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 :گلًکاگًن

 ثمیِ ٍ دلشب ّبی % ػلَل5ٍ  آلفب ّبی ػلَل % سا05-06ثشب، ّبی ػلَل سا الًگشّبًغ ّبی % ػلَل65-66لٌذ، هحشوِ یؼٌی

  .هیذٌّذ سـىیل )دبًىشاػی دذشیذ دلی َّسهَى وٌٌذُ سشؿح ّبی ػلَل هثل (دیگش ّبی اؽ سا ػلَل

دس  آى ػبص اػز،دیؾ) A ،B صًدیشُ 0 داسای ٍ آهیٌِ اػیذ 15)اًؼَلیي ًلف سب( سمشیجب 90 ) گلَوبگَى آهیٌِ اػیذّبی

  .داسد لشاس گَاسؿی لَلِ سحشبًی لؼوز ّبی ػلَل ٍ آلفب ػلَلْبی

ACTH   ٍ joipeptiedٍ اًذٍسفیي لیذَسشٍفیي،ثشب ثشب POMCثضسي  دشٍسئیي ػبصاٍلیِ دیؾ اص دیذین لجل خلؼِدٍ   دس

ning ٍpeptid terminal N الًگش خضایش آلفب ّبی ػلَل دس اٍلیِ ػبص دیؾ َّسهَى یه ّن گلَوبگَى شایث .هیـَد سَلیذ 

 گالیؼٌشیي)گالیؼٌشیي ثِ ٍاثؼشِ دشٍسئیي ٍ گلَوبگًَی دشٍ ثضسي ،لغؼِ گلَوبگَى :ػبصًذ هی سا سشویت ػِ داسین وِ ّبًغ

 اػز( ًـذُ ؿٌبخشِ آى اص خبكی ػولىشد ٍلی اػز گلَوبگَى هـبثِ سشویت یه

هـبثِ  ی دذشیذّب) GLP1  ٍGLP2گالیؼٌشیي، :ػبصد هی سا دیگش سشویت گَاسؿی ػِ ّبی ػلَل دس گلَوبگَى لیِاٍ ػبص دیؾ

  (.0 ٍ 1 گلَوبگًَی

GLP-1  ؿجِ گلَوبگًَی ؿوبسُ یه(، )دذشیذGLP-2  ؿجِ گلَوبگًَی ؿوبسُ دٍ(  ٍ  )دذشیذGIP  دذشیذ اًؼَلیٌَسشٍدیه(

. آًضیوی ثٌبم وِ ًشؿح اًؼَلیي سا افضایؾ هیذٌّذ ّوگی ػَاهل ایٌىشسیي ًبم داسًذ (ب دذشیذ هْبسی هؼذیٍاثؼشِ ثِ گلَوض ی

-DPP-4 (DPPداسٍّبی هْبسوٌٌذُ ٌىشسیٌْب دس لَلِ گَاسؽ هیگشدًذ. ( ثبػث وبّؾ سَلیذ ایDPP-4) 4دی دذشیذیل دذشیذاص 

4 inhibitors )دد.سدَیض هیگشثشای افضایؾ اًؼَلیي خَى  ی ًَع دٍ دس دیبثشی ّب 

 :دس خَى گلَوبگَىػشًَؿز 

  .سٍد هی ثیي اص ٍ ؿَد هی هشبثَلیضُ ّب آًضین سَػظ دیگش ّبی ثبفز ٍ وجذ دس ػذغی داسد.  دلیمِ 6 سب 5 ًیوِ ػوش اًؼَلیي ّوبًٌذ

 لیخی هیلیگشم دس دػی لیشش 06-96ثِ صیش  خَى لٌذ افز دس َّسهَى ایي گَیٌذ، هی ّن ّبیذشگالیؼویه فبوشَس گلَوبگَى ثِ

 .وٌذ هی سا سخلیِ ٍ ولیِ ػضالر ٍ وجذ گلیىَطًی هٌبثغ ػشیغ

 .است  GHي کًرتیسيل ضبیٍ ي اوسًلیه ضذ  :گلًکاگًن اثرات

  : گلیىَطًَلیض (1

ثِ گیشًذُ ّبی ثِ خَى سیلیض ؿذُ، ٍ   گلَوبگَى فَسا اص دبًىشاع چٌذ هیىشٍگشم، 06-96ثب افز لٌذ خَى ثِ صیش : اثش هىبًیؼن

