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REZUMAT
Pre-diabetul reprezintă o tulburare care precede apariţia diabetului zaharat şi care are o importantă valoare în 

intervenţia asupra riscului cardiovascular. Testul de toleranţă la glucoză şi-a dovedit valoarea diagnostică de-a 
lungul timpului. 

Obiective. Diagnosticul precoce al tulburărilor de glicoreglare folosind testul de toleranţă la glucoză, şi corelaţia 
acestuia cu microalbuminuria, ca marker al disfuncţiei endoteliale, şi cu HbA1c ca reper al controlului glicemic 
anterior. 

Material şi metodă. Studiul s-a adresat persoanelor afl ate la risc de a dezvolta diabet zaharat tip 2. Pentru 
identifi carea şi cuantifi carea riscului am utilizat grila de risc elaborată de Federaţia Internaţională de Diabet în 2005. 
Protocolul studiului a constat în: anamneză completă, examen fi zic cu folosirea indicatorilor antropometrici, teste 
biochimice, testul de toleranţă la glucoză, HbA1c şi microalbuminuria (din urina de 24 de ore). 

Rezultate şi discuţii. Grupul de studiu a cuprins 160 de pacienţi care s-au adresat Ambulatoriului de Specialitate 
în perioada iunie 2010-februarie 2011. Rezultate: 28,75% au prezentat glicemie a jeun modifi cată, 21,25% au avut 
scăderea toleranţei la glucoză şi 50% au fost diagnosticaţi cu diabet zaharat tip 2. 

Concluzii. 1. Testul de toleranţă la glucoză rămâne un test util în diagnosticul precoce al diabetului zaharat. 
2. HbA1c a prezentat valori patologice încă de la pacienţii cu glicemie a jeun modifi cată, iar valoarea sa a crescut 
proporţional cu creşterea valorilor glicemice, fi ind prezentă la 40% dintre pacienţii cu diabet zaharat. 3. Micro-
albuminuria a fost identifi cată mai precoce comparativ cu HbA1c, ceea ce înseamnă că endoteliul vascular este 
sensibil la creşteri minore ale glicemiei comparativ cu HbA1c.

Cuvinte cheie: microalbuminurie, hiperglicemie, diabet zaharat, insulinorezistenţă

ABSTRACT
Pre-diabetes is a disorder that precedes diabetes and has a great value thus intervention in cardio metabolic 

risk and therefore in slowing „the cardiovascular continuum“. Using the glucose tolerance test proves its 
diagnostic value over time. 

Objectives. The aim of our study was a precocious diagnosis of glucose regulation disorders using a 
glucose tolerance-test, we studied this correlation OGTT with microalbuminuria as a marker of endothelial 
dysfunction and HbA1c as a marker of previous hyperglycaemias. 

Methods. The study is aimed at people at risk of developing diabetes mellitus type 2. For identifi cation 
and quantifi cation of risk we used the risk score according to International Diabetes Federation 2005 (Global 
Guideline for Type 2 Diabetes). Protocol investigation consisted of: complete history, physical examination 
with anthropometric indices, biochemical tests, glucose tolerance test, HbA1c and microalbuminuria (urine 
for 24 hours). 
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Results and discussion. The study group included 160 patients who were sent in June 2010 - February 
2011 to Ambulatory Specialty. A  er the protocol the investigator has obtained the following results: 28.75% 
of the patients have fasting blood glucose, 21.25% of the patients have decrease in glucose tolerance and half 
of them were diagnosticated with diabetes mellitus type 2. 

Conclusions. 1. OGTT remains helpful in early diagnosis of diabetes. 2. Glycated haemoglobin (HbA1c) 
was identifi ed as early pathological values in patients with decreased fasting glucose (28.26%) and increased 
proportionally with increasing glucose values, those with diabetes had HbA1c in 40% of cases the pathological. 
3. Microalbuminuria was earlier identifi ed compared with HbA1c, which means that the vascular endothelium 
is more sensitive to minor changes into blood glucose then HbA1c.

