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POLINEUROPATIA DIABETICÅ SENZITIVO-

MOTORIE ªI NEUROPATIA DIABETICÅ
VEGETATIVÅ: STUDIU CLINIC PE 30 CAZURI

STUDII CLINICE

ABSTRACT
Diabetes mellitus is probably the most common serious metabolic disorder that affects humans. In general, diabetic sensorimotor
polyneuropathy and autonomic neuropathy are related to the duration and severity of hyperglycemia. Second, diabetic neuropathy
can develop or progress because of factors not directly related to diabetes mellitus. The reduction or elimination of these risk factors
can be of substantial assistance in preventing or treating diabetic neuropathy. These factors include hypertension, hyperlipidemia,
smoking, alcohol abuse, and peripheral vascular disease. Diabetic sensorimotor polyneuropathy increases in prevalence with
advancing age and tends to correlate with diabetic retinopathy.

INTRODUCERE

Diabetul zaharat este boala metabolicå cea mai
comunå ¿i gravå care afecteazå fiin¡a umanå. Diabetul
zaharat are patru complica¡ii majore: neuropatia, reti-
nopatia, nefropatia ¿i vasculopatia.

Neuropatia diabeticå este un termen generic definit
pentru orice afec¡iune legatå de diabetul zaharat a
sistemului nervos periferic, a sistemului nervos vege-
tativ ¿i a unor nervi cranieni, care coexistå cu diabetul
zaharat, dar care nu poate fi atribuit altor factori
etiologici. De¿i este descriså de aproape 150 de ani,
neuropatia diabeticå este una dintre cele mai pu¡in
cunoscute dintre complica¡iile degenerative ale diabe-
tului zaharat. Teoretic, orice traiect nervos poate fi
afectat, iar manifestårile clinice, de¿i sunt cauza unui
disconfort major, nu sunt letale prin ele însele.

Clasificarea neuropatiei diabetice din punct de
vedere clinic este urmåtoarea:
• Polineuropatie generalizatå diabeticå senzitivo-

motorie
• Neuropatie diabeticå vegetativå
• Poliradiculopatie diabeticå:

– Afectarea rådåcinilor L2-L4: amiotrofie dia-
beticå, neuropatie radiculo-plexularå diabeticå
lombosacratå

– Implicarea rådåcinilor T4-T12
– Afectarea rådåcinilor L5, S1
– Afectarea rådåcinilor C5-C7

• Mononeuropatia diabeticå afectând membrul su-
perior sau inferior

• Mononeuropatia diabeticå multiplex
• Neuropatia cranianå diabeticå

De la distan¡å, cea mai frecventå neuropatie dia-
beticå este polineuropatia generalizatå senzitivo-mo-

torie (PNSM-D). În majoritatea cazurilor, aceasta se
asociazå cu implicarea fibrelor vegetative. Studii cli-
nice efectuate în aceastå formå de polineuropatie
diabeticå sus¡in cå instalarea formelor clinice somatice
precede cu mult timp apari¡ia formelor vegetative, iar
neuropatiile vegetative asociazå simptome neuro-
patice de tip somatic în aproape toate cazurile.

Caracteristicile principale ale neuropatiei diabetice
sunt:

1. localizarea de preferin¡å distalå la membrele
inferioare

2. predominan¡a tulburårilor senzitive asupra celor
motorii

3. interesarea aproape ubicuitarå a sistemului ner-
vos vegetativ

4. aspectul simetric al leziunii
5. caracterul reversibil al simptomelor.

MATERIAL ªI METODÅ

Au fost studia¡i 30 bolnavi interna¡i în anul 2004
în Clinica de Boli de Nutri¡ie a Spitalului Clinic Jude-
¡ean de Urgen¡å Constan¡a, prin metoda de tip longi-
tudinal prospectiv direct.

Reparti¡ia pacien¡ilor în cele douå mare grupe: in-
sulinodependen¡i ¿i noninsulinodependen¡i (tabelul 1).

