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Abstract
Background and purpose: Hypoglycemia is an important problem in newborns which requires
early diagnosis and treatment. Laboratory testing of blood glucose level and glucometer readings are used to
detect hypoglycemia but sometimes the results are given late. This study aimed at evaluating the accuracy of
glucometer in detection of hypoglycemia in newborns at neonate intensive care unit (NICU), 2014-2015.
Materials and methods: A diagnostic study was performed in which 408 blood samples
(glucometer capillary and venous derived samples) were obtained from 204 neonates in NICU within two
hours after birth. Blood glucose concentrations were measured by glucose oxidase and photometric analysis.
The mean values for blood glucose level, correlation coefficient, sensitivity, specificity, positive predictive
value (PPV), and negative predictive value (NPV) were determined. Data analysis was performed in SPSS
V.19.
Results: The mean neonatal weight was 2915 ± 840 gr. In our study, 92 neonates were females and
112 were males. In laboratory testing the prevalence of hypoglycemia was found to be 21.6% (CI 95% 15.927.3%). Mean values of blood glucose level (86.4 ± 60.9 mg/dl) with glucometer was significantly higher
than that of laboratory level (77.8 ± 69.1 mg/dl), (P<0.001). At cutoff point of 40 mg/dL blood glucose level
the diagnostic indices of glucometer were as follows: sensitivity 95.6%, specificity 45.5%, PPV 86.4%, and
NPV 74.1%. According to ROC curve, 49 mg/dl was obtained as the glucometer cutoff point and the
prevalence of hypoglycemia was found to be 15.2% (CI 95% 10.2-20.2%).
Conclusion: Glucometer was found to have appropriate sensitivity and NPV in detecting
neonatal hypoglycemia, therefore, it is recommended in screening of neonatal hypoglycemia without any
side effects.
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چكیده
سابقه و هدف :هیپوگلیسمی نوزادی یکی از مشکالت مهم بخشهای نوزادان است و نیاز به تشخیص و درمان سریع
دارد .دو روش آزمایشگاهی و گلوکومتری جهت تعیین گلوکز استفاده میشود .روش آزمایشگاهی هر چند دقیق است ،اما
دریافت پاسخ با تاخیر همراه است .هدف از انجام این تحقیق ،تعیین دقت گلوکومتری در تشخخیص هیپوگلیسخمی نخوزادان
بخشهای ویژه نوزادان در سال  39-39بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع تشخیصی است .از  409نوزاد در بخش مراقبتهخای ویخژه نخوزادان 904 ،نمونخه
خون به طور همزمان با دو روش گلوکومتری (خون مویرگی انگشت) و داخل وریدی آزمایشگاهی در دو ساعت اول تولد
با روش ثابت اخذ و گلوکز خون اندازهگیری شد .غلظت گلوکز خون با روش آنالیز فتومتریک و گلخوکز اکسخیداز تعیخین
شد .میانگین گلوکز ،ضریب همبستگی ،حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبخت و منفخی گلوکخومتری تعیخین شخد .آنخالیز
دادهها توسط  SPSSنسخه  61و آزمونهای  T testو  Paired t testاستفاده شد.
یافتهها :میانگین وزن نوزادان  4365 ± 490گرم بود 34 .نخوزاد ( 95/6درصخد) دختخر بودنخد 95 .نفخر ( 44/6درصخد)
نوزادان از مادران دیابتی متولد شدند .شیوع هیپوگلیسمی در روش آزمایشخگاهی برابخر  46/1درصخد ( 65/3 -42/9درصخد
 )CI %35بود .میانگین گلوکز آزمایشگاهی برابر  22/4 ± 13/6 mg/dlو گلوکز گلوکومتری برابر  41/9 ± 10/3 mg/dlبود
( .)p > 0/006با نقطه برش  ،90 mg/dlشخاخصهخای تشخیصخی گلوکخومتری بخهترتیخب شخاخص حساسخیت  35/1درصخد،
ویژگی  95/5درصد ،ارزش اخباری مثبت  41/9درصد و ارزش اخبخاری منفخی  29/6درصخد حاصخل گردیخد .نقطخه بخرش
گلوکز با روش گلوکومتری با استفاده از منحنی  93 mg/dl ،ROCبه دست آمد و شیوع هیپوگلیسخمی در ایخن روش 65/4
درصد ( 40/4 - 60/4درصد )CI %35 ،محاسبه شد.
استتتاتا  :بخخا توجخخه بخخه حساسخخیت و ارزش پخخیشبینخخی تسخخت گلوکخخومتری ،ایخخن ابخخزار بخخرای غربخخالگری ()screening
هیپوگلیسمی نوزادان مناسب میباشد چرا که نتیجه آزمایش ،در طی چند ثانیه آماده شده ،عارضخه خاصخی نخدارد و از نظخر
بالینی به پزشک کمک میکند.
واژه های کلیدی :نوزاد ،هیپوگلیسمی ،گلوکومتری ،گلوکز خون ،بخش مراقبت ویژه نوزادان

