دستًرالعمل ایراپه :يیژٌ پسشکان

تشًاهِ مطَسی پیطگیشی ٍ مٌتشل تیواسی دیاتت

دکتر شْیي یاراحوذی
اداسُ غذد ٍ هتاتَلینشییس اداسُ غذد ٍ هتاتَلیل
دفتش هذیشیت تیواسی ّای غیشٍاگیش
اصفٍان – تیز 1396

فرآیىذ ارایٍ خذمات سطح ايل جُت بیماریابی

اوجام آسمایص قىد خُن

FBS <100 mg/dl

FBS ≤126 mg/dl

ارسیابی BMI

تکزار FBS

پره دیابتی

BMI<25
25 ≤BMI<30
غزبالگزی
مجدد  3سال
دیگز

100 ≤FBS<126 mg/dl

FBS ≤126 mg/dl
BMI<30

مطاَري تغذیً
َ فؼالیت بدوی
مطاَري تغذیً
َفؼالیت بدوی
درمان چاقی

• مطاَري تغذیً َ
فؼالیت بدوی ٌز  6ماي
• غزبالگزی ساالوً

دیابتی
•ضزَع درمان َ مزاقبت
•ارجاع بً سطخ 2
•تجُیش استاتیه در بیماران
 40سال ≤

فزآیىد ارایً خدمات سطخ اَل بزای کىتزل َ مزاقبت بیمار دیابتی
ثبت اطالػات بیمار در وزم افشار

بلی

ارجاع فُری بً سطخ 2
•
•
•

آمُسش اصالح رَش سودگی
آمُسش خُد مزاقبتی
مطاَري تغذیً َ فؼالیت بدوی

آیا ػارضً
دارد؟
خیر

HbA1C>10%
•

ارجاع غیزفُری
بً سطخ 2بزای
درمان ،بزرسی
ػُارض َ یا
ارسیابی ساالوً

آسمایصHbA1C
9%<HbA1C<10

متفُرمیه +سُلفُویل اَري

اقدام بر اساس فیدبک سطح 2

HbA1C<9%

مُوُتزاپی با متفُرمیه

تىظیم دارَ با تُجً بً
قىد خُن

پیگیزی ارجاع اس سطخ 2

مزاقبت ٌز  3ماي تُسط پشضک

دیابت بارداری

خانم های باردار پرخطر
•
•
•
•
•
•

سي تاالی  25سال
 BMIپیص اص تاسداسی هساٍی یا تاالتش اص 30
ساتقِ هشدُ صایی یا 2تاس سقط خَد تِ خَدی
تَلذ ًَصاد تا ٍصى  4میلَگشم یا تیطتش
ساتقِ اختالل تحول گلَمض
ساتقِ دیاتت دس تستگاى دسجِ یل

تًصیٍ َای مُم
خاًنّای تاسداس من خطش
)(low risk

خاًنّای تاسداس پشخطش
)(High risk

دس اٍلیي هالقرا ،مرِ ٍیر یت
آىّا اص ًظش اتتال تِ تیواسی دیاتت
طرری سررِ هرراُ قثررل اص ترراسداسی
ًاهطخع اسرت آصهرایص قٌرذ
خَى ًاضتا دسخَاست ضَد.

آصهایص  OGTTتا هػرش 75
گررشم گلررَمض دس اٍلرریي ٍیضیررت
دسخَاست هیضَد.

 غیش طثی ی تَدى ًتایج آصهایصّای قٌذ ًاضتا دس خاًنّای تاسداس منخطش ٍ
یا  OGTTدس خاًنّای تاسداس پشخطش دس هاُّای اٍل تراسداسی یرا اٍلریي
هشاج ِ تِ عٌَاى دیاتت آضناس تلقی هیضَد.
 تطخیع  GDMتشای خاًنّای تاسداس دس ّفتِ  24تا  28تاسداسی غرَس،
هیگیشد.

