماری قلبی- عروقی

د توصیه به افزایش فعالیت بدنی منظم
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پاسخ تمام افراد باالی 45 سال هر سه سال و افراد بدون عالمت چاقی )BMI باالی 25( 

که یکی از ریسک فاکتورهای زیر رو هم دارن از سن پایین تر باید از نظر دیابت غربالگری 
 .بشن

ریسک فاکتورهای دیابت تیپ 2

�� سابقه ی خانوادگی دیابت تیپ 2 در والدین یا خواهر-برادر

�� تحرک فیزیکی کم

≥ محدوده ی 25- 23( BMI( چاقی یا اضافه وزن 💎

�� نژاد یا قومیت )بومیان آمریکایی و ...(

)GDM( سابقه ی دیابت بارداری 💎

�� فشارخون باال )≥ 140/90(

�� سابقه ی بیماری قلبی عروقی

250 mg/dl35 و یا تری گلیسرید باالی mg/dl کمتر HDL کلسترول 💎

�� بیماری تخمدان پلی کیستیک )PCOD( یا آکانتوزیس نیگریکانس

انواع دیابت

دیابت انواع مختلفی داره، مثل تیپ 1 و 2، نوع مودی و دیابت بارداری.

پاسخ �� دیابت تیپ یک

مجموعه ای از فاکتورهای ژنتیک، محیطی و ایمونولوژیک باعث تخریب وابسته به ایمنی 
سلول های بتای پانکراس و کمبود انسولین و در نهایت دیابت تیپ یک میشن. 

�� تأثیر ژنتیک در دیابت تیپ یک این شکلیه: نرخ بروز بیماری در دو قلوهای همسان 
60-40% ، در صورت ابتالی والدین 9-1% و در صورت ابتالی خواهر یا برادر 7-6%  است. 

موثرترین ژن  در بروز آن HLA DR3/ DR 4 است.
از فاکتورهای محیطی مؤثر میشه به ویروس ها )کوکساکی ویروس، سایتومگالوویروس، 
کمبود  اوره،  نیتروز  ترکیب های  گاو،  شیر  پروتئین  انتروویروس(،  و  مادرزادی  سرخجه ی 

ویتامین D و توکسین های محیطی اشاره کرد.
پاسخ از فاکتورهای ایمونولوژیک میشه به اتوآنتی بادی هایی مثل آنتی بادی ضد سلول های 

جزیره )ICA( اشاره کرد که شناسایی انواعش مثل GAD می تونه تو افتراق دیابت تیپ 
یک از دو یا شناسایی افراد مستعد دیابت تیپ یک کمک  کنه.

دیابت تیپ یک به خاطر خاصیتش با یک سری بیماری های اتوایمیون دیگه مثل تیروئید 
۵۶۷سؤالاتوایمیون، نارسایی آدرنال، آنمی پرنیشیوز، ویتیلیگو و سلیاک همراهی داره.

جالفدپاسخ

۵ بیماریابی برای دیابت نوع دو در شرایط زیر در سن 

آذر  بجز    :   )پره انترنی  می گیرد،   انجام  سال   4۵ از   کم تر 

۹۸- میان دوره کشوری(  

الف خانم 3۵ ساله ای با BMI=30 و مادر دیابتی

ب خانم 21 ساله ای با  BMI=27 و سابقه ی GDM در 

2 سال قبل 

ج   آقای 42 ساله ای با BMI=28 و CABG در 2 سال قبل

LDL>190 و BMI=28  د   آقای 4۰ ساله ای با

۶ ابتال به کدام عفونت  کم تر از سایر گزینه ها ریسک 

دیابت را به همراه دارد؟ )پره انترنی تیر ۹۷- میان دوره ی 

کشوری( 

الف ابشتین بار ویروس 

ب سایتومگالوویروس

ج سرخجه مادرزادی

د کوکساکی ویروس

۷ در تعیین نوع دیابت در فرد مبتال به دیابت کدامیک 

است؟  یک  نوع  دیابت  تشخیص  نفع  به  زیر  موارد  از 

)پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی( 

الف سابقه ی ابتال به فشار خون باال

ب وجود دیس لیپیدمی همراه

ج وجود ویتلیگو در معاینه ی فیزیکی 

ــهد سابقه ی ابتالء به PCO در فرد
ــان
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در دیابت تیپ یک، پس از مدتی ممکنه پدیده honey moon یا ماه عسل رو ببینیم، یعنی 
بیمار قند خونش، با دوز پایین انسولین  و یا حتی بدون انسولین هم کنترله.

پاسخ �� دیابت تیپ دو

در دیابت تیپ دو ژنتیک عامل مهمیه، در حدی که اگر هم پدر و هم مادر یک فرد بهش 
مبتال باشن، احتمال ابتال به دیابت به 70% می رسه، یا تو دوقلوها به حدود %70-90.

پاسخ پاتوژنز دیابت تیپ دو بیشتر بر پایه ی مقاومت به انسولین و ترشح نامناسب انسولین 

شکل گرفته که این مقاومت به انسولین بیشتر از همه در عضالت اسکلتی و به علت کاهش 
گیرنده های انسولینی و فعالیت تیروزین  کینازیشونه. همچنین در پاتوژنز این بیماری تولید 

بیش از حد گلوکز در بدن و متابولیسم غیر طبیعی چربی ها نیز نقش دارد.
�� در دیابت تیپ دو افزایش گلوکز پالسمای ناشتا )FPG( و قند دوساعته ی بعد غذا به 
ترتیب تقصیر افزایش تولید نابجای گلوکز در کبد و کاهش مصرف گلوکز محیطی )عضله 
و ...( است. فعالیت سلول های غیروابسته به انسولین مثل مغز در دیابت تیپ دو تغییری 

نمی کنه. پس با رد گزینه، جواب ب میشه.
�� شیوع هر دو تیپ دیابت در حال افزایشه؛ تیپ یک دلیلش نامعلومه ولی تیپ دو با 
سرعت بیشتری به علت افزایش چاقی )مخصوصا چاقی مرکزی(، بی تحرکی و صنعتی شدن 
کشورها و شیوه ی زندگی داره زیاد میشه. چاقی )افزایش آدیپوکین و کاهش آدیپونکتین(، 
تغذیه بد، عدم فعالیت فیزیکی، وزن پایین و یا باال حین تولد و داشتن مادری که سابقه ی 

ابتال به GDM داره، از ریسک فاکتورهای این بیماریه.

)MODY;Maturity onset diabetes of the young( پاسخ �� دیابت مودی

نوع خاصی از دیابت است که فنوتیپی شبیه به دیابت تیپ یک داره و با ویژگی های زیر همراهه:

 وراثت اتوزوم غالب؛ تو مردای خانواده مثل پسر، پدر، عمو و ... باید ردی از دیابت رو ببینیم.

 هایپرگالیسمی در سن پایین )کمتر از 25 سال، حتی در دوره ی نوزادی(.

 اختالل ترشح انسولین، پس منفی بودن سابقه ی خانوادگی دیابت تو این آقای 30 

ساله، مودی رو برامون رد می کنه.

�� برای این بیماران باید سولفونیل اوره شروع کنیم؛ اگر جواب ندادن از انسولین استفاده 

می کنیم.

 )GDM: Gestational DM( پاسخ �� دیابت بارداری

گلوکز  تو عمرش  بار  اولین  برای  بارداری  یا سوم  دوم  ماهه ی  در سه  بارداری  مادر  اگر 
پالسمای ناشتای 92 یا بیشتر و یا تست تحمل گلوکز خوراکی مختل داشت، بهش برچسب 
دیابت بارداری )GDM( می زنیم. حاال اگر همین مادر در سه ماهه ی اول بارداری کرایتریای 
دیابت رو پر می کرد، مثل این مادر 28 ساله دیگه تشخیص دیابت بارداری نیست، بلکه 

همون دیابت عادیه که اینجا overt یا آشکار صداش می کنن! 