Reparti¡ia pe sexe a polineuropatiei diabetice a
fost de 9 bårba¡i (30%) ¿i 21 femei (70%). Raportul
femei: bårba¡i la cei cu diabet zahatar tip I a fost de
4:1, iar la cei cu diabet zaharat tip II de 2,2:1.

Tabelul 1
Distribu¡ia pacien¡ilor dupå tipul de diabet

Insulinodependen¡i 5 respectiv 17%

Noninsulinodependen¡i 25 respectiv 83%
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În general, PNSM-D este în rela¡ie directå cu
durata ¿i severitatea hiperglicemiei. Corela¡ia între
vechimea diabetului zaharat tip II ¿i apari¡ia debutul
polineuropatiei diabetice se regåse¿te în tabelul 2.

Se constatå un maxim de 44% în cazul diabeticilor
cu vechimea bolii mai mare de 10 ani, urmatå de
grupa diabeticilor cu debutul relativ recent al bolii,
respectiv în primii 5 ani, frecven¡a fiind de 32%.

De men¡ionat cå ace¿ti 25 de bolnavi au fost inter-
na¡i pentru investigarea ¿i tratarea polineuropatiei
diabetice apårute relativ recent sau agravarea ei, ¿i
pentru introducerea tratamentului cu insulinå, deoarece
valorile glicemiei nu puteau fi corectate prin tratamentul
anterior cu regim alimentar ¿i antidiabetice orale.

Corela¡ia între vechimea diabetului zaharat tip I
¿i apari¡ia – debutul polineuropatiei diabetice este
descriså în tabelul 3.

În lotul mic reprezentat de ace¿ti bolnavi, se cons-
tatå un procent egal de 40% la cei cu vechimea bolii
în primii 5 ani de boalå sau în urmåtorii 5 ani.

Cu toate acestea, polineuropatiea diabeticå ge-
neralizatå senzitivo-motorie poate fi uneori primul
simptom clinic acuzat de pacient ¿i/sau gåsit de medic
în cazul unui diabet zaharat ocult. Astfel în douå
cazuri: unul de diabet tip I – bolnavå în vârstå de 40
ani, ¿i unul de diabet tip II – bolnavå în vârstå de 79
ani, polineuropatia a constituit un mod de debut ocult
al diabetului zaharat. De asemenea, PNSM-D ¿i
neuropatia vegetativå pot fi întâlnite la pacien¡i cu
valori moderate ale hiperglicemiei.

Prevalen¡a PNSM cre¿te o datå cu înaintarea în
vârstå. Vârsta de debut a diabetului zaharat tip I ¿i
respectiv II în lotul studiat apare în tabelul 4.

Vârsta de debut al diabetului zaharat insulino-
dependent a fost înainte de 45 ani, iar în cel non-insu-
lino-dependent s-a situat dupå 35 ani, cu o frecven¡å
maximå în decada a ¿asea: 36% urmatå de decada a
cincea: 28%. Debutul a fost brusc în forma insulino-
dependentå ¿i insidios în cea de-a doua formå.

Vârsta de debut a polineuropatiei în diabetul zaha-
rat tip I ¿i respectiv II în lotul studiat este redatå în
tabelul 5).

Polineuropatia cre¿te în prevalen¡å cu înaintarea
în via¡å: frecven¡a maximå a fost în decadele VI ¿i
VII la diabeticul insulino-independent ¿i-n decada
a V-a în diabetul insulino-dependent.