، آًضیوْبی  cAMPػذغ  -0 هی ؿَد cAMP-1  افضایؾ داخل ػلَلی ثبػث ، ٍبی وجذی هشلل هی ؿَدػلَل ّدس  خَد

ایي آًضین  -4هیىٌذ، فؼبل  ویٌبص سا b فؼفشیالص ی فؼبل ؿذPKAُ -3سا فؼفشیلِ ٍ فؼبل هیىٌذ، ّبPKAسٌظین وٌٌذُ یب  

-6َلیض، ٍ ًْبیشب سجذیل گلیىَطى ثِ گلَوض گلیىَطً دش ثِهٌ aفؼفشیالص ًٍْبیشب -5سجذیل هی وٌذ،  a فؼفشیالصسا ثِ b فؼفشیالص

ثِ گلَوض ؿذُ، ٍ گلَوض اص خبی غلیظ )وجذ( ثدبی  G-6P( ؿذُ، ٍآًضین فؼفبسبص ًیض فؼبل ؿذُ، ٍ ثبػث سجذیل G-6Pفؼفبر )

آًضیوْبػز وِ دس  ثبال هیشٍد. ایي ٍلبیغ، ًـبًگش فؼبل ؿذى سمَیز آثـبسی سلیك )خَى( سفشِ، ٍ ظشف چٌذ دلیمِ لٌذ خَى 

ّش هشحلِ سَلیذ هحلَل ثیـشش اص سَلیذ هحلَل لجلی اػز.ایي ًَع هىبًیؼن سمَیز آثـبسی دس سٌظین هشبیَلیه اوثش ػلَلْب 

 ٍخَد داسد)ّوِ اسفبلبر ضذ اًؼَلیٌِ(.
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ِ داؿشي : حشی ثؼذ اص اسوبم گلیىَطى وجذ، ولیِ ٍ ػضلِ ٍ اداهلٌذی( غیش هَاد اص خذیذ لٌذ گلَوًَئَطًض)ػٌشض (0

 ّیذَگلیؼوی، سشؿح ثیـشش گلَوبگَى ثبػث ّیذشگلیؼوی هیگشدد.

هثال ػبهل  . ؿًَذ هی سجذیل دیشٍار ای هثل ٍاػغِ سشویجبر ثِ سا وجذثِ ؿذُ  ٍاسد آهیٌِ اػیذّبی: گلَوبگَى اثش هىبًیؼن 

 وشدغ ػیىل ٍاسد ن آسجذیل ؿذُ ٍ ای ًیضثِ اػشیل وَآًضی سجذیل هیىٌذ. دیشسٍار  دیشٍارآهیي آالًیي سٍ ثش هیذاسد ٍ آًشا ثِ 

آوسیم فسفً ) سحز اثش  )ثِ اػیذ ػیششیه، آلفب وشَگلَسبسار ٍ...(ٍ ًْبیشب ثِ اگضلَاػشبر سجذیل هیگشدد. ٍ اگضلَاػشبرذُ، ؿ

ِ گلَوض ( ثِ فؼفَ اًَل دیشٍٍار سجذیل هیگشدد. فؼفَ اًَل دیشٍٍار ثش خالف هؼیش گلیىَلیض ثاوًل پیرييات کربًکسی کیىاز

 . سا )هثل وَسسیضٍل( فؼبل هیىٌذ گلَوًَئَطًضسجذیل هیگشدد. گلَوبگَى ّوِ آًضیوْبی هؼیش 

ثؼالٍُ ػش والع دػشِ خوؼی گفشین ثب خَسدى گَؿز اضبفی)ٍ ػذم ٍسصؽ( اًؼَلیي اػیذّبی آهیٌِ سٍ ثِ چشثی سجذیل 

ثِ اػشیل وَآًضین آٍ ثؼذ ثِ هبلًَیل وَآًضین آ ٍ ثؼذ  دیشسٍار  دیشٍار سجذیل هیىٌذآًشا ثِ  هیىٌذ. هثال ػبهل آالًیي سا ثشداؿشِ 

  اػیذ خشة سجذیل هیگشدد.