۸۹1۰11سؤال
بالفبدپاسخ

دارد، شانس  نوع 2  دیابتی  مادر  و  پدر  که  ۸ کودکی 

)پره انترنی  است؟  چقدر   2 نوع  دیابت  به  وی  ابتالی 

شهریور ۹۷- قطبی( 
الف %1۰

ب %2۰

ج %4۰  

د %۷۰

جمله  کدام   2 تیپ  دیابت  پاتوفیزیولوژی  مورد  در   ۹

صحیح نیست؟  )پره انترنی شهریور   ۹۵ - قطبی( 
مصرف  از  پس  خون  گلوکز  افزایش  عمده  علت  الف 

غذا در دیابت تیپ 2 کاهش مصرف گلوکز در عضالت 
اسکلتی به دلیل مقاومت به اثر انسولین است. 

عملکرد  پارادوکس  طور  به  مزمن  هیپرگلیسمی  ب 

به  منجر  و  نموده  مختل  را  پانکراس  جزایر  سلول های 
تشدید هیپرگلیسمی می شود. 

تیپ 2  دیابت  انسولین در  به  مقاومت  اصلی  ج علت 

تیروزین  فعالیت  و  انسولین  گیرنده های  تعداد  کاهش 
کینازی در عضالت اسکلتی است. 

د برداشت گلوکز در برخی نسوج مثل مغز، وابسته به 

انسولین نیست و در دیابت تیپ 2 آسیب نمی بیند. 

و  پلی دیپسی  و  پلی اوری  با  ساله ای   3۰ آقای   1۰

BS=250 mg/dl مراجعه کرده است. نظر به منفی بودن 

از  کدامیک  ایشان،  والدین  در  قندی  دیابت  سابقه ی 
او نامحتمل است؟ )پره انترنی  انواع دیابت قندی برای 

اسفند ۹۷- قطبی(
Maturity- onset diabetes of the young الف

Latent autoimmune diabetes of the adults ب

Type I diabetes ج

Type II diabetes د

در  که  هفته   4 حاملگی  با  ساله ای   2۸ خانم  بیمار   11

دارد.   HbA1C=7.5% و FBS=126 انجام شده  آزمایشات 
در مورد این بیمار کدام گزینه صحیح است؟ )پره انترنی 

آبان ۹۶- میان دوره ی کشوری( 
الف GDM– شروع رژیم غذایی 

ب DM- شروع انسولین 

FBS ج تکرار

ــهد GDM- شروع انسولین 
ــان
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انسولینه.  فقط  مناسب،  غذایی  رژیم  از  بعد  بارداری  تو  دیابتی  نوع  هر  انتخابی  درمان 
مادرای مبتال به GDM بعد از زایمان معمواًل به صورت کامل درمان میشن ولی ممکنه 
توی 20-10 سال آینده به احتمال 60- 35% به دیابت تیپ دو مبتال بشن. به همین علت 
 DM باید حداقل هر 3 سال یکبار از نظر دیابت، غربالگری بشن. بچه هاشون هم ریسک

و سندرم متابولیک باالتری نسبت به بقیه دارن.

پاسخ �� دیابت ناشی از استروئید

با ایجاد  از mg 5( داروهای گلوکوکورتیکوئید  با دوز باال )بیشتر  مصرف طوالنی مدت و 
تغییرات زیر، می تواند باعث هایپرگالیسمی یا تشدید دیابت شود:

افزایش مقاومت به انسولین. 1
کاهش مصرف گلوکز. 2
افزایش تولید گلوکز کبدی. 3
اختالل در ترشح انسولین. 4

این حالت معمواًل قابل برگشته. برای درمان از متفورمین و سولفونیل اوره و در صورت 

FPG<200 از انسولین، کمک می گیریم.

پاسخ درمان دیابت

بعد از تشخیص دیابت، باید درمانش کنیم. حاال اصاًل می دونی اهداف درمان دیابت چیاست؟! 

تو  و چربی  فشار  کنترل  دیابته؛ پس  درمان  اصلی  قندی، هدف  فاکتورهای  کنترل  خب 
درجه ی اهمیت دوم قرار دارند، که تازه قباًل حفظ LDL کلسترول زیر 100 هم یکی از 
مهم تریناش بود، که جناب هاریسون جدیداً کمی ُتُپل و پرفشار انگار می پسنده و به کل 

اهداف غیرقندی رو حذف کرده��.

☑ اهداف قندی

بیماران بزرگسال و 

غیر باردار
High Risk بیماران مسن و

HbA1C%7 کمتر از 8%کمتر از
بین 90 تا140بین 80 تا130قند ناشتا یا قبل غذا

کمتر از 200کمتر از 180قند بعد از غذا
⛔ اهداف غیرقندی = از جدول هاریسون حذف شده!

اهداف چربی طوراهداف فشاری

کمتر از 140/90

�� تری گلیسیرید کمتر از 150

�� HDL بیشتر از 40 در مردان 

و بیشتر از 50 در زنان

با  درمان  تحت  واسکولیت  علت  به  ساله ای  خانم 2۷   12

پردنیزولون ۶۰ میلی گرم روزانه قرار می گیرد. یک ماه بعد 
با افزایش قند خون  (FBS=180mg/dl)  در دو نوبت به شما 
ارجاع داده می شود. کدامیک از مکانیسم های زیر در افزایش 
دخیل  گلوکوکورتیکوئید  مصرف  از  ناشی  بیمار  خون  قند 

نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی( 
الف اختالل ترشح انسولین

ب افزایش ترشح اینکرتین 

ج افزایش تولید کبدی گلوکز

د افزایش مقاومت به انسولین

با  درمان  تحت   /2 نوع  دیابت  با  ساله   42 آقای   13

متفورمین، گلی کالزید و آتورواستاتین/ بدون بیماری قبلی 

 FPG=120,HbA1C=6.9%, آزمایشات:  و   BP=145/95  /

TG=140, Cholesterol=170, LDL=82, HDL=60

دیابت  در  درمانی  اهداف  به  رسیدن  جهت  اقدام  کدام 

صحیح است؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- مشترک کشوری(
الف شروع آسپرین   

ب افزایش دوز داروهای دیابت

ج افزایش دوز آتورواستاتین

د شروع لوزارتان
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رو  مریض  سه ماهه ی  قند  از  برآوردی   ،HbA1C یا  گلیکوزیله  هموگلوبین   👊 پاسخ 

نشون میده. پس اگر مریض تحت کنترل نباشه باید هر سه ماه و اگر تحت کنترل باشه 

هر شش ماه چکش کنیم. برای اکثریت، هدف اینه که HbA1C با درمان بیاد زیر بین 

7%، ولی ممکنه در شرایطی هدفمون رو کمتر یا بیشتر تنظیم کنیم:

 کمتر از  %6,5 در بیمار جوون دیابتیک تیپ یک و بارداری.

 بین 7,5 تا  8 در بیماری که مراقبت خوب یا حواس درست درمون ندارن، مثل 

افراد مبتال به فراموشی یا عقب مانده ی ذهنی.

 کمتر از حدود   %8 در افراد خیلی بچه یا خیلی پیر یا افراد با بیماری های مزمن 

یا لب گور )End stage(! پس دال شد.

