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12سؤال
ججپاسخ

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان
12خیلی مهمدیابتولوژی و درمان دیابت

 تشخیص دیابت

  کی  می تونیم به بیمار برچسب دیابت بزنیم؟

 

کرایتریای تشخیص دیابت
  قند خون ناشتای پالسمای )FPG یا FBS( بیشتر یا 

 126 mg/dl مساوی
 هموگلوبین A1Cا)HbA1C( بیشتر از %6.5.

 75 gr 2 )بعد از خوردنHPP قند دو ساعته ی پالسما یا 
.200 mg/dl گلوکوز( بیشتر یا مساوی

 قند خون تصادفی یا راندوم بیشتر یا مساوی mg/dl 200 در 
حضور عالئم تیپیک دیابت مثل پرادراری و پرنوشی

اگـر بیمـار هایپرگالیسـمی شـدید و عالئمش رو داشـت، با یک نوبت تسـت بهش مارک 

دیابـت می چسـبونیم، ولـی اگـر بیمـار عالئـم هایپرگالیسـمی یـا پسـرفت متابولیـک رو 

نداشـت، بایـد تسـت رو یـک روز دیگه تکـرار کنیم. پس گول سـابقه ی خانوادگـی یا قند 

خـون ناشـتای بیشـتر از 126رو تـو ایـن آقای 45 سـاله و بدون عالمـت نخور!

مقادیر نرمال این فاکتورها چقدره؟

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

�� قند خون دو ساعته  ی کمتر از 140

 حــاال فــرض کــن تــو مهمونــی عیددیدنــی نشســتی، خالــه  وســطیه مامانــت )!( 

جــواب آزمایــش قندشــو میــاره؛ نــه نرمالــه، نــه می تونی بگــی دیابــت داره! تکلیــف چیه؟! 

ــک«  ــش داشــت، »پرهدیابتی ــت آزمای ــو دو نوب ــر رو ت ــل یکــی از شــروط زی ــر حداق اگ

ــت توصیه هــای  ــا  رعای ــد ب ــس بای ــه، پ ــی عروقی ــت و بیماری هــای قلب و مســتعد دیاب

ــه ای، ورزشــی و ... ریســک فاکتورهای دیابــت رو کــم کنــه. تغذی
)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 روبه رو ترکیبی از اختالل گلوکز ناشتا و تحمل گلوکز داره.

ــت  ــا ســابقه ی خانوادگــی مثب ــای ۴5 ســاله ای ب 1 آق

 FBS=130mg/d دیابــت طــی آزمایشــات روتیــن متوجــه

شــده و بــه شــما مراجعــه می کنــد. چــه اقدامــی را بــرای 

ــی اســفند ۹۶- قطــب  ــد؟ )پره انترن وی مناســب می دانی

اصفهــان، کرمــان، شــمال و شــهریور ۹۷- قطــب شــمال( 

الف ورزش

ب رژیم غذایی

ج تکرار آزمایش 

د شروع درمان کاهنده ی قند خون

2 خانــم ۴2 ســاله ای طــی 2 بــار بــا آزمایشــات مربوط 

ــه  ــه کــرده اســت. آزمایشــات ب ــد خــون مراجع ــه قن ب

شــرح زیــر اســت:

ــد از  ــاعت بع  BS=184 mg/dl و FBS=117 mg/dl)دو س

۷5 گــرم گلوکــز( 

تشــخیص کــدام اســت؟  )پره انترنــی شــهریور ۹۶ - 

ــواز(  ــب اه قط

 Impaired Fasting Glucose (IFG)  الف

 Impaired Glucose Tolerance (IGT)  ب

 IFG+IGT ج

Diabetes mellitus د
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 در بیمــاران پره دیابــت بایــد بــا توصیــه بــه رژیــم و ورزش و دادن مشــاوره قلــب، 
ریســک بــروز بیمــاری قلبــی و دیابــت احتمالــی رو کــم کنیــم و ســاالنه از نظــر ابتــال به 
دیابــت پیگیریشــون کنیــم. عــالوه بــر ایــن اگــر فــردی هم زمــان، IFG و IGT داشــت 
و در یکــی از گروه هــای پــر خطــر زیــر بــود، بایــد بــراش متفورمیــن هــم تجویــز کنیــم:

       35 ≤ BMI  سابقه ی دیابت بارداری  کوچکتر از 60 سال 
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

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

عالئم کالسیک هایپرگالیسمی +200 ≥

 غربالگری دیابت
ــت  ــوان تســت غربالگــری دیاب ــه عن ــا HbA1C رو ب ــد ناشــتای پالســما )FPG( ی قن
میشــه اســتفاده کــرد. ایــن دو معیــار در تشــخیص افــراد بــدون عالمــت از همــه قابــل 
اعتمادتــره. یــادت باشــه بــه صــورت روتیــن از تســت OGTT در غربالگــری اســتفاده 

