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Rezumat  

C Diabetul zaharat este o boală cu evoluţie trenantă, de obicei zeci de ani după aflarea diagnosticului. Din această cauză atât 

pacientul, cât şi diabetologul şi medicul de familie au tendinţa de a neglija controalele periodice, în special cele la neuro log. 

Dintre complicaţiile acestei boli, polineuropatia diabetică se află pe locul 3, după macroangiopatie şi afectarea oculară.  

Am studiat un lot de 53 pacienţi, o parte internaţi în spital şi o parte care au facut tratament recuperator la un cabinet pr ivat. 

Dintre acestia doar 4 au fost examinaţi de un neurolog şi aveau EMG. In contextul implementării Programul naţional de diabet 

zaharat, considerăm importantă necesitatea evaluării neurologice periodice a pacienţilor cu diabet zaharat, măcar odată pe an, 

după vârsta de 60 ani. 

Cuvinte cheie: polineuropatie, diabet zaharat, medic de familie, neurolog, diabetolog  

 

RESEARCH    

Original article  
 
Neglect of diabetic polyneuropathy 

Abstract 

Diabetes mellitus is a disease with a persistent evolution, usually decades after diagnosis. Because of this, both the patient and 

the diabetologist and the family doctor tend to neglect regular check-ups, especially those at the neurologist. Among the 

complications of this disease, diabetic polyneuropathy is on the 3rd place, after macroangiopathy and eye damage. 

We studied a group of 53 patients, some hospitalized and some who underwent recovery treatment at a private practice. Of 

these, only 4 were examined by a neurologist and had EMG. In the context of the implementation of the National Diabetes 

Program, we strongly recommend periodic neurological evaluation of patients with diabetes, at least once a year, after 60. 
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Polineuropatia diabetică afectează sever calitatea vieţii 

pacienților pentru că determina modificarea mersului, care 

devine nesigur, ezitant, şi asociază dureri intense uneori la 

nivelul membrelor inferioare, parestezii sau alte simptome 

(ameţeli, gastropatie). De asemenea are un rol important în 

formarea ulceraţiilor piciorului. Incidenţa aceste complicaţii 

este mare (15-50% dintre pacienții cu diabet zaharat) (1). 

Polineuropatia diabetică se agravează în timp lung, fapt 

care aduce la neglijarea ei. 

 

Factorii sociali, deşi mai puţin cercetaţi de medici, au un 

efect cumulativ şi foarte important în evoluţia şi prognosticul 

bolii, fapt observat în studiul din regiunea Troendheim din 

Norvegia (studiul Hunt, început în 1984 şi încă în 

desfăsurare) (2,3). 

 

Polineuropatia diabetică are o etiologie incertă (Figura 

1), factori sociali si medicali contributivi, prognostic prost, 

chiar cu tratament susţinut.  

 
Figura 1. Factori etiologici în polineuropatia diabetică (2)  

 

 
Metodă 

Studiul nostru a inclus 53 de pacienţi, diagnosticaţi cu 

diabet zaharat. Studiul a fost de tip anchetă retrospectivă, 

dublu orb, în sensul că la momentul includerii în studiu 

pacienţii fuseseră deja investigaţi si trataţi, iar medicii 

curanți nu știau că acești pacienți vor fi incluși în studiul 

nostru. Pacienţii si-au dat acordul pentru includerea în 

studiu și pentru prelucrarea datelor personale (4). 

Rezultate 

Au fost incluşi în studiu (Figura 2) 31 bărbaţi şi 22 femei.  

Figura 2. Repartiția după vârstă şi si sex  

 

 
 

 

În repatiţia pe grupă de vârstă observăm un vârf în 

decada 60 ani, care corespunde unei evoluţii îndelugate a 

diabetului zaharat de tip 2, formă de diabet pe care o au 

majoritatea pacienţilor din lotul nostru. 

 

Majoritatea pacienţilor diabetici cu polineuropatie 

secundară din lotul nostru - (63%) au avut venituri mici, 

majoritatea fiind internaţi în spital. 37% din lot au avut 

venituri medii şi mari, pacienţi care au făcut ozonoterapie şi 

au avut mai puţine internări (4). 

