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Method consists in fasting venous blood is sampled and the concentration of
transaminases, namely alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, is
determined, after which a load test is performed by oral administration of 50 g of glucose,
dissolved in warm water and 0.5 g of euphylline (Fig 1,2), followed by dynamic blood sampling
in 60 and 120 min (Fig 3), and the concentration of transaminases is re-determined, in the
event if in the sample taken in 60 min from the load test, the concentration of alanine
aminotransferase increases by 1.3…1.8 times, and the concentration of aspartate
aminotransferase increases by 1.4…2.0 times, and in the sample taken in 120 min from the
load test, the concentration of alanine aminotransferase decreases by 1.3…1.4 times, and the
concentration of aspartate aminotransferase decreases by 1.4…1.6 times from the
concentration level in samples taken in 60 min from the load test, liver dysfunction is
determined.
In the double stress test with glucose and euphyllin, two
Figure 1
mechanisms of double stimulation of intracellular messengers
are influenced, which elucidate the hidden mechanisms of
cellular metabolic abnormalities that allow their detection and
correction until the onset of clinical and paraclinical
manifestation. The use of the glucose and euphyllin exercise test
allows early detection of liver disease in patients with chronic Figure 2
viral HBV hepatitis or chronic latent HBV infection, with minimal
activity with hidden clinical and paraclinical symptoms.
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Figure 4. The cytolitic syndrome evaluation (ALT) with doble effort test with glucose and eyphillin.

Figure 3

Fields of application: in medicine, especially in
gastroenetrology, hepatology and can be used for liver function
evaluation in chronic viral hepatitis B and chronic viral HBV
infection with minimal grade of activity (Fig 4).
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Metoda constă în aceea că se colectează sânge venos a jeun şi
se determină concentraţia transaminazelor, şi anume alaninaminotransferazei şi
aspartataminotransferazei, apoi se efectuează o probă de efort prin administrarea perorală a
50 g de glucoză, dizolvată în apă caldă şi 0,5 g de eufilină (Fig. 1,2), apoi se colectează sânge
în dinamică peste 60 şi 120 min (Fig. 3), şi repetat se determină concentraţia transaminazelor,
în cazul, în care în proba colectată peste 60 min de la proba de efort, concentraţia
alaninaminotransferazei se măreşte de 1,3...1,8 ori, iar concentraţia aspartataminotransferazei
se măreşte de 1,4...2,0 ori, iar în proba colectată peste 120 min de la proba de efort,
concentraţia alaninaminotransferazei se micşorează de 1,3...1,4 ori, iar concentraţia
aspartataminotransferazei se micşorează de 1,4...1,6 ori de la nivelul concetraţiei din probele
colectate peste 60 min de la proba de efort, se determină dereglarea funcţiei hepatice.
În cadrul testului de efort dublu cu glucoză și eufilină sunt
Figura 1
influențate două mecanisme de stimulare dublă a mesagerilor
intracelulari, ce elucidează mecanismele ascunse ale anomaliilor
metabolice celulare ce permite detectarea și corectarea lor până
la debutul de manifestare clinic și paraclinic. Utilizarea probei de
efort cu glucoză și eufilină permite depistarea timpurie a
afecțiunilor hepatice la pacienții cu hepatită cronică virală HVB Figura 2
sau infecție cronică HVB în stare latentă, cu activitatea minimă
cu simptome clinice și paraclinice ascunse.
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Figura 4. Evaluarea sindromulu de citoliză (ALT) cu utilizarea probei de efort cu glucoza și eufilină

Figura 3

Domenii de aplicare: Invenţia se referă la medicină, în special
la gastroenterologie, hepatologie şi poate fi utilizată pentru
determinarea funcţiei hepatice în hepatita cronică virală B şi
infecţia cronică de HBV cu activitate minimă (Fig 4).
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