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 REZUMAT
Obiectiv. Găsirea unei corelaţii între severitatea neuropatiei diabetice periferice şi anumite complicaţii 

cronice ale diabetului zaharat tip 2 (DZ tip 2).
Material şi metodă. Au fost evaluaţi 93 de pacienţi cu DZ tip 2, vârsta 61,67 ± 10,81 ani şi o durată 

medie a diabetului 9,18 ± 7,63 ani. S-au urmărit: nivelul hemoglobinei glicozilate (HbA1c), profi lul lipidic, 
indexul de masă corporală (IMC) (kg/m²) şi prezenţa complicaţiilor cronice micro şi macrovasculare 
consemnate în foile de observaţie clinică. Severitatea neuropatiei diabetice (ND) periferice a fost estimată cu 
ajutorul scorul Toronto.

Rezultate. Complicaţiile cronice macrovasculare au fost prezente la 86% din pacienţii cu DZ tip 2, iar 
cele microvasculare au fost evidenţiate la 82%. Prevalenţa ND periferice senzitive a fost conform scorului 
Toronto: 24% neuropatie uşoară, 22% neuropatie moderată, 36% neuropatie severă. S-a observat că pre-
valenţa ND periferice creşte odată cu severitatea retinopatiei diabetice (RD) (p=0,002). Grupul de pacienţi 
care nu prezintă RD are un scor Toronto semnifi cativ mai mic decât grupul care are retinopatie neproliferativă 
(p=0,002), respectiv retinopatie proliferativă (p=0,012). Există o corelaţie semnifi cativă statistic şi pozitivă 
între scorul Toronto şi severitatea bolii renale (BR) (τ=0,19, p=0,036, r2=0,04).

Concluzii. Prezenţa neuropatiei diabetice, apreciată prin scorul Toronto, este un bun indicator pentru 
aprecierea riscului de apariţie şi a severităţii altor complicaţii cronice microvasculare la pacienţii cu DZ tip 2.
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ABSTRACT
Objective. To determine a correlation between severity of diabetic peripheral neuropathy (PN) and some 

type 2 diabetes mellitus (DM) complications.
Methods. The data was analyzed from 93 type 2 diabetic patients, with average age 61.67 ± 10.81 years 

and diabetes duration 9.18 ± 7.63 years. We followed the presence of chronic DM complications refer in 
medical records, body mass index (BMI) (kg/m²), HbA1c and lipid profi le. Severity of diabetic neuropathy 
were estimated by Toronto clinical scoring system (TCSS).

Results. Chronic macroangiopathy complications were present in 86%, while chronic microangiopathy 
complications were present in 82% of patients with type 2DM. Prevalence of PN assessed by TCSS was: 
24% milde neuropathy, 22% moderate neuropathy, 36% severe neuropathy. Prevalence of PN increased 
with severity of diabetic retinopathy (DR) (p=0.002). The group of patients without retinopathy had a sig-
nifi cant lower score than that with milde retinopathy (p=0,002) and proliferative retinopathy (p=0.002). We 
found a statistically signifi cant correlation between Toronto score and severity of nephropathy (τ=0.19, 
p=0.036, r2=0.04).

Conclusions. The presence of PN, estimated by TCSS, indicates the utility in assessment the risk and 
severity of other type 2 diabetic microvascular complications.