ــرد داره. نمیشــه و بیشــتر در دوران حاملگــی کارب
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
�� تحرک فیزیکی کم �� سابقه ی خانوادگی دیایت تیپ 2 در والدین یا خواهر-برادر 

�� نژاد یا قومیت )بومیان آمریکایی و ...( ≥ محدوده ی 25- 23(   BMI( چاقی یا اضافه وزن 💎

)GDM( سابقه ی دیابت بارداری 💎 �� وضعیت »پیشدیابت« قبلی    

�� سابقه ی بیماری قلبی عروقی �� فشارخون باال )≥ 140/90(    

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

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

3۴سؤال
دالفپاسخ

3 در خانم ۶5 ساله ای با:

FPG=115mg/dl, HgbA1c=6% و BMI=32kg/m2 برای 

پیشگیری از ایجاد دیابت کلیه ی موارد زیر توصیه می شود 

بجز: )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب کرمان و تهران( 

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

۴ بیماریابـی بـرای دیابـت نـوع دو در شـرایط زیـر در 

بجـز    :   )پـره  انجـام می گیـرد،   از ۴5 سـال  سـن  کم تـر 

انترنـی آذر ۹8- میـان دوره کشـوری(  

الف خانم 35 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 ۴2 ساله ای با BMI=28 و CABG در 2 سال قبل

dl/1۹0>LDL و BMI=28  بانهد   آقای ۴0 ساله ای با
طبی
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5۶۷8سؤال
بججالفپاسخ

 انواع دیابت

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

�� 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 

40-60% ، در صورت ابتالی والدین 3-4% و در صورت ابتالی خواهر یا برادر %15-5  

است. موثرترین ژن  در بروز آن HLA DR3/4 است.

ویــروس،  )کوکســاکی  ویروس هــا  بــه  میشــه  مؤثــر  محیطــی  فاکتورهــای  از 

انتروویــروس(، پروتئیــن شــیر گاو،  ســایتومگالوویروس، ســرخجه ی مــادرزادی و 

ــرد. ــاره ک ــن D و توکســین های محیطــی اش ــود ویتامی ــروز اوره، کمب ــای نیت ترکیب ه

 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.

ــون  ــای اتوایمی ــری بیماری ه ــک س ــا ی ــش ب ــر خاصیت ــه خاط ــک ب ــپ ی ــت تی دیاب

دیگــه مثــل تیروئیــد اتوایمیــون، نارســایی آدرنــال، آنمــی پرنیشــیوز، ویتیلیگــو و ســلیاک 

ــی داره. همراه

در دیابــت تیــپ یــک، پــس از مدتــی ممکنــه پدیــده honey moon یــا مــاه عســل رو 

ببینیــم، یعنــی بیمــار قنــد خونــش، بــا دوز پاییــن انســولین  و یــا حتــی بــدون انســولین 

هــم کنترلــه.

 �� دیابت تیپ دو

در دیابــت تیــپ دو ژنتیــک عامــل مهمیــه، در حــدی کــه اگــر هــم پــدر و هــم مــادر 

ــو  ــا ت ــه 40% می رســه، ی ــه دیابــت ب یــک فــرد بهــش مبتــال باشــن، احتمــال ابتــال ب

ــه حــدود %70-90.      دوقلوهــا ب

 پاتوژنـز دیابـت تیـپ دو بیشـتر بـر پایه ی مقاومت به انسـولین و ترشـح نامناسـب 

انسـولین شـکل گرفته که این مقاومت به انسـولین بیشـتر از همه در عضالت اسـکلتی و 

بـه علـت کاهش گیرنده هـای انسـولینی و فعالیت تیروزین  کینازیشـونه.

ــد دوســاعته ی  ــپ دو افزایــش گلوکــز پالســمای ناشــتا )FPG( و قن ــت تی �� در دیاب

بعــد غــذا بــه ترتیــب تقصیــر تولیــد نابجــای گلوکــز کبــدی و کاهــش مصــرف گلوکــز 

محیطــی )عضلــه و ...( اســت. فعالیــت ســلول های غیروابســته بــه انســولین مثــل مغــز 