مقدمه
هیپوگلیسمی در دوره نوزادی مشکلی بزرگ اسخت
کخخه بخخه عنخخوان اور انخخو متخخابولیکی در نخخوزادان قلمخخداد

میشود .هیپوگلیسمی در اکثر مواقع بخدون نشخانه اسخت.
هیپوگلیسمی نخوزادی اگخر سریخع تشخیص داده نشخود و
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رضا نصیری و همکاران

پی داشته باشخد( .)6-9اولخین بخار هخارتمن در سخال 6392

دقت در تعیین آن همواره رهن محققین و پزشکان را بخه

هیپوگلیسمی نوزادی را تعریف و گزارش نمود و به سخه

خود جلب کرده است( .)1دو روش معمول بخرای تعیخین

طیف ضعیف ،متوسط و شدید تقسیم کرد و اشاره نمود

گلوکز در مراکز آموزشی درمانی ما شامل گلوکخومتری

که عوارض و عالیم غیر طبیعی در نوزادان بالفاصله بعد

و روش آزمایشخخگاهی مخخیباشخخد .در روش سخخاده و کخخم

از کاهش گلخوکز خخون بخه سخط کخمتخر از 90 mg/dl

هزینه گلوکومتری ،بالفاصله میخزان قنخد خخون مشخخص

( )4/4 mmol/lظاهر خواهد شد( .)9شیوع هیپوگلیسخمی

میشود ،ولخی دقخت آن در مطالعخات مختلخف ،متنخاق

نوزادی در مطالعات مختلخف از  49/2در هخزار تولخد تخا

گزارش گردید که تعدادی از موارد ،احتماالً مربخو بخه

 92/4درصد گزارش گردید( )5-2و اهمیت آن در نخوزادان

کم بودن حجم نمونه بود و تعدادی از آنها نقطخه بخرش

نارس و کم وزن ،به علخت ناکخافی بخودن رخیخره انخر ی

واضحی را برای گلوکومتریگزارش نکردنخد(.)61،3،2،9،9

جهت تامین نیازهای متابولیکی ،بیشتر است( .)4همچنخین

تاخیر در فرایند پاسخگیری در روش آزمایشگاهی که به

نوزادانی که از مادران دیخابتی متولخد مخیشخوند ،شخرایط

عنوان روش دقیخق و اسختاندارد انخدازهگیخری قنخد خخون

سختتری دارند(.)60،3

میباشد ،معموالً وجود دارد و گاهی تا  49ساعت طخول

تعریخخف اولیخخه هیپوگلیسخخمی نخخوزادی مخخورد توافخخق

میکشد که ممکن است منجر به عخوارض نورولو یخک

صاحب نظران و محققان واقع نگردید و گلخوکز بخین 90

گخخردد .هخخمچنخخین در ایخخن روش کخخه همخخراه بخخا عخخوارض

تا  50میلیگرم در دسی لیتر ( 6/2 mmol/lتا  )4/4را مد

متعددی مثل پخارگی عخرو  ،خخونریزی ،درد و افخزایش

نظر قرار دادند که با روش استاندارد آزمایشگاهی تعیخین

عفونت ،خونریزیهای زیر جلخدی و همخاتوم مخیباشخد،

میگردد( ،)66ولی بیشتر پزشکان ،قند خون پالسخمایی

نیروی انسانی با تجربخه و متعخدد موردنیخاز مخیباشخد کخه

کمتر از  90میلیگرم بر دسی لیتر را در ساعتهخای اول

شرایط انجخام ایخن تسخت را سخختتخر مخیکنخد( .)62 ،1بخا

تولد ،غیر طبیعی قلمداد نمودند .این عدد بخرای نخوزادان

عنایت به عدم انجام مطالعخه در مخورد قخدرت تشخیصخی

نارس یا رسیده مشابه است .بخه تخدریب بعخد از روز اول،

گلوکومتری در بیمارستانهای استان مازندران و عنایخت

این میزان افزایش می یابد ،اما بحرانیترین زمان مربخو

به اهمیت تشخیص سریع هیپوگلیسمی نوزادی و به دنبال

به دو تا سه سخاعت اول بعخد از تولخد اسخت ،زمخانی کخه

آن مداخله مناسب و به موقخع ،تحقیخق حاضخر بخا هخدف

ارتبا دریافت مواد غذایی و گلخوکز از خخون مخادر بخه

تعیین ارزش تشخیصی گلوکومتری رایخب و  Cut offآن

دلیل پایان زندگی جنینی ،قطع شده و عنایخت بخه متابولیسخم

با استفاده از منحنی  ROCدر مقایسه بخا روش اسختاندارد

باالی نوزاد ،کاهش قنخد خخون محتمخل اسخت .حتخی در

انخخدازه گیخخری گلخخوکز خخخون بخخه روش آزمایشخخگاهی در

نوزادان سالم بعد از  9ساعت اول ،گلوکز خون از سط

بخشهای ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مازنخدران

 90میلیگرم در دسی لیتر بیشتر میشود(.)69،64،4،9

در سال  39-39انجام شد.