Key words: microalbuminuria, hyperglycemia, diabetes mellitus, insulin resistance

INTRODUCERE
Prin frecvenţa sa, diabetul zaharat intră în ca-

tegoria bolilor civilizaţiei. Pe cât de cunoscută 
este modalitatea de testare a glicemiei, pe atât 
este de difi cil de defi nit prevalenţa diabetului 
zaharat la o anumită populaţie, din cauza faptului 
ca standardele de diagnosti care a bolii nu sunt 
încă uniform aplicate. Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii apreciază că peste 180 de milioane de 
persoane au diabet pe întreg globul şi se es-
ti mează că acest număr se va dubla până în anul 
2030. Se esti mează că 2-6% din populaţia 
Europei occidentale şi a Americii de Nord suferă 
de această boală. Şi mai alarmant este că 
aproape o treime dintre aceşti  oameni nu sunt 
conşti enţi de existenţa bolii. În România au fost 
înregistrate 1.092.000 de cazuri de diabet în 
anul 2000 şi se esti mează că în anul 2030 vor fi  
cel puţin 1.395.000.

Mortalitatea determinată de diabet şi com-
plicaţiile sale este extrem de mare. Astf el, în 
2005, aproximati v 1,1 milioane de persoane au 
murit din cauza diabetului. OMS esti mează că în 
următorii 10 ani decesele datorate diabetului 
vor creşte cu 50% iar, în cazul ţărilor în curs de 
dez voltare, această creştere a mortalităţii ar 
putea ati nge 80%.2030

Anul 2000 2030
Global 171.000.000 366.000.000
România 1.092.000 1.395.000

Tranziţia de la anomalii metabolice care pre-
ced diabetul, glicemie a jeun modifi cată şi scă-
derea toleranţei la glucoză spre diabet zaharat 
poate dura mulţi ani; oricum, esti mările actuale 
indică faptul că majoritatea indivizilor (~70%) cu 
status pre-diabeti c vor dezvolta, eventual, diabet 
zaharat. (2,6,7,10,11,12,13).

Numeroase studii publicate în ulti mii ani au 
oferit date privind costurile îngrijirii pacienţilor 
cu diabet zaharat (*DCCT Research. Group-re-
source uti lizati on and cost of care în the Diabetes 
Care and Control Trial. Diabetes Care 18:361-

376.1995.)(**ETU-SEPPALA L: Long Way but 
Real Hope. Diab. Voice 46:50.2001.). Costurile 
directe şi in directe ale diabetului reprezintă 
până la 10% din bugetele de sănătate în majo-
ritatea ţărilor. Complicaţiile micro şi/sau macro-
vasculare cresc costurile diabetului zaharat de 3 
până la 5 ori (studiul CODE-2, 2002). Prevenţia 
complicaţiilor cronice va avea ca efect nu doar 
creşterea calităţii vieţii, ci şi scăderea costurilor 
îngrijirilor celor cu DZ. Identi fi carea diabetului 
zaharat trebuie să fi e precoce, chiar în stadiile 
de pre-diabet, pentru o prevenţie efi cientă a 
complicaţiilor acestuia. 

Societatea Americană de Diabet a elaborat 
in ianuarie 2011 o serie de criterii pentru depis-
tarea diabetului zaharat la indivizii asimpto-
mati ci:

1. Testarea ar trebui considerată la toţi adulţii 
supraponderali (IMC ≥ 25 kg/m², poate fi  mai 
mic în diverse grupări enti ce) şi care au factori 
de risc adiţionali:

sedentarism;• 
rude de gradul 1 cu diabet zaharat;• 
apartenenţa la rase sau grupuri etnice cu • 
risc (ex. africani, lati no-americani, ameri-
cani nati vi sau asiati ci);
HbA1c  ≥ 5,7% sau scăderea toleranţei la • 
glucoză (la teste anterioare);
antecedente de DZ gestaţional sau naş tere • 
de feţi macrosomi (peste 4.000 grame);
femei cu sindrom de ovar polichisti c; • 
HTA ( • > 140/90 mmHg sau sub tratament 
anti hipertensiv);
nivel scăzut al HDL-colesterol (< 35 mg/dl) • 
şi/sau nivelul trigliceridelor > 250 mg/dl;
istoric de boli cardiovasculare; • 
alte condiţii clinice asociate cu insulino-• 
rezistenţa (obezitate severă, acanthosis 
nigricans).

2. În absenţa criteriilor mai sus menţionate, 
testarea pentru diabet se va face peste vârsta 
de 45 de ani.

3. Dacă rezultatele sunt normale, testarea 
trebuie repetată cel mult într-un interval de 3 
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ani, iar frecvenţa repetărilor va fi  în funcţie de 
rezultatele iniţiale sau de starea de risc.

OBIECTIVELE STUDIULUI
Obiecti v principal: diagnosti carea tulburărilor 

de glicoreglare uti lizând testul de toleranţă la 
glu coză. 