 

Din lotul nostru (Figura 3), 16 pacienţi aveau diabet 

zaharat insulino-dependent şi 35 aveau diabet zaharat de 

tip 2 în tratament cu ADO (antidiabetice orale). 
 

Figura 3. Proportia acientilor cu diabet zaharat  tip 2 în tratament 

cu ADO 

 

 
 

Am ales următoarele simptome, modificări de 

sensibilitate, sensibilitate la rece, dureri la extremităţi, 

ulceraţii, parestezii şi transpiraţii, simptome pe care le-am 

regăsit pe studiile internaţionale pe această temă.  

 

Astfel, (Figura 4) au avut : 

- 38 pacienţi - modificări de sensibilitate 

- 23 pacienţi - sensibilitate la frig 

- 45 pacienţi - dureri la extremitaţi  

- 17 pacienţi - ulceraţii 

- 42 pacienţi - parestezii  

- 11 pacienţi - transpiraţii (8) 
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Figura 4. Simptome 

 

Diagnosticul se bazează pe istoricul medical, examenul 

fizic și evaluarea neurologică. În funcție de simptomele 

persoanei, şi pe alte investigaţi clinice. De asemenea, se 

verifică înălțimea, greutatea, pulsul, tensiunea arterială și 

temperatura pacientului. Inima, plămânii și abdomenul pot 

fi de asemenea verificate pentru a exclude cauze fiziologice 

alternative. 

 

Testele de sânge pot fi recomandate pentru a verifica 

dacă există diabet, funcția tiroidiană, funcția imunitară, 

deficiențe de nutrienți și alți factori care pot cauza 

polineuropatie. 

 

Pot exista câteva teste simple pentru a verifica reflexele, 

forța musculară, sensibilitatea la temperatură și alte 

senzații, coordonarea și postura. 

 
Sistemul de notare clinică din Toronto (TCSS) (5) 

 

Elemente TCSS   Descriere 

 

Scor simptome 

     

Durere   0 = absent,   1 = prezent 

Amorțeală   0 = absentă, 1 = prezentă 

Furnicături   0 = absent,   1 = prezent 

Slăbiciune   0 = absentă, 1 = prezentă 

Ataxie    0 = absentă, 1 = prezentă 

Simptome ale membrelor superioare 0 = absent, 1 = prezent 

 

Scor reflexe 

 

Reflexe la genunchi Scor pentru fiecare parte:  

0 = normal, 1 = redus, 2 = absent 

Reflexele gleznei Scor pentru fiecare parte:  

0 = normal, 1 = redus, 2 = absent 

 

Scorul testului senzorial 

 

Sensibilitatea la înțepătură 0 = normal,   1 = anormal 

Temperatura   0 = normală, 1 = anormală 

Atingere ușoară   0 = normală, 1 = anormală 

Sensul vibrațiilor  0 = normal,   1 = anormal 

Sensul poziției   0 = normal,   1 = anormal  

 

 

 

Criteriile de clasificare pentru DPN, polineuropatia 

diabetică, au fost propuse în funcție de scorul TCSS: zero 

până la cinci puncte, fără DPN; șase până la opt puncte, 

DPN ușor; nouă până la 11 puncte, DPN moderat; și 12 

până la 19 puncte, DPN sever (Perkins 2003) (5). 

 

Se recomandă ca toți pacienții să fie examinați pentru 

polineuropatie la diagnosticarea diabetului de tip 2 și la cinci 

ani după diagnosticarea diabetului de tip 1 și să facă anual 

unul sau mai multe dintre următoarele teste: sensibilitatea 

la inţepătură, temperatura, reflexul gleznei și percepţia 

vibraţiilor sau senzație de presiune (American Diabetes 

Association 2013; Boulton 1998; Boulton 2005a) (4,5). 

