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Pomiar stężenia glukozy we krwi
Badanie stężenia glukozy (glikemii) we krwi stanowi jeden z najistotniejszych rutynowych
parametrów panelu badań laboratoryjnych zlecanych przez lekarza lub wykonywanych na
prywatne zamówienie. Aby to badanie było wymierne diagnostycznie, osoba, która zostanie
mu poddana powinna spełnić kilka prostych kryteriów. Od wyniku pomiaru glukozy we krwi

zależy dalsza droga diagnostyczna, lecznicza lub zastosowanie profilaktyki
przeciwcukrzycowej. Materiałem do badań laboratoryjnych jest tutaj krew żylna.

Stężenie glukozy jest kontrolowane przez
insulinę i glukagon dzięki złożonemu
mechanizmowi sprzężenia zwrotnego. Na
czczo stężenie glukozy jest niskie.
W odpowiedzi wydzielany jest glukagon,
który powoduje wzrost stężenia glukozy.
Po posiłku stężenie glukozy wzrasta.
Wydzielana jest wówczas insulina.
Insulina kieruje glukozę do tkanek, gdzie
jest ona metabolizowana do glikogenu,
aminokwasów i kwasów tłuszczowych.
Stężenie glukozy we krwi spada. Takie
hormony jak adrenokortykosteroidy,
hormon adrenokortykotropowy, epinefryna, hormon wzrostu czy tyroksyna mogą także wpływać na
metabolizm glukozy. Oznaczanie stężenia glukozy w surowicy (zaleca się oznaczanie w osoczu) musi
być skorelowane z porą dnia.
Pomiar glukozy może być również badane przez nakłucie opuszki palca z wykorzystaniem odczytu
wizualnego testu paskowego lub czytnika. Zaleta odczytu wizualnego jest fakt, że nie wymaga on
drogiego sprzętu. Jednak pacjent musi być w stanie wizualnie zinterpretować kolor paska. Używanie
czytników podnosi dokładność pomiaru stężenia glukozy. Jest to jednak sposób bardziej złożony,
ponieważ wymaga kalibracji urządzenia i testowania kontrolnego.
Przed badaniem:
●
●
●

●

opis procedury pobrania próbki krwi,
zakaz spożywania pokarmów przez 8 godzin przed badaniem. Picie wody jest dozwolone,
aby zapobiec wygłodzeniu, które może sztucznie zaniżyć stężenie glukozy, nie należy pozostawać
na czczo dłużej niż 8 godzin,
przed badaniem należy wstrzymać się przed podawaniem insuliny i doustnych leków
hipoglikemicznych do momentu pobrania próbki krwi.

Badania w kierunku cukrzycy należy wykonać u każdej osoby w wieku powyżej 45 lat, u której nie
występują objawy podwyższonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemii) raz na 3 lata.
Niezależnie od wieku, jeden raz na rok u osób z grup ryzyka:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

z nadwagą/ otyłych,
mało aktywnych fizycznie,
z chorobami układu sercowo- naczyniowego,
z nadciśnieniem tętniczym (140/90 mm Hg),
z dyslipidemią (HDL <40 mg/dl i/lub triglicerydów >150 mg/dl),
u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy,
kobiet z przebytą cukrzycą ciążową,
kobiet, które urodziły dziecko o masie ciała >4000 g,
kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS),

●
●

z cukrzycą występującą w rodzinie (u rodziców lub rodzeństwa),
z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę.

Objawy wskazujące na możliwość obecności cukrzycy wraz ze znaczną hiperglikemią:
●
●
●
●

spadek masy ciała,
osłabienie i wzmożona senność,
zwiększenie pragnienia,
zmiany ropne na skórze (lub utrudnione gojenie ran) oraz stany zapalne narządów moczowopłciowych.

Czynniki zakłócająca prawidłowe wyniki pomiaru:
●
●
●
●
●
●

dieta,
alkohol,
leki i używki,
wysiłek fizyczny,
różne formy stresu,
przyjmowanie płynów dożylnych zawierających dekstrynę.

Wyniki nieprawidłowe
Wartości podwyższone (hiperglikemia)
●
●
●
●
●
●
●

Ostra reakcja na stres
Zespół Cushinga
Guz chromochłonny
Przewlekła niewydolność nerek
Ostre zapalenie trzustki
Terapia diuretykami
Terapia kortykosteroidami

Wartości obniżone (hipoglikemia)
●
●
●
●
●
●

Gruczelak wysepkowokomórkowy (insulinoma)
Niedoczynność tarczycy
Niedoczynność przysadki mózgowej
Zespół Addisona
Rozległa choroba wątroby
Przedawkowanie insuliny

Zastosowanie się do przedstawionych powyżej zasad przed pobraniem krwi pozwoli na prawidłowy
pomiar i jego weryfikację przez lekarza lub diagnostę laboratoryjnego. Oszczędzając przy tym
kolejnych (nieprzyjemnych) nakłuć dla pacjenta oraz zminimalizuje wątpliwości związane
z fałszywym stężeniem glukozy we krwi.
lek. Paweł J. Pawlica
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami
wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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