تاخیر در اصالح گلوکز ،عوارض جبخران ناپخذیری
بههمراه دارد .هیپوگلیسمی ممکن است موجب آسیب بخه

مواد و روش ها

سیستم عصبی ،اختالت یادگیری ،اختالل ضریب هوشخی،

مطالعه حاضر از نوع مطالعه تشخیصی در بستر یک

اثرات نورولو یک پایدار مانند تشخنب و عقخب مانخدگی

مطالعه مقطعی-تحلیلی تشخیصی تنظیم شد .نوزادانی که

رهنی و یخا خخونریزی میخزی گخردد( .)69،2عخواملی مثخل

به تشخیص پزشک متخصص نوزادان و اطفخال ،نیخاز بخه

وزن زمان تولد نوزاد ،وجود دیابت در مادر ،هیپوترمی و

بستری و کنترل قند خون داشته اند ،جامعه مورد مطالعخه
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درمان الزم انجام نگیرد ،ممکن است عوارض مهمخی در

سپسیو در ایجاد هیپوگلیسمی نقش دارد( .)65سرعت و

پژوهشی دانشگاه علوم پزشخکی مازنخدران ،بخرای انجخام

بود .متییرهخای مخورد سخنجش در فخرم مخادر شخامل سخن

مطالعه و فرایند درمان نوزادان ،از والدین رضایت کتبخی

حخخاملگی در موقخخع زایمخخان ،قنخخدخون مخخادر بخخه روش

اخذ شد .معیار ورود در این مطالعه شامل نخوزادانی بخود کخه

آزمایشخخگاهی ،وجخخود یخخا عخخدم وجخخود دیابخخت در دوران

در روز اول زندگی در بخشهای مراقبت ویژه نخوزادان

بارداری ،وزن و سن مادر میباشد که بعضخی بخا پرسخش

بستری شدند و امکان اندازهگیری قنخدخون بخه دو روش

کردن از مخادر و اطالعخات منخدرر در پرونخده و مخوارد

پالسخخمایی و گلوکخخومتری در دو سخخاعت اول بعخخد تولخخد

دیگر با انجام آزمایشات تعیین و ثبت گردید .متییرهخای

فراهم بود .برای پیشگیری از اثرات مخدوشکنندههخایی

مورد نظر در قسمت نوزادی شامل وزن زمان تولد نوزاد،

مثل تزریق سرمهای تزریقی و تیذیه دهانی بر میزان قنخد

قخخد ،دور سخخر نخخوزاد بخخه کمخخک تخخرازو اطفخخال و متخخر

خون و بخا توجخه بخه ایخن کخه از هخر نخوزاد ،خخون بخرای

اندازهگیخری شخد و آپگخار دقیقخه  6و  ،5وجخود زردی،

آزمایش بخه دو روش اخخذ و انخدازهگیخری مخیشخد ،بخه

جنو و نحخوه تولخد بخا اسختفاده از مشخاهده و اطالعخات

همزمانی این دو روش توجه شخد .معیخار خخرور در ایخن

موجود در پرونده و به روش پرسش از والدین مشخخص

مطالعخخه شخخامل مخخوارد زیخخر بخخود :عخخدم رضخخایت والخخدین

گردیخخد و متییرهخخای قنخخدخون نخخوزادی بخخا کیخختهخخای

نوزادان ،نوزادانی که یک نوبت تحت احیای قلبی ریوی

آزمایشگاهی مناسب در روش روتین اندازهگیری و ثبت

قرار گرفتنخد ،عخدم امکخان خخونگیخری وریخدی در سخه

شخخد .جهخخت ارزیخخابی میخخزان قنخخدخون در آزمایشخخگاه بخخه

تالش اول ،وزن کمتر از یخک کیلخو در موقخع تولخد ،در

روش روتخین ،نمونخه خخون در دو سخاعت اول تولخد ،بخخه

نظر گرفته شد و نمونه در این مطالعه با توجه به مطالعات

وسیله پرستار با تجربه و آموزش دیده ،از ورید دست به

انجام گرفته قبلخی( )64،1و حخدود اطمینخان  35درصخد و

میزان یک میلیلیتر و حخداکثر در سخه تخالش اول ،اخخذ

خطخخای آلفخخای  5درصخخد و شخخیوع  92درصخخد و دقخخت 2

شد و سپو با شخرایط یکسخان بخرای تمخام نمونخههخا ،بخه

درصد ،برابر  644نفخر بخرآورد گردیخد و بخرای افخزایش

آزمایشگاه هر بیمارستان ارسال شد و با روش یکسخان بخا

دقت مطالعه و محاسبه حداکثر  60درصد افت نمونخه بخه

اسخخختفاده از کیخخخت تشخیصخخخی (گلخخخوکز پالسخخخمایی بخخخا

دلیل عدم امکان خونگیری مناسخب ،تعخداد نمونخه 409

شخخماره  39005کمپخخانی پخخارس آزمخخون ،ایخخران) ،روش

نوزاد برآورد شد که از مادران باردار خود در بیمارستان

آنالیز فتومتریخک و روش گلخوکز اکسخیداز تعیخین شخد.