اقذام تشخیصی بعذ از زایواى
آزهایش  OGTTبا هصرف  75گرم گلَکس در ّفتِّای  4تا 12
پس از زایواى

 قٌذ خَى  2ساعت ت ذ تیص
تش اص  200هیلی گشم دس دسی
لیتش
 تطخیع دیاتت
 ضشٍع دسهاى ٍ هشاقثتْا ترش
اساس دستَسال ول







قٌذ خَى  2ساعت ت ذ
 140-199هیلی گشم دس
دسی لیتش
اختالل قٌذ ًاضتا
تَغیِ تِ اغالح ضیَُ
صًذگی
تشسسی ساالًِ قٌذ خَى

غربالگری ي تشخیص دیابت بارداری )(GDM
گشٍُ
ّذ
غشتالگشی

صهاى
غشتالگشی

ضیَُ

هقادیش غیشطثی ی

آصهَى
غشتالگشی ًاضتا

()mg/dl
1

2

تفسیش آصهَى غشتالگشی

ساعت ساعت
ٌاً ِ یل ًوًَِ اص گلَمض

ّوِ

ّفتِ  24تا  OGTTتا

خاًوْای

28

تاسداس

تاسداسی

پالسوای ٍسیذی خاًن تاسداس تیطتش

 75گشم  >153 >180 >92اص هقادیش رمش ضذُ تاضذ تا
گلَمض

تطخیع  GDMتِ پضضل
هتخػع اسجاع ضَد.

غربالگری دیابت بارداری (سٍش دٍ هشحلِای)
 GCTتا  50گشم گلَگض تا ضشایط غیشًاضتا دس ّفتِّای  24-28حاهلگی

 oاگش قٌذ خَى ٍسیذی یل ساعت ت ذ اص هػش گلَمض منترش اص
 140mg/dlتاضرذ دیاتت حراهلگی هٌتفی است.
(در برخی هٌابع قٌد خَى کوتر از  130طبیعی قلوداد هیشَد)
 oاگش قٌذ خرَى ٍسیرذی یرل سراعت ت رذ اص هػرش گلرَمض
 140mg/dlیا تیطتش تاضرذ هطنَك تلقیهیضَد
ً oیاص تِ  OGTTاستاًذاسد است.
(آزهـايش با  100گرم گلَکس تا  3سـاعت ،در شرايط ًاشتـا )

12

مذیریت بیماری دیابت
• ًحَُی دسهاى ٍ مٌتشل عَاسؼ دس افرشاد هثتال تِ
دیاتت هتفاٍ ،ترَدُ ٍ اص ترَغیِّرای تْذاضتی
تا هػش اًَاع داسٍّا ٍ اًسَلیي هتغیش است.

اصالح ريش زوذگی
 داضتي ٍصى هٌاسة
 سطین غزایی سالن

 ف الیت تذًی مافی
 عذم هػش دخاًیا،

Glycemic Targets
A1C

?

دارٌَای خُراکی

مُارد مىغ مصزف

بیگَاًیذّا )هناًسین اثش :افضایص جزب گلَمض مثذی(
متفُرمیه

كزاتیىیه باالي GFR<30 ، 1.4
ضزایط مستؼدكىىدي اسیدَس الكتیك

سَلفًَیل اٍرُّا ( هناًسین اثش :تحشیل تشضح اًسَلیي)
گلی تي مالهیذ

Creat > 2

گلینالصیذ

Creat > 2

هْارکٌٌذُ آلفاگلَکَریذاز ) هناًسین اثش :ماّص جزب سٍدُای گلَمض(

-

آماستَص

تیازٍلیذیي دیَىّا ) هناًسین اثش :افضایص حساسیت تِ اًسَلیي (کاّش هقاٍهت بِ اًسَلیي)
پیَگلیتاصٍى

ًاسسایی قلثی ًاسسایی مثذی
هگلیتیٌیذّا ) هناًسین اثش :تحشیل تشضح اًسَلیي(

سپاگلیٌیذ

تیواسی مثذی
DPP-4 inhibitors

صیپتیي سیتاٍینس

تیواسی قلثی

دارٍّای تسریقی پاییي آٍرًذُ قٌذ خَى
 Insulin
 NPH
 Regular
 Pre Mixed (70/30 , …)

PEN
 Novomix 30
 Lantus
 Levemir
 Novo Rapid

 Victoza )Glucagon-like peptide-1 receptor agonist)

ضشح حال ٍ ه ایٌِ

آصهایص

فَاغل هشاقثت

اّذا هشاقثتی

سطح
خذها،

فطاس خَى

ّش تاس ٍیضیت

موتش اص  140/80تا تَجِ تِ ضشایط
خاظ فشدی

سطح اٍل

ٍصى ٍ BMI

ّش تاس ٍیضیت

18/5 <BMI<25

سطح اٍل

هطاّذُ پاّا

ّش تاس ٍیضیت

ه ایٌِ پاّا اص ًظش ٍجَد عالین فطاس یا
خشاش تشای پیطگیشی اص صخن ٍ
عفًَت آهَصش خَد هشاقثتی تِ تیواس

سطح اٍل

ه ایٌِ دقیق پاّا
تست هٌَفیالهاى یا
دیاپاصٍى

ساالًِ

ه ایٌِ حسی حشمتی ٍ عشٍقی تذٍى
مفص ٍ جَساب دسغَس ،ماّص حس
آهَصش هشاقثت پیطشفتِ تِ تیواس دادُ
ضَد.