ــا  ــر از ســایر گزینه ه ــت  کم ت ــه کــدام عفون ــا ب 5 ابت

ــر  ــی تی ــراه دارد؟ )پره انترن ــه هم ــت را ب ــک دیاب ریس

ــان دوره ی کشــوری(  ۹۷- می

الف ابشتین بار ویروس 

ب سایتومگالوویروس

ج سرخجه مادرزادی

د کوکساکی ویروس

ــت  ــه دیاب ــا ب ــرد مبت ــت در ف ــوع دیاب ــن ن ۶ در تعیی

کدامیــک از مــوارد زیــر بــه نفــع تشــخیص دیابــت نــوع 

ــی شــهریور ۹۷- قطــب کرمــان  یــک اســت؟ )پره انترن

و تهــران( 

الف سابقه ی ابتا به فشار خون باال

ب وجود دیس لیپیدمی همراه

ج وجود ویتلیگو در معاینه ی فیزیکی 

د سابقه ی ابتاء به PCO در فرد

دارد، شانس  نوع 2  دیابتی  مادر  و  پدر  که  ۷ کودکی 

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

شهریور ۹۷- قطب تبریز( 

ب %20 الف %10  

د %۷0 ج %۴0    

جمله  کدام   2 تیپ  دیابت  پاتوفیزیولوژی  مورد  در   8

صحیح نیست؟  )پره انترنی شهریور   ۹5 - قطب آزاد( 
مصرف  از  پس  خون  گلوکز  افزایش  عمده  علت  الف 

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

عملکرد  پارادوکس  طور  به  مزمن  گلیسمی  هیپر  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 عضات اسکلتی است. 

د برداشت گلوکز در برخی نسوج مثل مغز، وابسته به 

انسولین نیست و در دیابت تیپ 2 آسیب نمی بیند. 

بانه
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ــا رد گزینــه، جــواب ب میشــه. در دیابــت تیــپ دو تغییــری نمی کنــه. پــس ب

�� شــیوع هــر دو تیــپ دیابــت در حــال افزایشــه؛ تیــپ یــک دلیلــش نامعلومــه ولــی 

تیــپ دو بــه بــا ســرعت بیشــتری بــه علــت افزایــش چاقــی، بی تحرکــی و صنعتی شــدن 

ــن و کاهــش  ــش آدیپوکی ــی )افزای ــاد میشــه. چاق ــی داره زی ــیوه ی زندگ کشــورها و ش

آدیپونکتیــن(، تغذیــه بــد، عــدم فعالیــت فیزیکــی، وزن پاییــن و یــا بــاال حیــن تولــد و 

داشــتن مــادری کــه ســابقه ی ابتــال بــه GDM داره، از ریســک فاکتورهای ایــن بیماریــه.

)MODY;Maturity onset diabetes of the young( 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(

 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 انسولین شروع کنیم؛ البته به سولفونیل اوره هم گاهی جواب میدن. 

 )GDM: Gestational DM( 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! 

درمان انتخابی هر نوع دیابتی تو بارداری بعد از رژیم غذایی مناسب، فقط انسولینه. مادرای 

مبتال به GDM بعد از زایمان معمواًل به صورت کامل درمان میشن ولی ممکنه توی 30- 

10 سال آینده به احتمال 60- 30% به دیابت تیپ دو مبتال بشن. 

 �� 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

  کاهش مصرف گلوکز

 افزایش تولید گلوکز کبدی

 اختالل در ترشح انسولین

11 خانم 2۷ ساله ای به علت واسکولیت تحت درمان با 

ماه  یک  می گیرد.  قرار  روزانه  میلی گرم  پردنیزولون ۶0 
بعد با افزایش قند خون  (FBS=180mg/dl)  در دو نوبت به 
شما ارجاع داده می شود. کدامیک از مکانیسم های زیر در 
افزایش قند خون بیمار ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید 

دخیل نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب شیراز( 
الف اختال ترشح انسولین

ب افزایش ترشح اینکرتین 

ج افزایش تولید کبدی گلوکز

د افزایش مقاومت به انسولین

10 بیمــار خانــم 28 ســاله ای بــا حاملگــی ۴ هفتــه کــه 

 HbA1C=7. 5 و FBS=126 در آزمایشــات انجــام شــده
دارد. در مــورد ایــن بیمــار کــدام گزینــه صحیــح اســت؟ 

ــوری(  ــان دوره ی کش ــان ۹۶- می ــی آب )پره انترن
الف GDM– شروع رژیم غذایی 

ب DM- شروع انسولین 

FBS ج تکرار

د GDM- شروع انسولین 

ــی و  ــی اوری و پلی دیپس ــا پل ــاله ای ب ــای 30 س ۹ آق

BS= 250 mg/dl مراجعــه کــرده اســت. نظــر بــه منفی 

ــان،  ــن ایش ــدی در والدی ــت قن ــابقه ی دیاب ــودن س ب
ــرای او نامحتمــل  ــدی ب ــت قن ــواع دیاب ــک از ان کدامی

ــز(  ــب تبری ــفند ۹۷- قط ــی اس ــت؟ )پره انترن اس
Maturity- onset diabetes of the young الف

Latent autoimmune diabetes of the adults ب

Type I diabetes ج

Type II diabetes د
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 درمان دیابت

بعــد از تشــخیص دیابــت، بایــد درمانــش کنیــم. حــاال اصــاًل می دونــی اهــداف درمــان 

دیابــت چیاســت؟! 