Mul¡i pacien¡i cu PNSM-D sunt asimptomatici sau
prezintå semne minore. Simptomele prezente sunt
predominant senzitive. Unii pacien¡i raporteazå pier-
derea sensibilitå¡ii, dar majoritatea acuzå parestezii
distale în membre ¿i dureri. Aceste acuze subiective,
cu timpul, devin cronice sau episodice, ¿i sunt descrise
sub diverse forme, incluzând arsuri sau dureri arzå-
toare, junghiuri, loviturå de cu¡it, presiune sau discon-
fort. Mul¡i bolnavi se plâng de hipersensibilitatea pielii
care uneori este atât de severå încât simpla atingere a
a¿ternuturilor de pat declan¿eazå un puternic discon-
fort. Paresteziile sub formå de ace sau furnicåturi în
majoritatea cazurilor, pot apårea spontan sau la atin-
gere. Paresteziile se accentueazå frecvent noaptea ¿i
pot interfera cu somnul. Simptomele senzitive se
dezvoltå ¿i evolueazå lent. Ini¡ial sunt unilaterale sau
bilaterale, dar asimetrice; ulterior devin bilaterale ¿i
simetrice. Caracteristic este faptul cå apar ini¡ial în
degete ¿i picioare ¿i progreseazå proximal; PNSM-D
prezintå un gradient distal spre proximal în membrele
inferioare.

Simptomele PNSM-D demonstreazå o afinitate
pentru cei mai lungi axoni ¿i ini¡ial pentru cele mai
distale puncte. În acest sens pledeazå ¿i faptul cå
pacien¡ii cu simptome senzitive progresive ale mem-
brelor inferioare nu prezintå astfel de acuze la nivelul
degetelor de la mânå sau la nivelul mâinilor, pânå
când semnele senzitive de la nivelul membrelor infe-
rioare ajung topografic la înål¡imea genunchilor sau

Tabelul 2
Corela¡ia dintre vechimea DZ tip II ¿i debutul

polineuropatiei diabetice

Tabelul 3
Corela¡ia dintre vechimea DZ tip I ¿i debutul

polineuropatiei diabetice

Vechimea diabetului
zaharat tip II

Frecven¡a
Frecven¡a

relativå
0-5 ani 8 0,32

5-10 ani 6 0,24

> 10 ani 11 0,44

Total nr. cazuri 25 1

Vechimea diabetului
zaharat tip I

Frecven¡a
Frecven¡a

relativå
0-5 ani 2 0,4

5-10 ani 2 0,4

> 10 ani 1 0,2

Total nr. cazuri 5 1

Tabelul 4
Vârsta de debut a DZ – distribu¡ia pe sexe ¿i tip de afec¡iune

Grupe de
vârstå

DZ tip I
bårba¡i

DZ tip I
femei

DZ tip II
bårba¡i

DZ tip II
femei

30-39 ani 1 1 0 2

40-49 ani 0 3 4 3

50-59 ani 0 0 3 6

60-69 ani 0 0 1 4

70-79 ani 0 0 0 2

Total cazuri 1 4 8 17

Tabelul 5
Vârsta de debut al polineuropatiei – distribu¡ia pe sexe

¿i tip de afec¡iune
Grupe de

vârstå
DZ tip I
bårba¡i

DZ tip I
femei

DZ tip II
bårba¡i

Dz tip II
femei

30-39 ani 0 0 0 0

40-49 ani 1 3 0 0

50-59 ani 0 1 6 5

60-69 ani 0 0 2 6

70-79 ani 0 0 0 6

Total cazuri 1 4 8 17
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deasupra lor. În cazurile progresive severe simptomele
senzitive se pot dezvolta la nivelul toracelui anterior
¿i la nivelul abdomenului. În majoritatea cazurilor
componenta dureroaså a PNSM-D se autolimiteazå ¿i
se amelioreazå spontan dupå mai multe luni de sufe-
rin¡å; la unii pacien¡i înså, progreseazå ¿i persistå
nedefinit.

Evolu¡ia tipicå a PNSM diabetice este lentå ¿i insi-
dioaså; existå ¿i cazuri de polineuropatie acutå dure-
roaså fulminantå care se asociazå adesea cu pierdere
importantå în greutate.

Reprezentarea tulburårilor de sensibilitate subiec-
tivå în lotul pacien¡ilor studia¡i este redatå în tabelul 6).