متولد شدند.

سخخط گلخخوکز کخخمتخخر از  90mg/dlهیپوگلیسخخمی تلقخخی

 904نمونه خون از نوزادان واجد شرایط گرفته شد.

گردید( .)69،64،4،9،9به منظور تعیین میزان گلخوکز خخون

روش نمونهگیری در این مطالعه به صورت نمونخهگیخری

به روش گلوکومتری ،یک قطره خون مویرگی پاشنه پا،

آسان بود .نوزادان بررسی شده بخه طخور مسختمر sequential

بعد از ضدعفونی ،با سوزن مربو به پخ

گلوکخومتری

در بیمارستانهای امام خمینی (ره) ساری و شهید رجایی

تهیه شده از شرکت کامیخا طخب مخداوا بخا مشخصخات

تنکابن از مهرماه  39لیایت خرداد  39بستری شده بودند.

( )Easy Gluco, Kyunggi,ساخت کشور کره ،بر روی

گلوکومتری برای کلیه نخوزادان بعخد از همخاهنگی الزم،

نخخوار تسخخت آن قخخرار گرفتخخه و در طخخی  60ثانیخخه ،میخخزان

در هر بیمارستان توسط یک نفر و انجام تسخت بخه روش

گلوکز کاپیالری تعیین و ثبت شد.

آزمایشخخگاهی توسخخط کارشناسخخی دیگخخر کخخه از میخخزان

میخخخخانگین گلخخخخوکز در دو گخخخخروه ،حساسخخخخیت،

قندخون با روش گلوکومتری و یا جزئیات اندازهگیخری

اختصاصخیت ،ارزش پخخیش بینخخی مثبخت و منفخخی و میخخزان

آگاه نبود ،تعیین و ثبت شخد .فخرم جمخعآوری دادههخای

دقخخت گلوکخخومتری تعیخخین و  Cut offگلوکخخومتری بخخا
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مخخا را تشخخکیل دادنخخد .بعخخد از تاییخخد اخالقخخی در شخخورای

این مطالعه شامل دو قسمت کلی مربو به مادر و نخوزاد

پژوهشی

رضا نصیری و همکاران

با اسختفاده از نخرمافخزار  SPSSنسخخه  61از آزمخونهخای

گروه فخو بخه روش آزمایشخگاهی همپوشخانی داشخته و

 T testبرای مقایسه متییرهای کمی در دو گروه مسختقل

معنیدار نبود و برای محدوده سن طبیعخی برابخر 16 -25

از هم و  Paired t testبرای مقایسه قندخون در دو گروه

میلیگرم در دسی لیتر و در سن حاملگی بیشتر یا کمتر

غیر مستقل گلوکومتری و پالسمایی استفاده شد و بخرای

از حخخخدود طبیعخخخی برابخخخر  12/5 -669/5میلخخخیگخخخرم در

مقایسه گروهها p value ،کمتر از  5درصد معنیدار در نظخر

دسیلیتر بود.

گرفته شد .ضخریب همبسختگی پیرسخون قنخدخون در دو

در این تحقیق تنها  44نوزاد ( 69/2درصخد) عالیخم

روش اندازهگیری و میزان همخوانی آنها تعیین گردید.

زردی را بخخروز دادنخخد و  652نفخخر ( 22درصخخد) آنخخخان
هیچگونه عالیم زردی نشان ندادند 63 .نفر ( 3/9درصد)

یافته ها

نخخخخوزادان اطالعخخخخات مربوطخخخخه را نداشخخخختند .در روش

 34نوزاد ( 95/6درصخد) دختخر و بقیخه پسخر بودنخد.

آزمایشخخگاهی ،میخخانگین قنخخد خخخون در نخخوزادان دختخخر

میانگین وزن نوزادان  4365± 490گخرم و دامنخه -6050

 39/4 ± 21/6میلیگرم در دسی لیتر و در نخوزادان پسخر

 5450گخخرم بخخود 699 .نخخوزاد ( 20/6درصخخد) دارای وزن

 40 ± 99/3میلیگرم در دسی لیتر بود که ایخن اخختالف

طبیعی بین  4500تا  9500گرم بودند 25 .نفر از نخوزادان

از نظر آماری معنیدار بود (.)p< 0/001

( 91/4درصد) به روش طبیعی و  643نفر ( 19/4درصد)

