
34

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

ASPECTE CLINICE, METABOLICE ŞI DE EVOLUŢIE ALE 
RETINOPATIEI DIABETICE LA BOLNAVII CU DIABET 

ZAHARAT TIP 2
Zota Larisa, Zota Victoria 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

Rezumat
În acest studiu au fost evaluate particularităţile clinice, paraclinice şi evolutive ale 
retinopatiei diabetice la 150 pacienţi cu diabet zaharat tip 2 în funcţie de durata bolii. 
Analiza rezultatelor obţinute a relevat la toţi diabeticii o frecvenţă mai mare a retinopatiei 
diabetice neproliferative. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, s-a remarcat 
progresia severităţii retinopatiei. Dezvoltarea retinopatiei diabetice a avut loc pe fundalul 
hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, în asociere frecventă a 
hipertensiunii arteriale (84,6%), a supraponderabilităţii şi obezităţii (88,7%), iar indicii 
metabolismului lipidic au fost în relaţie directă cu calitatea echilibrului diabetului 
zaharat. 
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Introducere
În toată lumea se remarcă o creştere catastrofală a prevalenţei diabetului zaharat 

(DZ) echivalată ca o epidemie non-infecţioasă a sec. XXI. Numărul persoanelor cu 
diabet a crescut de la 108 mln. în anul 1980 până la 425 mln. în 2017, estimându-se 
o creştere la 629 milioane către anul 2040. Din numărul total de diabetici 10-15% îi
revine diabetului de tip 1, iar 85-90% – diabetului de tip 2 [5].

Situaţia este similară şi în Republica Moldova. Conform datelor statistice, din anul 
2006 până în 2015 numărul bolnavilor cu diabet a crescut de la 45845 până la 90392, 
dintre care 745178 (82,4 %) sunt pacienţi cu DZ tip 2. 

DZ conduce la o invalidizare şi letalitate precoce a populaţiei apte de muncă prin 
complicaţiile sale cronice: microangiopatii, macroangiopatii, neuropatii. 

Retinopatia diabetică (RD) face parte din complicaţiile microvasculare ale DZ şi 
este considerată ca cea mai importantă cauză de orbire în rândul populaţiei de vârstă 
activă din întreaga lume [22]. La nivel mondial s-a estimat că în 2010 93 mln. de 
adulţi diabetici au avut o oarecare formă de RD, dintre care 17 mln. au avut RDP, 
21 mln - edem macular diabetic şi 28 mln aveau RD care pune în pericol vederea.  
În lume se înregistrează în fiecare an aproximativ 24 000 de cazuri noi de orbire datorate  
RD [12, 22]. Prevalenţa retinopatiei diabetice este strâns legată de durata de evoluţie 
a DZ. În timp ce modificările retiniene sunt rareori observate la pacienţii cu DZ de tip 
1 înainte de adolescenţă, aproximativ 20-40% dintre pacienţi cu DZ tip 2 au semne 
de retinopatie diabetică la momentul diagnosticului iniţial al diabetului zaharat,  
iar printre pacienţii cu o evoluţie de 15 ani RD se apreciază cu o frecvenţă  
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de 75% [12]. După 20 de ani de evoluţie a DZ aproape toţi pacienţii cu DZ tip1  
şi peste 77% din pacienţii cu DZ tip 2 au un anumit grad de retinopatie [22].  
Deşi dezvoltarea RD depinde într-o mare măsură de durata diabetului, există şi alţi 
factori de risc modificabili care influenţează dezvoltarea retinopatiei, dintre care cei 
mai importanţi sunt: prezenţa hiperglicemiei persistente sau intermitente, controlul 
neadecvat al hipertensiunii arteriale, hipercolesterolemia, proteinuria, obezitatea şi 
sarcina [3,13, 22]. Studiul epidemiologic, desfăşurat în Wisconsin, pe un număr de 
900 de diabetici, a arătat că, pentru fiecare procent cu care creşte HbA1c, pentru 
fiecare 10 mm Hg cu care creşte tensiunea arterială şi cu fiecare trei ani de vechime 
a diabetului, riscul apariţiei RD sporeşte cu 50% [7]. Efectul benefic al controlului 
metabolic pe termen lung a fost demonstrat de studiul UKPDS şi mai recent de 
studiul ACCORD, care au confirmat că, expunerea la hiperglicemie accelerează  
evoluţia RD şi au accentuat rolul echilibrului metabolic ca factor major pentru 
limitarea riscului (cu 33%) de dezvoltare şi progresie a RD [19, 21]. Studiul 
UKPDS a arătat, de asemenea, că, la pacienţii cu DZ tip 2, un control strict al TA  
(media TA 144/82 mm Hg) a dus la o reducere semnificativă a progresiei RD (35%), 
precum şi o scădere semnificativă a pierderii vederii comparativ cu cei cu un control 
mai slab al TA [20]. Pe de altă parte, studiul randomizat ADVANCE a demonstrat că, 
controlul hipertensiunii arteriale şi controlul intensiv al glicemiei nu reduc semnificativ 
incidenţa şi progresia RD [2].