Keywords: diabetes, neuropathy, Toronto score, retinopathy

INTRODUCERE
În ulti mele decade, prevalenţa DZ ti p 2 a cres-

cut în majoritatea ţărilor din lume, căpătând 
amploarea unei adevărate epidemii (1). După 
datele recente raportate în studiul PREDATOR 
prevalenţa diabetului zaharat în România este 
de 11%, comparabilă cu cele mai mari prevalenţe 
în Europa (2). Cheltuielile datorate acestei afec-
ţiuni sunt foarte mari, având în vedere comple-
xitatea managementului diabetului zaharat și 
frecvenţa complicaţiilor cronice și comorbidi-
tăţilor (1). Unul dintre principalele momente din 
managementul diabetului zaharat este identi fi -
carea cât mai rapidă a complicaţiilor cronice și 
adoptarea unei ati tudini terapeuti ce corespun-
zătoare stadiului în care acestea se afl ă. Având 
în vedere faptul că între complicaţiile cronice 
mi crovasculare ale diabetului (neuropati a, reti -
no pati a și nefropati a) există un substrat fi ziopa-
tologic comun (3), ne așteptăm să existe anu-
mite corelaţii între apariţia sau severitatea uneia 
și instalarea sau progresarea celei de-a doua, 
pre cum și între prezenţa și evoluţia unei compli-
caţii în funcţie de statusul biologic al pacientului 
sau de existenţa vreunei alte comorbidităţi. ND 
este cea mai frecventă dintre complicaţiile cro-
ni ce ale diabetului zaharat și reprezintă afectarea 
sistemului nervos periferic și/sau vegetati v (4). 
Diagnosti cul de ND se bazează pe simptoma to-
logie, examen fi zic (teste de sensibilitate perife-
rică), iar confi rmarea poate fi  dată prin studiile 
de conducere nervoasă și electromiogramă. Con-
form recomandărilor ADA (5) screeningul pentru 
polineuropati a periferică se face la momentul 

diagnosti cului DZ ti p 1 și ti p 2, ulterior anual, fo-
losind teste clinice simple. Scorul Toronto re pre-
zintă o metodă nouă, ușoară și precisă de diag-
nosti care a ND periferice, care poate depista 
com plicaţia precoce, încă din stadiile asimpto-
mati ce. (4,6) 

Scopul acestei lucrări este de a prezenta even-
tualele asocieri dintre severitatea ND periferice 
determinată prin scorul Toronto și gravitatea RD 
sau a altor complicaţii cronice ale DZ ti p 2. 

MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost evaluaţi 93 de pacienţi cu DZ ti p 2, 

vârsta 61,67±10,81 ani și o durată medie a dia-
be tului 9,18±7,63 ani. S-au urmărit, de aseme-
nea, nivelul hemoglobinei glicozilate (HbA1c), 
profi lul lipidic, indexul de masă corporală (IMC) 
(kg/m²) și prezenţa complicaţiilor cronice micro-
an giopate (neuropati e, reti nopati e, nefropati e 
diabeti că) și macroangiopate (boala cardiacă is-
chemică, hipertensiune arterială, arteriopati e 
cronică obliterantă a membrelor inferioare) con-
semnate în foile de observaţie clinică. Gradul 
afec tării renale a fost apreciat după rata de fi l-
tra re glomerulară, calculat după formula MDRD 
(7). În funcţie de valoarea ratei de fi ltrare glome-
rulară, pacienţii au fost încadraţi în următoarele 
categorii de boală renală (BR): grad 0/1 – RFG > 
90 ml/min; grad 2 – RFG = 60-89 ml/min; BRC 
grad 3 – RFG = 30-59 ml/min; BRC grad 4 – RFG 
= 15-29 ml/min; BRC grad 5 – RFG < 15 ml/min. 
Gradele 3, 4 și 5 de boală renală intră în categoria 
nefropati ei diabeti ce. Diagnosti cul de RD și cla-
sifi carea s-a stabilit în urma examinării fundului 



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 4(37), AN 2014

311

de ochi de către un singur examinator. Severi-
tatea ND periferice a fost esti mată cu ajutorul 
scorului Toronto. „Toronto Clinical Scoring Sys-
tem“ este un protocol validat prin comparare cu 
rezultatele biopsiei de nerv sciati c și corelat 
strâns cu evaluarea electrofi ziologică (6). În ca-
drul acestuia se investi ghează anamnesti c simp-
tome de la nivelul piciorului (durere, amorţeală, 
parestezii, slăbiciune), ataxia, prezenţa simpto-
melor neuropati ei la nivelul membrelor supe-
rioa re, se verifi că refl exele ahilean și rotulian, 
iar ca me tode instrumentare, se verifi că percep-
ţia tem peraturii (cu TipTherm), ati ngerile fi ne 
(cu mo  nofi lamentul Semmes-Weinstein), vibra-
ţia (cu diapazonul Rydel-Seiff er), testul înţepă-
turii și propriocepţia. Protocolul se aplică pentru 
fi e care picior în parte și se acordă câte 1 punct 
pentru fi e care simptom prezent, câte 1 punct 
pentru fi ecare testare instrumentară nereușită, 
iar în cazul refl e xelor, 2 puncte dacă acestea 
sunt abo lite sau 1 punct dacă sunt diminuate. 
Scorul ma xim posibil este de 30 de puncte. 
Interpretarea sco rului este următoarea: 0-5 = 
absenţa neuro pati ei; între 6-8 = neuropati e 
ușoară; 9-11 = ne uropati e moderată, iar ≥12 = 
neuropati e severă (6).