 95نفر از مادران ( 62درصد) دیابت دوران بارداری

به روش سزارین متولد شدند .میانگین آپگخار دقیقخه اول

داشتند و میانگین قند خون مادران دیخابتی انخدازه گرفتخه

نوزادان برابر  4/91 ± 6/45و آپگار دقیقخه  5برابخر 0/39

شده به روش آزمایشگاهی برابر  666/1 ± 91/4میلیگخرم

 3/14 ±بود .متوسط دور سر نخوزادان برابخر 99/2 ± 4/5

در دسخخی لیتخخر و مخخادران غیخخر دیخخابتی برابخخر 44/3 ± 64

سانتی متر با دامنه حخداقل  45و حخداکثر  93سخانتی متخر

میلیگرم در دسی لیتخر بخوده اسخت و اخختالف قنخدخون

بوده است و میانگین قد نوزادان برابر  93 ± 9سانتی متخر

مخخادران فخخو معنخخیدار بخخود ( .)p > 0/006تفخخاوت در

و حداقل  99و حداکثر  54سانتی متر بوده است.

میانگین قندخون نوزادان متولد شده از مخادران دیخابتی و

میانگین سن مادران برابر  44/9 ± 1سخال و حخداقل

غیر دیابتی که به روش آزمایشگاهی تعیین گردیخد ،هخم

 61و حداکثر  95سخال بخود .میخانگین وزن مخادران برابخر

معنیدار بود ( .)p >0/064قند خون نوزادان متولخد شخده

 24/4 ± 64/9کیلوگرم با دامنه ( )605 -51کیلخوگرم بخا

از مادران دیابتی و غیخر دیخابتی در جامعخه ،هخم پوشخانی

برآورد فاصلهای (کیلو  CI95 % )21 – 40/5بوده است.

ندارد و به ترتیخب  24/4 -31میلخیگخرم در دسخیلیتخر و

میانگین قندخون مادران برابر  39/6 ± 42/9میلیگرم در

 92 /1 -14/6میلخخیگخخرم در دسخخیلیتخخر مخخیباشخخد .شخخیوع

دسی لیتر بوده است .میانگین سن حاملگی در این مطالعه

هیپوگلیسخخمی نخخوزادی در روش آمایشخخگاهی بخخا نقطخخه

برابر  91/4 ± 9/9هفته بود و میانه سن حاملگی  94هفتخه

برش  90mg/dlدر دو ساعت اول بعد از تولد برابر 46/1

بوده است .حخداقل و حخداکثر سخن حخاملگی بخه ترتیخب

درصد ( 65/3 -42/9درصد )CI 95% ،بود.

برابخر  45و  96هفتخه بخود 19/6( 645 .درصخد) نخوزاد در

میانگین قندخون نوزادان در  4سخاعت بعخد از تولخد

محدوده سن طبیعی حاملگی ( 92تخا  94هفتخه) بودنخد و

در روش وریخخخدی آزمایشخخخگاهی برابخخخر 22/4 ± 13/6

 95/3( 20درصد) نوزاد در محدوده سن طبیعی حاملگی

میلخخیگخخرم در دسخخی لیتخخر و روش گلوکخخومتری برابخخر

نبودند و میانگین گلوکز در دو گروه به روش آزمایشگاهی

 41/9 ± 10/3میلخخیگخخرم در دسخخی لیتخخر بخخوده اسخخخت

تفاوت داشت ( ،)p <0/049ولی برای تعمیم بخه جامعخه،

( .)p<0/006همبسخختگی پیرسخخون قنخخدخون در دو روش
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استفاده از منحنی راک ( )ROC curveمشخص گردید.

برآورد فاصخلهای ( 35درصخد  )CIگلخوکز خخون در دو

خوانی دو روش برابر  29/4درصد ( )r2=0/294به دست

 49/4درصخخد بخخهدسخخت آمخخده اسخخت (نمخخودار شخخماره .)4

آمد .بر حسب مدل رگرسیون خطی ،روش محاسبه قنخد

شاخصهخای حساسخیت و ویژگخی در ایخن نقطخه بخرش،

خون پالسمایی بر اساس قندخون به روش گلوکخومتری

در جدول شماره  4نشان داده شده اسخت کخه حساسخیت

از فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:

برابخخر  35/1درصخخد ،ویژگخخی برابخخر  95/5درصخخد ،ارزش

Glucose IV= -6.872 ± 0. 978 × glucose by Glucometer

اخباری مثبت برابخر  41/9درصخد ،ارزش اخبخاری منفخی

جخخدول شخخماره  6میخخزان قندخخخون در دو روش را
نشان میدهد.
نمودار شماره  6همبسختگی دو روش انخدازه گیخری

برابر  29/6درصخد و میخزان صخحت برابخر  49درصخد بخه
دست آمد.
جدول شماره  :2شاخص های حساسیت و ویژگخی درگلخوکز خخون
نوزادان در نقطخه بخرش  90 mg/dlآزمایشخگاهی برابخر بخا 93 mg/dl

قند خون نوزادان را نشان می دهد.