ثِ ػٌَاى هٌجغ  آصاد ؿذُ چشثی ثبفز اص چشة ّبی اػیذ ًشیدِ ؿَد دس هی لیذبص فؼبل وشدى ػجت اًؼَلیي خالف ثش :لیذَلیض( 3

 ثبفشْب هیگشدد. دس اخشیبس ٍ آًْب سا ثؼٌَاى هٌجغ اًشطیدسوجذ هیـَد  TGگلَوبگَى هبًغ اص سدوغ .اًشطی اػشفبدُ هی ؿَد

ًمجبضی للت ٍوبّؾ سشؿح اػیذ افضایؾ لذسر ا t، افضایؾ سشؿح كفشالیَیافضایؾ گشدؽ خَى و: دیگش اثشار گلَوبگَى( 4

 .هؼذُ

 :ػَاهل سٌظین وٌٌذُ سشؿح گلَوبگَى

 )ؿىل صیش(.ػىغ سشؿح اًؼَلیي اػزثشدلیمب اػز وِ  ،06-96ثِ صیش  گلَوض : هْوششیي ػبهل وبّؾ گلَوض خَى(1

 .وِ ػجت افضایؾ سشؿح گلَوبگَى هی ؿًَذ (ًیي ٍ آسطًیيخلَكب آال)افضایؾ اػیذ آهیٌِ ّبی خَى )0

)ظبّشا ثب سحشیه ؿذى گیشًذُ ّبی ثشب دس غـب ٍسصؽ ٍ فؼبلیز ًیض سشؿح گلَوبگَى سا اص عشیك هىبًیؼن ًبؿٌبخشِ ای (3

 .ٌذسحشیه هی و ػلَلْبی آلفب(

ی فَق الادی ًفشیي ثِ هیضاى صیبدی اص هذٍوِ ػیؼشن ػلجی ػوذبسیه سحشیه هی گشدد  )اهشحبى(دس ٍسصؽ ٍ اػششع ًىشِ:

 ٍ لٌذ خَى سا ثبال هیجشد. ىٌذفؼبل هیدس وجذ سا  )فؼفشیالص( آًضین ّبی هؼیش گلیىَطًَلیض هؼشمیوب ولیِ ٍاسد خَى ؿذُ ٍ
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 (GIIH)َّسهَى ػَهبسَاػشبسیي

دلیمِ  3اػیذ آهیٌِ هی ثبؿذ ٍ ًیوِ ػوشی دس حذٍد  14گشّبًغ سَلیذ هی ؿَد. دلی دذشیذی ثب الً لْبی دلشب دس خضایشاص ػلَ

هَع آصاد ؿذُ ٍ الز وِ اص ّیذَسبػَهبسَاػشبسیي ّوبى هبدُ ی ؿیویبیی هَػَم ثِ َّسهَى ثبصداسًذُ َّسهَى سؿذ اػ. داسد

 .بسَسشٍح ّیذَفیض لذاهی هیـَدهبًغ اص سشؿح َّسهَى سؿذ اص ػلَل ّبی ػَه

هی داًین وِ َّسهَى ّبی سیشٍئیذی سوبهی هؼیش ّبی هشثَط ثِ هشبثَلیؼن وشثَّیذسار ّب سا فؼبل هی وٌٌذ یؼٌی ػجت 

افضایؾ خزة لٌذّب، افضایؾ هلشف لٌذ ّب داخل ػلَل ّب، سَلیذ گلَوض عی گلَوًَئَطًض ٍ فؼبل وشدى آًضین لیذبص ٍآصاد وشدى 

 .ثش هشبثَلیؼن وشثَّیذسار ّب ثشػىغ َّسهَى ّبی سیشٍئیذی اػزؾ اثشاسٍ  شة اص ثبفز ّبی چشثی هی ؿَداػیذّبی چ

 اثشار ػَهبسَػشبسیي:

:چَى ثبػث وبّؾ حشوبر لَلِ گَاسؿی ، وبّؾ هیضاى گلَوض سشًؼذَسسش ّب  ؾ سذسیدی خزة گلَوض اص سٍدُ ّب ثِ خَىوبّ 

اى سشؿح َّسهَى ّبی گَاسؿی هیـَد. ثِ دًجبل آى خزة دشٍسئیي ّب ٍ دس غـب ػلَل ّبی سٍدُ وَچه ، وبّؾ هیض

اص عشیك وبّؾ سشؿح اًؼَلیي ٍ )ثبػث وبّؾ هلشف گلَوض دس ثبفشْب هیگشدد  ّوچٌیيؾ دیذا هی وٌذ. وشثَّیذسار ّب وبّ

 ًی هذر هٌبثغ اًشطی ٍ وشثَّیذسار هی ؿَدالَػجت حفظ ع. دغ دس ول، )گلَوبگَى

 .ػجت وبّؾ سشؿح َّسهَى ّبی گَاسؿی، اًؼَلیي ، گلَوبگَى ٍ َّسهَى سؿذ هی ؿَدػَهبسَاػشبسیي  -

 

. 