În contextul problematicii expuse, scopul studiului a fost efectuarea unei analize 
a particularităţilor clinice, metabolice şi de evoluţie a complicaţiilor microvasculare 
oculare la bolnavii cu DZ tip 2 în funcţie de durata DZ.

Material şi metode
În studiu au fost incluşi 150 de pacienţi cu DZ tip 2 şi RD care s-au aflat la 

tratament în secţia de endocrinologie din IMSP SCR şi în secţia de endocrinologie 
din IMSP SCM „Sfânta Treime” în perioada iunie 2015 – ianuarie 2017. Din numărul 
total de pacienţi – 88 (59%) au fost femei cu vârsta cuprinsă între 43 şi 81 de ani,  
iar bărbaţi - 62 (41%), cu vârsta cuprinsă între 42 şi 68 de ani. 

Pacienţii cu diabet zaharat tip 1, cu asocierea altor patologii endocrine, cu insuficienţă 
poliorganică severă au fost excluşi din studiu.

 Din datele clinice a fost măsurată tensiunea arterială, s-a examinat masa corporală 
şi talia cu aprecierea indicelui masei corporale (IMC), au fost calculate valorile medii 
ale colesterolului total (Col. total), trigliceridelor (TG), creatininei, ureei, glicemiei a 
jeun şi hemoglobina glicozilată (HbA1c). 

S-a apreciat starea metabolismului glucidic conform recomandărilor ADA 2017: 
obiectivele controlului glicemic au fost: glicemia preprandială 4,4 – 7,2 mmol/l; 
postprandială sub 10 mmol/l şi HbA1c < 7,0% [1]. 

Diagnosticul nefropatiei diabetice (ND) a fost stabilit în baza valorii estimate a 
ratei de filtrare glomerulara (RFG) şi a valorilor TA. Stadiile ND au fost apreciate în 
baza clasificării propuse de către Mogensen şi colab. (1989). RFG s-a calculat prin 
ecuaţia MDRD: RFG = 186 x (creatinina serică) – 1,154 x (vârsta) – 0,203 x (0,742 în 
caz de sex feminin).

Diagnosticul RD cu aprecierea stadiului ei de evoluţie s-a efectuat conform 
descrierii modificărilor la fundul de ochi de către oftalmolog după clasificarea stadială 
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a RD modificată după Silva P. S. et. al. [17]. Diagnosticul neuropatiei diabetice a fost 
stabilit de către neurolog.

Contingentul de examinaţi cu DZ tip 2 şi RD a fost repartizat în grupe în dependenţă 
de durata DZ: până la 5 ani; 5-10 ani; 10-15 ani; peste 15 ani.