Se observå un procent crescut de parestezii la
nivelul picioarelor, respectiv 30%, ¿i dureri la nivelul
moletului, respectiv 40%. Mai mult de jumåtate dintre
bolnavi acuzå în general parestezii, respectiv 57%, ¿i
67% dureri. Pacienta cu simptome senzitive la nivelul
toracelui anterior ¿i abdomenului nu a prezentat asocia¡i
factori de risc, este în vârstå de 53 ani ¿i are diabet
zaharat tip I de 14 ani; pacienta cu dureri ¿i parestezii
la nivelul membrelor inferioare, mâinilor ¿i antebra-
¡elor are 55 ani ¿i 3 ani vechime în diagnosticarea
diabetului zaharat tip II.

La majoritatea pacien¡ilor cu PNSM-D implicarea
fibrelor motorii este minimå ¿i se limiteazå la slåbiciune
¿i atrofia mu¿chilor intrinseci ai piciorului. În cazuri
rare, slåbiciunea piciorului poate fi importantå ¿i pro-
greseazå proximal rezultând piciorul bilateral în
„picåturå“.

Implicarea sistemului nervos vegetativ este frecvent
subclinicå în stadiile ini¡iale ale polineuropatiei; cu
toate acestea se poate detecta folosind metode sensibile
de måsurare a func¡iei vegetative. Afectarea nervilor
vegetativi demonstreazå o afinitate pentru cei mai
lungi axoni. În mod obi¿nuit, sunt afectate simultan
mai multe organe. Fibrele simpatice pupilodilatatoare
pot fi implicate precoce cauzând miozå ¿i uneori
dificultå¡i în adaptarea la întuneric.

Atingerea cardio-vascularå începe în mod frecvent
cu scåderea func¡iei vagale ¿i o cre¿tere asimptomaticå
a frecven¡ei cardiace în repaus. Când disfunc¡ia car-
dio-vascularå simpaticå este mai avansatå, poate
apårea hipotensiunea ortostaticå. Afectarea fibrelor
sudomotorii constå în anhidrozå (absen¡a transpira¡iei)
la nivelul plantelor bilateral simetric. Unii bolnavi

men¡ioneazå compensator hiperhidrozå la nivelul fe¡ei
¿i al spatelui. În cazurile avansate poate apårea anhi-
droza generalizatå. Neuropatia vegetativå diabeticå
la nivelul aparatului digestiv determinå constipa¡ie ¿i
uneori, paradoxal, diaree episodicå nocturnå. Atonia
gastricå cauzeazå grea¡å postprandialå ¿i meteorism,
alåturi de sa¡ietate precoce. Afectarea fibrelor vege-
tative genitourinare genereazå vezica neurogenå,
constând în scåderea senza¡iei de vezicå plinå ¿i golire
incompletå; mai târziu în evolu¡ie apare infec¡ia trac-
tului urinar recurentå. Disfunc¡ia sexualå este de
asemenea frecventå: la bårba¡i scade func¡ia erectilå,
asociindu-se uneori cu ejacularea retrogradå; la femei
scad secre¡iile vaginale. În disfunc¡ia avansatå a siste-
mului nervos vegetativ, suprarenala poate fi denervatå
¿i poate rezulta o hipoglicemie de care pacientul nu
este con¿tient. Aceasta cauzeazå e¿ecul glandei supra-
renale la eliberarea de catecolamine în hipoglicemie
¿i nu mai apar astfel transpira¡ia ¿i tahicardia, tipice
pentru diagnosticul clinic al pacientului aflat în hipo-
glicemie.