 

Alte teste care pot fi utilizate în diagnosticul 

polineuropatiei includ: 

 

a. scanare RMN sau CT: pentru diagnosticul diferential 

cu tumori, hernii de disc, etc; 

 

b. biopsii: medicul poate preleva o porțiune mică dintr-un 

nerv sau o probă de piele, pentru a testa anomaliile funcției 

nervoase sau ale terminațiilor nervoase; 

 

c. teste electro-diagnostice: aceste teste neinvazive 

măsoară activitatea electrică a mușchilor și nervilor, 

contribuind la detectarea leziunilor nervoase. Exemple sunt 

electro-miografia și viteza de conducere a nervilor (6,7,8). 

 

Examenul electro-neuro-miografic (ENMG) constă în: 

electro-neurografie (ENG) și electro-miografie (EMG). 

- Electro-neurografia (ENG) - evaluează conducerea 

impulsurilor nervoase în nervii periferici motori și senzitivi. 

Constă în aplicarea unui stimul electric pe traseul nervului 

și înregistrarea potențialului rezultat cu electrozi de 

suprafață plasați pe mușchi (pentru conducerea motorie) și 

pe traseul nervului (pentru conducerea senzitivă). Se 

determină: latențele distale motorii, respectiv senzitive – 

timpul dintre aplicarea stimulului și înregistrarea 

răspunsului motor sau senzitiv; vitezele de conducere 

motorii (VCM) și senzitive (VCS); amplitudinile 

răspunsurilor motorii și senzitive înregistrate (6). 

- Electro-miografia (EMG) - se realizează prin 

înregistrarea activității electrice cu ajutorul unui electrod ac 

plasat în mușchi.  

În mod normal, examenul electro-neurografic se 

completează cu cel electro-miografic (6). 

 

Diagnosticul durerii şi scala VAS  

 

Durerea este un simptom complex, influenţat şi de alte 

simptome şi suferinţe ale bolnavului, în stadiu  avansat (8). 

Scala VAS (Figura 6) poate fi folosităa de medicul de 

familie. 
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Figura 5. Scală vizuală cu variantele analogă a) și numerică b) 

 

a 

 
 

b          

  
 

Scala VAS (Visual Analogue Scale) este o metodă de 

evaluare a durerii. Constă într-o linie orizontală de 10 cm pe 

care pacientul o întretaie cu o linie verticală (între 0-10) 

acolo unde consideră că este gradul de durere pe care o 

acuză în momentul respectiv (8, 9). 

 

Intensitatea durerii este apreciată de bolnav prin scale 

de apreciere. Astfel, se utilizează: 

 

a. scala verbală- se descrie durerea ca fiind:  

absentă, uşoară (de intensitate mică), moderată, severă, 

insuportabilă. 

 

b. scala analog vizuală: marchează pe linie orizontală cât 

de puternică este durerea. 

 
Fără durere ……………………………………………..Durere severă 

                                                               

c. scala numerică: pe o scală de la 0- fără durere, la 10- 

durere severă, îşi cotează intensitatea durerii astfel: 

 

 
(sursa: https://www.redbubble.com/people/allhistory/works/17074416-medical-pain-

assessment-tool-chart?p=poster) 

 

Pacienţi care au făcut EMG  

  

Din lotul nostru, 4 pacienţi au fost examinaţi prin EMG şi 

49 nu au fost examinaţi prin EMG. 

 
Figura 6. Pacienţi care au facut EMG 

 

 

Pacienţi evaluaţi cu scala VAS 

  

 Din lotul nostru, 12 pacienţi au fost evaluaţi cu scala 

VAS şi 41 nu au fost evaluaţi cu scala VAS. 

 

Discutii 

 

În lotul studiat se face o diferenţă clară între pacienţii cu 

venituri medii şi mari faţă de pacienţii cu venituri mici, care 

au internări mai dese şi nu au acces la unele forme de 

tratament recuperator (cu ozonoterapie, terapie de care au 

beneficiat 23% dintre pacienţii noştri) (4,8). 

