
خودپایشی قند خون

Self Monitoring of Blood Glucose (SMBG)



Pioneer in Diabetes Management



به نظر شما بهترین راه اطالع پیدا کردن از نحوه
کنترل قند خون چیست؟





خون ساله ای مبتال به دیابت نوع یک، صبح قبل از رفتن به مدرسه، قند13دختر •
.ناشتای خود را اندازه گیری کرده است

mg/dL266:قند خون ناشتا•
واحد انسولین بیشتر عالوه بر دوز مورد نیاز برای3به دلیل باالبودن قند خون ناشتا •

.  صبحانه، نوورپید تزریق می کند

قند خونش را اندازه . در مدرسه معلم متوجه بی حالی وی می شود8:30ساعت 
mg/dL44گیری می کند که متوجه قند خون

. می شوند





SMBGخطرات بالینی: غیر دقیق



American Consensus on Accuracy of SMBG 

•ADA consensus panel:

.خطا دارند% 20ها، بیشتر از SMBG% 50تا 

American Diabetes Association. Self-Monitoring of Blood Glucose. Diabetes Care. 1990;13(Supplement 1):41-6.



%: 15به % 20از SMBGکاهش خطای 



و نتایج گلوکومتر باید درست
قابل اطمینان باشد



11

د ولی شاید دستگاه گلوکومتر دستگاه ساده ای باش
.کاری که می کند، خارق العاده است



چه مواردی باعث ایجاد
نتیجه غیر دقیق

؟شوندمیSMBGدر 



خطاهای مربوط به کاربر

خطاهای مربوط به دستگاه

(Erbach, Freckmann et al. 2016)

SMBGخطاهای رایج در 



عوامل مؤثر در خطای کاربر

استفاده نادرست از گلوکومتر •
کد گذاری نادرست•
ذخیره و استفاده نادرست از نوار تست •

(Erbach, Freckmann et al. 2016)



خطاهای ناشی از گلوکومتری



(Ferretti and Martin 2008)



!و خشک! دست ها تمیز



رم یک میکروگبا وجود گلوکومتر هایی که نیاز به خون کم دارند، وجود 
میلی گرم در دسی لیتر 300می تواند تا یک ذره غبار به اندازه گلوکز 

.قند خون  را باالتر نشان دهد

(Ginsberg 2009)



فشار دادن انگشت برای خروج خون

اختالف در نتیجه تست قند خون به دنبال فشار درصد 10بیش از 
. دادن انگشت ایجاد خواهد شد

!  میزان اختالف با میزان فشار رابطه مستقیم دارد

(Hortensius, Slingerland et al. 2011)



بعد از خروج خون از انگشت، هیچ گاه برای خروج خون بیشتر، 
.انگشت را نفشارید



.خون را به طریق درست به نوار بدهید
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!از همه انگشتان می توانید استفاده کنید



AST (Alternate Site Testing)
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(Diabetes Care Vol.24 No.7 July 2001 Karsten Jungheim et al.) 

Time (Min.)

Risk Delay of AST

برابر سریع تر 3-5جریان خون انگشت، 
است، بنابراین خون نوک ASTاز 

ا انگشت، تغییرات لحظه ای قند خون ر
.بسیار زود نشان می دهد

قند خون لحظه را نشان نمی ASTولی 
دهد، قند خون مدتی قبل را نشان می 

.دهد



:استفاده نکنیدASTدر مواقع زیر هیچگاه از 

.اگر حس افت قند دارید•

.اگر  در مواقع افت قند، هیچ عالمتی ندارید•

.اگر نتایج تست با عالیمتان همخوانی ندارد•

قبل از رانندگی•



استفاده نادرست از گلوکومتر

مرحله استاندارد تست قند خون16بروشور 



عوامل مؤثر در خطای کاربر

استفاده نادرست از گلوکومتر •
کد گذاری نادرست•
ذخیره و استفاده نادرست از نوار تست •

(Erbach, Freckmann et al. 2016)



.کد دستگاه را با هر بسته نوار جدید، کنترل کنید
م می ار را انجابرخی دستگاه های تست قند خون اتوکدینگ هستند، یعنی نیازی به وارد کردن دستی کد ندارند و خود دستگاه به صورت اتوماتیک این ک•

.دهد



Miscoding Happens Regularly

1. Raine CH. Self-monitored blood glucose: A common pitfall. Endo Pract. 2003;9:137-9.

2. Kristensen G, Nerhus K, Thue G, Sandberg S. Standardized evaluation of instruments for self-monitoring of blood 

glucose by patients and a technologist. Clin Chem. 2004;50:1068-1071.



Miscoding Causes Inaccurate Results

3. Baum JM, Monhaut NM, Parker DR, Price CP. Improving the quality of 

self-monitoring blood glucose measurement: A study in reducing

calibration errors. Diabetes Technology and Therapeutics. 2006;8:237-

247.



Miscoding Causes Insulin Dose Errors

4. Raine CH, Edelman SV, Mudaliar S, et al. Significant insulin dose errors may occur if blood 
glucose results are obtained from
miscoded meter. Journal of Diabetes Science and Technology. 2007;1(2):205-10.