Tabelul 1. Caracteristica grupelor lotului de studiu.
Lotul de cercetare

Durata de evoluţie a DZ Până la 5 ani
Grupa Nr. 1

5-10 ani
Grupa Nr. 2

10-15 ani
Grupa Nr. 3

Peste 15 ani
Grupa Nr. 4

Numărul pacienţilor 23 34 37 56
Sex B/F 14 / 9 14 / 20 17/20 17 / 39
Vârsta pacienţilor 55,1± 5,4 58,3±6,3 60,41±5,9 62,9±4,8
Indicele masei corporale 30,7±3,6 33,4±3,7 31,8±4,6 29,5±3,2
Tratament ADO/insulin 12 / 11 5-29 6-31 7 / 49

Datele obţinute au fost prelucrate cu ajutorul programei Microsoft Office Excel şi 
pachetului de soft StatSoft Statistica v. 7.0.

Rezultate şi discuţii
Evaluarea stadiilor de evoluţie a RD a relevat următoarele: la pacienţii cu DZ 

tip 2 cu durata bolii sub 5 ani, a fost prezentă RD cu prevalenţă RD neproliferative 
(RDNP) moderată în 86,96% cazuri, RDNP severă s-a determinat la 8,69% dintre 
pacienţi, iar RD proliferativă (RDP) – la 4,35%. 

La pacienţii cu DZ tip 2 cu durata bolii de 5 – 10 ani, prevalenţa o deţine RDNP 
moderată (79,41%), dar în scădere comparativ cu pacienţii din grupa 1 (86,96%). 
RDNP severă s-a determinat la 5,88% dintre pacienţi, iar RDP – la 14,71%, în creştere 
comparativ cu diabeticii cu durata bolii sub 5 ani (4,35%). La pacienţii cu DZ tip 2 
şi RD cu durata bolii de 10 - 15 ani, prevalează RDNP moderată (72,97%), dar cu o 
scădere neesenţială comparativ cu pacienţii din grupa 2 (79,41%). RDNP severă s-a 
determinat la 8,1% dintre pacienţi, iar RDP – la 18,92%, în creştere comparativ cu 
diabeticii cu durata bolii sub 5 ani (4,35%) şi cu durata 5-10 ani (14,71%). 

La pacienţii cu DZ tip 2 şi RD cu durata bolii peste 15 ani RDNP moderată s-a 
înregistrat în 60,71% cazuri, în scădere comparativ cu pacienţii din grupa 3 (72,97%). 
RDNP severă s-a determinat la 7,15% dintre pacienţi, iar ponderea RDP este de  
32,14 %, în creştere comparativ cu diabeticii cu durata bolii de 10 -15 ani (18,92%).

Numeroase studii au arătat că, la pacienţii cu DZ tip 2 că deja în primii ani de 
la debut, se depistează retinopatia diabetică cu predominarea stadiului neproliferativ  
[12, 13]. În acelaşi timp, studiile epidemiologice au demonstrat că odată cu creşterea 
duratei de evoluţie a diabetului, creşte şi prevalenţa RD cu manifestările ei mai severe 
[3,7, 22]. Studiul nostru a evidenţiat la pacienţii cu DZ tip 2 cu durata de evoluţie 
a bolii sub 5 ani prezenţa RD cu predominarea stadiului neproliferativ moderat.  
La pacienţii cu DZ tip 2 s-a relevat o creştere a ponderii RDNP severe şi RDP odată 
cu creşterea duratei de evoluţie a bolii, ceea ce confirmă că, durata diabetului este un 
factor de risc major pentru progresia severităţii manifestării RD.

