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REZUMAT
Obiective. Scopul studiului a fost evaluarea asocierilor enzimelor hepatice, respectiv alaninaminotransferaza 
(ALT), aspartataminotransferaza (AST) şi γ-glutamiltransferaza (GGT) cu sindromul metabolic (SM) şi diferitele 
sale componente la pacienţi cu DZ2 nou descoperit, precum şi cu unii parametri ai insulinorezistenţei şi unele 
adipocitokine. 
Material şi metodă. Am realizat un studiu cross-secţional ce a inclus 227 de persoane (113 femei şi 114 
bărbaţi) cu diabet zaharat tip 2 (DZ2) nou descoperit. Am analizat parametrii antropometrici, clinici, biochimici 
şi unele adipocitokine în funcţie de prezenţa SM, de numărul de componente ale sindromului şi după stratifi carea 
pe quartile de AST, respectiv GGT. 
Rezultate. 86,6% din pacienţii cu DZ2 nou descoperit au prezentat şi SM. Valorile AST s-au corelat negativ cu 
vârsta (p<0,005) şi pozitiv cu circumferinţa abdominală (CA) (p<0,005), iar valorile GGT s-au corelat negativ cu 
HDL-colesterolul (p<0,005), adiponectina (p<0,005) şi pozitiv cu trigliceridele (TG) (p<0,005), LDL-colesterolul 
(p<0,005), TG/HDL-colesterol (p<0,005), insulina (p<0,005), HOMA-IR (p<0,005), proinsulina (p<0,005). 
Analiza pe quartile de AST a relevat diferenţe semnifi cative pentru: vârstă, CA, TG, HDL-colesterol, TG/HDL-
colesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR (p<0,005) şi IMC (p<0,05). Analiza pe quartile de GGT a arătat 
diferenţe semnifi cative pentru: vârstă, TG, HDL-colesterol, TG/HDL-colesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR, 
adiponectină (p<0,005) şi LDL-colesterol (p<0,05).
Concluzii. Rezultatele obţinute documentează asocierea ALT şi GGT cu componentele clasice ale SM (în 
special HDL-colesterol scăzut şi TG crescute), dar şi cu insulinorezistenţa la persoanele cu DZ2 nou descoperit. 
În plus, AST este corelat cu distribuţia de tip central a excesului de ţesut adipos (evaluată prin CA), iar GGT se 
corelează negativ cu adiponectina.

Cuvinte cheie: sindrom metabolic, diabet zaharat tip 2, 
alaninaminotransferază, γ-glutamiltransferază

ABSTRACT
Aims. The aim of the study to evaluate the relationships between the liver enzymes, respectively alanine amino-
transferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and γ-glutamiltransferase (GGT) and metabolic syndrome 
(MS) or its different components in newly diagnosed type 2 diabetes (T2DM) patients, and as well as with some 
of the insulin resistance parameters and some of adipocitokines.
Material and method. We performed a cross-sectional study on 227 adults (113 women and 114 men) with 
newly diagnosed T2DM. We have analyzed the anthropometric, clinical, biochemical parameters and some of the 
adipocitokines in relation with the presence or absence of MS, the number of components of the syndrome and 
after stratifying for AST and GGT quartiles. 
Results. 86.6% of the patients with newly diagnosed T2DM presented MS as well. AST values have negatively 
correlated with age (p<0.005) and positively with waist (p<0.005), and GGT values have negatively correlated with 
HDL-cholesterol (p<0.005), adiponectin (p<0.005) and positively with triglycerides (TG) (p<0.005), LDL-cholester-
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ol (p<0.005), TG/HDL-cholesterol (p<0.005), insulin (p<0.005), HOMA-IR (p<0.005), proinsulin (p<0.005). The 
analysis performed after grouping according AST quartiles revealed signifi cant differences for: age, waist, TG, 
HDL-cholesterol, TG/HDL-cholesterol, insulin, proinsulin, HOMA-IR (p<0.005) and BMI (p<0.05). The analysis 
performed after grouping according GGT quartiles showed signifi cant differences for: age, TG, HDL-cholesterol, 
TG/HDL-cholesterol, insulin, proinsulin, HOMA-IR, adiponectin (p<0.005) and LDL-cholesterol (p<0.05).
Conclusions. The results prove the relationship between liver enzymes (ALT and GGT) and the classical compo-
nents of the MS (mainly low HDL-cholesterol and high TG) and also with insulin resistance in patients with newly 
diagnosed T2DM. Moreover, AST correlates with the central distribution of the exceeding adipose tissue (evalu-
ated through waist circumference), and GGT negatively correlates with adiponectin.