درروش گلوکومتری خون کاپیلری در  4ساعت اول بعد تولد
جدول شماره  :1مقایسه میانگین قند خون نوزادان در دو روش
گلوکومتری و وریدی آزمایشگاهی در دو ساعت اول بعد تولد
روش اندازه گیری

Mean ± SD

CI 95%

Min- Max

گلوکومتری

10/3± 41/9

24 – 39/4

41 – 925

13/6± 22/4

14/4 -42/4

49- 931

آزمایشگاهی
سط معنی داری

0/006

بخخر مبنخخای کمیخخت حاصخخل در جخخدول شخخماره ،4
مقدار شاخصهخای تشخیصخی گلوکخومتری بخه ترتیخب،
برای حساسیت برابخر  35/1درصخد ،ویژگخی برابخر 95/5
درصد ،ارزش پیشبینی مثبت برابر  41/9درصخد ،ارزش
پیشبینی منفی برابر  29/6درصد ،و صحت آن برابخر 49
درصد به دست آمد.

نمودار شمماره  :1همبسختگی دو روش گلوکخومتری و آزمایشخگاهی
قندخون در دو ساعت بعد از تولد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

با عنایت به نتایب تحقیق و توجه به نقطخه بخرش قنخد
خون نوزادان به روش آزمایشگاهی برابر  90میلخی گخرم
در دسی لیتر و نتایب اخذ شده از منحنخی راک (،)ROC

نمودار شماره :2منحنی ROCو وضعیت حساسیت و ویژگخی گلوکخومتری

بخخیشتخخرین مقخخدار حساسخخیت و ویژگخخی در cut off

در نقطه برش  90 mg/dlدر روش آزمایشخگاهی انخدازه گیخری قنخدخون

معخخادل  93میلخخیگخخرم در دسخخی لیتخخر روش گلوکخخومتری

در نوزادان مورد بررسی
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اندازهگیری برابخر ( )R= 0/416و ضخریب تعیخین یخا هخم

حاصل گردید .در این نمخودار سخط زیخر منحنخی برابخر

پژوهشی

بحث

رضا نصیری و همکاران

وجود دارد که احتمخاالً عخواملی مثخل تفخاوت در حجخم

پیشبینی مثبت و صحت گلوکومتری خخو بخود ،ولخی

نمونه در مطالعه مخا بخیشتخر بخوده و اخخذ نمونخه هخم در

ویژگی تست گلوکومتری از وضعیت مناسبی برخخوردار

مطالعه ما در  4ساعت اول بوده ،ولی بخرای مطالعخه ،Ho

نبود .فراوانی هیپوگلیسمی نوزادی هم در مطالعه ما نسبتاً

در یخخک روز بعخخد از تولخخد انجخخام شخخده بخخود .پروتکخخل

باال بود .شاخصهای تشخیصی در این مطالعه به ترتیخب

خونگیری و نقطه برش برای تعیین حساسیت در مطالعخه

برای حساسیت  35/1درصد و ویژگی برابر  95/5درصد

ما  90 mg/dlبود ،ولی در مطالعه  Hoتفاوت داشخت .بخه

بهدست آمد .ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب 41/9

طور کلی پایین بخودن شخاخص ویژگخی در تحقیخق مخا و

و  29/6درصخخد نشخخان داده شخخد و صخخحت ایخخن تسخخت برابخخر

تفاوت آن با مطالعه  ،Hoاحتماالً مربو به تفخاوتهخای

 49درصد گزارش گردید .نتایب مطالعه با نتخایب تحقیخق

فو است و همچنین ،شاید اختالف در اجرای پروتکخل

 Hoو همکخخاران مشخخابهت دارد ،هخخر چنخخد نخخوع دسخختگاه

انجام آزمایشات و نقصان احتمالی در فرایند اجخرای آن

گلوکخخومتری بخخه کخخار بخخرده شخخده در مطالعخخه مخخذکور بخخا

در دو بیمارستان دخیل بوده است ،هر چند تالش گردید

وسیلهای که در این تحقیق ما به کار گرفته شخد ،تفخاوت

که هماهنگی الزم جهت اجرای مشابه فعالیختهخا انجخام

دارد .نویسخخنده گخخزارش کخخرد کخخه روشهخخای گلوکخخومتری

گیرد .به هر حال گلوکومتر استفاده شده در ایخن مطالعخه

نخخه تنهخخا بخخرای هیپوگلیسخخمی معمخخول یعنخخی قنخخدخون

جهت تعیین قند خون طبیعی از ویژگی پایینی برخوردار

کخخمتخخر از  )2.6 mmol/l( 92mg/dlکخخاربرد دارد ،بلکخخه

است که احتماالً مربو به عوامل فو است.