Examinarea neurologicå a pacientului cu PNSM-
D eviden¡iazå scåderea sensibilitå¡ii superficiale
tactile, dureroase ¿i termice cu distribu¡ie în „ciorap”.
În mod uzual sensibilitatea mioartrokineticå ¿i vibra-
torie este påstratå. Chiar la cei cu simptome severe
senzitive, ROT sunt prezente, nu se instaleazå deficit
motor ¿i nici atrofii musculare. Acest aspect clinic
descris sugereazå implicarea preferen¡ialå în PNSM-
D a fibrelor nervoase periferice cu diametrul mic ce
modificå sensibilitatea superficialå; se mai nume¿te
neuropatia diabeticå de fibre mici. Mai rar bolnavii
pot prezenta ataxia mersului prin lezarea fibrelor
groase ale sensibilitå¡ii profunde. Adesea sunt impli-
cate în mod egal fibrele sub¡iri ¿i groase generând
deficit senzitiv pentru toate modalitå¡ile, abolirea
ROT ¿i parezå u¿oarå distalå cu amiotrofii. Frecvent
atrofia extensorului halucelui sau pareza minimå a
extensiei ¿i flexiei degetelor piciorului pot fi singurele
semne în afectarea fibrelor motorii. Rar, pierderea
axonalå motorie severå produce bilateral picior în
„picåturå” ¿i pareza distalå a membrelor inferioare.
La câ¡iva bolnavi modificårile acrodistrofice pot
apårea, acompaniind ulcera¡iile piciorului. Artropatia
neuropaticå reprezintå o manifestare rarå a PNSM
diabetice.

Tabelul 6
Reprezentarea topograficå a tulburårilor de sensibilitate subiectivå

Distribu¡ia topograficå a tulburårilor de sensibilitate
Acuzele bolnavului

Picior Gambe Membrul inferior Membrul superior
Toracele anterior

¿i abdomenul
Parestezii 9 5 2 0 1

Dureri 3 12 4 1 0

Nr. total de cazuri 12 17 6 1 1
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Reprezentarea tulburårilor de sensibilitate obiectivå
¿i a deficitului motor în lotul studiat se regåse¿te în
tabelul 7).

Se observå prezen¡a tulburårilor de sensibilitate
obiectivå la 57% dintre cazuri ¿i tulburåri motorii la
10% dintre pacien¡i.

În ceea ce prive¿te semnele clinice ale polineuro-
patiei diabetice vegetative, în lotul studiat am gåsit
cre¿tere asimptomaticå a frecven¡ei cardiace în repaus
la 9 pacien¡i cu diabet zaharat tip II ¿i cu frecven¡a
bolii mai mare de 10 ani, 1 caz cu hipotensiune orto-
staticå (este un bårbat de 55 ani, cu diabet zaharat tip
II de 5 ani ¿i care asociazå retinopatia diabeticå, dis-
lipidemia ¿i obezitatea), anhidrozå (absen¡a transpira-
¡iei) la nivelul plantelor bilateral simetric cu hiperhi-
drozå la nivelul fe¡ei ¿i al spatelui la 3 pacien¡i, 2 cazuri
cu constipa¡ie cronicå ¿i o bolnavå cu hipoglicemii
asimptomatice (este o femeie în vârstå de 48 ani cu
diabet zaharat tip I de 8 ani, fumåtoare ¿i care prezintå
¿i constipa¡ie cronicå). Vezica neurogenå am gåsit-o
în diabetul non-insulino-dependent. Nu s-a putut sta-
bili o rela¡ie între tipul de diabet zaharat ¿i tabloul clinic
de polineuropatie senzitivo-motorie.

Deoarece PNSM diabeticå produce o disfunc¡ie
senzitivo-motorie generalizatå, se impune un diag-
nostic diferen¡ial cu o gamå largå de polineuropatii
senzitivo-motorii. Etiologia unei polineuropatii senzi-
tivo-motorii apårute la un diabetic nu este întotdeauna
diabeticå. Diagnosticul de PNSM diabeticå este unul
de excludere. Determinårile de laborator (hemoleu-
cograma, profilul chimic al sângelui, vitamina B12,
acidul folic, studiul func¡iilor tiroidei, imunelectro-
foreza în urinå ¿i ser, VSH ¿i factorul antinuclear) ¿i
electrodiagnosticul sunt foarte utile în diagnosticul
diferen¡ial; examinarea LCR ¿i biopsia nervului sunt
rar folosite.

Diagnosticul diferen¡ial al polineuropatiei gene-
ralizate senzitivo-motorie al diabetului zaharat se face
cu urmåtoarele afec¡iuni: uremia, polineuropatia alcoo-
licå sau nutri¡ionalå, colagenozele, vasculitele, deficitul
de vitaminå B12, hipotiroidismul, toxicele: metale,
droguri, solven¡i, paraneoplaziile, paraproteinemiile,
amiloidozele, neuropatiile ereditare.