Keywords: metabolic syndrome, type 2 diabetes, 
alanine aminotransferase, γ-glutamyltransferase

INTRODUCERE

Sindromul metabolic (SM) reprezintă o grupare 
de tulburări metabolice complexe şi predispune la 
apariţia bolii cardiovasculare (BCV) şi a diabetului 
zaharat de tip 2 (DZ2), dacă acesta nu este deja 
prezent (1). Apariţia SM are drept cauze principale 
obezitatea (în special obezitatea abdominală) şi in-
sulinorezistenţa, care sunt strâns intercorelate (2) 
pe fondul unei susceptibilităţi metabolice indivi-
duale (1). Pe lângă componentele clasice, se discută 
despre introducerea printre elementele SM a unor 
noi biomarkeri precum cei de infl amaţie subclinică 
(3), ai funcţiei hepatice (4) sau acidul uric (5). Fi-
catul este implicat în metabolismul glucidic, la 
acest nivel având loc preluarea, stocarea, sinteza şi 
metabolizarea glucozei, dar reprezintă şi sediul cen-
tral al insulinorezistenţei, ceea ce sugerează că 
acest organ are un rol cheie în patogeneza SM şi 
DZ2. Alaninaminotransferaza (ALT), aspartatami-
no transferaza (AST) şi γ-glutamiltransferaza (GGT) 
sunt indicatori utilizaţi de rutină pentru diagnos-
ticarea bolilor hepatice, însă în ultimii ani s-au acu-
mulat mai multe date epidemiologice care au arătat 
că niveluri crescute ale enzimelor hepatice şi în 
special ale ALT şi GGT se asociază cu alţi factori 
metabolici (6,7), cu SM, DZ2 şi BCV chiar şi în 
lip sa unei afectări hepatice sau a steatozei hepatice 
(8). Valori crescute ale ALT au fost asociate cu ris-
cul de apariţie a SM şi DZ2 (4,9,10), fi ind probabil 
implicate în etiopatogenia acestora (11). Mai mult, 
ALT joacă un rol important în apariţia BCV, având 
o valoare predictivă pentru apariţia evenimentelor 
coronariene, independentă de factorii de risc tra di-
ţionali (12). Creşteri ale nivelului seric al GGT sunt 
predictive pentru apariţia SM şi BCV (13).

Scopul studiului a fost evaluarea asocierilor en-
zimelor hepatice, respectiv ALT, AST şi GGT, cu 
SM şi diferitele sale componente la pacienţi cu DZ2 
nou descoperit. De asemenea, am analizat asocierea 
enzimelor hepatice cu unii parametri ai insulino-
rezistenţei şi cu unele adipocitokine. 