اهداف کنترل دیابت

اهداف جانبی )چربی طور(اهداف فشاریاهداف قندی

HbA1C کمتر از %7

فشار خون کمتر از 

140/90

تری گلیسرید کمتر از 150

قند ناشتا یا قبل غذای بین 

80 -130

HDL کلسترول

بیشتر از 40 در آقا و بیشتر از 50 در 

خانم قند بعد غذای کمتر از 180

خب کنترل فاکتورهای قندی و فشار، هدف اصلی درمان دیابتن؛ پس کنترل چربی تو 

درجه ی اهمیت دوم قرار داره، که تازه قباًل حفظ LDL کلسترول زیر 100 هم یکی از 

مهم تریناش بود، که جناب هاریسون جدیداً کمی ُتُپل انگار می پسنده و به کل ستون سوم 

رو حذف کرده��. تو این آقابزرگ قند بعد غذاش )2HPP( هنوز بیشتر 180تاس!

 �� هموگلوبین گلیکوزیله یا HbA1C، برآوردی از قند سه ماهه ی مریض رو 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 7-6%، 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 گیج 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:

 African-american 1- افراد

2- نارسایی کلیه

3- بارداری

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

�� 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.

12 آقــای ۴2 ســاله بــا دیابــت نــوع 2/ تحــت درمــان 

بــا متفورمیــن، گلی کازیــد و آتورواســتاتین/ بــدون 

 FPG=120, :ــات ــی / BP=145/95 و آزمایش ــاری قبل بیم

 HgbA1c=6.9%, TG=140, Cholesterol=170, LDL=82,

HDL=60

ــی  ــداف درمان ــه اه ــیدن ب ــت رس ــدام جه ــدام اق ک

ــفند ۹۷-  ــی اس ــت؟ )پره انترن ــح اس ــت صحی در دیاب

مشــترک کشــوری(
الف شروع آسپرین   

ب افزایش دوز داروهای دیابت

ج افزایش دوز آتورواستاتین

د شروع لوزارتان

13 مقادیر HbA1C مطلوب در پیگیری بیماران دیابتی در کدام 

مورد مناسب نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۶- قطب مشهد( 

< %۷ - 5. ۶ در پسر 15 ساله دیابت تیپ 1  HbA1C الف

و هیپوتیروئیدیسم

< %۷ در خانم ۴5 ساله دیابت تیپ 2 HbA1C ب

و   2 تیپ  دیابت  ساله   ۶8 آقای  در   8%  > HbA1C ج 

رتینوپاتی پرولیفراتیو

و   2 تیپ  دیابت  ساله   ۴8 آقای  در   ۷%  > HbA1C د 

 ESRD
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 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 ��

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

 بی گوانید  متفورمین
 محرک انسولین سولفونیل اوره ای  گلی بن کالمید

 محرک انسولین غیرسولفونیل اوره ای  رپاگلینید
 مهارکننده ی آلفاگلوکوزیداز  آکاربوز

 تیازولیدین دیون  پیوگلیتازون
 مهار کننده ی دی پپتیدیل پپتیداز  )DPPIV( 4 سیتاگلیپتین
  )SGLT2( 2 مهارکننده های هم انتقالی سدیم و گلوکز 

امپاگلیفلوزین

 انسولین
 آگونیست گیرنده  ی  GLP-1 اگزنتاید

آگونیست آملین  پرآملینتاید

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

 بی گوانید 

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

جذاب داره:

�� کاهش سطح انسولین   FPG کاهش 💊  HbA1C کاهش 💊

�� نداشتن هایپوگالیسمی �� کاهش وزن   �� بهبود پروفایل چربی 

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 می رسونیمش؛ اگر بیمارمون به حداکثر دوز جواب نداد یا یکی 

از موارد ممنوعیت پایین رو داشت، باید بریم سراغ یه داروی دیگه:

)GFR > 45( نارسایی کلیوی 💊 �� نارسایی قلبی  

�� اسیدوز از هر نوع �� بیماری کبدی  

ــد  ــف، قن ــد خفی ــه کووی ــا ب ــاله مبت ــم ۴5 س 15 خان

ناشــتا 1۶0 و 155 و HB A1C:۷.2 دارد. جهــت درمــان 

کــدام دارو را انتخــاب می کنیــد؟   )پــره انترنــی دی ۹۹- 

کشــوری(  

الف رپاگلینید 

ب متفورمین

ج انسولین

د امپاگلیفلوزین

1۴ بیمــار آقــای 5۴ ســاله ای کــه پــدر وی نیــز دیابتــی 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــی مراجع ــرای بررس ــت، ب ــوده اس ب
آزمایشــات وی طــی دو بــار در یــک مــاه گذشــته 
ــدام  ــن اق ــت. بهتری ــوده اس  FBS=148 & 175 mg/dl ب

بعــدی بــرای بیمــار، کــدام اســت؟  )پره انترنــی شــهریور 
ــران(  ــب ته ــفند   ۹5- قط ــوری و اس ــترک کش ۹۶- مش
الف توصیــه بــه رعایــت ورزش، رژیــم غذایــی و شــروع 