چگًَِ لٌذخَى سٌظین هی ؿَد؟ اثش سؼبدلی ٍ فیذثىی ثیي اًؼَلیي ٍ َّسهَى ّبی ضذ اًؼَلیٌی ثِ خلَف گلَوبگَى ایي 

 .وبس سا اًدبم هیذّذ

 :هىبًیؼن ّبی سٌظین غلظز گلَوض خَى

ؿذُ سب دس ثیي ٍػذُ ّبی غزایی هلشف لٌذ هلشف ؿذُ ٍ چشثی رخیشُ )وشُ( ٍ چشثی )ػؼل(ذلٌّوضهبى دغ اص هلشف  (1

ٌّگبم فؼبلیز ثیـشش ٍ افز لٌذ خَى همذاساًؼَلیي ون هی ؿَد ٍ سشؿح َّسهَى ّبی ضذ اًؼَلیٌی ثِ خلَف  ؿَد.

 .هی وٌذگلَوبگَى صیبد هی ؿَد. ٍ گلَوبگَى اص عشیك ػِ اثش روش ؿذُ ًیبص ػلَل ّب سا سبهیي 
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 .وجذ ثِ ػٌَاى یه ػیؼشن ثبفشی ثشای حفظ سؼبدل همذاس لٌذ خَى فؼبلیز هی وٌٌذ (0

عی اػششع ٍ  .َّسهَى دیگش ّن داسین وِ دس عی ػبػبر ثؼذی ػجت حفظ لٌذخَى هیـًَذػِ ثِ دًجبل گلَوبگَى  (3

 .ؾ لٌذ خَى هی ؿَدٍ ػجت افضای سفشِ ثبال  )َّسهًَْبی دیبثز صا( GHٍ ػغح وَسسیضٍل  گشػٌگی ّبی عَالًی

فؼبل  (گلیىَطًَلیض -1 :داسدثضسي ثش وجذ ٍ ثبفز چشثی اثش  ادی ًفشیي دٍحبد ٍ ًبگْبًی )اهشحبى، ٍسصؽ( عی اػششع 

 .(فؼبل وشدى لیذبص(لیذَلیض -0 (صوشدى فؼمشیال

 

 .2تیپ       1تیپ اوًاع دیابت :

 .ل ایدبد وٌٌذُ ایي دٍ ًَع دیبثز ثب ّن هشفبٍسٌذدیبثز ٍاثؼشِ ثِ اًؼَلیي ّن هی گَیٌذ. ػَاه 1ثِ دیبثز سیخ 

دیبثز ّش دٍ ًَع هشي هی سػذ. دس ػبلگی ثِ  06-36ػبلگی ؿشٍع ؿذُ ٍ دس  14دس ػٌیي خَاًی حذٍد : 1دیبثز سیخ 

ًَع یه ثب  دس افضایؾ سػَة ولؼششٍل ٍچشثی ّب دس ػشٍق، افضایؾ فـبسخَى ٍ ػىشِ للجی یب هغضی ػبهل هشي اػز.

سا خَى شة چاػیذ ّبی ٍ لٌذ ػغح  ؼَلیي عَالًی اثش دس اٍل كجح ٍ اًؼَلیي هؼوَلی دس صهبى ٍػذُ غزاییاً سضسیك

ثِ وَهبی اػیذٍصیغ ٍ هشي ثشٍد. ًَع دٍ ووشش دس  هوىي اػزٍ اگش فشد دٍ  سب ػِ ٍػذُ اًؼَلیي ًضًذ  وٌششل هی وٌٌذ

ثش سٍی اًؼَلیي گیشًذُ ّب ثِ اًؼَلیي همبٍم اًذ ٍلی چَى ) اًذ، چَى سشؿح اًؼَلیي داسًذ ٍصیغخغش وَهبی اػیذ

دیبثز ثِ ػلل هخشلفی اص خولِ ػلل ٍساثشی،ػلل ػفًَی،ػَاهل الشْبثی یه ًَع  دس .(ًذاسد خَثیهشبثَلیؼن هَاد غزایی اثش 

 .سشؿح ًوی ؿَداص ػلَلْبی ثشب اًؼَلیي ٍ خَدایوٌی 

 

