Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ως εργαλείο για τη διάγνωση και τη θεραπεία του
σακχαρώδη διαβήτη
• Τι είναι; Είναι μία εξέταση αίματος που δείχνει το μέσο όρο του ζαχάρου τους
τελευταίους τρεις μήνες. Έτσι, ο μέσος όρος του ζαχάρου στο αίμα τους τελευταίους 3
μήνες αντιστοιχεί σε μία τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
Γλυκοζυλ.αιμοσφαιρίνη Μέσος όρος του ζαχάρου 2- 3μηνών
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• Ποιοι πρέπει να κάνουν αυτή την εξέταση;
Αυτοί που έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη, σαν τσεκ απ,
δηλαδή όλοι άνω των 45, οι υπέρβαροι, αυτοί που έχουν αυξημένη πίεση, χοληστερίνη,
πολυκυστικές ωοθήκες, αυτοί που έπαθαν έμφραγμα ή εγκεφαλικό και όσοι έχουν γονείς ή
αδέλφια με σακχαρώδη διαβήτη.
Αυτοί που έχουν σακχαρώδη διαβήτη, για να δουν αν η θεραπεία που παίρνουν ρυθμίζει
το ζάχαρο
• Τι γλυκοζυλιωμένη πρέπει να έχουν;
Αυτοί που δεν έχουν γνωστό σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να έχουν γλυκοζυλιωμένη κάτω
από 5,7
.
Αν η γλυκοζυλιωμένη τους είναι
5,7 – 6,4
, έχουν μεγάλη πιθανότητα να αποκτήσουν διαβήτη, ενώ αν έχουν από
6,5 και πάνω
θα πρέπει να επαναλάβουν και αν και τη δεύτερη φορά βρεθεί το ίδιο τότε είναι διαβητικοί.
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Αυτοί που έχουν διαβήτη πρέπει να έχουν γλυκοζυκιωμένη από 6,5 έως 7. Ο γιατρός που
παρακολουθεί τον ασθενή θα καθορίσει το όριο, καθώς κάποιοι ασθενείς χρειάζονται πιο
χαμηλή και άλλοι πιο υψηλή γλυκοζυλιωμένη.
• Κάθε πότε πρέπει να τη μετρούν;
Οι διαβητικοί πρέπει να τη μετρούν κάθε 3 μήνες ή κάθε φορά που ο γιατρός τους θα τους
αλλάξει τα φάρμακα.
Όσοι την κάνουν σαν τσεκ απ, θα την επαναλάβουν στα 3 χρόνια αν η προηγούμενη τιμή
είναι κάτω από 5,7, και σε ένα χρόνο αν είναι από 5,7 έως 6,4.
• Δεν χρειάζεται πλέον να μετρούν ζάχαρο στο αίμα, στο εργαστήριο ή με τους
μετρητές;
Το ζάχαρο στο αίμα δείχνει την τιμή τη συγκεκριμένη στιγμή και είναι σημαντικό για το
γιατρό για να βάλει τη σωστή θεραπεία στον ασθενή. Έτσι, αν η γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη είναι υψηλή ο γιατρός θα χρειαστεί να δει μετρήσεις από το σπίτι
προκειμένου να δει ποια ζάχαρα έχουν ανέβει, τα πρωινά, τα μεσημεριανά ή τα βραδινά, τα
προ ή μετά το φαγητό.
• Μπορεί οι μετρήσεις του ζαχάρου στο σπίτι να μη συμβαδίζουν με την
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη;
Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο μετρητής έχει χαλάσει ή αν ο ασθενής έχει αναιμία, αυξημένα
τριγλυκερίδια, αυξημένη χολερυθρίνη ή αυξημένη ουρία οπότε βγαίνει λάθος η τιμή της
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
• Γιατί μας ενδιαφέρει η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη;
Από μελέτες έχει βρεθεί ότι όσοι διαβητικοί έχουν γλυκοζυλιωμένη 6,5-7 δεν θα εμφανίσουν
στο μέλλον προβλήματα από τα μάτια, τα νεύρα και τους νεφρούς. Ακόμη, όσοι εμφάνισαν
διαβήτη πρόσφατα και έχουν καλή γλυκοζυλιωμένη από την έναρξη του διαβήτη
προφυλάσσονται από το έμφραγμα και το εγκεφαλικό.
Σε κάθε περίπτωση ο εξειδικευμένος ιατρός θα πάρει το ιστορικό του ασθενή, θα τον
εξετάσει και βλέποντας τον συνολικά θα αποφασίσει για την κατάλληλη θεραπεία και
παρακολούθηση του.
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