MATERIAL ŞI METODE
Două sute douăzeci şi şapte de adulţi cu vârste 

cuprinse între 35 şi 80 de ani, cu DZ2 nou descoperit 
(vechime a bolii mai mică de 6 luni) din evidenţa 
ambulatoriului de specialitate al Institutului Naţio-
nal de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. 
Paulescu“ Bucureşti au fost incluşi într-un studiu 
cross-secţional. Repartiţia pe sexe a fost egală: 
49,8% femei şi 50,2% bărbaţi. Studiul a fost aprobat 
de Comisia de Etică a Institutului şi toţi subiecţii au 
semnat consimţământul informat. Criteriul de in-
clu dere a fost prezenţa DZ2 nou depistat şi lipsa 
medicaţiei antidiabetice anterioare. Stabilirea diag-
nos ticului de DZ2 s-a făcut conform criteriilor Aso-
ciaţiei Diabetologilor Americani (14), iar a diagnos-
ticului de SM, conform criteriilor ultimei defi niţii, 
de consens, din 2009 (15). Astfel, diagnosticul de 
SM se susţine dacă sunt îndeplinite cel puţin oricare 
trei dintre următoarele cinci criterii: (a) obezitate 
abdominală – circumferinţă abdominală (CA) mă-
rită (conform recomandărilor American Heart Asso -
ciation/National Heart, Lung, and Blood Insti tute 
(AHA/NHLBI), respectiv ≥ 102 cm pentru bărbaţi 
şi ≥ 88 cm pentru femei); (b) trigliceride (TG) ≥150 
mg/dl sau tratament pentru scăderea trigliceridelor; 
(c) HDL-colesterol <40 mg/dl la bărbaţi şi < 50 mg/
dl la femei sau tratament pentru creşterea HDL-
colesterolului; (d) hipertensiune arterială (HTA) – 
tensiune arterială sistolică (TAS) ≥130 mmHg sau 
tensiune arterială diastolică (TAD) ≥85 mmHg sau 
tratament antihipertensiv la pacienţi cu antecedente 
de HTA; (e) glicemie à jeun ≥100 mg/dl sau tra-
tament antidiabetic. Întrucât prin mo dalitatea de 
includere, toţi pacienţii aveau DZ2, ast fel încât cel 
puţin un criteriu al SM a fost îndeplinit de către toţi 
subiecţii. 

Criteriile de excludere au fost: diabet zaharat de 
tip 1, boli cronice hepatice cunoscute, consum de 
alcool > 20 g/zi la femei şi > 30 g/zi la bărbaţi, boli 
autoimune, diverse tipuri de cancere, istoric recent 
de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, 
boală renală cronică cu rată de fi ltrare estimată mai 
mică de 60 ml/min/1,73 m2. 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 3, An 2014198

Datele despre stilul de viaţă (fumatul, consumul 
de alcool), despre antecedentele heredo-colaterale 
şi personale patologice şi despre tratamente medica-
mentoase cronice au fost obţinute prin anamneză. 
S-au determinat greutatea şi înălţimea, CA, indicele 
de masă corporală (IMC). Probele de sânge s-au 
recoltat dimineaţa, după 8-10 ore de repaus ali men-
tar. Glicemia à jeun (mg/dl), hemoglobina glicată 
(HbA1c) (%), colesterolul total (mg/dl), colesterolul 
cu densitate mare (HDL-colesterolul; mg/dl), TG 
(mg/dl), creatinina (mg/dl), acidul uric (mg/dl), ALT 
(U/l), AST (U/l), GGT (U/l) au fost măsurate utili-
zând metode biochimice curente. Colesterolul cu 
densitate mică (LDL-colesterolul) a fost calculat 
folosind formula Friedewald (16). Concentraţiile 
serice ale insulinei, proinsulinei, peptidului C, lep-
tinei, adiponectinei au fost determinate prin tehnica 
ELISA, folosind kituri disponibile comer cial (EIA-
2935, EIA-1560, EIA-1293, EIA-2395 şi EIA-4177; 
DRG Instruments, Germania), în conformitate cu 
recomandările producătorului. Citirea absorban ţe-
lor s-a realizat pe un cititor de plăci Multiskan Ex-
Thermo Electro Corporation (CV = 2,6%). Re zis-
tenţa la insulină a fost apreciată prin calcularea 
HOMA-IR (Homeostasis Model Asessment for In-
sulin Resistance): [glicemie (mmol/l) x insuli nemie 
(μU/ml)]: 22,5 (17).

