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Τίτλος: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (OGTT) ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

Αρχή 

Η Δοκιμασία ανοχής γλυκόζη (OGTT) ή καμπύλη σακχάρου, χρησιμοποιείται για την διάγνωση του 
σακχαρώδους διαβήτη σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται ή είναι ασαφή τα άλλα βασικά κριτήρια (είτε 
HbA1c > 6,5%, είτε γλυκόζη νηστείας ≥ 7,0 mmol/L (126 mg/mL) είτε τυχαία γλυκόζη  ≥ 11,1 mmol/L (200 
mg/mL) σε δύο τουλάχιστον μετρήσεις. Η παράλληλη μέτρηση και της Ινσουλίνη μπορεί να βοηθήσει στην 
εκτίμηση της αντίστασης στην Ινσουλίνη (προδιαβητική κατάσταση). 

Ενδείξεις  

Παχύσαρκοι ασθενείς με κλινικά συμπτώματα αντίστασης στην ινσουλίνη και / ή οικογενειακό ιστορικό 
διαβήτη. 

Αντενδείξεις 

 Η εξέταση αυτή δεν πρέπει να διεξάγεται σε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια για σακχαρώδη διαβήτη 
(βλ. παραπάνω) ή παρουσιάζουν τα κλινικά συμπτώματα του διαβήτη π.χ. πολυδιψία, πολυουρία, 
κετονουρία και γρήγορη απώλεια βάρους 

 Η εξέταση αυτή δεν πρέπει να διεξάγεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε σωματική καταπόνηση π.χ. 
μετά τη χειρουργική επέμβαση, τραύμα ή λοίμωξη ή ακραίο ψυχολογικό στρες ή ασθενείς με μη ελεγμένη 
θυρεοειδική λειτουργία καθώς οι καταστάσεις αυτές  μπορεί να δώσουν παραπλανητικά αποτελέσματα.  

Παρενέργειες 

Μερικοί ασθενείς μπορεί να αισθανθούν  ναυτία και σπανιότερα να παρουσιάσουν συμπτώματα 
αγγειοσύσπασης κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης. 

Προετοιμασία του ασθενούς  

Η εξέταση πρέπει να γίνεται το πρωί. Ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός για  τουλάχιστον 8 ώρες (4 ώρες για 
βρέφη), αλλά να αποφεύγεται παρατεταμένη νηστεία. Η σωματική άσκηση δεν επιτρέπεται το πρωί, πριν ή 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Απαιτούμενα υλικά  

75 gr άνυδρης γλυκόζης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εμπορικά διαλύματα γλυκόζης.  

Δοσολογία 

1,75 g  άνυδρης γλυκόζης  ανα kg σωματικού βάρους (μέχρι 43 Kg) διαλυόμενα σε 200 mL νερό. Μέγιστη 
δόση:  75 g  άνυδρης γλυκόζης  διαλυόμενα σε 200 mL νερό. 

Διαδικασία 

 Πρωινή ώρα: λήψη αίματος (βασικό δείγμα) για μέτρηση γλυκόζης και ινσουλίνης. Στη συνέχεια ο 
εξεταζόμενος πρέπει να πιεί το φορτίο γλυκόζης σε διάστημα περίπου 5 λεπτών. Σημειώνεται η ώρα που 
ολοκληρώνεται η λήψη του φορτίου γλυκόζης.  
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 Λήψη δειγμάτων αίματος (περίπου 2 ml) για μέτρηση γλυκόζης και ινσουλίνης στα 30, 60, 90 και 120 

λεπτά μετά την ώρα ολοκλήρωσης της λήψης του φορτίου γλυκόζης. Οι χρόνοι λήψης μπορεί να είναι 
λιγότεροι ή διαφορετικοί ανάλογα με την εντολή του γιατρού.   

 Τα δείγματα αίματος φυγοκεντρούνται αμέσως μετά την πήξη (εντός 15 min) και ο ορός αποστέλλεται στο 
εργαστήριο. Τα δείγματα ινσουλίνης πρέπει να φτάσουν στο εργαστήριο εντός 2,5 ωρών από τη συλλογή. 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 Επίπεδα γλυκόζης  > 11,1 mmol/L (200 mg/mL) στα 120 λεπτά (2 ώρες) μετά τη φόρτιση είναι διαγνωστικά 
για σακχαρώδη διαβήτη. 

 Η ινσουλίνη νηστείας είναι < 60 pmol/L (8,6 μU/mL) σε παιδιά πριν από την εφηβεία ή σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 10 ετών ή <120 pmol/L (17,3 μU/mL)  σε παιδιά μετά την εφηβεία. Για τους ενήλικες οι τιμές 
αναφοράς είναι  14 – 160 pmol/L  (2 – 23 μU/mL). 

 Η μέγιστη τιμή Ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι συνήθως < 600pmol/L (86,4 μU/mL)  

 Ινσουλίνη νηστείας 160-300 pmol / L (23 – 43 μU/mL) ή μέγιστη τιμή ινσουλίνη 600-1800 pmol / L (86-260 
μU/mL) υποδηλώνει ήπια έως μέτρια αντίσταση στην ινσουλίνη. 

 Ινσουλίνη νηστείας > 300 pmol / L (43 μU/mL)  ή μέγιστη τιμή ινσουλίνη > 1800 pmol / L (260 μU/mL) 
υποδηλώνει σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη. 
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