سطح دٍم

ساالًِ (سابقِ بیش از  10سال بیواری تطخیع ستیٌَپاتی ٍ اسجاع دسغَس،
ًیاص
يا در حضَر عَارض ّر  6هاُ)

سطح دٍم

ه ایٌِ ستیي

ه ایٌِ دّاى ٍ دًذاى

ّش ضص هاُ

تَغیِ
اسصیاتی دًذاى ٍ لثِّا آهَصش هشاقثت
دّاى ٍ دًذاى اسجاع تِ دًذاىپضضل تَسط سطح
اٍل
دسغَسً ،یاص

آصهایص

فَاغل هشاقثت

اّذا هشاقثتی

سطح خذها،

HbA1c

 2-4تاس دس سال

موتش اص  ٍ %7تشاساس ضشایط فشدی تیواس

سطح اٍل

- LDL <100 -Chol<200 -TG<150 mg/dl
لیپیذ پشٍفایل
ًاضتا

HDL>50
حذاقل دٍتاس دس سال

دس تیواساى د اس عاسیِ قلثی عشٍقی

سطح اٍل

آصهایطا،

LDL<70 mg/dl
ًسثت آلثَهیي
تِ مشاتیٌیي

تذٍ تطخیع ٍ سپس

ًسثت آلثَهیي تِ مشاتیٌیي ادساس من تش اص

ادساس دس ًوًَِ

ساالًِ

30 mg/gr

سطح اٍل/دٍم

اتفاقی
هحاسثِ eGFR
ّوضهاى تا

تشاساس هشاحل تیواسی

اًذاصّگیشی

هضهي ملیِ

مشاتیٌیي سشم

 eGFRتیطتش اص 60

سطح اٍل/دٍم

ایویًَیضاسیَى

آصهایص

فَاغل
هشاقثت

اّذا هشاقثتی

سطح خذها،

ٍامسیٌاسیَى
آًفلَآًضا

ساالًِ

یل تاس دس فػل پاییض

تَغیِ تَسط
سطح اٍل

ٍامسیٌاسیَى
پٌَهَمَك

یل تاس

دُص یادآٍس تشای تیواساى تاالی  64سال یا
افشادی مِ اٍلیي دُص خَد سا صیش 65
سالگی تیص اص  5سال قثل دسیافت
مشدُاًذ تَغیِ هیضَد.

تَغیِ تَسط
سطح اٍل

هطاٍسُ ٍ ماّص عَاهل خطش

سطح خذها،

هتغیش

فَاغل هشاقثت

اّذا هشاقثتی

هػش دخاًیا،

ساالًِ /هستوش

تشاساس دستَسال ول تشك دخاًیا،

اسصیاتی سٍاًی

ساالًِ /هستوش

حوایتّای هطاٍسُ /گشٍُ دسهاًی ٍ اسجاع دسغَس،
ًیاص

عولنشد جٌسی

ساالًِ /هستوش

ضشح حال ٍ ه ایٌِ عولنشد ٍ اسجاع دسغَسً ،یاص

سطح دٍم

هطاٍسُ قثل اص
تاسداسی

تذٍتطخیع /هستوش

 HbA1c<7%دسحذ اهناى قثل اص اقذام تِ تاسداسی
تشسسی داسٍّا ٍ ًحَُ استفادُ آًْا قثل ٍ حیي تاسداسی

سطح اٍل/
دٍم

هشاقثت حیي
تاسداسی

تذٍتطخیع /هستوش

 HbA1c<6%تا هشاقثت اص ًظش ّایپَگلیسوی اسصیاتی
داسٍّا ه ایٌِ طن دس سِ هاِّ اٍل

سطح اٍل/
دٍم

آسپیشیي تشاپی

هستوش

دس تیواساى تا ساتقِ  CVDتِعٌَاى پیطگیشی تا دُص
75-162 mg/daily

سطح اٍل/
دٍم

ACE
Inhibitor/ARB

هستوش

تجَیض دس تیواساى غیشتاسداس د اس اتتال ّنصهاى تِ فطاس
خَى دسهاى هینشٍ یا هامشٍآلثَهیياٍسی ACE
Inhibitor/ARB