Rezultatele pentru variabile continue sunt pre-
zentate ca medie ± deviaţie standard (DS) sau ca 
procente. Evaluarea diferenţelor dintre subloturile 

analizate a fost realizată folosind Student t   test pen-
tru variabilele numerice şi testul χ2 pentru va ri-
abilele nominale sau ordinale. Pentru testarea di fe-
renţei dintre mediile a mai multe grupe diferite s-a 
folosit analiza de varianţă unifactorială (One-way 
ANOVA). Metoda de corelaţie bivariată Pearson a 
fost utilizată pentru a examina corelaţiile dintre va-
riabile. Semnifi caţia statistică a fost defi nită ca p 
<0,05.

REZULTATE

Pacienţii cu DZ2 nou diagnosticat au prezentat 
şi SM în procent de 86,6, femeile înregistrând o 
prevalenţă a SM semnifi cativ mai mare decât băr-
baţii (92% vs. 81,57%, p<0,05). Frecvenţa, în ordi-
ne des crescătoare a componentelor SM (după DZ) 
a fost: CA mărită (84,6%), HTA (74,9%), HDL-
colesterol scăzut (54,6%) şi TG crescute (47,6%). 
Femeile au prezentat în proporţie mai mare CA 
mărită (92% vs. 77,2%, p<0,005) şi HTA (82,3% 
vs. 67,5% p<0,05), iar bărbaţii în procent mai mare 
un nivel crescut al TG (55,3% vs. 39,8% p<0,05). 
Cei mai mulţi dintre subiecţi au prezentat un număr 
de 3 sau 4 componente ale SM (33%, respectiv 
30,8%). Diferenţe semnifi cativ statistic între sexe 
s-au înregistrat pentru vârstă (femeile fi ind uşor mai 
în vârstă, p<0,05), CA, creatinină, TG/HDL-coles-
terol, ALT/AST, GGT (p<0,005), TG, ALT şi pro-
insulină (p<0,05) (parametri cu valori mai crescute 

TABELUL 1. Caracteristicile generale ale pacienţilor luaţi în 
studiu în funcţie de prezenţa (SM+) sau absenţa (SM-) 
sindromului metabolic

SM+ 
(n=197)

SM- 
(n=30) Valoare p

Vârstă (ani) 59,54 ± 10,22 55,93 ± 10,04 NS
CA (cm) 107,79 ± 10,48 99,33 ± 12,74 p<0,005
IMC (kg/m2) 32,21 ± 5,04 27,21± 2,8 p<0,005
TAS (mmHg) 131,86 ±1 2,45 125,33 ± 10,74 p<0,005
TAD (mmHg) 76,01 ± 8,37 69,70 ±8,60 p<0,005
HbA1c (%) 8,05±1,97 8,25 ± 2,09 NS
Colesterol total (mg/dL) 216,67 ± 53,36 212,71 ± 40,85 NS
HDL-colesterol (mg/dL) 44,15 ± 11,59 51,55 ± 9,63 p<0,005
LDL-colesterol (mg/dL) 137,20 ± 49,46 140,0 ± 36,16 NS
TG (mg/dL) 181,03 ± 95,31 105,76 ± 65,89 p<0,005
TG/HDL-colesterol 4,68 ± 3,41 2,13 ± 1,33 p<0,005
AST (U/l) 24,01 ± 1,14 20,00 ± ,36 p<0,05
ALT (U/l) 31,25 ± 7,34 27,55 ± 6,71 NS
ALT/AST 1,30 ± 40 1,31 ±,43 NS
GGT (U/l) 42,66 ± 7,23 30,21 ± 3,16 p<0,005
Acid uric (mg/dL) 5,77 ± ,77 4,71 ± 0,38 p<0,005
Insulină (μU/mL) 15,25 ± 0,42 10,64 ±6,00 p<0,005
HOMA – IR 7,09 ± ,98 4,64 ± ,26 p<0,005
Proinsulină (pmol/L) 8,15 ± ,90 4,28 ± ,91 p<0,005
Pepti d C (ng/dL) 5,07 ± ,50 3,60 ± ,34 p<0,005
Lepti nă (ng/dL) 19,96 ± 6,87 7,75 ± ,55 p<0,005
Adiponecti nă (μg/mL) 7,80 ± , 60 9,20 ± ,84 NS

Rezultatele sunt exprimate ca medie ± DS (deviaţia standard). NS – nesemnifi cativ 
statistic. 
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în rândul bărbaţilor), HDL-colesterol, leptină şi 
adiponectină (p<0,005) (parametri cu valori mai 
crescute în rândul femeilor). 

