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Rezumat
(Poly)neuropatia este o degenerare multifactorială și multifocală a nervilor periferici și a 
sistemului nervos autonom, cauzată de suprapunerea mecanismelor patogenice (Kempler, 
1997). Ca urmare a creșterii din ce în ce mai mari a intoleranței la glucoză ca urmare a 
supraponderalității și a obezității, neuropatia diabetică (ND) este cea mai comună formă de 
neuropatie. 
ND presupune o abordare multidisciplinară, dat fi indcă nu există o corelație directă între 
modifi cările pato-fi ziologice și simptomele sau semnele clinice atunci când modifi cările 
morfologice sunt deja avansate.
Soluția prevenirii complicațiilor diabetului este terapia metabolică aplicată imediat de la 
depistare, scopul fi ind un control optim. Principalele manifestări clinice ale neuropatiei 
diabetice sunt: transpirație anormală, dizurie, impotență, disfuncții vaso-motorii, edeme, lipsa 
hipoglicemiei, deces brusc, pupile mărite anormal, ritm cardiac instabil, tahicardie în repaus, 
ischemie silențioasă, tulburări de motilitate, gastropareză diabetică, diaree (conform Jermendy, 
revizuit, 1994).
Concluzii. Neuropatia periferică este o complicație cronică severă a diabetului și un factor 
independent pe baza căruia se poate prognoza riscul de mortalitate în urma unei boli 
cardiovasculare. Neuropatia periferică este asociată cu prognoze nefavorabile și cu o calitate 
scăzută a vieții. Hiperglicemia are un rol important în patogeneza acestei boli. 
Evaluarea HRV este o metodă accesibilă de a evidenția neuropatia periferică.
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Neuropati a diabeti că este rezultatul ischemiei nervoase 
din boala microvasculară, efectelor directe ale 
hiperglicemiei asupra neuronilor și modifi cărilor 
metabolice asupra neuronilor și modifi cărilor 
metabolice intracelulare care afectează funcţia 
nervoasă (1)(14).
Există multi ple ti puri, cum ar fi  polineuropati a simetrică 
(cu variantele de fi bre mici și mari) și neuropati a 
autonomă (1)(3).

Neuropati a simetrică

În patogenia sa au fost incriminate atât leziunile 
microangiopati ce (vasa nervorum), cât și tulburările 
metabolice (glicozilarea enzimati că a proteinelor 
structurale și funcţionale, formarea de glicoproteine 
anormale, excesul căii poliol, stresul oxidati v consecuti v 
autooxidării glucozei și oxidării acizilor grași liberi) 
consecuti v cărora se produc demielinizări (neuropati a 
hipoalgică), regenerări anarhice ale mielinei 
(neuropati a hiperalgică), scăderea densităţii fi brelor 
subţiri amielinice și alterări ale tecii Schwann (16)(17). 
Neuropati a cu fi bre subţiri se caracterizează prin 
durere, amorţeli și pierderea sensibilităţii termice cu 
păstrarea sensibilităţii vibratorii și de menţinere de 
poziţiei (10). Pacienţii au predispoziţie către ulcere ale 
piciorului și degenerare neuropati că arti culară. 

Neuropati a predominant cu fi bre groase se 
caracterizează prin slăbiciune musculară, pierderea 
sensibilităţii vibratorii și de poziţie, precum și pierderea 
refl exelor tendinoase profunde. 
Sunt frecvente atrofi a musculaturii intrinseci a 
picioarelor și edemul picioarelor (13). Diagnosti cul 
polineuropati ei periferice se face prin detectarea 
defi citelor senzoriale și diminuarea refl exelor de la 
nivelul gleznei; pierderea capacităţii de a percepe 
ati ngerea ușoară a unui fi r de nylon identi fi că pacienţii 
cu risc crescut pentru ulceraţii ale piciorului. 
Screeningul piciorului diabeti c se realizează printr-un 
test care constă în: un esteziometru monofi lament este 
ati ns de zonele respecti ve ale fi ecărui picior și este tras 
până se îndoaie (11). Acest test furnizează un sti mul 
constant, reproducti bil de ati ngere ușoară, care poate fi  
folosit pentru monitorizarea modifi cării de sensibilitate 
în ti mp. Pentru toate formele de neuropati e pot fi  
necesare electromiografi a și studiile conducerii 
nervoase și uneori sunt folosite pentru excluderea altor 
cauze de simptome neuropati ce, cum ar fi  radiculopati a 
nondiabeti că și sindromul de tunel carpian (5)(6).
Neuropati a autonomă/vegetati vă prezintă mai multe 
forme (3).