سطح اٍل/
دٍم

اسصتاتی هْاسّ،ای خَدهشاقثتی

هتغیش

فَاغل هشاقثت

اّذا هشاقثتی

سطح
خذها،

استثاط تیواس/
پضضل

تذٍتطخیع/
هستوش

اسصیاتی اّذا دسهاًی ٍ تَجیِ تیواس /تغییش
ضیَُ صًذگی

سطح
اٍل

ف الیت تذًی

تذٍتطخیع/
هستوش

اسصیاتی ف الیت تذًی ٍ تػحیح آى

سطح
اٍل

تغزیِ

تذٍتطخیع/
هستوش

دسغَس BMI>25 ،هطاٍسُ تغزیِ ٍ سطین
غزایی

سطح
اٍل

اسصیاتی داسٍّا

تذٍتطخیع/
هستوش

اطویٌاى اص هػش غحیح ٍ تػحیح دُص داسٍیی
تشاساس اسصیاتی تیواس

سطح
اٍل

SMBG
(خَداسصیاتی)

تذٍتطخیع/
هستوش

اطویٌاى اص اًجام غحیح تِهٌظَس پیطگیشی اص
ّایپَ ٍ ّایپشگلیسوی

سطح
اٍل

آهَزش
یکی از ارکاى هْن کٌترل بیواری
ّای هسهي از جولِ دیابت است.

ارجاع غیرفَری
•
•
•
•
•
•

ملیِ تیواساى دیاتتی تاصُ تطخیع دادُ ضذُ
اسصیاتی عَاسؼ هضهي تیواساى دیاتتی (یل تاس دس سال)
عذم مٌتشل قٌذ خرَى علری سغرن هرذاخال ،داسٍیری ٍ
غیشداسٍیی ٍ هَاسد هقاٍم تِ دسهاى
دیاتت تاسداسی یا تیواس دیاتتی تراسداس (دس تشًاهرِ هرادساى
غشتالگشی هیضًَذ)
تیواس هثتال تِ ّیپشتاًسیَى یا دیس لیپیرذهی هقراٍم ترِ
دسهاى
تیواساًی مِ قثالً اسجاع ضذُاًذ ٍ تا ًظش پضضل هتخػرع
سطح  2تشای هشاج ِ هجذد ًَتت دّی ضذُاًذ.

ارجاع فَری
 ماّص سطح َّضیاسی دس تیوراس دیراتتی (عالئـن
کتَاسیدٍز يا کَهای ّیپراسوَالرّ -یپَگلیسوی)
 تیواس د اس عاسیِ ّای قلثی عشٍقی
 تشٍص عاسیِ ّای:
 ملیَی
 طوی
ًَ سٍپاتی
 صخن پا

ًکات هْن
 ضشٍع تجَیض اًسَلیي تِ عْذُ پضضناى هتخػع
یا پضضناى عوَهی دٍسُ دیذُ است.
 پیگیشی تیواساى اسجاعی تِ عْذُ هسؤٍل پزیشش
هیتاضذ.
 دسغَستی مِ اص اسجاع غیشفَسی تریص اص  3هراُ
تگزسد ٍ تیواس تِ سطح  2هشاج رِ ًنرشدُ تاضرذ
تَْسص یرا هشاقرة سرالهت ترِ عٌرَاى هسرؤٍل
تیواساى تایذ علت عذم هشاج ِ تیواس سا پیگیرشی
مٌذ ٍ تیواس هجذداً اسجاع دادُ ضَد.

ًظارت ٍ ارایِی پسخَراًذ
 پضضل تایذ تش ف الیتّای تَْسص هشاقة سالهت
ٍ ماسداى ًظاس ،دایوی داضتِ تاضذ.
 اسایِی پسخَساًذ دقیرق ٍ ضرفا ترِ سرطَح
پاییيتش ینی اص هْنتشیي ٍظایف پضضل است.
 پضضل تایرذ دستَسا ٍ ،تَغیِ ّای دسهراًی سا
تِ صتاى سادُ ترشای تْرَسص هشاقرة سرالهت ٍ
ماسداى تَییح دّذ.

با
سپاس