Principalele caracteristici ale pacienţilor cu DZ2 
nou descoperit în funcţie de prezenţa SM sunt 
prezentate Tabelul 1. 

Un procent de 18,06 din pacienţi a prezentat va-
lori crescute ale ALT (≥ 41U/L). Diferenţe semnifi -
cative din punct de vedere statistic între aceştia şi 
cei cu valori normale ale ALT am înregistrat pentru: 
vârstă (53,63 vs. 60,26, p<0,005), CA (112,63 vs. 
105,36, p<0,005), HBA1c (8,74 vs. 7,93, p<0,05), 
HDL-colesterol (41,82 vs. 45,86, p<0,05), TG 
(205,73 vs. 163,44, p<0,05), TG/HDL-colesterol 
(5,47 vs. 4,10, p<0,05). Valorile AST s-au corelat ne-
 gativ cu vârsta (r=-0,240, p<0,005) şi pozitiv cu CA 
(r=0,216, p<0,005). Pentru a completa carac teri-
zarea asocierilor dintre AST şi componentele SM, 
dar şi cu alţi parametri ai insulinorezistenţei, am îm-
părţit pacienţii pe quartile de AST. Dintre variabilele 
luate în studiu, diferenţe semnifi cative între quartile 
am înregistrat numai pentru cele pre zentate în 
Tabelul 2.

Valorile GGT au fost crescute la un procent mai 
mare dintre pacienţii cu DZ2 nou descoperit com-
parativ cu valori crescute ale ALT, respectiv la 
28,2% dintre aceştia. Între grupul subiecţilor cu va-
lori crescute ale GGT (≥ 36U/L pentru femei şi ≥ 
61U/L pentru bărbaţi) şi grupul celor cu valori nor-
male, am înregistrat diferenţe statistic semnifi cative 
pentru: colesterol total (234,17 vs. 209,08, p<0,005), 

LDL-colesterol (152,47 vs. 131,93, p<0,05), TG 
(201,32 vs. 159,21 p<0,005), TG/HDL (5,33 vs. 
3,96 p<0,05), insulinemie (18,29 vs. 13,21 p<0,05), 
HOMA-IR (9,55 vs. 5,69, p<0,05), proinsulinemie 
(10,88 vs. 6,34, p<0,005), peptid C (5,74 vs. 4,53, 
p<0,05). Valorile GGT s-au corelat negativ cu 
HDL-colesterolul (r=-0,202, p<0,005), adiponec-
tina (r=-0,201, p<0,005) şi pozitiv cu TG (r=0,283, 
p<0,005), LDL-colesterolul (r=0,225, p<0,005), 
TG/HDL-colesterol (r=0,292, p<0,005), insulina 
(r=0,238, p<0,005), HOMA-IR (r=0,226, p<0,005), 
proinsulina (r=0,223, p<0,005). Asocierea dintre 
va riabilele SM şi GGT a fost studiată după strati-
fi carea pacienţilor pe quartile de GGT, în Tabelul 3 
fi ind prezentate numai acele variabile pentru care 
s-au înregistrat valori statistic semnifi cative în 
această analiză.

Enzimele hepatice au fost analizate în funcţie de 
numărul de criterii ale SM îndeplinite şi am găsit 
niveluri semnifi cativ statistic (p<0,05) mai mari 
odată cu creşterea numărului de criterii ale sindro-
mului pentru ALT şi GGT, asocierea fi ind nesemni-
fi cativă pentru AST.