În cercetarea noastră s-au relevat valori crescute ale glicemiei bazale la spitalizare şi 
ale hemoglobinei HbA1c în toate grupele de studiu fără diferenţe statistic semnificative 
între ele. Valoarea medie a glicemiei bazale la pacienţii cu durata diabetului 
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sub 5 ani a fost 14,68±3,18 mmol/l, iar valoarea medie a HbA1c – 8,47±1,84%.  
Valoarea medie a glicemiei bazale la diabeticii cu durata bolii de 5-10 ani a fost 
15,87±2,54mmol/l, iar valoarea medie a HbA1c – 8,53±1,63 %. La pacienţii cu 
durata bolii de 10-15 ani media glicemiei bazale a fost 16,25±2,61 mmol/l, iar HbA1c  
de – 9,26±1,14%. Diabeticii cu durata bolii peste 15 ani au avut media glicemiei bazale 
de 16,53±2,26 mmol/l, iar HbA1c medie – de 9,47±1,16%. Aceşti indici demonstrează 
controlul ambulatoriu inadecvat al DZ la toţi pacienţii incluşi în studiu. În conformitate 
cu literatura de specialitate, hiperglicemia este una din cele mai importante determinante 
în dezvoltarea complicaţiilor microvasculare diabetice [3, 16. 19, 20]. Studiul CURES 
a demonstrat o creştere semnificativă a prevalenţei DR odată cu creşterea nivelului 
HbA1c [13]. Rezultatul studiului nostru a relevat valori crescute ale glicemiei bazale 
şi ale HbA1c la toţi diabeticii cu RD incluşi în studiu, ceea ce arată că, dezvoltarea RD 
are loc pe fundalul unei hiperglicemii cronice, care este un factor dominant asociat cu 
riscul dezvoltării şi progresării RD.

Analiza cercetărilor indicilor metabolismului lipidic în loturile studiate a demonstrat 
creşterea nivelului Col. total şi TG: pacienţii din grupul 1 au prezentat valori medii 
ale TG de 2,26±0,23 mmol/l, iar Col. total – 5,39±0,16 mmol/l. La pacienţii cu 
durata bolii de 5-10 ani valorile medii ale TG au fost 2,03±0,18 mmol/l, iar Col.  
total – 5,43±0,21 mmol/l, ceea ce indică prezenţa dislipidemiei, dar fără diferenţă 
semnificativă comparativ cu diabeticii cu durata bolii sub 5 ani. Odată cu creşterea 
duratei diabetului la 10-15 ani şi peste 15 ani s-a remarcat o tendinţa nesemnificativă 
de creştere a Col. total respectiv: 5,81±0,35 mmol/l şi 5,92±0,35 mmol/l.

Dezvoltarea microangiopatiilor la bolnavii cu DZ tip 2 primar depistat are loc pe 
seama creşterii mai considerabile a nivelului colesterolului total şi col-LDL comparativ 
cu nivelurile lor la bolnavii cu DZ tip 2 fără angiopatii [23]. În baza datelor că la 
pacienţii cu dislipidemie frecvenţa anomaliilor de retină este mult mai mare, s-a 
presupus că modificarea nivelului de TG şi colesterol în sânge favorizează dezvoltarea 
RD. Studiul Epidemiologic din Wisconsine DR XIII [8], studiul CURES [15], precum, 
şi studiul efectuat de Sasaki M. et al. [18] au arătat că nivelele colesterolului total, 
a colesterolului lipoproteinelor cu densitate mică şi a trigliceridelor sunt asociate 
cu prezenţa exsudatelor dure la pacienţii cu RD. Studiul nostru a relevat creşterea 
concentraţiei Col. total şi TG la pacienţii cu DZ şi RD indiferent de durata de evoluţie 
a bolii, ceea ce confirma implicarea lor in patogenia RD. Evaluarea IMC a pacienţilor 
cu DZ şi RD a relevat că 7 pacienţi (11%) au o greutate normală, supraponderali 
erau 55 (37%), obezitate de gradul I prezentau 46 de pacienţi (31%), obezitate de 
gradul II - 19 bolnavi (13%), iar 13 dintre pacienţi (9%) aveau obezitate morbidă.  
Obezitatea a fost identificată ca fiind un factor de risc independent pentru DR [14]. 
Persoanele cu indicele de masă corporală mai mare prezintă mai mari şanse de a  
avea RD şi RD mai severe [4]. Obezitatea creste prevalenţa mai multor factori de risc 
implicaţi în debutul şi dezvoltarea RD, inclusiv markerii inflamatori [6]. De asemenea,  
la persoanele obeze au fost relevate nivele serice crescute a factorilor angiogenici, 
inclusiv VEGF [10]. Rezultatul cercetării noastre a relevat frecvenţa crescută ale 
obezităţii la diabeticii de tip 2 cu RD şi corespunde cu datele din literatură, care 
identifică obezitatea ca un factor independent de risc pentru dezvoltarea RD.