مین  ر متفو
ــا  ــی ب ــم غذای ــت ورزش و رژی ــه رعای ــه ب ب توصی

ــش وزن ــدف کاه ه
دوز 500  بــا  متفورمیــن  بــه شــروع  توصیــه  ج 

روز در  بــار  دو  میلی گــرم، 
ــی و در  ــم غذای ــت ورزش، رژی ــه رعای ــه ب د توصی

ــن ــروع متفورمی ــرل ش ــدم کنت ــورت ع ص
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�� بیمار بستری در بیمارستان �� هیپوکسی شدید  

�� مصرف ماده ی کنتراست مثاًل بیمار کاندید CT – آنژیوگرافی

و  تهوع  دهان،  فلزی  طعم  اسهال،  مانند  گوارشی  عوارض    متفورمین  عوارض   💎

بی اشتهایی. 

خــب حــاال ایــن خانــم چــون FBS زیــر 250 داره داروی خوراکــی ای مثــل متفورمیــن 

انتخــاب اولمونــه. 

�� یادت باشه در تری گلیسیرید باالی 500، فیبرات هم میدیم.

ــر دوزش  ــه حداکث ــا ب ــرل بشــه ی ــت کنت ــی کــه دیاب ــا زمان ــن رو ت  �� متفورمی

ــر  ــم، اگ ــک می کنی ــد HbA1C رو چ ــاه بع ــه م ــم و س ــه  میدی ــه، ادام ــزار( برس )دو ه

ــاز A1C رو چــک  می کنیــم اگــر  کنتــرل نشــد یــک داروی دیگــه اضافــه  می کنیــم، ب

بــازم کنتــرل نشــد، دو راه داریــم: 1- داروی ســوم رو اضافــه کنیــم، یــا 2- داروی دوم 

رو قطــع کنیــم و بیمــار رو تحــت رژیــم »متفورمیــن+انســولین« قــرار بدیــم. حــاال 

بیــا بهــت اســمارت تســت زدن یــاد بــدم ��. آقــای راننــده ی دیابتــی بــا شــکایت عــدم 

کنتــرل دیابــت روی درمــان تک دارویــی متفورمیــن بــا دوز نزدیــک حداکثــری )1500( 

اومــده؛ شــرایط منــع مصــرف متفورمیــن و نارســایی کلیــه نــداره پــس الزم نیســت دارو 

رو عــوض کنیــم )ب پَــر!(. از طرفــی حداکثــر دوز مجــاز متفورمینــه دوهــزاره، نــه بیشــتر 

)پــس دالــم پـَـر(. طبــق نقشــه ی راهــی کــه بهــت گفتــم هنــوز نوبــت انســولین نرســیده 

و بایــد یــه داروی دوم بهــش اضافــه کنــی؛ فقــط گزینــه ی جیــم ایــن حالــت رو داره �� 

 �� 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(

داروهـای سـولفونیل اوره ای مثـل گلی بوراید، گلی بن کالمیـد، گلی کالزیـد و ... و داروهای 

غیرسـولفونیل اوره ای مثـل هرچـی گلینیـده )رپاگلینیـد(. ایـن داروهـا را بایـد همزمـان با 

مصـرف غـذا، خـورد. هـر دو گروه عـالوه بر کنتـرل قند ناشـتا، خیلی خـوب می تونن قند 

بعـد غـذا رو کنتـرل کنن. هردو در نارسـایی کبـد و کلیه ممنوعیت دارن و بـا عوارضی مثل 

افزایـش وزن و هایپوگالیسـمی همراهن. 

 �� هایپوگالیسـمی با عالئمی مثل تاکی کاردی، تعریق و افت هوشـیاری همراهه. 

کاًل هـر دارویـی کـه انسـولین رو زیـاد کنـه، احتمـال هایپوگالیسـمی رو بـاال می بـره؛ 

گلینیدهـا ایـن عارضه رو کمتر و آگونیسـت های GLP-1 و مهارکننده  هـای DPPIV هم 

اصـاًل نشـونش نمیـدن. در کل سـه دسـته دارویـی احتمال بـاالی هایپوگالیسـمی دارند: 

اخیراً  که  بین شهری  اتوبوس  راننده  ساله،  مرد ۶2   1۶

است،  شده  دیابت  بیماری  متوجه  شغلی  غربالگری  در 

حال  در  می کند.  مراجعه  شما  به  درمان  پیگیری  جهت 

حاضر روزانه 1500 میلی گرم متفورمین دریافت می کند. 

در بررسی FBS=168 , Cr=0. 9 , HbA1c=8. 7%  دارد. 

توصیه ی شما برای وی در این مرحله چیست؟   )پره انترنی 

اسفند   ۹5- قطب اصفهان( 

الف افزودن انسولین به درمان فعلی 

ب جایگزینی متفورمین با گلیکازید

ج اضافه کردن پیوگلیتازون 

د افزایش دوز متفورمین به 2500 میلی گرم 

1۷ بیمار دیابتی با افت سطح هشیاری بستری شده است. 