ANALIZA STATISTICĂ

Valorile au fost exprimate ca medii ± SD pen-
tru datele normal distribuite. Comparaţiile între 
grupuri au fost realizate prin uti lizarea ANOVA 
pentru variabile canti tati ve și testul χ2 pentru 
variabile categorice. 

REZULTATE 

Lotul de pacienţi a fost compus din 93 de 
pacienţi cu DZ ti p 2 (50 de femei și 43 de bărbaţi), 
cu vârsta medie de 61,67±10,81 ani, durata 
medie 9,18 ±7,63 ani de evoluţie a diabetului.

Caracteristi cile antropometrice şi biochimice 
ale pacienţilor sunt prezentate în Tabelul 1.

Complicaţiile cronice macrovasculare (HTA, 
BCI, AOMI) au fost prezente la 86% din pacienţii 
cu DZ ti p 2, iar cele microvasculare (neuropati e, 
reti nopati e, nefropati e) au fost evidenţiate la 
82% din subiecţi. Conform scorului Toronto: 24% 
au prezentat neuropati e ușoară, 22% neuropati e 
moderată, iar 36% neuropati e severă. Am găsit 
o corelaţie semnifi cati vă stati sti c și poziti vă între 
clasifi carea neuropati ei cu scorul Toronto și du-
rata diabetului zaharat (τ=0,39, p=0,001, r2=0,16). 

De asemenea, am găsit o corelaţie semnifi cati vă 
stati sti c și poziti vă între scorul Toronto și IMC 
(τ=0,29, p=0,001, r2=0,09). Astf el, se confi rmă fap-
tul că IMC-ul este un factor de risc în dezvoltarea 
și evoluţia complicaţiei neuropate. Nu am găsit 
diferenţe ale mediilor valorilor HbA1c în funcţie 
de severitatea neuropati ei diabeti ce. RD neproli-
ferati vă a fost prezentă la 26% din pacienţi, RD 
neproliferati vă cu maculopati e la 3% și RD pro-
liferati vă la 6% din pacienţi. S-a observat că pre-
valenţa ND periferice crește cu severitatea RD 
(p=0,002) (Fig. 1). 

Grupul de pacienţi care nu prezintă RD are 
un scor Toronto semnifi cati v mai mic decât gru-
pul care are reti nopati e neproliferati vă (U=399,5, 
z=-3,13, p=0,002), respecti v reti nopati e prolife-
ra ti vă (U=68, z=-2,52, p=0,012). Nu am găsit 
corelaţii semnifi cati ve stati sti c în cazul prezenţei 
diagnosti cului de reti nopati e diabeti că și va loa-
rea medie a colesterolului, trigliceridelor, HbA1c. 
Există o corelaţie semnifi cati vă stati sti c și po-
ziti vă între scorul Toronto și severitatea bolii 
renale (τ=0,19, p=0,036, r2=0,04) (Fig. 2).