Abstract
(Poly)neuropathy is a multifactorial and a multifocal degeneration of peripheral nerves and 
autonomic nervous system, caused by overlapping pathogenic mechanisms (Kempler, 1997). 
Following the pandemic of intolerance fasting glucose consequence of overweight and 
obesity, diabetic neuropathy (DN) is the most common form of neuropathy. ND requires a 
multidisciplinary approach, since there is no direct correlation between pathophysiological 
changes and clinical symptoms, clinical signs when morphological changes are already 
advanced.
The key to preventing complications of diabetes is immediately metabolic therapy after the 
fi nding, with the aim of optimal control. Major clinical manifestations of diabetic 
neuropathy (DN): abnormal sweating, dysuria, impotence, vasomotor dysfunction, oedema, 
the lack of hypoglycemia, sudden death, abnormal pupillary reaction, unstable heart rate, 
resting tachycardia, silent myocardial ischemia, motility disorders gastrointestinal, diabetic 
gastroparesis, gallbladder hypotonia, diarrhea (amended Jermendy, 1994).
Conclusions. Peripheral neuropathy is a severe chronic complication of diabetes and 
independent predictor of mortality for cardiovascular disease. Peripheral neuropathy is 
associated with an unfavorable prognosis and poor quality of life. Hyperglycemia has a 
central role in the pathogenesis of peripheral neuropathy. Assessment of HRV is an easily 
accessible method to objectify the peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy treatment is 
diffi  cult to correct major benefi t they bring lifestyle and glycemic control.
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Neuropati a cardiacă

Se manifestă prin scăderea variaţiei automati smului 
cardiac (diferenţă inspir-expir sub 15 bătăi/minut) 
mergând pînă la absenţa acesteia (denervarea 
vegetati vă a cordului), tahicardie nocturnă, tahicardie 
persistentă și stabilă (prin anularea vagotoniei). 
Metode diagnosti ce: absenţa bradicardizării la manevra 
Valsalva, absenţa tahicardizării la ortostati sm sau la 
efortul izometric al mâinilor (handgrip). Consecinţe 
periculoase: absenţa efectului hipersimpati cotonic la 
hipoglicemia insulinică; absenţa durerii anginoase în 
infarctul miocardic acut; tendinţă crescută la aritmii și 
moarte subită; accidente anestezice prin deprimarea 
centrilor respiratori (8)(9)(17).

Neuropati a vasculară

Se manifestă prin hipotensiune ortostati că (scăderea 
tensiunii arteriale sistolice la 2-3 secunde după 
trecerea în ortostati sm cu peste 30 mmHg) (5) (6).
Tulburări de dinamică sexuală ce constau în alterarea 
funcţiei erecti le datorată afectării parasimpati cotoniei 
și alterarea funcţiei ejaculatorii.

Neuropati a vezicală 

Se manifestă prin astenia jetului urinar, creșterea 
intervalului de ti mp dintre micţiuni, micţiune prin 
prea-plin, cu senzaţie de emisie incompletă și lipsa 
efi cienţei contracţiei voluntare. Metodele diagnosti ce 
constau în cistografi e micţională și ecografi e, care 
evidenţiază un reziduu urinar de peste 100 ml (9).

Neuropati a digesti vă 

Se manifestă prin: gastropareză (hipotonie și întârziere 
în evacuarea gastrică, care determină jenă 
postprandială, greaţă și vărsături) și enteropati e 
diabeti că manifestată prin diaree nocturnă (prin 
pierderea vagotonicităţii nocturne cu retenţie hidrică 
colică crescută) (9).
Rolul medicului de familie în abordarea neuropati ei 
diabeti ce periferice este foarte important, și constă în (2):

depistarea precoce prin screening;• 
efectuarea educaţiei/instruirii ca parte integrantă • 
şi esenţială a managementului clinic;
stabilirea colaborării interdisciplinare (neurologi, • 
diabetologi etc).

Screeningul neuropati ei diabeti ce periferice se 
adresează tuturor persoanelor cu diabet, în special la 
cei cu ti pul 1 sau 2, dacă vechimea diabetului este > 5 
ani, cu ocazia fi ecărui consult. Se identi fi că prin 
anamneză (2) (4):

frecvent: dureri cronice, sub formă de înţepături/• 
junghi la nivelul picioarelor, accentuat mai ales 
noaptea;

mai rar: dureri acute sub formă de tensiune/se-• 
vere/hiperestezie difuză (tronculară), fără semne 
neurologice semnifi cati ve;
pierderea sensibilităţii: dureroase – senzaţie de • 
„picior mort“, tacti le – lipsa durerii la înţepături 
accidentale în picior, termice – imposibilitatea di-
fe renţierii apei calde de cea rece.