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

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

شهریور ۹۴- قطب مشهد( 

ب انسولین گارژین     NPH الف انسولین

د ریپاگلیناید  ج گلی بنکامید   

ــد  ــرل قن ــدم کنت ــکایت ع ــاله و ش ــای ۶3 س 18 آق

خــون/ ســابقه دیابــت تیــپ دو/ از 5 ســال قبــل تحــت 

درمــان بــا متفورمیــن 1000 میلی گــرم روزانــه/ اضافــه 

کــردن کدام یــک از داروهــای زیــر خطــر هایپوگلیســمی 

ــوری( ــفند ۹۹- کش ــی اس ــتری دارد؟  )پره انترن بیش

ب رپاگلینید الف  سیتاگلیپتین    

د پیوگلیتازون ج امپاگلیفلوزین      

1۶1۷18سؤال
بدجپاسخ
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1- انسـولین، 2- آمیلیـن، 3- داروهـای محـرک کانـال پتاسـیم چه از نوع سـولفونیل اوره 

مثـل گلی بن کالمیـد و چـه از نـوع غیرسـولفونیل اوره ای مثـل گلینیددارها.

از  برخـی  می شـوند.  دفـع  کلیـه  راه  از  و  متابولیـزه   کبـد  در  سـولفونیل اوره ها  اغلـب 

سـولفونیل اوره ها بـا داروهایی نظیر الکل، وارفارین، آسـپیرین و کتوکونـازول، تداخل دارند.

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

 GLP-1 آگونیســت  ها یــا اینکرتیــن مثــل اگزنتایــد و لیراگلوتایــد )تایدهــا( شــش 

ویژگــی زیــر رو دارن:

�� افزایش ترشح انسولین  

�� سرکوب گلوکاگون بعد غذا 

�� کاهش تخلیه ی معده  

�� سیری زودرس

  HbA1C کاهش وزن و 💊

�� نداشتن هایپوگالیسمی

تجویز تایدها در شرایط زیر ممنوعه:

�� نارسایی کلیه   

�� کانسر مدوالری تیروئید

�� همراه با داروهای کاهنده ی حرکت گوارشی

�� بیماری پانکراس

�� 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.

)DPPIV( 4 مهار کننده ی دی پپتیدیل پپتیداز 💎 

اینکه  بدون  باال می بره،  رو  انسولین  و سطح  تسهیل می کنه  رو   GLP-1 اثر  این دسته 

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. 

 مهارکننده ی آلفاگلوکوزیدار )آکاربوز(

آکاربوز با کاهش جذب روده ای گلوکز، بین تمام داروهای ضد دیابت، بیشترین تأثیر رو روی 
کاهش قند بعد غذا داره. با این وجود تأثیر زیادی روی HbA1C نداره. اثر داروهای سولفونیل اوره 
و در نتیجه احتمااًل، هایپوگالیسمی رو زیاد می کنه. این گروه، تنها داروی خوراکی قابل استفاده 

در دیابت نوع یک است. ممنوعیت مصرف آکاربوز چیاست؟
�� نارسایی کلیه )2 > کراتینین سرم( 

 DDP- IV inhibitors 20 کدامیک از موارد زیر در مورد

صحیح است؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- قطب شیراز و کرمانشاه( 

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  جمات  از  کدامیک   21

نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطب شیراز( 

الف مصرف همزمان با گلی بن کامید، باعث کاهش سطح 

سرمی گلی بن کامید می شود. 

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

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

د در صورت افت قند خون حین مصرف دارو، استفاده از 

کربوهیدرات کمپلکس مؤثر نیست. 

ــر فیزیولوژیــک را  1۹ انکرتین هــا  )incretins( کــدام اث

نــدارد؟   )پره انترنــی اســفند   ۹5- قطــب مشــهد( 

الف افزایش سیری 

ب افزایش سطح انسولین 

ج کاهش تخلیه ی معده 

د افزایش سطح گلوکاگون 

1۹2021سؤال
الفالفدپاسخ
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�� نارسایی کبد
�� بیماری التهابی روده )کرون و کولیت اولسروز(

 �� گاستروپارزی
�� مصرف داروهای آنتی اسید و رزین های اسیدصفراوی

�� اگر بیمار روی این دارو دچار هایپوگالیسمی شد، بهش قند ساده بده چون جذب و 
تجزیه ی کربوهیدارت پیچیده سخت تره.

��تیازولیدیندیون

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  

�� نارسایی قلبی 

�� ادم محیطی

�� ادم ماکوالی چشم

�� شکستگی استخوانی

�� احتمال آسیب کبدی

در نتیجـه بیمـاری کبدی و نارسـایی قلبی )درجه ی III و بیشـتر( کنترااندیکاسـیون قطعی 

امثـال پیوگلیتـازون هسـتن، اگر بقیه ی عـوارض هم دیدیـم بهتـره دارو رو تغییر بدیم.