 

Pacienţii diabetici care consumă alcool sau sunt fumători 

au risc mai mare de a face PNPD din cauza complicaţiilor 

generate de adicţie şi se internează mai des (4,6,7,8). 

 

Obezitatea şi dislipidemia au in impact negativ în 

dezvoltarea complicaţiilor la pacienţii diabetici. Se observă 

în lotul nostru că 31 pacienţi - (58%) au avut dislipidemie şi 

31 pacienţi - (58%) au avut obezitate (1,4,6,8). 

 

Majoritatea pacienţilor diabetici cu polineuropatie 

diabetică au avut HTA care reprezintă un factor negativ în 

dezvoltarea complicaţiilor în dibetul zaharat. În lotul nostru 

observăm că 23 dintre pacienţi - (43%) au avut HTA grad II, 

12 dintre pacienţi - (23%) au avut HTA grad III, 10 dintre 

pacienţii - (19%)  au avut HTA grad I, şi doar 8 dintre 

pacienţi - (15%) nu au avut HTA. Trebuie studiat rolul 

microangiopatiei hipertensive când se asociază cu 

microangiopatia diabetică în etiologia polineuropatiei. 

Hipertensiunea arterială trebuie tratată deci ca un factor de 

agravare al polineuropatiei diabetice (4). 

 

În lotul studiat s-au observat câteva simptome la pacienţii 

diabetici cu polineuropatie diabetică. Din cei 53 de pacienţii 

diabetici cu polineuropatie secundară, 38 au avut modificări 

de sensibilitate, 45 au avut dureri la extremităţi, 23 au avut 

sensibilitate la rece, 17 au avut ulceraţii, 42 au avut 

parestezii şi 11 au avut transpiraţii. Pacienţii cu durere au 

fost evaluaţi cu scala VAS (1,2,3,4). 
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Majoritatea pacienţilor diabetici cu polineuropatie 

dibetică nu au fost evaluaţi neurologic,adică 49 pacienţi-

(92%)  şi doar 4 pacienţi-(8%) au fost evaluaţi prin EMG (8). 

 

Doar grupul cu ozonoterapie a fost evaluat cu scala VAS 

la început, dupa a6a şedinţa şi la sfarşitul tratamentului (4). 

EMG este folosită rar şi în străinătate, în majoritatea 

cazurilor doar pentru studii.  

 

Lucrarea aduce ca noutate analiza factorilor sociali şi 

medicali în polineuropatia diabetică. Aducem în discuţie 

importanţa factorilor sociali, consumul de alcool, fumatul, şi 

a factorilor medicali, mai ales hipertensiunea, ca factori de 

risc în deteriorarea nervilor ce duce la microangipatie 

diabetică (8). 

 

Concluzii 

 

Propunem folosirea de catre medicul de familie a 

Sistemului de notare clinică din Toronto (TCSS), la pacienţii 

cu diabet zaharat, cu rol în depistarea precoce a 

complicaţiilor si în prevenţie. 

 

Propunem investigarea factorilor sociali la acesti 

pacienţi, cu controale mai dese si tratament mai agresiv la 

cei care însumează mai mulţi factori sociali: femeie, peste 

50 ani, cu educaţie puţină, singură, venituri mici, 

neangajată, cu domiciliul în mediul rural, fumătoare sau 

consumatoare de alcool.  

Atenţie la următorii factori medicali: obezitate, dislipidemie, 

hipertensiune arterială, care agravează evoluţia diabetului 

zaharat, favorizand apariţia complicaţiilor. 

 

Propunem folosirea unui PLAN DE RECUPERARE, 

ataşat fişei pacientului, unde asistenta să noteze: 

- 1 control neurologic la depistarea diabetului, apoi la 3 

ani (intre 50-60 ani) şi anual după 60 ani 

- 1 consult cardiologic la 3 ani 

- 1 consult oftalmologic anual 

Atenţie! In polineuropatia diabetică problema 

principală nu este amorţeala, nici chiar durerea, ci 

aparitia ulceratiilor şi mersul dificil, cu tendinţă la 

cadere. 
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