DISCUŢII
În DZ ti p 2 sunt descrise modifi cări vasculare 

nespecifi ce care interesează în principal vasele 
mari (artere coronare, cerebrale și ale mem-
brelor inferioare), precum și modifi cări specifi ce 
la nivelul endoteliului arterial și capilar (reti na, 
glomerul renal, vasa nervorum) (4). La pacienţii 
cu DZ ti p 2 din studiul actual au fost prezente 
atât complicaţiile cronice macrovasculare, cât și 
cele microvasculare. ND este cea mai frecventă 
complicaţie cronică a DZ atribuită în special hi-
perglicemiei cronice (8). Actualul studiu a confi r-
mat prevalenţa ND ca cea mai crescută (82%) 
dintre complicaţiile cronice microvasculare ale 
DZ ti p 2, comparati v cu RD (35%) și BRC (36%). 

TABELUL 1. Caracteristi cile antropometrice, biochimice 
ale pacienţilor DZ ti p 2 şi prevalenţa complicaţiilor 
cronice
Variabile DZ ti p 2 (n=93) 

Vârsta (ani) 61,67±10,81
IMC (kg/m²) 29,65± 6,70
HbA1c (%) 10,46±2,60
Colesterol (mg/dl) 215,61±60,16
Trigliceride (mg/dl) 175,31±97,74
Durata de evoluţie a DZ (ani) 9,18 ±7,63
Boala cardiacă ischemică 67%
HTA sau tratament anti hipertensiv 86%
AOMI 30%
Reti nopati e diabeti că 35%
Neuropati e diabeti că 82%
Boala renală cronică 36%
 Datele sunt exprimate în valori medii ± DS sau%.
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Deși asocierea între complicaţiile cronice micro-
vasculare a fost mult mai frecvent consemnată 
în DZ ti p1, au fost studii ce au subliniat legătura 
între ND și RD la pacienţi cu DZ ti p 2 (9). Seve-
ritatea ND apreciată prin scorul Toronto a fost 
corelată în studiul acesta cu vârsta, IMC și durata 
de evoluţie a DZ, având ca explicaţie posibilă ex-
punerea îndelungată la hiperglicemie. Cu toate 
acestea, nu am constatat o asociere cu nivelul 
controlului glicemic măsurat cu ocazia studiului. 
A fost reconfi rmată și exti nsă asocierea dintre 
ND și alte complicaţii cronice microvasculare, 
dar în special cu RD. RD s-a asociat, așa cum era 
de așteptat, cu durata de evoluţie a DZ, ND și 
BRC (10). Referitor la dislipidemia care a fost 
raportată ca factor de risc (11), nu am găsit nici 
o asociere semnifi cati vă. Scorul Toronto repre-
zintă o metodă nouă, ușoară și precisă de diag-
nosti care a ND periferice, care poate depista com-

plicaţia precoce, încă din stadiile asimpto mati ce 
(12). Susţinând ipoteza studiului, putem afi rma 
faptul că severitatea reti nopati ei diabeti ce se 
asociază cu severitatea neuropati ei diabeti ce, 
determinate cu ajutorul scorului Toronto, în ca-
zul diabetului zaharat de ti p 2. Pacienţii fără re-
ti nopati e prezintă un scor Toronto mai mic (deci 
nu au neuropati e sau au o formă ușoară a com-
pli caţiei) faţă de cei care au forma neproliferati vă 
sau proliferati vă a complicaţiei și asociază un 
scor mai mare pentru neuropati e periferică. Re-
zultă că în DZ ti p 2 evidenţierea precoce nu doar 
a complicaţiilor cronice macrovasculare, dar și a 
celor microvasculare reprezintă o prioritate și se 
poate face prin mijloace simple precum scorul 
Toronto. Un scor Toronto crescut recomandă con-
 ti nuarea investi gaţiilor pentru identi fi carea și 
eva  luarea celorlalte complicaţii microvasculare 
RD și BRC.

FIGURA 1. Asociere între severitatea reti nopati ei diabeti ce și neuropati a diabeti că 
periferică determinată prin scorul Toronto
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FIGURA 2. Asociere între ti pul neuropati ei diabeti ce periferice conform scorului Toronto și 
gradul afectării renale

CONCLUZII
Prezenţa neuropati ei diabeti ce, apreciată prin 

scorul Toronto, este un bun indicator pentru apre-

cierea riscului de apariţie și a severităţii altor com-
plicaţii cronice microvasculare la pacienţii cu DZ 
ti p 2.
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