�� یادت باشه، HbA1C تو این چهار حالت چندان قابل اطمینان نیست:

1 . African-american افراد 

 نارسایی کلیه. 2

 بارداری. 3

 موارد هماتولوژیک مانند رتیکولوسیتوز، تزریق خون، آنمی و یا هموگلوبینوپاتی.. 4

�� هدف فشار خون در بیمار دیابتی، زیر 140/90 است، مگر در بیمار با ریسک فاکتورهای 

قلبی عروقی و جوانان که هدف روی کمتر از 130/80 تنظیم میشه.

پاسخ برنامه ی درمانی دیابت بر اساس نوعش و ویژگی های بیمار تعیین میشه:

 دیابت در بارداری  انسولین تزریقی

 دیابت تیپ یک  انسولین تزریقی )به همراه رعایت رژیم غذایی و ورزش(

 دیابت تیپ دو  رژیم غذایی + ورزش + داروی کاهنده ی قند خون، فشار و چربی 

😏

حاال بین این همه داروی مربوط به دیابت با اسمای جینگول، با چی درمان رو شروع کنیم؟

انتخاب  بهترین  که  میده  جواب  معمواًل  خوراکی  داروی     250 از  کمتر   FPG  

متفورمینه، مگر اینکه ممنوعیت مصرف داشته باشه که بعداً میگیم.

FPG  بیشتر از  250 انسولین تزریقی.

خب بریم سر داروهای دیابت؛ سعی کن از هر دسته، حداقل اسم یکی رو با خوراکی یا 

تزریقی بودنش رو یاد بگیری عمو جون ��

�� تزریقی�� خوراکی

1. بی گوانید  متفورمین

2. محرک انسولین سولفونیل اوره ای  گلی بن کالمید

3. محرک انسولین غیرسولفونیل اوره ای  رپاگلینید

4. مهارکننده ی آلفاگلوکوزیداز  آکاربوز

5. تیازولیدین دیون  پیوگلیتازون

6. مهار کننده ی دی پپتیدیل پپتیداز  )DPPIV( 4 سیتاگلیپتین

7. مهارکننده های هم انتقالی سدیم و گلوکز  )SGLT2( 2 امپاگلیفلوزین

1. انسولین

2. آگونیست گیرنده  ی  GLP-1 اگزنتاید

3. آگونیست آمیلین  پرآملینتاید

1۵ بیمار آقای ۵4 ساله ای که پدر وی نیز دیابتی بوده 

وی  آزمایشات  است.  کرده  مراجعه  بررسی  برای  است، 
  FBS=148 & 175 mg/dl طی دو بار در یک ماه گذشته
بوده است. بهترین اقدام بعدی برای بیمار، کدام است؟ 
 )پره انترنی شهریور ۹۶- مشترک کشوری و اسفند   ۹۵- 

قطبی( 
شروع  و  غذایی  رژیم  ورزش،  رعایت  به  توصیه  الف 

متفورمین 
هدف  با  غذایی  رژیم  و  ورزش  رعایت  به  توصیه  ب 

کاهش وزن
میلی گرم،  دوز ۵۰۰  با  متفورمین  به شروع  توصیه  ج 

دو بار در روز
د توصیه به رعایت ورزش، رژیم غذایی و در صورت 

عدم کنترل شروع متفورمین

14 مقادیر HbA1C مطلوب در پیگیری بیماران دیابتی در 

کدام مورد مناسب نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۶- قطبی(

< %۷-۵. ۶ در پسر 1۵ ساله دیابت تیپ 1  HbA1C الف

و هیپوتیروئیدیسم

< %۷ در خانم 4۵ ساله دیابت تیپ 2 HbA1C ب

< %۸ در آقای ۶۸ ساله دیابت تیپ 2 و  HbA1C ج

رتینوپاتی پرولیفراتیو

< %۷ در آقای 4۸ ساله دیابت تیپ 2 و  HbA1C د

 ESRD
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رو  مریض  سه ماهه ی  قند  از  برآوردی   ،HbA1C یا  گلیکوزیله  هموگلوبین   👊 پاسخ 

نشون میده. پس اگر مریض تحت کنترل نباشه باید هر سه ماه و اگر تحت کنترل باشه 

هر شش ماه چکش کنیم. برای اکثریت، هدف اینه که HbA1C با درمان بیاد زیر بین 

7%، ولی ممکنه در شرایطی هدفمون رو کمتر یا بیشتر تنظیم کنیم:

 کمتر از  %6,5 در بیمار جوون دیابتیک تیپ یک و بارداری.

 بین 7,5 تا  8 در بیماری که مراقبت خوب یا حواس درست درمون ندارن، مثل 

افراد مبتال به فراموشی یا عقب مانده ی ذهنی.

 کمتر از حدود   %8 در افراد خیلی بچه یا خیلی پیر یا افراد با بیماری های مزمن 

یا لب گور )End stage(! پس دال شد.

�� یادت باشه، HbA1C تو این چهار حالت چندان قابل اطمینان نیست:

1 . African-american افراد 

 نارسایی کلیه. 2

 بارداری. 3

 موارد هماتولوژیک مانند رتیکولوسیتوز، تزریق خون، آنمی و یا هموگلوبینوپاتی.. 4

�� هدف فشار خون در بیمار دیابتی، زیر 140/90 است، مگر در بیمار با ریسک فاکتورهای 

قلبی عروقی و جوانان که هدف روی کمتر از 130/80 تنظیم میشه.

پاسخ برنامه ی درمانی دیابت بر اساس نوعش و ویژگی های بیمار تعیین میشه:

 دیابت در بارداری  انسولین تزریقی

 دیابت تیپ یک  انسولین تزریقی )به همراه رعایت رژیم غذایی و ورزش(

 دیابت تیپ دو  رژیم غذایی + ورزش + داروی کاهنده ی قند خون، فشار و چربی 

😏

حاال بین این همه داروی مربوط به دیابت با اسمای جینگول، با چی درمان رو شروع کنیم؟

انتخاب  بهترین  که  میده  جواب  معمواًل  خوراکی  داروی     250 از  کمتر   FPG  

متفورمینه، مگر اینکه ممنوعیت مصرف داشته باشه که بعداً میگیم.

FPG  بیشتر از  250 انسولین تزریقی.

خب بریم سر داروهای دیابت؛ سعی کن از هر دسته، حداقل اسم یکی رو با خوراکی یا 

تزریقی بودنش رو یاد بگیری عمو جون ��

�� تزریقی�� خوراکی

1. بی گوانید  متفورمین

2. محرک انسولین سولفونیل اوره ای  گلی بن کالمید

3. محرک انسولین غیرسولفونیل اوره ای  رپاگلینید

4. مهارکننده ی آلفاگلوکوزیداز  آکاربوز

5. تیازولیدین دیون  پیوگلیتازون

6. مهار کننده ی دی پپتیدیل پپتیداز  )DPPIV( 4 سیتاگلیپتین

7. مهارکننده های هم انتقالی سدیم و گلوکز  )SGLT2( 2 امپاگلیفلوزین

1. انسولین

2. آگونیست گیرنده  ی  GLP-1 اگزنتاید

3. آگونیست آمیلین  پرآملینتاید

حاال فرض کن تصمیم گرفتی درمان رو با داروی متفورمین شروع کنی، ازش چی می دونی؟!