Tot prin anamneză trebuie identi fi cată prezenţa fac  to-
rilor de risc (2):
A. Pentru neuropa  a diabe  că: 

diabet necontrolat cu hiperglicemie cronică;• 
fumat;• 
consum crescut de alcool;• 
insufi cienţă renală;• 
situaţie precară socio-economică.• 

B. Pentru apariţia ulceraţiilor neuropate:
pierderea sensibilităţii dureroase şi vibratorii;• 
arteriopati a periferică;• 
lipsa educaţiei specifi ce şi a aderenţei, lipsa igie-• 
nei locale;
încălţăminte neadecvată;• 
persoană care trăieşte singură;• 
probleme o  almologice.• 

Examenul obiecti v poate evidenţia (2):
deformările piciorului: ti p „pes cavus“, ti p „pes • 
planus“, deformările degetelor sau antepicio ru-
lui;
modifi cările tegumentelor: calusuri, piele uscată, • 
vezicule/fi suri/ulceraţii, micoză interdigitală, ce-
lu lită;
modifi cări de puls: artere pedioase, ti biale poste-• 
rioare;
modifi cări de temperatură;• 
atrofi i musculare.• 

De asemenea, se pot folosi teste neurologice simple, 
cum ar fi : testul înţepăturii (folosind neuroti ps), testul 
tacti l (cu vată), testul vibrator (cu diapazon calibrat la 
128 Hz iniţial la haluce), refl exe osteotendinoase, 
percepţia presiunii cu monofi lament de 10 g (2).
Interpretarea stadiilor neuroparie diabeti ce periferice 
(2) (4):

stadiul 0/1: fără neuropati e diabeti că periferică • 
clinică;
stadiul 2: neuropati e diabeti că periferică clinică: • 
dureri cronice, acute, pierderea sensibilităţii, atro-
fi i musculare, deformări ale piciorului;
stadiul 3: neuropati e diabeti că periferică cu com-• 
plicaţii de ti p picior diabeti c.

Există situaţii în care este necesară trimiterea de 
urgenţă a pacientului (2):

în aceeaşi zi sau a 2-a zi: ulceraţiile, veziculele, ca-• 
lusul sângerând, celulita, ischemia acută;
în următoarele zile: deformările grave ale picioa-• 
relor (ti p Charcot), atrofi i musculare rapid instalate, 
fi suri tegumentare, micoze interfalangiene.
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Pacienţii trebuie să-și examineze zilnic picioarele 
pentru a observa traumati smele minore și a evita 
evoluţia lor către infecţii periculoase (15). 
Tratamentul neuropati ei diabeti ce constă în principal în 
echilibrarea diabetului și insulinoterapie. 
Tratamentul durerii: Codeină 150 mg/zi; AINS 
(Indometacin, Fenilbutazonă) în caz de eșec; 
Carbamazepină 200 mg x 3/zi; Imipramină 25 mg x 3/zi, 
ulti mele două accentuând însă hipotensiunea 
ortostati că și favorizând retenţia urinară (4).
Vitaminoterapia B – 1 fi olă/zi x 10zile/lună: 100 mg/zi 
vitamină B1, 250 mg/zi vitamina B6, 1000 γ/zi, sau 
preparate combinate de ti p Milgama (1cps = 40 mg 
bentofoti amină (vitamina B1 solubilă) + 90 mg 
piridoxină + 250 µg ciancobalamină) x 3/zi.
Acidul alfa-lipoic (Thiogamma) ar crește protecţia 
anti oxidantă și uti lizarea glucozei de către neuroni, 
ameliorând viteza de conducere; se administrează 1f = 
20 ml = 600 mg (solvită în 150 ml ser fi ziologic) în 
perfuzie i.v. (în 20 de minute) x 15 zile, apoi p.o. 600 
mg x 3/zi x 6 luni (7).
Combaterea diareei: Difenoxilat 10-20 mg/zi + Atropină 
3-4 mg/zi p.o. (Diarsed – 1 cp = 2,5 mg difenoxilat + 0,5 
mg atropină); Loperamidă 1 linguriţă/10 kg/zi sau 1 cp 
la fi ecare scaun diareic, fără a se depăși doza de 8 mg/
zi (în caz de supradozaj se administrează Naloxonă).

Combaterea gastroparezei cu Metoclopramid 10-20 mg 
x 3/zi.
Combaterea hipotensiunii ortostati ce cu D-H-
Ergotamină 10-20 mg/zi, Fludrocorti zon 0,1 mg/zi.
Combaterea efectelor parezei vezicale: micţiune la 
fi ecare 2-3 ore (pentru a preveni suprainfecţia), asistată 
(apăsare în hipogastru pentru a favoriza golirea 
completă a vezicii); se mai pot folosi metode 
balneofi zioterapice: electrosti mulare, ionizări cu 
vitamina B1 + xilină, mofete (12).
Pe 22 aprile 2011, Academia Americană de Neurologie 
a emis indicaţii noi pentru tratamentul durerii din 
neuropati a diabeti că.