La 127 de bolnavi (84,67%) din numărul total al pacienţilor cu DZ tip 2 şi RD 
incluşi în studiu, a fost determinată prezenţa hipertensiunii arteriale. HTA este un factor 
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de risc modificabil al dezvoltării şi progresiei RD [4, 20]. Hipertensiunea este foarte 
des coexistentă cu DZ. Incidenţa HTA este de 3 ori mai mare la persoanele cu diabet  
tip 2, în comparaţie cu cei fără diabet zaharat. Tulburările vasculare datorate 
hipertensiunii au un efect aditiv asupra severităţii RD [24].

Studiul asocierii altor complicaţii microvasculare a demonstrat că, la pacienţii 
cu DZ tip 2 şi RD cu durata bolii până la 5 ani, nefropatia diabetică a fost prezentă 
în 34,78% cazuri, iar neuropatia distală – în 82,6%. La diabeticii cu durata bolii de 
5-10 ani, nefropatia diabetică a fost prezentă în 70,59% (n=24), este cu o frecvenţă 
în creştere comparativ cu diabeticii cu durata bolii sub 5 ani (34,78%); neuropatia – 
în 100% (n=34); în DZ tip 2 şi RD cu durata de evoluţie între 10 – 15 ani nefropatia 
diabetică a fost prezentă în 59,46% cazuri; neuropatia – în 97,3%; iar la durata bolii 
peste 15 ani, cea mai frecventă asociaţie a fost neuropatia diabetică distală – 98,21%, 
nefropatia diabetică a fost prezentă în 69,64% cazuri. Prezenţa altor complicaţii 
microangiopatice la pacienţii cu DZ tip 2 şi RD confirmă patogenia comună a dezvoltării 
microangiopatiei diabetice [23]. Rezultatele studiului denotă că durata diabetului este 
un risc major nemodificabil pentru complicaţiile cronice ale DZ. Legătura strânsă între 
nefropatia diabetică şi RD a fost demonstrată şi în studiul CURES [13], care a relevat 
un risc semnificativ crescut pentru nefropatie la diabeticii cu RD comparativ cu cei 
fără RD (odds ratio [OR] 5.3, P < 0,0001), iar prezenţa RD prezintă un risc major 
pentru progresia nefropatiei. Microalbuminuria se dovedeşte a fi un marker veritabil  
al RD [9], iar microalbuminuria şi RD sunt considerate ca predictori pentru 
macroalbuminurie şi declinul funcţiei renale la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 [11].

Concluzii
La pacienţii cu DZ tip 2, indiferent de durata de evoluţie a diabetului, s-a remarcat 1. 

o frecvenţă mai mare a RDNP. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, 
progresează şi severitatea RD; astfel, ponderea RDP la diabeticii cu durata bolii  
sub 5 ani este de 4,35% cu o creştere progresivă până la 32,14% la cei cu durata bolii 
peste 15 ani.

La pacienţii cu DZ tip 2 dezvoltarea retinopatiei diabetice are loc pe fundalul 2. 
hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, iar indicii metabolis-
mului lipidic sunt în relaţie directă cu calitatea echilibrului DZ. 

HTA a fost asociată la 84,67% pacienţi cu DZ tip 2 şi RD din lotul studiat. 3. 
Rezultatele cercetării au notat prezenţa supraponderabilităţii şi obezităţii  4. 

la 88,7% pacienţi cu DZ tip 2 şi RD din lotul general. Frecvenţa asocierii 
supraponderabilităţii şi obezităţii este în relaţie directă cu durata de evoluţie  
a DZ tip 2. 

La pacienţii cu DZ tip 2 şi RD s-a determinat asocierea altor complicaţii cronice 5. 
diabetice: neuropatia diabetică distală – 96%, nefropatia –62%.
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