پاسخ بی گوانید 

متفورمین تولید گلوکز کبدی رو کم و مصرف محیطیش رو زیاد می کنه و هفت ویژگی 

جذاب داره:

FPG 2- کاهش  HbA1C 1- کاهش

4- بهبود پروفایل چربی 3- افزایش حساسیت به انسولین و کاهش سطح آن 

6- نداشتن هایپوگالیسمی 5- کاهش وزن 

مصرف  در  ماکروواسکوالر(  عوارض  کلی  طور  )به  عروقی  قلبی-  حوادث  کاهش   -7

درازمدت

قرص متفورمین 500 میلی گرمیه که از روزی یک یا دوتا قبل غذا شروع می کنیم و بعد 

چند هفته به روزی 2000 میلی گرم )حداکثر دوز روزانه( می رسونیمش؛ ممنوعیت مصرف 

متفورمین چیاس؟

)GFR > 45( 2- نارسایی کلیوی 1- نارسایی قلبی 

4- اسیدوز از هر نوع 3- بیماری کبدی 

6- بیمار بستری در بیمارستان 5- هیپوکسی شدید 

7- مصرف ماده ی کنتراست مثاًل بیمار کاندید CT – آنژیوگرافی

�� عوارض متفورمین  عوارض گوارشی مانند اسهال، کاهش ویتامین B12، طعم 

فلزی دهان، تهوع و بی اشتهایی. 

خب حاال این خانم چون FBS زیر 250 داره داروی خوراکی ای مثل متفورمین انتخاب 

1۶سؤالاولمونه. 
بپاسخ

1۶ خانم 4۵ ساله مبتال به کووید خفیف، قند ناشتا 1۶۰ 

و 1۵۵ و % Hb A1C:۷.2 دارد. جهت درمان کدام دارو را 

انتخاب می کنید؟   )پره انترنی دی ۹۹- کشوری(  
الف رپاگلینید 

ب متفورمین

ج انسولین

د امپاگلیفلوزین
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پاسخ �� متفورمین رو تا زمانی که دیابت کنترل بشه یا به حداکثر دوزش )دو هزار( برسه، 

ادامه  میدیم و سه ماه بعد HbA1C رو چک می کنیم، اگر کنترل نشد یک داروی دیگه 

اضافه  می کنیم، باز A1C رو چک  می کنیم اگر بازم کنترل نشد، دو راه داریم: 1- داروی 

سوم رو اضافه کنیم، یا 2- داروی دوم رو قطع کنیم و بیمار رو تحت رژیم »متفورمین + 

انسولین« قرار بدیم. حاال بیا بهت اسمارت تست زدن یاد بدم ��. آقای راننده ی دیابتی 

با شکایت عدم کنترل دیابت روی درمان تک دارویی متفورمین با دوز نزدیک حداکثری 

)1500( اومده؛ شرایط منع مصرف متفورمین و نارسایی کلیه نداره؛ پس الزم نیست دارو رو 

عوض کنیم )ب پَر!(. از طرفی حداکثر دوز مجاز متفورمین دوهزاره، نه بیشتر )پس دالم پَر(. 

طبق نقشه ی راهی که بهت گفتم هنوز نوبت انسولین نرسیده و باید یه داروی دوم بهش 

اضافه کنی؛ فقط گزینه ی جیم این حالت رو داره ��

پاسخ �� داروهای محرک ترشح انسولین 

این داروها با یکی از این دو مکانیسم ترشح انسولین رو زیاد می کنن:

 محرک کانال پتاسیمی )سولفونیل اوره یا غیرسولفونیل اوره(

داروهای  و   ... و  گلی کالزید  گلی بن کالمید،  گلی بوراید،  مثل  سولفونیل اوره ای  داروهای 

غیرسولفونیل اوره ای مثل هرچی گلینیده )رپاگلینید(. این داروها را باید همزمان با مصرف 

غذا، خورد. هر دو گروه عالوه بر کنترل قند ناشتا، خیلی خوب می تونن قند بعد غذا رو کنترل 

کنن. هردو در نارسایی کبد و کلیه ممنوعیت دارن )به جز رپاگلینید( و با عوارضی مثل افزایش 

وزن و هایپوگالیسمی همراهن. 

پاسخ �� هایپوگالیسمی با عالئمی مثل تاکی کاردی، تعریق و افت هوشیاری همراهه. 

کاًل هر دارویی که انسولین رو زیاد کنه، احتمال هایپوگالیسمی رو باال می بره؛ گلینیدها 

هایپوگالیسمی رو کمتر و آگونیست های GLP-1 و مهارکننده  های DPPIV هم اصاًل 

نشونش نمیدن. در کل سه دسته دارویی احتمال باالی هایپوگالیسمی دارند: 

 انسولین. 1

  آمیلین. 2

داروهای محرک کانال پتاسیم چه از نوع سولفونیل اوره مثل گلی بن کالمید و چه از نوع . 3

غیرسولفونیل اوره ای مثل گلینیددارها.

اغلب سولفونیل اوره ها در کبد متابولیزه و از راه کلیه دفع می شوند. برخی از سولفونیل اوره ها 

آلفاگلوکوزیداز، فلوکونازول و  الکل، وارفارین، آسپیرین، مهارکننده های  با داروهایی نظیر 

کتوکونازول، تداخل دارند.

1۷ مرد ۶2 ساله، راننده اتوبوس بین شهری که اخیراً در 

غربالگری شغلی متوجه بیماری دیابت شده است، جهت 
حاضر  حال  در  می کند.  مراجعه  شما  به  درمان  پیگیری 
در  می کند.  دریافت  متفورمین  میلی گرم   1۵۰۰ روزانه 
بررسی FBS=168, Cr=0. 9, HbA1c=8.7% دارد. توصیه ی 
اسفند  این مرحله چیست؟   )پره انترنی  برای وی در  شما 

  ۹۵- قطبی( 
الف افزودن انسولین به درمان فعلی 

ب جایگزینی متفورمین با گلی کالزید

ج اضافه کردن پیوگلیتازون 

د افزایش دوز متفورمین به 2۵۰۰ میلی گرم 

1۸ بیمار دیابتی با افت سطح هشیاری بستری شده است. 

در معاینه تاکی کارد است و تعریق سرد دارد. کدام دارو 

به عنوان علت عالئم بیمار  کم تر مطرح است؟  )پره انترنی 

شهریور ۹4- قطبی(

NPH الف انسولین

ب انسولین گالرژین 

ج گلی بن کالمید

د ریپاگلیناید 

1۹ آقای ۶3 ساله و شکایت عدم کنترل قند خون/ سابقه 

دیابت تیپ دو/ از ۵ سال قبل تحت درمان با متفورمین 

از  کدام یک  کردن  اضافه  روزانه/  میلی گرم   1۰۰۰

داروهای زیر خطر هایپوگلیسمی بیشتری دارد؟  )پره انترنی 

اسفند ۹۹- کشوری(

الف  سیتاگلیپتین 

ب رپاگلینید  

ج امپاگلیفلوزین 

د پیوگلیتازون

1۷1۸1۹سؤال
ــهبدجپاسخ
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 آگونیست گیرنده ی پپتید شبه گلوکاگونی )GLP-1 آگونیست( یا اینکرتین

پاسخ GLP-1 آگونیست  ها یا اینکرتین مثل اگزنتاید و لیراگلوتاید )تایدها( شش ویژگی 

زیر رو دارن:

افزایش ترشح انسولین. 1

سرکوب گلوکاگون بعد غذا . 2

کاهش تخلیه ی معده. 3

سیری زودرس. 4

5 .  HbA1C کاهش وزن و

نداشتن هایپوگالیسمی. 6

کاهش حوادث قلبی- عروقی. 7

تجویز تایدها در شرایط زیر ممنوعه:

بیماری های کلیه. 1

کانسر مدوالری تیروئید. 2

همراه با داروهای کاهنده ی حرکت گوارشی. 3

بیماری پانکراس. 4

�� لیراگلوتاید برای درمان چاقی هم استفاده شده و دو نوع دارد: نوع کوتاه اثر، قند بعد غذا 

و نوع طوالنی اثر، قند ناشتا و بعد غذا را کنترل می کند.