DISCUŢII

În ultimii ani, valorile ALT şi GGT au fost exa-
minate cu foarte multă atenţie în contextul asocierii 
cu SM, DZ2 şi BCV. Studiul de faţă a analizat va-
lorile enzimelor hepatice la subiecţii cu DZ2 nou 
diagnosticat, în funcţie de prezenţa sau absenţa SM 

TABELUL 2. Variaţia diferiţilor parametri demografi ci, antropometrici, lipidici şi de insulinorezistenţă 
după gruparea subiecţilor în quartilele de AST

Q1 Q2 Q3 Q4 Valoare p
Vârstă (ani) 62,48 ±10,35 60,00 ±10,42 58,16 ± 9,22 55,38 ± 9,83 p<0,005
CA (cm) 103,07 ± 12,01 105,82 ± 10,05 106,96 ± 9,34 111,11 ± 11,62 p<0,005
IMC (kg/m2) 30,22 ± 4,92 30,77 ± 3,94 32,30 ± 5,80 33,02 ± 5,15 p<0,05
HDL-colesterol (mg/dL) 49,15 ± 12,32 46,36 ± 12,29 42,98 ± 10,97 41,76 ± 9,30 p<0,005
TG (mg/dL) 139,85 ± 81,75 154,41 ± 86,17 198,96 ± 98,32 193,04 ± 102,94 p<0,005
TG/HDL-colesterol 3,21 ± 2,61 3,85 ± 2,99 5,26 ± 3,60 5,14 ± 3,65 p<0,005
Insulină (μU/mL) 11,21 ± 6,51 13,23 ± 7,70 17,01 ± 14,01 17,32 ± 9,39 p<0,005
HOMA – IR 4,66 ± 3,39 5,80 ± 4,19 8,96 ± 13,07 7,78 ± 4,46 p<0,005
Proinsulină (pmol/L) 4,86 ± 5,45 8,74 ± 11,533 8,20 ± 8,87 8,91 ± 7,03 p<0,005
Rezultatele sunt exprimate ca medie ± DS (deviaţia standard). Q1, Q2, Q3, Q4 – quartila 1, 2, 3 respectiv 4.

TABELUL 3. Variaţia diferiţilor parametri după gruparea subiecţilor în quartile de GGT
Q1 Q2 Q3 Q4 Valoare p