Obiecti v secundar: corelaţia testului de în-
cărcare cu glucoză cu prezenţa microalbu mi-
nuriei ca marker al disfuncţiei endoteliale şi cu 
HbA1c, ca reper al hiperglicemiilor anterioare.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a adresat persoanelor cuanti fi cate 

ca având risc de a dezvolta diabet zaharat ti p 2 
conform grilei de risc elaborată de Federaţia 
Internaţională de Diabet (Tabelul 1) şi care s-au 
adresat Ambulatorului de Specialitate în pe-
rioada iunie 2010 – februarie 2011. 

TABELUL 1. Scorul de risc pentru diabet zaharat ti p 2 
(nu a fost inclus sedentarismul)

Categori Factori de risc Punctaj *
Ereditate Rude de gradul 1 cu diabet 

zaharat
3 pct

2 rude de gradul 2 cu diabet 
zaharat

2 pct

O rudă de gradul 2 cu diabet 
zaharat

1 pct

Vârsta > 55 ani 2 pct

45-55 ani 1 pct
Sex Masculin 2 pct

Antecedente de diabet 
gestaţional sau naștere de feţi 
macrosomi (> 4.000 g)

2 pct

Talie > 102 cm la bărbaţi 1 pct
> 88 cm la femei 1 pct

IMC > 30 kg/m² 2 pct
26-30 kg/m² 1 pct

HTA TA > 140/90 mmHg 1 pct
Dislipidemie Trigliceride > 150 mg/dl sau 

HDL-colesterol < 40 mg/dl (B) 
sau < 50 mg/dl (F)

1 pct

*Dacă totalul de puncte este > 9, riscul de diabet zaharat ti p 2 
este foarte mare.
Dacă totalul de puncte este între 6 şi 9, riscul de diabet zaharat 
ti p 2 este mare.
Dacă totalul de puncte este între 2 şi 5, riscul de diabet zaharat 
ti p 2 este mediu.
Dacă totalul de puncte este între 0 şi 2, riscul de diabet zaharat 
ti p 2 este mic.

 

Lotul a cuprins 160 de pacienţi, care au fost 
înşti inţaţi despre acest studiu, li s-a explicat sco-
pul, obiecti vele şi importanţa rezultatelor şi au 
semnat consimţământul informat, după care au 
fost evaluaţi complet, astf el: anamneză completă 

inclusiv medicaţia administrată; examen fi zic 
com plet: evaluarea indicilor antropometrici prin 
măsurarea greutăţii corporale, a taliei, calcularea 
indicelui de masă corporală (IMC) (greutatea/
talia²) pentru a putea cuanti fi ca gradul obezităţii, 
perimetrul abdominal; evaluarea tensiunii arte-
riale, investi gaţii de laborator: profi l lipidic, teste 
hepati ce, renale, test de încărcare cu glucoză, 
microalbuminuria (urina de 24 ore), HbA1c.

În evaluarea obezităţii am ţinut cont de clasi-
fi carea conform OMS (Tabelul 2).

TABELUL 2. Clasifi carea obezităţii conform indicelui de 
masă corporală (IMC)

CLASIFICARE IMC (Kg/m²)
Subpondere < 18,5
Normopondere 18,5-24,9
Suprapondere 25-29,9
Obezitate grad I 30-34,9
Obezitate grad II 35-39,9
Obezitate grad III ≥ 40

Testul de toleranţă la glucoză a fost efectuat 
şi interpretat conform criteriilor OMS (2010), 
astf el: 

cu trei zile înainte de testare s-a indicat o • 
alimentaţie cu cel puţin 150 g de glucide 
(deci nu post sau restricţie de hidro car-
bonate);
testul s-a efectuat dimineaţa, în repaus, • 
după minim 8 ore de repaus caloric (post 
nocturn);
s-a recoltat sânge venos pentru dozarea • 
glicemiei a jeun;
pacientul a ingerat apoi 75 g de glucoză • 
pulvis dizolvată în 300 ml apă (concentraţie 
25%) în decurs de 5 minute;
după două ore s-a prelevat sânge în • 
acelaşi mod;
dozarea glicemiei s-a făcut prin metoda • 
enzimati că cu glucozoxidază;
interpretarea rezultatelor s-a realizat în • 
funcţie de valoarea glicemiei la 2 ore:

glicemie < 140 mg/dl – normal −
glicemie 140-199 mg/dl – scăderea  −
toleranţei la glucoză
glicemie ≥ 200 mg/dl – diabet zaharat. −

