
EXPLORAREA METABOLISMULUI GLUCIDIC 
 

Mentinerea constanta a concentratiei glucozei sanguine reprezinta unul dintre cele mai 
importante mecanisme ale homeostaziei. Nivelul glucozei sanguine reflecta pe de o parte 
echilibrul intre aport si utilizare, iar de pe alta parte efectele reglatoare ale hormonilor 
hiperglicemianti si hipoglicemianti, cel mai important aport fiind adus de insulina. 
1. Dozarea glicemiei. Se realizeaza prin metoda colorimetrica sau cu ajutorul glucometrului 
(bandelete pentru determinarea glicemiei). 
Valoare normala: Glicemia=70–110 mg/dl (0,7-1,1 g/l). 
Modificari patologice: 
- o valoare a glicemiei peste 126 mg/dl - diabet zaharat 
- o valoare a glicemiei sub 50 mg/dl - hipoglicemie. 
2. Insulinemia. Reprezinta nivelul circulant al insulinei si se masoara prin RIA. 
Valoare normala: 2–20 μU.I./ml. 
Modificari patologice: 
- este scazuta în DZ tip I cu poliurie, polidipsie, polifagie 
- este normala, scazuta sau crescuta în DZ tip II 
- este crescuta în hiperinsulinism (adenoame ale insulelor Langerhans) caracterizat prin 
hipoglicemie – cu transpiratii, tremuraturi, tahicardie, anxietate, senzatie de foame, 
dureri de cap, tulburari de vedere, confuzie, tulburari de comportament, convulsii si 
pierderea constientei. 
3. Determinarea glicozuriei: prin metoda Benedict sau cu ajutorul testelor rapide. 
Valoare normala: absenta glucozei în urina. 
Modificari patologice: glicozuria apare la o valoare a glicemiei de peste 180 mg/dl. 
Pacientii cu diabet zaharat prezinta glicozurie în functie de severitatea bolii si de ingestia 
de carbohidrati. 
4. Dozarea corpilor cetonici urinari. Se realizeaza prin metoda Legal-Imbert sau cu 
ajutorul testelor rapide. 
Valoare normala: absenta corpilor cetonici în urina. 
Modificari patologice: în cazul prezentei corpilor cetonici se formeaza un inel de culoare 
violeta. Indica severitatea diabetului zaharat. 
5. Dozarea hemoglobinei glicozilate. Este un indicator valoros al controlului metabolismului 
glucidic în timp. Reprezinta glicoHb rezultata prin fixarea glucozei pe gruparile NH2 ale Hb. 
Glucoza sanguina se poate lega de lantul alfa hemoglobinei sub forma stabila ketaminica, cu 
formarea subtipului de HbA1, care are 3 fractiuni (a, b si c). HbA1 fractiunea c este cea 
glicozilata. Ea este utilizata pentru aprecierea echilibrului glicemic în ultimele 6–8 saptamâni. 
Valori normale: 4–8% din Hb totala. 
Modificari patologice: valorile >6,5 mg/dl indica valori crescute ale glicemiei si un 
echilibru glicemic nesatisfacator. 
6.Testul oral de toleranţă la glucoza (TTGO) 
Principiul 
Determinarea valorilor glicemiei înainte şi după administrarea orală a unei cantităţi standard 
de glucoza şi compararea curbei grafice rezultate cu reprezentarea grafică a unei curbe 
normale. 
Materiale necesare 
100 g glucoza dizolvată în 1/2 1 apă. 
Materiale pentru dozarea  glicemiei . 
Tehnica 
Proba se efectuează unui pacient menţinut în repaus fizic şi alimentar de cel puţin 10 ore (cu 
interzicerea şi a fumatului în această perioadă). 



1.Determinarea glicemiei  a jeun. 
2.Administrarea per os a soluţiei de glucoza. 
3. Determinarea glicemiei la o oră şi la două ore după administrarea soluţiei de glucoza. 
 
Atentionari 
Nu se efectuează testul cu 3 zile înaintea ciclului şi în primele 3 zile după menstruaţie. 
 Nu se vor administra cu 3 zile înaintea efectuării testului, medicamente hiper sau 
hipoglicemiante, hipotensoare, anticoncepţionale. 
 Pot modifica rezultatele testului prezenţa infecţiilor, tulburărilor endocrine, afecţiunile 
hepatice. 
 
 

 Momentul 
prelevării  

Sânge venos 

Diabet zaharat A jeun > 120 mg% 
La 2 h după 
admin. 75 g 
glucoză 

> 180 mg% 

Scăderea 
toleranţei la 
glucoză 

A  jeun < 120 mg% 
La 2 h după 
admin. 75 g 
glucoză 

120- 180 mg% 

 