 .اػز بثز ؿبیغ سشیي ثیوبسی هشبثَلیه دس خْبىؿبیغ سش اػز ٍ دس ول دی 1اص دیبثز ًَع  0دیبثز ًَع *

 :اثشار هـششن دس ّش دًٍَع دیبثز

سیشِ هی ؿَد ٍ ثِ دًجبل آى ثب فؼبل ؿذى هشاوض سـٌگی اثشار افضایؾ گلَوض خَى: افضایؾ گلَوض هٌدش ثِ افضایؾ اػوَال (1

 هیضاى دفغ لٌذ خَى دس ادساس صیبد ؿذُ ٍ ثب افضایؾ غلظز گلَوض دس ادساس ّوچٌیي سٍی هی دّذ، پلی دیپسی

سٍی هی دّذ ٍ دس دی آى ثِ ػلز اص دػز سفشي آة ٍ الىششٍلیز ّب  پلی ايریثبص خزة آة ون ؿذُ ٍ  )گلًکًزيری(

   .هی ؿَدضؼف ؿخق دچبس 

ولیِ ّب، سسیٌبی چـن ٍ ز دادُ خَى سػبًی ثِ سفشي لٌذ خَى ػشٍق سا هلشْت هی وٌذ ٍ ػشٍق ویفیز خَد سا اص دػ ثبال  (0

ًَسٍى  گیشًذُ ّبیخَى سػبًی ثِ ثب وبّؾ هیذّذ.  وفريپاتی، رتیىًپاتی ي وًريپاتیًشًٍْبی حؼی اًذاهْب ون ؿذُ ٍ 

خَد سا اص دػز دادُ ٍ ػیگٌبل  ػولىشد ی یًَیػولىشد ًَسٍى ّبی حؼی اص دػز هی سٍد چَى وبًبل ّب ،ی حؼیّب

 فـبس ٍاسد وٌذدس ایي حبلز هوىي اػز ؿخق ػبػز ّب ثش اًذام سحشبًی خلَكب دبّب  .هٌشمل ًویـَد هغضی حؼی ثِ ّب

اًگـشبى  وِ ثبیذ هشسجب دَصیـي دبّب سا سغییش دّذ ٍ اص ٍاسد وشدى فـبس ثش آى خَدداسی وٌذ. اص ایٌشٍ ـَدویٍلی هشَخِ ً

  افضایؾ ػغح اػیذ اػشَاػشیه ٍ وبّؾثؼالٍُ  .ی ؿَدؿخق هدجَس ثِ لغغ ػضَ ه ٍ )هثل صغبل(گبًگشُ هی ؿَد دب 

PH ً ٍ سٍدبسی هحیغی هی ؿَدَخَى ًیض ثبػث وبّؾ حؼبػیز ًَسٍى ّب. 

 اثش ثشسٍی چشثی ّب:  (3

 ّب )دس دیبثز ًَع دٍ( سٍ ثـىل صیش دیذین: IRSدس حلؼِ لجل اثشار ًملبى سشؿح اًؼَلیي )دس دیبثز ًَع یه(،  یب خشاثی 

خطر کاَص ترضح اوسًلیه بٍ خًن یا وقص در گیروذٌ َای اوسًلیه ي ایجاد آرتریًاسکلريز ي فطار عًارض مسمه پر -1

 .ي مرگ قلبیخًن، ي خطر سکتٍ مغسی ي 
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خَى ثبال هیشٍد ٍ سذسیدب ولؼششٍل ثش ػشٍق هیٌـیٌذ ٍ ثش ػشٍق  LDLآى، ػغح ولؼششٍل ٍ  اثش وبّؾ یب  ثب وبّؾ سشؿح اًؼَلیي ٍ

ؿىل صیش(، ٍ دس ظشف چٌذ هبُ سب چٌذ ػبل سللت الـشاییي سٍی هیذّذ ٍ ؿشیبًْب اًؼغبف خَد سا اص دػز دالن سـىیل هیذّذ )

گشدد. ) دس دیبثشی ّب گبّی MIهیذٌّذٍ فشد هجشال ثِ فـبس خَى هیگشدد. ثؼالٍُ هوىٌِ سـىیل دالن ثش ػشٍق وشًٍش  ثبػث گشفشگی آى ٍ 

هثل خبسٍ ولؼششٍل سٍ اص خَى دبن  HDLخَى ون هیگشدد.  HDL، ثؼالٍُ ػغح ال هیشٍدٍ ول لیذیذّبی خَى سب چٌذ ثشاثش ثب LDLػغح 

 (.حول هیىٌذثش ػىغ دس خَى دیبثشی ّب ثبالػز، ٍ ولؼششٍل سٍ ثب خَد  LDLهیىٌِ ٍ سحَیل وجذ هیذُ. 