Microalbuminuria a fost investi gată din urina 
de 24 ore, manevră efectuată astf el:

pacientul a fost instruit să evite exerciţiile • 
fi zice înainte de recoltare şi modul de 
colectare a urinii: la ora 7 dimineaţa pa-
cientul urinează şi nu reţine această urină; 
apoi, colectează într-un vas de plasti c 
toate emisiunile de urină până la ora 7 
dimineaţa în ziua următoare, inclusiv; 
omogenizează urina recoltată; măsoară 
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întreaga canti tate; reţine 100 ml într-un 
pahar de plasti c de unică folosinţă, pe 
care se notează întreaga canti tate din 24 
de ore (Laborator Synevo. Referinţe spe-
cifi ce tehnologiei de lucru uti lizate 2010. 
Ref Type: Catalog)
proba astf el recoltată s-a prelucrat imediat • 
sau a fost păstrată la frigider (stabilitate 
probă: 7 zile la 2-3°C) Laborator Synevo. 
Referinţe specifi ce tehnologiei de lucru 
uti lizate 2010. Ref Type: Catalog)
metoda de prelucrare a fost imuno tur-• 
bidimetrică, limita de detecţie a labora-
torului fiind de 3 mg/l (0,046 µmol/l) 
La borator Synevo. Referinţe specifi ce teh-
 no logiei de lucru uti lizate 2010. Ref Type: 
Catalog), zona de microalbuminurie: 20-
200mg/L.

Limite şi interferenţe
În interpretarea rezultatelor s-a ţinut cont de 

următoarele situaţii care pot induce micro albu-
minurie: infecţii urinare, hematurie, efort fi zic 
intens în special în ortostati sm, sarcină, febră, 
infl amaţii. Nu s-a recoltat în fl acoane de sti clă 
(albumina aderă la sti clă). (3)(5)(11) (***La bo-
ratory Corporati on of America. Directory of 
Services and Interpreti ve Guide. Microalbumin, 
24-Hour Urine. www.labcorp.com. Ref Type: 
Internet Communicati on. 2010.) Medicamen-
te care pot interfera cu rezultatele: creşteri 
(ami kacină, calcitriol, carbamazepin, cisplati n, 
con tra  cepti ve orale, diazoxid, doxorubicina, gen-
ta  micină, liti u, naproxen, nifedipină, nor fl o xacin, 
ofl oxacin, verapamil). (5) Scăderi (atenolol, 
captopril, furosemid, ibuprofen, inhibitori ai en-
zimei de conversie). (4)

Hemoglobina glicozilată/glicată a fost re coltată 
pentru a evalua controlul glicemic în ulti  mele 3 
luni, pentru a evalua dacă există o dife renţă între 
aceasta şi microalbuminurie, în pre   cocitatea diag-
nosti cului. Interpretarea rezul tatului a fost realizată 
conform recomandărilor OMS: 

< 5,5% – normal/control opti m;• 
5,7-6,5 – prediabet/risc crescut de a dez-• 
volta diabet;
≥ 7 – diabet zaharat.• 

REZULTATE ŞI DISCUŢII
În lotul studiat s-a observat o predominanţă 

cu 10% a sexului masculin, ceea ce coincide cu 
faptul că sexul masculin reprezintă un parametru 
de risc cardiovascular.

Antecedentele heredocolaterale poziti ve 
pentru diabet zaharat ti p 2 au fost prezente în 

procent de 80%, cu o predominanţă a celor de 
gradul I.

TABELUL 3. Structura lotului de studiu

Vârstă 45-55 ani 46,87%
> 55 ani 53,13%

Sex Feminin 45%
Masculin 55%

AHC (+) pentru 
DZ ti p 2

80% Rude grd I 57,03%
Rude grd II 42,96%

IMC 26-30 kg/m² 27,5%
> 30 kg/m² 44,37%

Circumferinţă 
abdominală

Bărbaţi  > 102 cm 85%
Femei  > 88 cm 69,31%

HTA  36,87% 

Ca şi indicatori ai obezităţii am uti lizat atât 
indicele de masă corporală (greutate/talie²) şi 
clasifi carea obezităţii conform OMS, cât şi mă-
surarea circumferinţei abdominale şi raportarea 
ei la valorile considerate de risc (> 88 cm la 
femei, > 102 cm la bărbaţi). Astf el, indicele de 
masă corporală reprezentând supraponderea 
(26-30 kg/m²) a fost prezent la 27,5% dintre 
aceşti  pacienţi, pe când obezitatea a fost pre-
zentă la aproximati v jumătate dintre pacienţi. 
Circumferinţa abdominală peste valoarea nor-
mală (> 88 cm la femei şi > 102 la bărbaţi) a fost 
prezentă la 85% dintre pacienţii de sex masculin 
şi la aproximati v 70% dintre femei, subliniind 
faptul şti ut, că obezitatea androidă are deter mi-
nism în apariţia bolii cardiovasculare.