)DPP-IV( 4 پاسخ �� مهار کننده ی دی پپتیدیل پپتیداز

این دسته اثر GLP-1 رو تسهیل می کنه، سطح انسولین رو باال و سطح گلوکاگون رو پایین 

می بره، بدون اینکه افزایش وزن یا هایپوگالیسمی بده. بیشتر اثرش هم روی قند بعد از 

غذاست. این داروها مثل سیتاگلیپتین در نارسایی کلیه ممنوعیت ندارن، ولی باید دوزشون 

کم بشه. این داروها عوارضی مثل آنژیو ادم و کهیر دارند.

پاسخ مهارکننده ی آلفاگلوکوزیداز )آکاربوز(

رو  تأثیر  بیشترین  دیابت،  ضد  داروهای  تمام  بین  گلوکز،  روده ای  جذب  کاهش  با  آکاربوز 

اثر داروهای  نداره.   HbA1C تأثیر زیادی روی این وجود  با  بعد غذا داره.  روی کاهش قند 

سولفونیل اوره و در نتیجه احتمااًل، هایپوگالیسمی رو زیاد می کنه. اسهال، نفخ و اتساع شکم از 

عوارض این دارو است. این گروه، تنها داروی خوراکی قابل استفاده در دیابت نوع یک است. 

2۰2122سؤالممنوعیت مصرف آکاربوز چیاست؟
الفالفدپاسخ

را  فیزیولوژیک  اثر  کدام   )incretins(  اینکرتین ها  2۰

ندارد؟   )پره انترنی اسفند   ۹۵- قطبی( 

الف افزایش سیری 

ب افزایش سطح انسولین 

ج کاهش تخلیه ی معده 

د افزایش سطح گلوکاگون 

 DPPIV inhibitors مورد  در  زیر  موارد  از  کدامیک   21

صحیح است؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- قطبی( 

الف در نارسایی کلیوی نیاز به dose adjustment دارد. 

ب موجب افزایش وزن می شود. 

ج موجب hypoglycemia می شود. 

د در کاهش قند خون های بعد از غذا مؤثر نیست. 

صحیح  آکاربوز  مورد  در  زیر  جمالت  از  کدامیک   22

نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطبی( 
الف مصرف همزمان با گلی بن کالمید، باعث کاهش سطح 

سرمی گلی بن کالمید می شود. 

ب مصرف آکاربوز در حضور Cr>2mg/dl ممنوع است. 

ج در بیمار مبتال به بیماری التهابی روده توصیه نمی شود. 

د در صورت افت قند خون حین مصرف دارو، استفاده 

ــهاز کربوهیدرات کمپلکس مؤثر نیست. 
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نارسایی کلیه )2 < کراتینین سرم(. 1

نارسایی کبد. 2

بیماری التهابی روده )کرون و کولیت اولسروز(. 3

گاستروپارزی. 4

مصرف داروهای آنتی اسید و رزین های اسید صفراوی. 5
�� اگر بیمار روی این دارو دچار هایپوگالیسمی شد، بهش قند ساده بده؛ چون جذب و 

تجزیه ی کربوهیدارت پیچیده سخت تره.

پاسخ �� تیازولیدین دیون

به  مقاومت   PPAR-ð گیرنده ی  روی  اثر  با  پیوگلیتازون  مثل  تیازولیدین دیون  داروهای 
انسولین رو کم می کنه و همینطور باعث کاهش چربی کبد، افزایش ذخیره ی چربی و تغییر 

توزیع آن از تنه به نواحی محیطی میشه. چه عوارضی داره؟
چاقی. 1
نارسایی قلبی. 2

ادم محیطی. 3

ادم ماکوالی چشم. 4

شکستگی استخوانی. 5

احتمال آسیب کبدی. 6

بیماری کبدی، کلیوی و نارسایی قلبی )درجه ی III و بیشتر( کنترااندیکاسیون قطعی امثال 

پیوگلیتازون هستن، اگر بقیه ی عوارض هم دیدیم بهتره دارو رو تغییر بدیم.

�� این داروها برای بیمارای الغر مناسبه؛ چون با احتباس آب و نمک در بدن باعث افزایش 

وزن می شوند.

)SGLT2( 2 پاسخ �� مهارکننده های هم انتقالی سدیم و گلوکز

این داروها مثل امپاگلیفلوزین و کاناگلیفلوزین، باعث افزایش دفع گلوکز از طریق ادرار، 

کاهش وزن، حوادث قلبی- عروقی و فشارخون می شوند ولی روی مقاومت به انسولین اثری 

ندارند. از عوارض آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش بروز عفونت ادراری تناسلی. 1

دهیدراتاسیون. 2

تشدید هایپرکالمی. 3

DKA یوگالیسمیک. 4

این دارو در نارسایی کلیه متوسط و باالتر ممنوع است ولی در موارد خفیف می توان تجویز کرد.
2324سؤال
جالفپاسخ

23 خانم ۵۷ ساله ی دیابتی/ تحت درمان با پیوگلیتازون، 

متفورمین، امپاگلیفلوزین و لوزارتان HbA1C=۵.۷ %/2 و 

فانکشن کبد و کلیه نرمال/ کمردرد و سابقه ی منوپوز در 

فقرات /  ستون  استئوپروز  دانسیتومتری:  در  سالگی/   4۰

شهریور  )پره انترنی  می کنید؟  جایگزین  را  داروی  کدام 

۹۸- مشترک کشوری(

الف پیوگلیتازون

ب متفورمین

ج لوزارتان

د امپاگلیفلوزین 

مصرف  عوارض  از  زیر  گزینه های  از  کدامیک   24

می باشد؟  دیابت  درمان  در   SGLT2 مهارکننده های 

  )پره انترنی آذر ۹۸- مشترک کشوری(

الف افزایش وزن

ب پانکراتیت حاد

ج عفونت ادراری

د هایپوگلیسمی شدید
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پاسخ �� انسولین

از هرچه بگذریم، سخن دوست خوش تر است. در چه شرایطی برای بیمار انسولین شروع 
می کنیم؟ )حاال یا به عنوان شروع درمان اولیه یا وسط کار(

دیابت نوع یک. 1
قند ناشتای باالی 250 و یا هایپرگالیسمی عالمت دار )دل درد و تهوع و ...(. 2
کاهش وزن شدید اخیر یا جثه ی الغرمردنی. 3
بیماری زمینه ای کبدی و کلیوی. 4
بیمار بستری. 5
بیماری که توانایی خوردن ندارد.. 6
در صورت عدم کنترل با داروهای دیگر. 7

پس برای این آقای 60 ساله دیابتیک با کاهش وزن شدید و قند ناشتای باالی 250 با وجود 
درمان دو دارویی، باید انسولین شروع کنیم، اهداف کنترل دیابت رو هم که اگر یادت نیست 

بدو برو بخون ��
 ،NPH( طوالنی اثر  یا  بازال  انسولین  ترکیب  از  باید  یک  نوع  دیابت  کنترل  برای   👊
گالرژین، دگلودک و دتمیر( و کوتاه اثر )رگوالر، لیسپرو، آسپارات وگلولیزین( مشابه سیکل 
بدن استفاده کنیم. بیمار چهار نوبت انسولین میزنه؛ طوالنی اثر )NPH( صبح و شب و 
کوتا ه اثر )رگوالر( صبح و عصر و چهار نوبت هم قندش رو چک می کنه، که باید بر اساس 

اون دوز انسولیناش رو تنظیم کنه. هر انسولینی رو کدوم قند اثر میذاره؟
 طوالنی اثر شب  قند ناشتای صبح 

 کوتاه اثر صبح  قند قبل نهار 
 طوالنی اثر صبح  قند قبل شام )همون عصر خودمون( 

 کوتاه اثر عصر  قند قبل از خواب
�� بهترین روش کنترل قند خون در بیمار بستری که تو ICU بستری نیست و خیلیم 

بدحال نیست، روش تجویز بازال )طوالنی اثر( و پراندیال )کوتاه اثر( است.