 

ذ هی سًٍذ ٍ اػیذ اػشَ آصاد ؿذُ ثِ وج چشةاػیذّبی  ٍ گفشین دس اثش ًجَد اًؼَلیي لیذبص فؼبل ؿذُاػیذی ؿذى خَى:  -0

 . اص ایٌشٍ خَى آًْب ّویـِ همذاسی اػیذی هیجبؿذ. هلشف ًوی ؿَد ّبّوِ ایي اػیذ ّب دس دیبثشی .هیذٌّذاػشیه سـىیل 

هی سٍد ٍ ثَی وشَى  سَخِ وٌیذ دس صهبى سٍصُ داسی ّن وِ ػغح اًؼَلیي ون اػز هیضاى ػغح اػیذ اػشَ اػشیه خَى ثبال

ی هدذدا دغ اص غزا خَسدى اًؼَلیي سشؿح ؿذُ ٍ هدذدا لیذبص غیش فؼبل ؿذُ ػغح اػیذ اػشَ اص دّبى حغ هی ؿَد ٍل

سَلیذ   ATPاػشیه دبییي هی آیذ. دس سٍصُ داسی اػیذاػشَاػشیه ثِ اػشیل وَآًضین آ سجذیل ؿذُ ٍاسد ػیىل وشدغ هیـَد ٍ

 . هی وٌذ

 ی هی دٌّذ؟صهبًی وِ خَى اػیذی هی ؿَد ػیؼشن ّبی سیَی ٍ ولیَی چِ دبػخ

 .خَى ون هی ؿَد+H خَى همذاسی اص CO2 ٍ ثب دفغسَْیِ افضایؾ هییبثذ دبػخ ػیؼشن سیَی:  الف:

فؼبل ؿذُ   DRG ثش سٍی گیشًذُ ّبی ؿیویبیی دس خلَ هشاوض سٌفؼی اثش هی گزاسد ٍ ثبػث هی ؿَد هشوض ثبال +H هیضاى

خَى ون هی ؿَد  +Hخَى همذاسی اص 2CO ٍ ثب دفغ ذؿًَ ًَسٍى ّبی دهی دـشی فؼبل سش ؿًَذ ٍ ثبػث افضایؾ سَْیِ هی

  HCO +HO2+H 2OC +3- چَى

  :دبػخ ػیؼشن ولیَی (ة

 اضبفِ وشدى ثیىشثٌبر خذیذ ثِ خَى.

. سب هبداهیىِ ولیِ اضبفی سا خبسج هی وٌذ +H دس عی اػیذٍص ػیؼشن ولیَی ثب لذسر صیبد ثی وشثٌبر خذیذ سا ػٌشض وشدُ ٍ 

خَى  +H همذاسٍ هبًغ اص آى هیـًَذ.  ثی وشثٌبر خذیذ سا ػٌشض وشدُذس خَى ثخَاّذ اػیذی ؿَد، ولیِ ّب ّب ػبلوٌذ، ّش خم

دس ، اهب دس افشاد دیبثشی دغ اص هذسی ولیِ ّب )ًذاسین +H ، اًگبس دس خَىدس لیشش ىاالًبًَ اوی ٍ 46(خیلی ًبچیض اػز فشد ػبلن 
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گبّی ثیوبس ثخبعش  اغوبء هی سٍد ٍ  ٍ اػیذ خَى ثبال  +Hػغحٍ  ذٌشبس هی افؿذُ ٍ اص وؿذیذ چبس ًفشٍدبسی داثش فـبس خَى 

 .اػیذٍص هیویشد

ٍُ فـبس چشا ًفشٍدبسی سٍی هی دّذ؟ چَى ػشٍق ولیَی ّن هلشْت ؿذُ ٍ خَى سػبًی ثِ ولیِ ّب ًیض ون هی گشدد. ثِ ػال

 .هَیشگْبی اوثش ثبفشْب سا دچبس دبسگی ٍ خًَشیضی هی وٌذ خَى ثبال

اگش اًؼَلیي ًجبؿذ دشٍسئیي ّب اص ثبفز ّب آصاد هی ؿًَذ ٍ اػیذّبی آهیٌِ وِ هی سَاًٌذ ثِ  : ثش ثش هشبثَلیؼن دشٍسئیي ّبا(3