بخخرای هیپوگلیسخخمی شخخدید یعنخخی قنخخدخون کخخمتخخر از

نایری و همکاران در مطالعه خود حساسیت و ویژگخی

 )4 mmol/l( 95mg/dlهخخخخم از حساسخخخخیت و ویژگخخخخی

گلوکخخومتری را بخخه ترتیخخب  40و  32/5درصخخد گخخزارش

مناسبی برخوردار است .آنهخا دقخت گلوکخومتری را بخا

نمودند و ارزش اخباری یا پیش بینخی مثبخت و منفخی بخه

نقطخخخه بخخخرش  92 mg/dlگلخخخوکز پالسخخخمایی بخخخه روش

ترتیب برابر  40درصخد و  34درصخد اعخالم گردیخد(.)69

آزمایشگاهی به ترتیب با حساسیت  49/9درصد ،ویژگی

هرچند مشابهت نسبی حجم نمونه و میزان حساسخیت در

 34درصد ،ارزش اخبخاری مثبخت  34/1درصخد و ارزش

دو مطالعه وجود دارد ،ولی حساسخیت و ارزش اخبخاری

اخباری منفی برابر  44/6درصخد محاسخبه نمودنخد .دقخت

گزارش شده در مطالعه مخا بخیشتخر از نتخایب آن مطالعخه

گلوکومتری با نقطه برش قند معادل  91 mg/dlبه ترتیب

بخخوده ولخخی ویژگخخی و ارزش اخبخخاری گخخزارش شخخده در

حساسخخیت  34/9درصخخد ،ویژگخخی  16/3درصخخد ،ارزش

پژوهش ما کمتر می باشد .دلیل تفاوت این نتخایب در دو

اخباری مثبت  94/3درصد و ارزش اخباری منفخی 31/9

مطالعه احتماالً مربو به تفاوت نوع گلوکومتر می باشد.

درصد گزارش نمودند .زمان اندازهگیری گلخوکز خخون

در مطالعه مذکور ،تست استاندار آزمایشگاهی با استفاده

 606نمونه در بین  6تا  9روز بعد از تولد بود که یک بار

از خون شریانی نوزاد اندازهگیری گردیخد .میخانگین قنخد

در  52نوزاد و مرحله دوم در  99نمونه انجام گرفت(.)63

خون گزارش شده در روش آزمایشگاهی مطالعه نخایری

شباهتهای که در دو مطالعه ما و  Hoدر زمینه شاخصهای

و همکاران همانند مطالعه مخا ،کخمتخر از میخانگین آن در

حساسیت و ارزش اخباری مثبت مشاهده میشود ،نشخان

روش گلوکومتری بوده است ،هر چند اخختالف قنخد دو

دهنده این است که گلوکومتری در نقا بخرش مختلخف

روش در مطالعه ما بیشتر بوده است.

بخخه عنخخوان یخخک تسخخت بیماریخخابی و غربخخالگری ،مناسخخب

شیوع هیپوگلیسمی در مطالعه اخوان و همکاران در

میباشخد .امخا تفخاوت مربخو بخه ویژگخی در دو مطالعخه

نوزادان پر خطر برابر  94درصد و نوزادان معمولی برابخر
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نتایب اصلی این مطالعه نشخان از حساسخیت و ارزش

نمونه ،زمان اخذ نمونه و نوع گلوکومتر میباشخد .حجخم

تر از  90 mg/dlدر نوزادان ،هیپوگلیسمی در نظر گرفتخه

پذیرش قند خون گزارش شده بخاالتر از  93 mg/dlقابخل

شد که در مطالعه ما هم بخر حسخب ایخن تعریخف ،شخیوع

قبول بوده و شاید نیازی بخرای تعیخین قنخدخون بخه روش

هیپوگلیسمی ،کمتر گزارش شخده اسخت .تفخاوت نتخایب

داخل وریدی آزمایشخگاهی نبینخد و مخداخالت درمخانی

ایخخن دو مطالعخخه ،احتمخخاالً مربخخو بخخه زمخخان اخخخذ نمونخخه

خخخود را بخخرای مخخوارد تشخیصخخی دیگخخر شخخروع کنخخد .بخخه

میباشد که در مطالعه ما در  4ساعت اول بعد از تولخد و

طورکلی با توجخه بخه نتخایب منحنخی  ROCو سخط زیخر

در مطالعه اخوان  9تا  1ساعت بعد از تولخد بخود و برحسخب

منحنی بیش از  49درصد ،بهنظر میرسد تست گلوکومتری

گزارش بعضی از مطالعات ،نقطه برش هیپوگلیسمی بعخد

 Easy Glucoساخت کره جنوبی که در بیمارسختانهخای

از  9سخخاعت از تولخخد بهتخخر اسخخت از  95 mg/dlدر نظخخر

امخخام خمینخخی (ره) سخخاری و بیمارسخختان شخخهید رجخخایی

گرفته شود( .)4از آنجاییکه نقطه برش گلوکومتری در

تنکابن ،جهت تعیین گلوکز کاپیلری نوزادان استفاده می

مطالعه ما بر حسخب بخاالترین حساسخیت و ویژگخی برابخر

شود ،دارای اعتبار قابل قبول میباشد.