PNSM cre¿te în prevalen¡å o datå cu înaintarea în
vârstå ¿i tinde så se coreleze cu retinopatia ¿i nefropatia

diabeticå. Coexisten¡a retinopatiei diabetice la pacien¡ii
cu polineuropatie diabeticå din lotul studiat a fost ob-
servatå la 8 cazuri (27%). De men¡ionat absen¡a reti-
nopatiei diabetice la cei cu diabet tip I. De remarcat
vârsta înaintatå a pacien¡ilor, respectiv decadele VII
¿i VIII ¿i vechimea mare a diabetului zaharat non-
insulino-dependent, respectiv între 8 ¿i 30 ani.

Neuropatia diabeticå a fost mai severå la cei la care
s-au asociat ¿i unul sau mai mul¡i factori de risc: HTA,
hiperlipemia, fumatul, abuzul de alcool, boala vascu-
larå perifericå. Neuropatia diabeticå se poate dezvolta
sau progresa datoritå unor factori care nu sunt direct
lega¡i de diabetul zaharat. Reducerea sau eliminarea
acestor factori de risc pot constitui o metodå importantå
în prevenirea ¿i tratarea neuropatiei diabetice. Ace¿ti
factori de risc sunt HTA, hiperlipidemia, fumatul, abu-
zul de alcool ¿i boala vascularå perifericå.

Asocierea HTA ca factor de risc la cei cu polineu-
ropatie diabeticå a fost observatå la 11 pacien¡i (37%).
De men¡ionat absen¡a HTA la pacien¡ii cu diabet
zaharat tip I din grupul studiat.

Coexisten¡a hiperlipidemiei la pacien¡ii studia¡i a
fost întâlnitå la 11 cazuri (37%). De men¡ionat pre-
zen¡a dislipidemiei la un singur bolnav cu diabet zaha-
rat tip I: C.M. în vârstå de 42 ani, cunoscut cu diabet
de 8 ani ¿i care asociazå în afarå de hiperlipemie ¿i
abuzul de alcool.

Prezen¡a fumatului la bolnavii din lotul studiat a
fost stabilitå la 5 pacien¡i (17%), iar abuzul de alcool
a fost întâlnit la 3 cazuri (10%). De remarcat numårul
mic de bolnavi din lotul studiat care fac abuz de alcool,
sau numårul mic de bolnavi care recunosc consumul
sau abuzul de alcool.

Asocierea bolii vasculare periferice ca factor de
risc la pacien¡ii studia¡i a fost identificatå la 6 cazuri
(20%), cu men¡iunea cå la cei cu diabet de tip I boala
vascularå perifericå a fost absentå.

Asocierea polineuropatiei diabetice cu obezitatea
la cei cu diabet zaharat tip II s-a întâlnit la 12 cazuri
(48%); de men¡ionat absen¡a obezitå¡ii la pacien¡ii
cu diabet zaharat tip I din grupul studiat, ¿i existen¡a
obezitå¡ii la aproape jumåtate dintre cei cu diabet
non-insulino-dependent.

CONCLUZII

Neuropatia diabeticå este reprezentatå de suma
disfunc¡iilor sistemului nervos periferic, a sistemului
nervos vegetativ ¿i a unor nervi cranieni, care coexistå
cu diabetul zaharat ¿i care nu poate fi atribuitå altor
factori etiologici.

De la distan¡å cea mai frecventå neuropatie diabeticå
este polineuropatia generalizatå senzitivo-motorie
(PNSM-D).

Tabelul 7
Reprezentarea tulburårilor de sensibilitate obiectivå

Tulburåri de sensibilitate
obiectivå

Frecven¡å
Frecven¡a

relativå
Superficialå 12 0,48

Profundå 5 0,2

Abolirea ROT achilian 5 0,2

Amiotrofii distale la nivelul
piciorului

3 0,12

Total numår de cazuri 25 1
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În lotul celor 30 bolnavi studia¡i, 5 au avut diabet
insulino-dependent ¿i 25 diabet non-insulino-depen-
dent.