دس  الذ ٍ اػیذّبی آهیٌِ ٍ چشثی ّبی ثبػٌَاى هٌجغ اًشطی ثبؿٌذ دس دیبثز دچبس فبص وبسبثَلیىی هی ؿًَذ ، ثٌبثشایي ثب ٍخَد لٌ

 .ایدبد هی ؿَد)دشخَسی (  پلی فاشیی داسد ٍ خَى ؿخق هذام احؼبع گشػٌگ

ّش چٌذ  .هَع لشاس داسدّیذَسبالّؼشِ ّبی ًٍششٍهذیبل ی دس ػیشچشا ؿخق احؼبع گشػٌگی هی وٌذ؟ ًَسٍى ّبی هشاوض 

دس  ATP ثشای ٍسٍد گلَوض ثِ ػلَل ّبی هغضی ثِ اًؼَلیي ًیبص ًذاسین ٍلی ثشای دیـجشد گلیىَلیض ٍ چشخِ وشدغ ٍ سَلیذ

ل ّبی هغضی ثِ اًؼَلیي ًیبص اػز. دس دیبثز حشی گلَوض ٍاسد ػلَل ّبی هغضی هی ؿَد ٍلی چشخِ گلیىَلیض خَة دیؾ ػلَ

 .ًوی سٍد ٍدس ػیي فشاٍاًی هَاد غزایی فشد احؼبع گشػٌگی هی وٌذ

 :2دیابت وًع 

دٍسُ خٌیٌی یب وَدوی سغزیِ دس  ءػبل ثِ ػلز ػَاهل ٍساثشی، چبلی دس دٍسُ ثضسگؼبلی یب ػَ 46ی هؼوَال ثبال*

)ػلز ًبؿٌبخشِ(. ثشخی اص دالیل همبٍهز ثِ اًؼَلیي سٍی هی دّذایدبد هی ؿَد. دس ایي ًَع اًؼَلیي ّؼز ٍلی 

 احشوبلی همبٍهز ثِ اًؼَلیي ؿبهل:

 IRSٍ هىبًیؼن ّبی داخل ػلَلی -0وجذی ٍ چشثی وبّؾ هی یبثذ  ًی،الاد سػذشَسّب دس ػغح ػلَل ّبی ػضسؼذ (1

 ).ایي دلیل لبثل لجَل سش اػز (ػولىشد خَد سا اص دػز هی دٌّذ. (اّبی گیشًذُ اًؼَلیيػَثؼشش)ّب 

 ایدبد همبٍهز ثِ هیـًَذ. ٍیظگیْبی ایي ػٌذسم ؿبهل  ػٌذسم هشبثَلیههؼوَال افشاد دچبس  0دیبثز ًَع  لجل اص ثشٍص

 هیجبؿذ.LDL افضایؾٍ  HDLوبّؾ ،  ولؼششٍل خَى ٍ افضایؾ فـبسخَىلٌذ،  چشثی ٍ چبلی، افضایؾ  ،اًؼَلیي

آوشٍهگبلی ٍ )افضایؾ َّسهَى سؿذ وَسسَى ّب، هلشف ،همبٍهز ثِ اًؼَلیي هی ؿًَذ: چبلیوِ ثبػث دیگشی ػَاهلی 

 .بهَسبػیَى سػذشَس اًؼَلیي ٍ ثیوبسی سدوغ آّي دس ثبفز ّ، ثبسداسی، ػٌذسم سخوذاى دلی ویؼشیه، (طیگبًشیؼن

  :دیابت ايلیٍ مستعذ ضذن بٍ تطخیص-

 (.106لٌذ خَى ًبؿشبی ثبالی  fast blood sugar, FBS:)   FBS ,*چک کردن
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 :تطخیص دیابت-

ًین ثؼذ اص  گشم گلَوض ثخَسد، ػغح گلَوض 1سؼز سحول گلَوض: اگش یه فشد دس حبلز ًبؿشب ثِ اصای ّش ویلَگشم ٍصًؾ -

دٍ ػبػز ثِ ػغح اٍلیِ ثش هی گشدد. یه سب  افضایؾ هی یبثذ ٍ دغ اص گزؿزیب ثیـشش  106- 146ثِ  06ػبػز اص حذٍد 