Hipertensiunea arterială a fost prezentă la 
aproximati v 35% dintre cazuri, cu predominanţa 
celei nou diagnosti cate. Jumătate dintre pacienţi 
prezentau şi simptome ale hipertensiunii şi 
aproxi mati v 40% dintre cei diagnosti caţi cu 
această boala aveau semne ale ati ngerii or ga-
nelor ţintă (în special la nivel ocular). Astf el, 
putem afi rma că hipertensiunea arterială este 
încă sub diagnosti cată şi implicit subtratată.
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FIGURA 1. Corelaţia microalbuminuriei şi HbA1c cu 
glicemia modifi cată a jeun
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30% dintre pacienţi au prezentat glicemie • 
a jeun modifi cată;
50% dintre pacienţi au fost diagnosti caţi • 
cu diabet zaharat.

TABELUL 4. Corelaţia cu celelalte două teste 

Glicemie a jeun 
modifi cată
(110-126 mg/dl)*

46 pac.
(28,75%)

Microalbuminurie: 
52,17%
HbA1c (5,5-6%): 28,26%
Microalbuminurie + 
HbA1c: 19,56%

Scăderea toleranţei 
la glucoză 
(140-200 mg/dl la 2 
ore posti ngesti e de 
glucoză)*

34 pac.
(21,25%)

Microalbuminurie: 
52,94%
HbA1c (5,5-6%): 32,35%
Microalbuminurie + 
HbA1c: 26,47%

Diabet zaharat ti p 2
(> 200 mg/dl la 2 
ore posti ngesti e de 
glucoză)*

80 pac.
(50%)

Microalbuminurie: 
47,5%
HbA1c (5,5- 6%): 
46,25%
Microalbuminurie + 
HbA1c: 65%

*American Diabetes Associati on – Standards of Medicale Care 
în Diabetes – Diabetes Care 28:S4-S36, 2005.

Tabelul 4 prezintă corelaţia celorlalte două 
teste uti lizate cu testul de toleranţă la glucoză şi 
totodată uti litatea lor. Astf el, se poate observa 
că, la pacienţii cu glicemie a jeun modifi cată, 
pre zenţa microalbuminuriei este net superioară 
HbA1c, această diferenţă scăzând o dată cu 
creşterile valorilor glicemice la pacienţii diagnos-
ti caţi cu diabet zaharat, la care diferenţa dintre 
cele două teste a devenit nesemnifi cati vă, am-
bele fi ind prezente la aproximati v 50% dintre 
pacienţi.

CONCLUZII
1. Testul de toleranţă la glucoză rămâne un 

test uti l în diagnosti cul precoce al diabetului 
zaharat.

2. Hemoglobina glicozilată (HbA1c) fost iden-
ti fi cată ca având valori patologice încă de la 
pacienţii cu scăderea glicemiei a jeun (28,26%) 
şi a crescut proporţional cu creşterea valorilor 
gli cemice, cei cu diabet zaharat prezentând 
HbA1c patologică în 40% dintre cazuri. 

3. Microalbuminuria a prezentat valori pato-
logice precoce comparati v cu HbA1c, din cauza 
faptului că endoteliul vascular este mai sensibil 
la modifi cările minore ale glicemiei com parati v 
cu HbA1c.
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FIGURA 2. Corelaţia microalbuminuriei şi HbA1c cu 
scăderea toleranţei la glucoză
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FIGURA 3. Corelaţia microalbuminuriei şi HbA1c cu 
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FIGURA 4. Corelaţia microalbuminuriei şi HbA1c pe 
cele trei subloturi

Conform acestei structuri a lotului de studiu, 
am considerat integrarea lui în sindromul me-
tabolic şi am evaluat toleranţa la glucoză a 
acestor pacienţi, corelând rezultatele cu micro-
albuminuria, ca marker al disfuncţiei endoteliale 
precoce, şi cu HbA1c ca evidenţă a controlului 
glicemic.

Testul de toleranţă la glucoză a relevat:
21% dintre pacienţi au prezentat scăderea • 
toleranţei la glucoză;
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