�� ایــن داروهــا بــرای بیمــارای الغــر مناســبه؛ چــون بــا احتبــاس آب و نمــک در بــدن 

و باعــث افزایــش وزن می شــوند.

ــک  ــداره )دیورتی ــی ن ــه ممنوعیت ــایی کلی ــون در نارس ــه تیازولیدین دی ــادت باش �� ی

ــه( ــه کلی ــدن!؟ معلوم ــا می ــدی رو کج تیازی

)SGLT2( 2مهارکنندههایهمانتقالیسدیموگلوکز💎

ایــن داروهــا مثــل امپاگلیفلوزیــن و کاناگلیفلوزیــن، باعــث افزایــش دفــع گلوکــز از طریق 

ادرار، کاهــش وزن و فشــارخون می شــوند ولــی روی مقاومــت بــه انســولین اثــری ندارند. 

ــمیک  ــای ادراری و یوگالیس ــروز عفونت ه ــش ب ــه افزای ــوان ب ــا می ت ــوارض آن ه از ع

DKA اشــاره کــرد. ایــن داروهــا در نارســایی کلیــه، ممنوعیتــی ندارنــد.  

22 خانــم ۵۷ ســاله ی دیابتــی/ تحــت درمــان بــا 

پیوگلیتــازون، متفورمیــن، امپاگلیفلوزیــن و لوزارتــان 2/ 

HBA1C=۵.۷ و فانکشــن کبــد و کلیــه نرمــال/ کمــردرد 

ــیتومتری:  ــالگی/ در دانس ــوز در ۴۰ س ــابقه ی منوپ و س

اســتئوپروز ســتون فقــرات / کــدام داروی را  جایگزیــن 

مشــترک   -۹۸ شــهریور  )پره انترنــی  می کنیــد؟ 

ــوری( کش

الف پیوگلیتازون

ب متفورمین

ج لوزارتان

د امپاگلیفلوزین 

ــر از عــوارض مصــرف  23  کدامیــک از گزینه هــای زی

ــد؟  ــت می باش ــان دیاب ــای SGLT2 در درم مهارکننده ه

ــوری( ــترک کش ــی آذر ۹۸- مش   )پره انترن

الف افزایش وزن

ب پانکراتیت حاد

ج عفونت ادراری

د هایپوگلیسمی شدید

2223سؤال
جالفپاسخ
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��انسولین

ــار  ــرای بیم ــرایطی ب ــه ش ــت. در چ ــر اس ــت خوش ت ــخن دوس ــم، س ــه بگذری از هرچ

انســولین شــروع می کنیــم؟ )حــاال یــا بــه عنــوان شــروع درمــان اولیــه یــا وســط کار(

 دیابت نوع یک

 قند ناشتای باالی 250 و یا هایپرگالیسمی عالمت دار )دل درد و تهوع و ...(

 کاهش وزن شدید اخیر یا جثه ی الغرمردنی

 بیماری زمینه ای کبدی و کلیوی

 بیمار بستری

 بیماری که توانایی خوردن ندارد

 در صورت عدم کنترل با داروهای دیگر

پــس بــرای ایــن آقــای 60 ســاله دیابتیــک بــا کاهــش وزن شــدید و قنــد ناشــتای باالی 

250 بــا وجــود درمــان دو دارویــی، بایــد انســولین شــروع کنیــم، اهــداف کنتــرل دیابــت 

رو هــم کــه اگــر یــادت نیســت بــدو بــرو چهــار صفحــه قبــل رو بخــون ��

ــر  ــا طوالنی اث ــازال ی ــد از ترکیــب انســولین ب ــوع یــک بای ــت ن ــرل دیاب ــرای کنت �� ب

)NPH، گالرژیــن و دتمیــر( و کوتاه اثــر )رگــوالر، لیســپرو، آســپارات وگلولیزیــن( مشــابه 

 )NPH( ســیکل بــدن اســتفاده کنیــم. بیمــار چهــار نوبــت انســولین میزنــه؛ طوالنی اثــر

صبــح و شــب و کوتــا ه اثــر )رگــوالر( صبــح و عصــر و چهــار نوبــت هــم قنــدش رو چک 

ــر اســاس اون دوز انســولیناش رو تنظیــم کنــه. هــر انســولینی رو  می کنــه، کــه بایــد ب

کــدوم قنــد اثــر میــذاره؟

 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

�� بهتریــن روش کنتــرل قنــد خــون در بیمــار بســتری کــه تــو ICU بســتری نیســت و 

خیلیــم بدحــال نیســت، روش تجویــز بــازال )طوالنی اثــر( و پراندیــال )کوتاه اثــر( اســت.