(Ginsberg 2009)



خطای ناشی ازاستفاده از دستگاه های اتوکدینگ 
.کدگذاری نادرست را به صفر نزدیک می کند



عوامل مؤثر در خطای کاربر

استفاده نادرست از گلوکومتر •
کد گذاری نادرست•
ذخیره و استفاده نادرست از نوار تست •

(Erbach, Freckmann et al. 2016)



خطاهای ناشی از استفاده و ذخیره نادرست نوار تست

.جعبه نوار یا دستگاه را در جای خنک نگهداری کنید•
.نوار هر دستگاه مخصوص خود آن دستگاه است•
.از نوار فقط یکبار استفاده کنید•
.از نوار تاریخ گذشته هیچ وقت استفاده نکنید•
.همیشه درب نوار را ببندید تا در معرض رطوبت قرار نگیرد•
!خود نگهداری کنیدنوار را در بسته اصلی•
.نوار را در برابر استرس مکانیکی حفظ کنید•



دستگاهخطاهای مربوط به تکنولوژی 

خطاهای ناشی از کدگذاری نادرست1.

دادن خون ناکافی به نوار2.

سیستم فتومتری و کثیف بودن دستگاه3.

در نوار تست قند خونGDH-PQQاستفاده از آنزیم 4.



ر از افراد خون کافی به نوا% 20
.تست قند خون نمیدهند

William A Alto et al, Assuring the Accuracy of Home Glucose Monitoring, Diabetes Technology & Therapeutics8(3)2001







Blood Volume Control

BVCاز خطاهای ناشی از دادن خون ناکافی جلوگیری می کند.



ی الکترودهای اضافه موجود در نوار تست قند خون، خون ناکاف
.را شناسایی می کنند

1
3

2



الکترودهای اضافه موجود در نوار تست قند خون، 
.خون ناکافی را شناسایی می کنند

1
3

2 Error





BVCسیستماستفاده از دستگاه های دارای 
خطای ناشی از دادن خون ناکافی را به صفر می 

.رساند



دستگاهخطاهای مربوط به تکنولوژی 

خطاهای ناشی از کدگذاری نادرست1.

دادن خون ناکافی به نوار2.

سیستم فتومتری و کثیف بودن دستگاه3.

در نوار تست قند خونGDH-PQQاستفاده از آنزیم 4.



کثیف بودن دستگاه



بیماران دستگاه خود را% 27
.کنندنمیتمیز 

William A Alto et al, Assuring the Accuracy of Home Glucose Monitoring, Diabetes Technology & Therapeutics 8(3) 2001



تکنولوژی 
اندازه گیری

فتومتری الکتروشیمیایی



تمیز نکردن دستگاه

.باشدمیزتکامالدستگاهکهباشدداشتهخوبیکاراییتواندمیصورتیدرفتومتری،تکنولوژی•
.کنندمیتمیزراخوددستگاهبیمارانکهشویدمطمئن•



ی به استفاده از تکنولوژی الکتروشیمیای
یف از خطای ناشی از کثجای فتومتری در دستگاه، 

.بودن دستگاه جلوگیری می کند



دستگاهخطاهای مربوط به تکنولوژی 

خطاهای ناشی از کدگذاری نادرست1.

دادن خون ناکافی به نوار2.

سیستم فتومتری و کثیف بودن دستگاه3.

در نوار تست قند خونGDH-PQQاستفاده از آنزیم 4.



در نوار GDH-PQQاستفاده از آنزیم 
تست قند خون



روش های اندازه گیری قند خون

•Glucose Oxidase

•Glucose dehydrogenase

•PQQ

•FAD

•NAD



FDAهشدار 

.کنیدخودداریGDH-PQQآنزیمداراینوارهایازاستفادهاز•

خونردموجودقندهایسایرازگلوکزتفکیکتواناییآنزیماینکهچرا•

.نداردرا(مالتوزگاالکتوز،گزیلوز،)

http://www.fda.gov/medicaldevices/safety/alertsandnotices/publichealthnotification/ucm176992.htm



1.Avoid using GDH-PQQ glucose test strips in 

healthcare facilities. 

2.If your facility currently uses GDH-PQQ glucose 

test strips, NEVER use them on patients.

FDA Recommendations



میزان خون

کد گذاریتنظیمات کاربر

نسل جدیدنسل قدیم

درد بسیار کم باالدقت

مدلهای متفاوت

اتوماتیک
(ردنبدون نیاز به کدگذاری و کالیبره ک)

نیاز به خون کم 



سال پیش، 16ساله با سابقه دیابت نوع دو از 62خانم موسوی 
.قصد دارد دقت گلوکومتر خود را با آزمایشگاه مقایسه کند
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شرایط استاندارد مقایسه دستگاه با آزمایشگاه

همزمان بودن تقریبی دو آزمایش

ناشتا بودن

شستن و تمیز کردن دست ها



وجود دمای طبیعی دست

عدم استفاده از خون وریدی برای دستگاه

عدم انجام تست با دستگاه وقتی تورنیکت به 
دست بسته شده است

دقیقه بعد از 30جداسازی سرم حداکثر تا 
انجام تست



نقش آموزش

ار وقتی فرد دیابتی دستگاه را به دست گرفت، ک
.اصلی تازه شروع می شود
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(Gomes, Juurlink et al. 2010)



SMBGروشی ساده و آسان برای آموزش

رای ب« راهنمای سریع و آسان»در راستای رفع این نیاز اقدام به تهیه ی شرکت فریر آسا طب 
.نموده است01دستگاه 

:  راهنمای سریع و آسان
آموزش با کمک ممکنکوتاهترین زمان در 

تست نحوه ی انجام تصاویر و به کمکدیداری 
ارد توسط دستگاه گلوکوکقند دقیق و بدون درد 

.را می آموزد01



با تشکر از توجه شما