Vârstă (ani) 63,18 ± 10,91 58,40 ± 9,85 58,63 ± 9,07 55,98 ± 9,98 p<0,005
HDL-colesterol (mg/dL) 50,06 ± 11,94 46,30 ± 12,31 42,20 ± 9,93 41,90 ± 10,35 p<0,005
LDL-colesterol (mg/dL) 124,36 ± 41,70 133,84 ± 41,79 139,67 ± 52,63 154,13 ± 50,85 p<0,05
TG (mg/dL) 135,99 ± 73,05 160,75 ± 98,45 174,78 ± 89,79 213,54 ± 102,95 p<0,005
TG/HDL-colesterol 3,03 ± 2,19 3,98 ± 3,39 4,64 ± 3,25 5,74 ± 3,75 p<0,005
Insulină (μU/mL) 11,96 ± 7,40 12,55 ± 8,37 15,67 ± 7,49 18,44 ± 14,29 p<0,005
HOMA – IR 4,75 ± 3,39 5,22 ± 3,53 7,48 ± 4,55 9,72 ± 13,17 p<0,005
Proinsulină (pmol/L) 3,76 ± 4,06 6,29 ± 9,23 9,93 ± 9,52 10,50 ± 8,61 p<0,005
Adiponecti nă (μg/mL) 10,66 ± 9,39 8,15 ± 6,98 7,57 ± 6,77 5,5 ± 6,24 p<0,005
Rezultatele sunt exprimate ca medie ± DS (deviaţia standard). Q1, Q2, Q3, Q4 – quartila 1, 2, 3 respectiv 4.
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şi în funcţie de diferitele sale componente. Rezulta-
tele obţinute documentează o prevalenţă destul de 
mare a valorilor crescute ale AST şi GGT la paci-
enţii cu DZ2 nou diagnosticat (18,06%, respectiv 
28,2%) precum şi asocierea dintre acestea şi com-
ponentele SM. Deşi valorile ALT nu au fost sem-
nifi cativ mai crescute la pacienţii cu DZ2 şi SM fa-
ţă de cei fără SM, acestea s-au corelat cu numărul 
criteriilor SM îndeplinite de către o persoană, ceea 
ce subliniază asocierea cu tulburări metabolice mai 
complexe. Nivelul ALT a fost mai mare la bărbaţi 
faţă de femei şi am descris o asociere negativă a 
ALT cu vârsta, în concordanţă cu alte date din lite-
ratură (19,20). Valorile ALT s-au corelat pozitiv cu 
CA, element central al SM, excesul ponderal fi ind 
raportat în alte studii ca factor de risc pentru creş-
terea ALT (21). Persoanele din quartilele superioare 
de ALT au avut valori semnifi cativ mai mari pentru 
TG şi raport TG/HDL-colesterol şi mai mici pentru 
HDL-colesterol, ceea ce arată legătura dintre ALT 
şi dislipidemia aterogenă, precum şi pentru insulină, 
proinsulină şi HOMA-IR. Rezultatele noastre sunt 
în concordanţă cu cele din literatură, care au arătat 
că ALT a fost semnifi cativ asociat cu insulinore-
zistenţa la persoanele cu SM (22) şi la pacienţii cu 
DZ2 nou descoperit (23).

Nivelul GGT a fost semnifi cativ mai mare la pa-
cienţii cu DZ2 nou diagnosticat şi SM comparativ 
cu cei fără SM şi s-a corelat cu numărul de criterii 
ale SM. Asocierea mai bună a GGT cu SM la 
pacienţii studiaţi ar putea fi  explicată fi e prin prisma 
încărcării grase a fi catului pe care GGT să o refl ecte 
probabil cu o mai mare acurateţe, fi e prin prisma 
implicării GGT în catabolismul extracelular al glu-
ta tionului (24). GGT este astfel legată de creşterea 
stresului oxidativ, ca marker nespecifi c. Prin acest 
mecanism GGT ar putea fi  mai strâns corelat cu in-
sulinorezistenţa şi SM, întrucât este cunoscută im-
plicarea stresului oxidativ ca mecanism patogenic 

ce leagă insulinorezistenţa de disfuncţia beta celu-
lară (25). Relaţia dintre valorile GGT, obezitate şi 
apariţia SM a fost pusă pe seama acestui mecanism 
(26). De altfel, am documentat corelaţia dintre GGT 
şi insulinorezistenţă (evaluată prin insulinemie şi 
HOMA-IR). Pe lângă parametrii dislipidemiei atero-
gene, GGT s-a corelat şi cu LDL-colesterolul, ceea 
ce ar putea sugera un factor suplimentar de risc 
pen tru BCV. GGT s-a corelat negativ cu adipo nec-
tina, observaţie concordantă cu alte date din litera-
tură (27).

CONCLUZII

Rezultatele noastre documentează asocierea din-
tre ALT şi GGT componentele clasice ale SM (în 
special HDL-colesterol scăzut şi TG crescute), dar 
şi cu insulinorezistenţa la persoanele cu DZ2 nou 
descoperit. AST este corelat cu distribuţia de tip 
central a excesului de ţesut adipos (evaluată prin 
CA). În plus GGT se corelează negativ cu adipo-
nectina. Determinarea acestor enzime hepatice este 
recomandată la pacienţii cu DZ2, încă de la debut, 
ca marker pentru SM şi pentru identifi carea unui 
subgrup de persoane cu tulburări metabolice mai 
complexe ce ar putea semnifi ca un risc cardio vas-
cular mai mare. 
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