Raportul femei:bårba¡i la prima entitate a fost de
4:1, iar la cea de-a doua de 2,2:1. Polineuropatia
senzitivo-motorie diabeticå este legatå de durata ¿i
severitatea hiperglicemiei. Se constatå un maxim de
44% în cazul diabeticilor non-insulino-dependen¡i
cu vechimea bolii mai mare de 10 ani, urmatå de
grupa diabeticilor cu debutul relativ recent al bolii,
respectiv în primii 5 ani, frecven¡a fiind de 32%.

În douå cazuri: unul de diabet tip I ¿i unul de diabet
tip II polineuropatia a constituit un mod de debut ocult
al diabetului zaharat.

Polineuropatia cre¿te în prevalen¡å cu înaintarea
în via¡å: frecven¡a maximå a fost în decadele VI ¿i
VII la diabeticul insulino-independent ¿i-n decada
a V-a în diabetul insulino-dependent.

Debutul a fost brusc în forma insulino-dependentå
¿i insidios în cea de-a doua formå.

Diabetul tip I a debutat înainte de 45 ani, iar diabetul
tip II dupå vârsta de 35 ani. În medie, polineuropatia
a apårut dupå 6,2 ani în cazul diabetului tip I ¿i dupå
11 ani, cu limite între 0 ¿i 30 ani, în cazul celui tip II.

De asemenea, PNSM-D ¿i neuropatia vegetativå
pot fi întâlnite la pacien¡i cu valori moderate ale
hiperglicemiei.

 PNSM-D în ambele forme de diabet a avut acelea¿i
manifeståri clinice: de la semne minime subiective
senzitive: parestezii ¿i dureri, pânå la pierderea sensi-
bilitå¡ii superficiale ¿i profunde, abolirea ROT achilian,
amiotrofii distale la nivelul picioarelor. Noaptea, acu-

zele subiective au fost mai accentuate. În general,
debutul afec¡iunii a fost unilateral cu bilateralizare
simetricå ulterioarå.

În neuropatia diabeticå instalarea formelor clinice
somatice precede cu mult timp apari¡ia formelor vege-
tative, iar neuropatiile vegetative asociazå simptome
neuropatice de tip somatic în aproape toate cazurile.

În cadrul neuropatiei vegetative diabetice am întâl-
nit: cre¿tere asimptomaticå a frecven¡ei cardiace în
repaus, hipotensiune ortostaticå, anhidrozå la nivelul
plantelor bilateral simetric cu hiperhidrozå la nivelul
fe¡ei ¿i al spatelui, constipa¡ie cronicå, vezicå neuro-
genå ¿i un caz cu hipoglicemii asimptomatice.

Neuropatia diabeticå a fost mai severå la cei la care
s-au asociat ¿i unul sau mai mul¡i factori de risc: HTA,
hiperlipemia, fumatul, abuzul de alcool, boala vascu-
larå perifericå. Obezitatea s-a asociat numai la diabe-
ticul non-insulino-dependent în procent de 48%. Boala
vascularå perifericå am întâlnit-o la 20% dintre pacien¡i.

Controlul foarte bun al glicemiei a dus la amelio-
rarea polineuropatiei ¿i mai pu¡in a retinopatiei. Pentru
ameliorarea paresteziilor ¿i a durerilor, am folosit gaba-
pentinul, iar pentru durerea paroxisticå neuropatå
carbamazepina. Pentru latura depresivå a acestor bol-
navi antidepresivele triciclice au fost bine venite.
Corectarea factorilor de risc prin tratamentul HTA, al
dislipidemiilor, stoparea fumatului ¿i a consumului de
alcool, administrarea vasodilatatoarelor periferice ¿i
a kinetoterapiei ¿i fizioterapiei acolo unde a fost nece-
sar a dus la ameliorarea PNSM-D. Un rol important în
tratamentul PNSM-D l-au avut preparatele Milgamma
¿i Thiogamma.
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