
EXPLORAREA FUNCŢIONALĂ A FICATULUI 
 
 
    EXPLORAREA SINDR. DE NECROZĂ CELULARĂ 
 
    Necroza celulară este rezultatul acţiunii brutale asupra ficatului a unor factori  
infecţioşi sau toxici.Se poate evidenţia  prin următoarele modificări : 
-creşterea transaminazelor TGO si TGP ( se exclud leziunile altor ţesuturi in special 
miocardic) 
TGP = transaminaza glutamic piruvica 
TGO= transaminaza glutamic oxalacetica 
    Valori sub 300 U/l se întâlnesc în toate formele de ciroză hepatică,tumori, colestază.În 
hepatitele cronice valorile sunt uşor crescute, iar creşterea lor sugerează o fază de 
activare. 
-lacticodehidrogenaza( LDH).Valori diagnostice specifice prezintă modificările 
izoenzimatice : 
    -LDH 1 LDH 2 –infarctul miocardic 
    -LDH 4 LDH 5 – leziuni hepatice şi neoplasme 
-ornitin-carbamiltransferaza( OCT) enzima celulară din ciclul ureogenetic  creşte precoce 
în hepatite şi ciroze. 
-sideremia – creşte în hepatite cronice şi ciroze 
-glicemia – poate să scadă în distrucţiile hepatice grave. 
 
  EXPLORAREA SINDR. INFLAMATOR 
 
-viteza de sedimentare a eritrocitelor creşte în procesele inflamatorii acute hepato-biliare, 
procesele tumorale. 
-proteinograma evidenţiază reducerea albuminelor şi creşterea gamaglobulinelor în 
afecţiunile cronice ; transformările maligne sunt sugerate de creşterea fracţiunilor alfa 2 şi 
beta globulinelor. 
 
 
 
 
 
EXPLORAREA SINDR. METABOLIC HEPATIC 
 
   Capacitatea metabolică a ficatului se poate explora urmărind viteza de captare şi 
eliminare din plasmă a anumitor substanţe.Se injectează intravenos substanţa ( 
bromsulfonftaleină ,antipirina, galactoza, acizi aminaţi).Prin determinarea concentraţiei 
substanţei în plasmă la diferite intervale de timp se poate măsura viteza de eliminare a 
acesteia. 
-scade ureea 
-creste conc . NH3, AA 
 
EXPLORAREA SINDR. BILIOSECRETOR 



 
-determinarea concentraţiei bilirubinei indirecte ( libera)-creşte în icterele cu 
hiperproducţie de bilirubina şi fiziologic la nou născut( tranzitor) 
-determinarea concentraţiei bilirubinei directe ( conjugate)- creşte în hepatite virale, 
cronice, ciroze hepatice,obstrucţia căilor biliare. 
Ambele bilirubine cresc în cazurile în care se asociază tulburări de transport, conjugare şi 
secreţie microzomală : hepatita virală, necroze celulare asociate cu hemoliză. 
-urobilinogenul urinar creşte în afecţiunile hepato-celulare şi scade în obstrucţii biliare.    
-bilirubinuria  + absenţa urobilinogenului urinar =absenţa bilei din intestin ca urmare a 
unei obstrucţii biliare. 
-fosfataza alcalină ( FAL) serică creşte în obstrucţiile biliare intra- şi extrahepatice.Valori 
crescute ale acesteia se întâlnesc şi în afecţiuni osoase şi în sarcină.Pentru a confirma 
afecţiunea hepatică se mai urmăreşte  nivelul seric al 
-gama glutamil transferazei( gama GT) –creşte doar în afecţiuni hepatice în stările de 
colestază, abuz alcoolic  sau droguri. 
-colesterolul total creşte în orice colestază 
   
 
 
 
 
hemoglobina  ����globina =sursa de AA 
                  ���� hem�biliverdina-�bilirubina-libera 
                                                                         -legata(albumina) 
         
     Bi legată =indirectă���� la ficat este conjugata cu ac glicuronic=bi conjugata����c 
biliare�intestin : urobilinogen ; o parte trece in fecale unde se oxideaza = urobilina, iar 
restul se reabsoarbe  ajunge    in circulatie, apoi rinichi� urina.    