�� انسولین های دگلودک، گالرژین و دتمیر را نباید با باقی انسولین ها ترکیب کرد.

پاسخ چندتا نکته بگیم و داروها رو جمع کنیم:

�� تو آدم چاق و تپلی )BMI > 25( چه داروهایی رو بدیم یا ندیم بهتره؟

 متفورمین، آگونیست GLP-1 )اگزنتاید و ...(، مهارکننده ی DPPIV )سیتاگلیپتین(، 

آگونیست آملین )پرآملنیتاید( و مهارکننده های هم انتقالی سدیم و گلوکز )امپاگلیفلوزین( 

وزن رو کم می کنن.

و   )... و  )گلی بن کالمید  سولفونیل اوره ای  انسولین  ترشح  محرک های  انسولین،   

2۵ آقایی ۶۰ ساله ای دیابتی از ۶ ماه قبل تحت  درمان 

گلی بن کالمید 2۰ میلی گرم در روز و متفورین 2 گرم در 

روز است. در آزمایشات اخیر موارد ذیل مشهود بوده اند:

TG: 400, LDL: 170, Cr: 1. 2, Hb: 16, FBS: 250,

2hpp: 540, HbA1c: 11% 

قابل ذکر است ایشان در سه ماه اخیر 1۰ کیلوگرم کاهش 

یک   از  بیش  را  باال  فشار خون  سابقه ی  و  داشته اند  وزن 

سال قبل ذکر می کنند. در حال حاضر فشار خون 1۵۰/۹۵ 

میلی متر جیوه است. اهداف درمانی شما جهت کنترل هر 

چه بهتر بیماری ایشان کدام است و کدام درمان را ارجح 

می دانید؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطبی( 

 Insulin شروع - FBS: 150 ،2hpp:180, BP˂130/80 الف

ب FBS: 110 ،2hpp:180, BP˂140/90- افزودن

 Thiazolidinedione به درمان 

 Insulin شروع- FBS: 100 ،2hpp:160, BP˂140/90 ج

د FBS: 120 ،2hpp:200, BP˂125/75-شروع آکاربوز 

و افزایش دوز داروهای قبلی بیمار

2۵2۶سؤال
ججپاسخ

2۶ خانم ۶۵ ساله ی دیابتی به شما مراجعه کرده است. او 

روزانه 1۵۰۰ میلی گرم متفورمین مصرف می کند. اما قند 

خون بیمار کنترل نیست. بیمار تنها زندگی می کند و از افت 

قند هراس دارد. در معاینه  BMI=33 است. 

است؟  کدام  درمان  دوم  خط  داروی  مناسب ترین 

)پره انترنی اسفند ۹۷- قطبی( 

الف گلی بن کالمید

ب رپاگلینید

ج سیتاگلیپتین 

ــهد پیوگلیتازون
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می کنن.  زیاد  رو  وزن  )پیوگلیتازون(  تیازولیدین دیون  و  )ریپاگلنید(  غیرسولفونیل اوره ای 
پس بهترین درمان جیمه.

پاسخ �� کدوم داروی ضد دیابت رو میشه تو نارسایی کلیه تجویز کرد؟

انسولین. 1

بی گوانیدها در GFR باالی 45. 2

مهارکننده ی DPPIV با تنظیم دوز. . 3

SGLT2 در نارسایی کلیه خفیف. 4

 رپاگلینید. 5
در این بیمار GFR چنده؟

�� کدوم داروها هایپوگالیسمی نمیدن؟ 
متفورمین. 1
تیازولیدین دیون. 2
3 . DPPIV مهارکننده ی
4 .GLP-1 آگونیست
مهارکننده ی آلفاگلوکوزیداز. 5
6 .SGLT2

�� کدوم داروها رو نمیشه در نارسایی قلبی تجویز کرد؟ 
متفورمین. 1
تیازولیدین دیون ها. 2

�� یادت باشه داروی انتخابی در بیماران مبتال به نارسایی قلب، مهارکننده SGLT2 مثل 

امپاگلیفلوزینه.

پاسخ ورزش و دیابت

بیمار دیابتی باید اصول زیر رو در ورزش رعایت کنه:
قند خون رو قبل، حین و بعد ورزش چک کن.. 1
اگر قند خون باالی 250 و یا کتون داشتیم، ورزش رو عقب بنداز.. 2
دوز انسولین رو قبل و بعد ورزش کم کن و در نواحی دارای فعالیت کمتر بزن.. 3
بکش . 4 خط  رو  سنگین  ورزش  دور  داشتی،  درمان نشده  پرولیفراتیو  رتینوپاتی  اگر 

)کنتراندیکاسیون نسبی ورزشه(.

اگر قند خون زیر 90 بود، کربوهیدرات بخور.. 5
2۷2۸سؤال
جالفپاسخ

2۷ آقای ۶۸ ساله ای دیابتی با وزن  kg 1۰۰ و سابقه ی 

و  هیپوگلیسمی  مکرر  حمالت  از  دیابتی  نوروپاتی 

اندام  معاینه  در  است.  شاکی  مکرر  ادراری  عفونت های 

 Cr=2، FBS=190، آزمایشات:  در  و  ندارد  ادم  تحتانی 

وجه  هیچ  به  وی  است.   2hpp=230، Hb A1C=8/5

حاضر به تزریق انسولین نیست. کدامیک از درمان های 

اسفند  پره انترنی  از  )اصالحیه  می کنید؟  پیشنهاد  را  زیر 

۹۷- قطبی( 

الف متفورمین

ب امپا گلیفلوزین 

ج گلی بن کالمید

د پیوگلیتازون 

مورد  کدام  دیابتی  بیماران  در  ورزش  درباره ی   2۸

صحیح است؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطبی(
پرولیفراتیو  رتینوپاتی  با  بیماران  در  سبک  ورزش  الف 

درمان نشده کنتراندیکه است.
ب افزایش دوز انسولین قبل از ورزش به علت افزایش 

مقاومت به انسولین توصیه می شود.
ج در بیماران دیابت نوع یک در صورت وجود کتون در 

ادرار انجام ورزش توصیه نمی شود. 
د اسکرینینگ از نظر بیماری کرونر قبل از ورزش در 

ــهتمام افراد دیابتی توصیه می شود.
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بـریـم ســراغ ســوال های جدید

پاسخ شاه کلید حل سواالت دارو  درمانی دیابت، مسلط بودن به اهداف درمانی دیابته. پس 

حتماً بلد باش. 

در این بیمار با دارودرمانی انجام شده، فشار خون )زیر 140/90(، LDL )زیر 100( و تقریبًا 

TG به اهداف درمانی رسیدند. پس گزینه های الف و ب حذف می شن. 

FBS )80-130( و HbA1C )زیر 7%( به اهداف درمانی نرسیدند. یادت هم باشه، هدف 

اصلی درمان دیابت، رسیدن به اهداف قندیه. حاال در اینجا با وجود درمان با متفورمین 

)نزدیک به حداکثر دوز(، دیابت کنترل نشده است؛ پس داروی دوم باید اضافه شود.  

 SGLT2 حاال بهترین دارو در بیمار مبتال به بیماری قلبی - عروقی چی بود؟ مهارکننده 👊

مثل امپاگلیفلوزین. حاال برگرد به سواالت 13، 17 و 24. 