 .ػبػز دبییي هی آیذ 4-5ثؼذ اص ٍ  ثِ همذاس صیبدی افضایؾ هی یبثذ ، لٌذ خَىلٌذ خَسدىاهب دس ؿخق دیبثشی دغ اص 

 .خَاّذ ثَد 0ثبؿذ دیبثز ًَع  ػز اًؼَلیي ّن ثبالػبػشی وِ لٌذ خَى ثبال 5-6اگش عی 

 .خَاّذ ثَد 1ػز اًؼَلیي دبییي ثبؿذ دیبثز ًَع ػبػشی وِ لٌذخَى ثبال 5-6ٍ اگش عی 

 

 .حس بًی کتًن از دَان-3

 inhibitors ، هثلِ سشؿح اًؼَلیيثسدَیض داسٍّبی ووه وٌٌذُ  :وبّؾ ٍصى ٍ سطین دسهبًی ٍ 0دسهبى دیبثز ًَع 

DPP-4 هی  َسّبی اًؼَلیي سا ثبالیب دادى داسٍّبیی وِ حؼبػیز سػذش( سَلجَسبهیذ ٍ گلیجَسیذ) ّب ػَلفًَیل اٍسُ یب هثل

)گبیشَى دس چبح خذیذ ًَؿشِ هشفَسهیي سَلیذ گلَوض دس وجذ سا  والهیذ. هشفَسهیي ٍ گلی ثيسیبصٍلیذیي دیًَْب، ذ هثل ًثش

  هْبس هیىٌذ(.
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 هی سٍد. ٍ ػجت سشؿح اًؼَلیي ثبال وِ دس آىّبیذش اًؼَلیٌوی: ػلز ایي ثیوبساى آدًَم ٍ وٌؼش دس ػلَل ّبی ثشبػز 

ٍ لشص) ّوشاُ ثب  ضؼف دچبس سؼشیك، ٍثیمشاس ؿذُ  دبییي سش ثیبیذ فشد 06ـَد وِ اگش لٌذ خَى اص یؼوی هیالّبیذَگ

ویلَگشم  1ثشای دسهبى ایي افشاد سٍصاًِ  .ـَدهی سـٌح ٍ ثیَْؿیدبییي سش ثیبیذ فشد دچبس  65ٍ اگش اص ػلجبًیز( ؿذُ، 

 .(دسػبػبر هشَالی ٍ خذاگبًِ)گلَوض دادُ هیـَد

ئن سـخیق ایي دٍ حغ ثَی وشَى اص دّبى ّن ّبیذش گبلیؼوی ٍ ّن ّبیذَگبلیؼوی ػجت ؿَن هی ؿَد ٍ یىی اص ػال

 .اػز

 

 هٌجغ چشثی ثذى دٍسبػز. :اضبفِ ؿذُ سَػظ اػشبد

 .ثِ ثبفز چشثی هی سٍد LDL ٍ VLDL دس وجذ اص لٌذ سَلیذ هیگشدد ٍ سَػظ)1
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 .ثِ ثبفز چشثی هی سٍدلَهیىشٍى اص سٍدُ خزة ؿذُ ٍ اص سطین غزایی دشچشثی: وِ ثِ ؿىل ؿی (0

trepor-Case  مربوط به مبحث دیابت(:)11ارائٍ ضذٌ تًسط داوطجًیان 

سالٍ با درد ضکم ي تًُع ي با سابقٍ دیابت بٍ ايرشاوس ضُیذ بُطتی اوتقال می یابذ کٍ در حیه  11دختری  14در پائیس 

ريد. قىذ خًن بیمار در ايرشاوس ورمال گسارش ضذٌ کٍ  واضی از تسریق  )کتًسیذيز دیابتی(می DKAاوتقال بٍ کمای 

خارج  DKA( برگطتٍ است،  اما با ایه حال بیمار از فاز ≈ 111اوسًلیه در مىسل بًدٌ، ي قىذ بیمار بٍ محذيدٌ ورمال ) 

ریق فًل ديز بیکربىات خًن ي تس PHیًگالیسمیک می گًیىذ. ايلًیت درمان در کًما، برگردوذان  DKAوطذٌ کٍ بٍ آن 

بٍ يریذ بیمار میباضذ، ي بعذ اصالح قىذ خًن.کٍ متاسفاوٍ بٍ دلیل طًالوی ي ضذیذ ضذن اسیذيز خًن، اقذامات درماوی 

 .ي بیمار در حالت کما از دویا می ريد جًاب ومیذٌ
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