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

چندتا نکته بگیم و داروها رو جمع کنیم:

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

 متفورمیــن، آگونیســت GLP-1 )اگزنتاید و ...(، مهارکننده ی DPPIV )ســیتاگلیپتین(، 

آگونیســت آملیــن )پرآملنیتایــد( وزن رو کــم می کنــن.

2۵ خانــم ۶۵ ســاله ی دیابتــی بــه شــما مراجعــه کــرده 

ــن مصــرف  ــه 1۵۰۰ میلی گــرم متفورمی اســت. او روزان

ــار  ــرل نیســت. بیم ــار کنت ــد خــون بیم ــا قن ــد. ام می کن

ــراس دارد. در  ــد ه ــت قن ــد و از اف ــی می کن ــا زندگ تنه

معاینــه BMI=33 اســت. 

ــت؟  ــدام اس ــان ک ــط دوم درم ــب ترین داروی خ مناس

ــمال(  ــب ش ــفند ۹۷- قط ــی اس )پره انترن

الف گلی بن کالمید

ب رپاگلینید

ج سیتاگلیپتین 

د پیوگلیتازون

2۴2۵سؤال
ججپاسخ

از ۶ ماه قبل تحت درمان  2۴ آقایی ۶۰ ساله ای دیابتی 

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- قطب شیراز( 

 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

بانه
طبی
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37 بیماری های غدد

 انســولین، محــرک انســولی ســولفونیل اوره )گلی بن کالمیــد و ...( و غیرســولفونیل اوره 

ــن  ــس بهتری ــن. پ ــاد می کن ــازون( وزن رو زی ــون )پیوگلیت ــد(، تیازولیدین دی )ریپاگلنی

درمــان جیمــه.

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

 انسولین

 تیازولیدین دیون

ــاال  ــن ب ــا کراتینی ــن مریــض ب ــو ای ــم دوز. پــس ت ــا تنظی ــده ی DPPIV ب  مهارکنن

ــازون داد. میشــه پیوگلیت

SGLT2 

�� کدوم داروها هایپوگالیسمی نمیدن؟ 

 متفورمین 

 تیازولیدین دیون

 DPPIV مهارکننده ی 

GLP-1 آگونیست 

 مهارکننده ی آلفاگلوکوزیداز

ورزشودیابت

بیمار دیابتی باید اصول زیر رو در ورزش رعایت کنه:

 قند خون رو قبل، حین و بعد ورزش چک کن.

 اگر قند خون باالی 250 و یا کتون داشتیم،  ورزش رو عقب بنداز.

 دوز رو انسولین قبل و بعد ورزش کم کن و در نواحی دارای فعالیت کمتر بزن.

 اگــر رتینوپاتــی پرولیفراتیــو درمان نشــده داشــتی، دور ورزش ســنگین رو خــط بکــش 

)کنتراندیکاســیون نســبی ورزشه(.

 اگر قند خون زیر 100 بود، کربوهیدرات بخور.

��  اگه بدونی چندتا سوال تو تست تمرینی منتظرته!

ــی  ــابقه ی نوروپات ــا س ــی ب ــاله ای دیابت ــای ۶۰ س 2۶ آق

ــای  ــمی و عفونت ه ــرر هیپوگلیس ــالت مک ــی از حم دیابت

ادراری مکــرر شــاکی اســت. در معاینــه انــدام تحتانــی ادم 

 Cr=2، FBS=190، 2hpp=230، Hb :نــدارد و در آزمایشــات

ــق  ــه تزری ــر ب ــه حاض ــچ وج ــه هی ــت. وی ب A1C=8/5 اس

انســولین نیســت. کدامیکــی از درمان هــای زیــر را پیشــنهاد 

ــاه(  ــب کرمانش ــفند ۹۷- قط ــی اس ــد؟ )پره انترن می کنی

الف  متفورمین  

ب امپا گلیفلوزین 

ج گلی بن کالمید  

د پیوگلیتازون 

ــورد  ــی کــدام م ــاران دیابت ــاره ی ورزش در بیم 2۷ درب

قطــب   -۹۷ اســفند  )پره انترنــی  اســت؟  صحیــح 

ــان(  ــران و کرم ــان، ته اصفه

الف ورزش ســبک در بیمــاران بــا رتینوپاتــی پرولیفراتیو 

درمــان نشــده کنتراندیکه اســت

ــت  ــه عل ــل از ورزش ب ــولین قب ــش دوز انس ب افزای

ــود ــه می ش ــولین توصی ــه انس ــت ب ــش مقاوم افزای

ــوع یــک در صــورت وجــود  ج در بیمــاران دیابــت ن

ــود  ــه نمی ش ــام ورزش توصی ــون در ادرار انج کت

د اســکرینینگ از نظــر بیمــاری کرونر قبــل از ورزش 

در تمــام افــراد دیابتــی توصیــه می شــود

2۶2۷سؤال
جدپاسخ
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