 FBS پاسخ بیمار ما شش ماه قبل در وضعیت پره دیابتیک بوده اما در حال حاضر به دلیل

باالی 126 و افزایش قابل توجه در HbA1C، تشخیص دیابت برای او مطرح است. حاال 

براساس اهداف درمانی دیابت باید درمان آغاز شود: 

هدف اصلی درمان، اهداف قندی است. به دلیل اینکه FBS زیر 250 است، درمان خوراکی 

شروع می کنیم که بهترین دارو متفورمینه. حتماً حواست به ممنوعیت های متفورمین باشه، 

البته اینجا ممنوعیتی نداریم. 

اهداف غیرقندی چی؟ فشار خون مناسبه اما TG باالتر از هدف درمانی )زیر 150( است؛ 

پس باید داروی چربی شروع کنیم که بهترین دارو آتورواستاتینه. 

�� یادت باشه اگر TG باالی 500 بود، فیبرات باید بدیم. حاال برگرد به سواالت 13 و 15. 

متفورمین  با  درمان  تحت  دیابتی  ساله   4۷ آقای   2۹

و  روز  در  بار  دو   2۵  mg لوزارتان  روزانه،   1۵۰۰ mg

دارد.  قرار  متورال  و  آسپیرین  و   4۰  mg آتوروستاتین 

سابقه سکته قلبی در ۶ ماه گذشته داشته. فشار خون وی 

در حال حاضر 13۰/۸۰ است. در آزمایشات:  

LDL = 60, FPG = 150, HbA1C = 8.3%, Cr = 0.8,

TG = 150

کدامیک از اقدامات زیر مناسب تر است؟ )پره انترنی خرداد 

14۰۰- میان دوره ی کشوری(

الف کاهش دوز داروی ضد کلسترول 

ب تجویز داروی ضد انعقاد خون 

 SGLT2 ج شروع درمان با مهارکننده

د ادامه درمان و پیگیری بیمار

2۹3۰سؤال
ججپاسخ

3۰ خانم 4۶ ساله ای جهت بررسی به درمانگاه مراجعه 

کرد. وی ذکر می کند در مراجعه شش ماه قبل قند خون 
ناشتای 114 داشته و پزشک معالج صرفًا توصیه به ورزش 
این مدت وی مراجعه  نموده. طی  و رعایت رژیم غذایی 

نداشته و اکنون با آزمایش های جدید مراجعه کرده:

BP: 130/80, PR: 88/min, Weight: 76 kg,

 Height: 164 cm

آزمایش های فعلی:

FBS: 140, BS 2H Post Prandial: 170, HbA1C: 6.9%, 

LDL-C: 120, TG: 180, U/A: NL 

با توجه به شرح حال، معاینه و آزمایشات بیمار، عالوه بر 
افزایش فعالیت فیزیکی،  تاکید بر رعایت رژیم غذایی و 
 -14۰۰ آبان  )پره انترنی  است؟  مناسب تر  توصیه  کدام 

میان دوره ی کشوری(
الف پیگیری سه ماه بعد

ب شروع متفورمین 

ج شروع متفورمین و آتورواستاتین

د شروع متفورمین، آتورواستاتین، کاپتوپریل

ــه
ــان

ـبیب
 طـ

ــر
شـ

نــ



ژلــوفــن 4646

پاسخ از عوارض تیازولیدین دیون ها مثل پیوگلیتازون می توان به ادم محیطی اشاره کرد. 

برگرد به سوال 23. 

پاسخ این بیمار چندتا ویژگی داره که اگر کنار هم بذاریم، به تشخیص می رسیم. این 

ویژگی ها چیان؟

باتوجه به سابقه قند باال و شروع درمان خوراکی و HbA1C باالی این مراجعه، این . 1

بیمار قطعًا مبتال به دیابت است. این بیمار در سن کمتر از 50 سال به دیابت مبتال شده 

است )اولین ویژگی: ابتال به دیابت در سن کمتر از 50 سال(.

با توجه به سن، اگر کسی به دیابت مبتال شود، احتمال می دهیم که دیابت تیپ دو . 2

از  و الغرتر  نیست  بیمار چاق  این  اما  چاقند.  اغلب   2 تیپ  دیابت  به  مبتالیان  و  باشد 

مبتالیان به دیابت تیپ 2 است )دومین ویژگی: الغرتر هستند(.

دارد . 3 را  است  اتوایمیون  بیماری  یک  که  هاشیماتو  بیماری  به  ابتال  سابقه  بیمار  این 

)سومین ویژگی: سابقه شخصی یا خانوادگی ابتال به بیماری اتوایمیون(.

از کنار هم قرار دادن این 3 ویژگی به تشخیص دیابت اتوایمیون نهفته ی بزرگساالن یا 

Latent Autoimmune Diabetes of Adult( LADA( می رسیم. در این نوع دیابت، 

بیماران فنوتیپ دیابت نوع 2 را همراه با مارکرهای اتوایمیون )اتوآنتی بادی های ICA و 

GAD( دارند. 

ایستگاه دستیاری

31D1سؤال

ببپاسخ

 BMI= 22 kg/m با  قبل  ماه  سه  ساله،   4۰ خانم   D1

قرص  درمان  تحت  باال  خون  قند  دلیل  به  و  مراجعه   2

در  است.  گرفته  قرار  روزانه  میلی گرم  متفورمین 1۵۰۰ 

و  خون  قند  مناسب  کنترل  عدم  دلیل  به  اخیر  مراجعه 

می شود  درخواست  سرولوژی  تست های   %1۰  :HbA1C

که پاسخ تست هایAnti-GAD و Anti-ICA مثبت گزارش 

شده است. وی سابقه بیماری هاشیموتو را از ۵ سال قبل 

ذکر می نماید. کدامیک از تشخیص های زیر برایشان بیشتر 

مطرح است؟ )دستیاری مرداد ۹۹(

Ketosis Prone type2 Diabetes mellitus الف

Latent autoimmune Diabetes of Adult ب

Monogenic Diabetes mellitus ج

Type1 Diabetes mellitus د

31 بیمار خانم ۵۰ ساله مورد شناخته شده دیابت که در 

حال حاضر در حال دریافت متفورمین mg 500 روزی 4 

عدد و گلی کالزید mg 80 روزی دو عدد و پیوگلیتازون 

روزی   40 mg آتورواستاتین  و  عدد  روزی یک   30 mg

سابقه  و  بوده   ۰/۹ بیمار  کراتینین  می باشد.  عدد  یک 

بیماری قلبی یا کبدی ندارد و در آزمایشات پروتئینوری 

نیز ندارد. بیمار از ادم اندام تحتانی شکایت دارد. به نظر 

شما کدام داروی مصرفی عامل احتمالی ادم بیمار است؟ 

)پره انترنی اسفند 14۰۰- مشترک کشوری(

الف آتورواستاتین 

ب پیوگلیتازون 

ج گلی کالزید 

د  متفورمین
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پاسخ باز هم برگردیم به اهداف درمانی دیابت: 

از پارامترها تحت درمان با متفورمین  در این بیمار در بخش اهداف قندی، هیچ کدوم 

دنبال ممنوعیتی  به  باید  دارو،  این  با  ادامه درمان  یا  برای قطع  نرسیده. حاال  به هدف 

باشیم. متفورمین در نارسایی قلبی و کلیوی )GFR زیر 45( منع مصرف داره. با توجه به 

EF و وضعیت قلبی و GFR بیمار، ممنوعیتی نداریم و متفورمین رو ادامه می دیم. پس 

گزینه های الف و ج پر.

حاال آیا بیمار نیاز به درمان با انسولین دارد؟ خیر. زیرا نه عالمتی از عدم کفایت انسولین 

)مثل کاهش وزن اخیر( داره و نه FBS باالی 250. همونطور هم که قباًل گفتیم، اگر 

 SGLT2 بیمار دیابتی بیماری قلبی عروقی داشت، بهترین داروی خوراکی، مهار کننده

مثل امپاگلیفلوزینه.