Evidenţa puternică (nivel A): 

Pregabalina ar trebui folosită în orice situaţie cli-• 
nică care o impune.

Evidenţa medie (nivel B):

Anti convulsivantele Gabapenti n şi Valproatul de • 
sodium trebuie luate în considerare în tratamentul 
neu ropati ei diabeti ce. Autorii notează că datorită 
po tenţialului efect teratogen al valproatului, 
acesta ar trebui evitat la femeile diabeti ce afl ate 
la vârs ta ferti lă, din cauza potenţialelor sale efecte 
se cun dare, creştere ponderală şi înrăutăţirea con-
tro lului glicemic, „acest medicament nu ar trebui 
să fi e de primă intenţie în neuropati a diabeti că“.
Anti convulsivantele Oxcarbazepină, Lamotrigină • 
şi Lacosamidă nu ar trebui probabil considerate.
Anti depresivele Amitripti lină, Venlafaxină şi Dulo-• 
xeti nă ar trebui considerate; oricum, notează că, 
„nu există date sufi ciente pentru a considera 
aceşti  agenţi mai importanţi decât alţii“.
Opioizii Dextrometorfan, Sulfatul de morfi nă, • 
Tramadolul ar trebui luaţi în considerare pentru 
trata mentul neuropati ei diabeti ce. De asemenea, 
nu există date sufi ciente pentru a fi  recomandate 
în locul altor agenţi.
Alte intervenţii farmacologice recomandă crema • 
cu capsaicină şi spray cu isosorbid dinitrat în ma-
na gementul neuropati ei diabeti ce, dar notează 
faptul că mulţi pacienţi nu tolerează efectele se-
cun dare ale capsaicinei, care includ durere sub 

Managementul neuropati ei diabeti ce periferice în funcţie de stadiu (2):

Stadiul Management Colaborări
0/1 Educaţie, echilibru glicemic adecvat, evaluări 

anuale.
Asistenţă de la centrele sau cabinetele de diabet.

2 Educaţia și controlul glicemic bun, combaterea 
durerii, încălţăminte adecvată.

Diabetolog, neurolog, ortoped.

3 Trimitere de urgenţă, acid alfa-lipoic, 
benfoti amină.

Neurolog/diabetolog.

Gregory M. Caputo, M.D., Jan Ulbrecht, M.D., 
Peter R. Cavanagh, PH.D., and Paul Juliano, M.D.,
Milton S. Hershey Medical Center and 
Pennsylvania State University, Hershey, Pennsylvania 
htt p://www.aafp.org/afp/980600ap/caputo.html  



Vol. 5, Nr. 1-2, An 201234

PRACTICA FARMACEUTICĂ

formă de arsură la contactul cu căldura sau cu 
apa caldă.
Clonidina, pentoxifi linul şi mexileti ne „probabil • 
nu ar trebui folosite“.
Se recomandă pentru tratamentul nefarmacologic • 
TENS, dar „probabil nu“ tratament cu câmp elec-
tro magneti c, tratament laser cu intensităţi mici, 
terapia Reiki.

Evidenţa slabă (nivel C)

O dovadă slabă o reprezintă asocierea Venlafaxinei • 
la Gabapenti n, care ar produce un răspuns mai 
bun şi ca plasturii cu Lidoderm ar putea fi  luaţi în 
consi derare în tratamentul neuropati ei diabeti ce.

Evidenţa insufi cientă (nivel U)

Autorii nu au găsit dovezi sufi ciente pentru «susţi-• 
nerea sau infi rmarea» folosirii anti convulsivan-
tului Topiramat; anti depresivele Despramin, Imi-
pra mina şi Fluoxeti na; sau combinaţii de Nor -
trip ti lină şi Flufenazină.

Similar, nu au evidenţiat dovezi în folosirea vita-• 
minelor şi acidului alfa-lipoic sau a combinaţiei 
Amitripti linei cu electroterapie.

Efect placebo

Autorii au notat că efectul placebo a variat între 0-50% 
în reducerea durerii în studiile revizuite pentru 
întocmirea ghidului.
Autorii semnalează că este cunoscut faptul că 
neuropati a diabeti că este o boală cronică şi că nu există 
date despre efi cacitatea cronică a nici unui tratament, 
deoarece majoritatea trialurilor au o durată între 2 şi 
20 de săptămâni. Este important de subliniat că 
dovezile sunt limitate, gradul de efi cienţă poate fi  
minor, efectele secundare pot fi  intolerabile, 
îmbunătăţirea mobilităţii este limitată şi costul este 
ridicat, mai ales pentru agenţii noi. (Neurology. Publicat 
online pe 11 aprilie, 2011)
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