إنين أفهم معىن معدل ( HbA1cنسبة متوسط السكر يف الدم (جم/لرت)

إن معدل  HbA1cيعد شاهدا عىل توازن مرض السكر .ذلك املقدار االساسى للدم ،يتم التعرف عليه من خالل أخذ عينة دم بسيطة
(غري صائم) ،وبعكس التوازن العام ملرض السكر خالل آخر شهرين أو ثالثة أشهر .يسمح ذلك املعدل بضبط العالج إذا اقتضت الرضورة.
ما هو HbA1c؟

هو معدل اهليموجلوبني .واآليت بعض املعلومات عن وظائف أعضاء اجلسم.
ىف الدم ،تنقل كرات الدم احلمراء التى حتتوى عىل اهليموجلوبني الغليكوزيالتى األكسجني إىل أعضاء اجلسم.
يبلغ عمر كرة الدم احلمراء الواحدة حوايل  3أشهر.
يعمل اهليموجلوبني الغليكوزياتى أيض ًا عىل تثبيت معدل اجللوكوز السارى ىف الدم .ولذلك نتحدث عن اهليموجلوبني الغليكوزياليت.
والشخص الغري مريض بالسكر أيض ًا لديه سكر يف الدم ،ويستقر عىل هيموجلوبني الكرات احلمراء.
ويف املقابل ،فالشخص املريض بالسكر يعاين من زيادة يف سكر الدم ومعدل الـ  HbA1cلديه أكثر ارتفاع ًا.
إذا تم خفض زيادة السكر يف الدم حتت تأثري العالج ،يعود معدل  HbA1cإىل القيمة الطبيعية.

كيف أعرف معدل  HbA1cلدي؟

يكفى أخذ عينة دم بسيطة ملعرفة ذلك.
ويمكن القيام بأخذ الدم سواء عىل األوعية الدموية (يف املخترب) أو الشعريات الدموية (خالل االستشارة).
جيب القيام هبذا االختبار كل  3أو  4أشهر.

ما فائدة هذا املقدار؟

يعترب هذا املقدار شاهدا عىل توازن مرض السكر خالل الثالثة أو األربعة أشهر األخرية .يشري إىل خطر مضاعفات مرض السكر (انظر اجلدول).
كام يوضح أنه يف كل مرة ينخفض فيها معدل  HbA1cلديك بنسبة  ،%1يقل خطر مضاعفات مرض السكر بنسبة ترتاوح ما بني  10إىل .%30

ما هو اهلدف من العالج؟

جيب أن يكون معدل  HbA1cأقل من .%6,5
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Le taux d‘HbA1c correspond à une moyenne des taux
de sucre dans le sang

ان انخفاض معدل  HbA1cبنسبة  ،%0.9عىل مدار
عرش سنوات ىف املتوسط ،يساعد عىل خفض خطر
مضاعفات مرض السكر بنسبة:
%12
%25
%16
%24
%21
%33

لكل املضاعفات املذهلة
ملضاعفات أمراض األوعية
النسداد نسيج القلب العضىل
التكثف عىل عدسة العني
المراض الشبكية
للبول الزالىل

Plus le taux d’HbA1c est bas, moins on risque de
complication du diabète

اىل أى معدل متوسط للسكر ىف الدم يتوازى معدل  HbA1cلديك؟ ما هو متوسط معدل السكر يف الدم الذي يوازي معدل  HbA1cلديك ()%؟
أي زيادة بنسبة  %1توازي زيادة متوسط سكر الدم بنسبة  0,35جرام يف اللرت.
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