حاال اهداف غیرقندی رو بررسی کنیم: در اینجا TG تقریبًا به هدف درمانی رسیده اما 

LDL نه )زیر 100(. پس باید استاتین ها که خط اول درمان هستند رو شروع کنیم. حاال 

برگرد به سواالت 13، 16 و 24. 

پاسخ یکی از سواالت قشنگ دستیاری، این سواله. بیمار دیابتی تحت درمان با متفورمین 

که به اهداف قندی؛ یعنی FBS بین 80-130 و HbA1C زیر 7% نرسیده است. حاال 

برای اضافه کردن یک دارو، باید حواسمون به کنترااندیکاسیون ها باشه: 

همونطور که گفتم هر وقت دیدی بیمار دیابتی، همزمان بیماری قلبی- عروقی هم داره و 

با قند باال اومده، بهترین گزینه درمانی، مهار کننده SGLT2 مثل امپاگلیفلوزینه. این دارو 

همچنین اضافه وزن نمیده و کنترااندیکاسیون خاصی نداره. بقیه گزینه ها چی؟

بیمار اضافه وزن دارد )BMI بین 25 تا 29,9(؛ پس داروی جدید نباید سبب افزایش . 1

وزن شود؛ بنابراین تیازولیدین دیون ها مثل پیوگلیتازون رو نمی تونیم بدیم. پس گزینه ج 

حذف.

بیمار، دو سال قبل پانکراتیت کرده است؛ بنابراین لیراگلوتاید از دسته GLP-1 آگونیست ها . 2

منع مصرف دارند.  پس گزینه د حذف.

اختالل قندی بیمار در قندخون ناشتا و HbA1C بیمار است؛ حال آنکه سیتاگلیپتین . 3

از دسته مهارکننده های DPPIV بیشتر بر روی قند بعد از غذا تأثیر دارند. پس گزینه ب 

حذف.

D2 مرد 4۵ ساله با سابقه دیابت نوع 2 و بیماری کرونری 

قلبی تحت درمان با متفورمین و آسپرین و لوزارتان جهت 

کنترل دیابت مراجعه می کند. در اکوکاردیوگرافی اخیر 

دارد. در  پایدار  قلبی  و وضعیت  EF=۵۵% گزارش شده 

آزمایشات: 

FBS= 175. Glu)2hpp( = 250. HbA1C= 8%,

GFR= 90mL/min. Chol= 230. TG= 150. LDL= 135

است؟  کدام  بیمار  این  جهت  و  درمان  مناسب ترین 

)دستیاری تیر 14۰۰(

با  استاتین  پیوگلوتازون +  الف قطع متفورمین و شروع 

دوز متوسط

ب ادامه متفورمین و شروع امپاگلی فلوزین + استاتین 

با دوز باال

با  ج قطع متفورمین و شروع گلی کالزید + استاتین 

دوز متوسط

د ادامه متفورمین و شروع انسولین + استاتین با دوز باال

D2D3سؤال
الفبپاسخ

D3 خانم ۵۵ ساله با سابقه دیابت به مدت 4 سال مراجعه 

کرده، سابقه پانکراتیت در زمینه هیپرتری گلیسریدمی را 

از دو سال قبل و سابقه مشکالت قلبی-عروقی را از سال 

گذشته ذکر می کند، در معاینه ادم مختصر در اندام های 

میلی گرم   1۰۰۰ روزانه  حاضر،  حال  در  دارد  تحتانی 

متفورمین دریافت می کند، BMI:29 دارد. آزمایشات انجام 

شده به شرح زیر می باشند: 

FBS: 180, HbA1C: 8%, Cr:1.4

تیر  )دستیاری  است؟  کدام  درمانی  اقدام  مناسب ترین 

)14۰۰

الف امپاگلیفلوزین

ب سیتاگلیپتین

ج پیوگلیتازون

د لیراگلوتاید
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پاسخ در این بیمار که دچار نارسایی قلبی است؛ تیازولیدین دیون ها مثل پیوگلیتازون ممنوعیت 

مصرف دارد؛ درنتیجه باید قطع شود. البته در نارسایی قلبی، متفورمین هم ممنوعیت دارد که 

اینجا طراح سوال در گزینه ها تعیین تکلیف نکرده. 

اگر اهداف قندی رو یادت باشه، در این بیمار، هیچ چیزی سرجاش نیست. به عالوه نارسایی 

قلبی هم داره؛ پس بهترین دارو برای اضافه شدن به درمان، مهار کننده SGLT2 مثل 

امپاگلیفلوزینه. حاال برگرد به سوال 24. 

پاسخ در این بیمار که با عالئم هیپرگلیسمی )پرنوشی و پرادراری( و عدم کفایت انسولین 

باید درمان دارویی رو  )کاهش وزن اخیر( و تظاهرات آزمایشگاهی دیابت مراجعه کرده، 

شروع کنیم:

به دلیل کاهش وزن اخیر و FBS باال )باالی 250( باید انسولین تراپی آغاز شود.. 1

با توجه به BMI که نشان دهنده اضافه وزن بیمار است و سن ابتال به دیابت، دیابت . 2

تیپ 2 بیشتر مطرح است. چون در این نوع دیابت، مقاومت به انسولین در پاتوژنز نقش 

مهمی دارد و ما هم برای درمان می خواهیم انسولین بدهیم، پس تجویز متفورمین که 

می تواند مقاومت به انسولین را کم کند، به درمان کمک می کند. 

با توجه به اضافه وزن بیمار، داروهای خوراکی دیابت که باعث افزایش وزن می شوند . 3

را نمی توانیم به بیمار بدیم؛ پس سولفونیل اوره ها و تیازولیدین دیون ها حذف می شوند، پس 

گزینه های ب تا د حذف. حاال برگرد به سوال 25. 

و  ادراری  پر  پرنوشی،  شکایت  با  ساله   ۵2 مرد   D5

کاهش وزن از دو ماه قبل مراجعه کرده است. بیمار سابقه 

افزایش فشار خون از یک سال قبل داشته و تحت درمان 

با آملودیپین قرار دارد. 

BMI= 29.2, HbA1C= 10.1%, FBS= 370, Cr= 0.9

اردیبهشت  )دستیاری  است؟  کدام  مناسب  اقدام  اولین 

)14۰1

الف شروع انسولین و متفورمین 

ب شروع سولفونیل اوره و متفورمین 

ج شروع تیازولیدیندیون و متفورمین 

د شروع انسولین و سولفونیل اوره

D4D5سؤال

الفبپاسخ

D4 خانم ۶۰ ساله با سابقه دیابت ملیتوس و نارسایی 

روزانه   1000 mg متفورمین  با  درمان  تحت  که  قلبی 

تشدید  علت  به  می باشد،  روز  در   15 mg پیوگلیتازون  و 

نارسایی قلبی طی 3 ماه گذشته دوبار بستری شده و به 

شما ارجاع شده است. در آزمایشات:

FBS= 135, 2hpp BS= 210, HbA1C= 7.5%, Cr= 0.9

در این بیمار کدام یک از اقدامات درمانی زیر درکاهش 

احتمال بستری های بعدی به دلیل نارسایی قلبی موثرتر 

است؟ )دستیاری اردیبهشت 14۰1(

الف قطع پیوگلیتازون و شروع سیتاگلیپتین

ب قطع پیوگلیتازون و شروع امپاگلیفلوزین

ج افزودن لیناگلیپتین به درمان قبلی

د افزودن لیراگلوتاید به درمان قبلی
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