 93 mg/dlبه دست آمد و با توجخه بخه بخاال بخودن میخزان

محدودیتهای این مطالعه شامل اخخذ نمونخه در دو

شخخاخص حساسخخیت ایخخن تسخخت ،اسخختفاده از آن بخخرای

بیمارستان بوده که بالطبع ممکن است علیرغم همخاهنگی

غربالگری هیپوگلیسمی نوزادان در کم تخرین زمخان کخه

اولیه برای یکنواختی کار ،فرایند اجرای پروتکخل کخامالً

عارضه خاصی هخم نخدارد ،مناسخب مخیباشخد .از طخرف

مشخخابه نباشخخد .هخخمچنخخین ممکخخن اسخخت در بعضخخی از

دیگر به کارگیری آن در اعمال بالینی و عنایت به ارزش

بیمارستانهای استان از انواع دیگر گلوکوتست اسختفاده

پخخیشبینخخی مثبخخت و منفخخی بخخاالی  20درصخخد ،مخخیتخخوان

نمایند ،ولی در مطالعه حاضر در هر دو بیمارستان از یک

پیشبینی نمود که میزان قند اعالم شده با گلوکومتری تا

گلوکوتست استفاده شد که ممکن اسخت تعمخیمپخذیری

چه حد ارزشمند بوده و در تصمیمگیخری بخالینی کمخک

نتایب آن بخا محخدودیت بخیش تخری همخراه باشخد .انجخام

کننده است ،زیرا اگر بر اساس جوا گلوکومتری یک

خونگیخری در نخوزادان تنهخا بخرای یخک بخار هخم شخاید

نوزاد ،تشخیص هیپوگلیسمی گذاشته شود یعنی کمتر از

محدودیت دیگری باشد که در این مطالعه وجود داشت.

 93میلیگرم در هخر دسخی لیتخر ،تخا  41/9درصخد مخوارد

در پایان میتوان نتیجهگیری کخرد کخه بخا توجخه بخه

میتوان پذیرفت که بیمار مذکور هیپوگلیسمیک است و

فراوانی نسبتاً باالی هیپوگلیسمی در دو ساعت اولخد بعخد

نیخخازی بخخه انجخخام تسخخت اسخختاندارد آزمایشخخگاهی وجخخود

از تولد ،در صورت وجود عالیخم بخالینی ،آمخادگی الزم

ندارد ،مگر این که از نظر سایر ویژگیهای بالینی نوزاد،

برای مداخله درمانی در اولخین فرصخت زمخانی ضخروری

شرایطی وجود داشته باشخد کخه تصخمیم بخالینی جدیخدی

است .نوزادانی کخه بخا گلوکخومتر ،قنخد خخون کخمتخر از

توسط پزشک گرفته شخود تخا ارزیخابی اسختاندارد از قنخد

 93mg/dlدارند ،تا  41 /9درصد مخوارد هیپوگلیسخمیک

خون نوزاد گرفته شود .همچنخین بخا عنایخت بخه گخزارش

هستند و نوزادانی که گلوکز بخاالتر از  93mg/dlدارنخد،

 29/6درصدی ارزش پیشبینی منفی در این مطالعه برای

به احتمخال  29درصخد نبایخد نگخران هیپوگلیسخمی نخوزاد

گلوکومتری ،میتوان نتیجه گرفت که چنان چه نوزادی

نباشیم ،مگر نخوزاد عالیخم بخالینی و ریسخک فاکتورهخای

بخخا تسخخت گلوکخخومتری منفخخی (قنخخد بخخیش از )93 mg/dl

دیگری را داشته باشد .لذا میتخوان از ایخن تسخت ،بخرای

گزارش شود و در حقیقت گلوکز طبیعی را با این تسخت

غربالگری هیپوگلیسمی نوزادان در کخمتخرین زمخان کخه

مشاهده نماییم ،با احتمال  29درصد این آزمایش صحی

عارضه خاصی هم ندارد و برای درمخان و مراقبخت بیمخار

بوده و در صورتی که عالیم و نشانه های بالینی دیگخری

کمککننده و مناسب میباشد ،استفاده نمود.
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 43درصد گزارش گردید( .)4در این مطالعه ،گلوکز کم

مبنخخی بخخر وضخخعیت هیپوگلیسخخمی وجخخود نداشخخته باشخخد،

پژوهشی

رضا نصیری و همکاران

سپاسگزاری
Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 20:33 +0330 on Tuesday October 22nd 2019

علوم پزشکی مازندران بابت تصویب آن و حمایت های
. تشکر می شود،مادی و معنوی

این مقاله از پایان نامه دکتری پزشکی عمومی آقای
 از معاونت پژوهشی دانشخگاه.رضا نصیری استخرار شد
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