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REZUMAT
Diabetul zaharat poate apărea ca și complicaţie a unor boli endocrine, situaţie în care este încadrat, conform 

clasifi cării actuale (American Diabetes Association) în clasa: „alte tipuri specifi ce de diabet“. Bolile endocrine 
implicate sunt în general de tip hiperfuncţional, caracterizându-se printr-o secreţie hormonală excesivă care 
interferează cu secreţia de insulină sau cu acţiunea acesteia. În timp se instalează intoleranţa la glucoză, apoi 
diabetul zaharat. În general, aceste tipuri de diabet sunt forme ușoare, fără cetoacidoză diabetică, deoarece există 
secreţie de insulină restantă. Mai mult decât atât, hiperglicemia este reversibilă odată cu corectarea endocrinopatiei 
de fond. Sunt trecute în revistă principalele boli endocrine care determină diabet zaharat secundar. 
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ABSTRACT
Diabetes mellitus may occur as a complication of endocrine disorders and it’s name is, according to current 

classifi cation (American Diabetes Association): „other specifi c types of diabetes“. This particular endocrine 
diseases associate sustained and excessive hormonal secretion, which interferes insulin secretion or action. 
Over time, glucose intolerance and then diabetes occur. Generally, there are middle forms with no ketosis 
because of the persistence of endogenous insulin secretion. More then that, hyperglycemia is usually reversible 
with the treatment of the underlying endocrinopathy. Main endocrine diseases that cause diabetes are reviewed. 

Keywords: secondary dibetes mellitus, acromegaly, Cushing syndrome, hyperthyroidism

INTRODUCERE

Diabetul zaharat este o boală cronică com-
plexă care necesită urmărire permanentă, te-
rapie proprie – desti nată controlului glicemic, 
dar și al multi plilor factori de risc asociaţi. Clasi-
fi carea actuală (1) (American Diabetes Associa-

ti on) împarte formele de diabet zaharat în 4 
categorii:

• Tipul 1 – secundar distrucţiei β-celulare, 
care duce de obicei la defi cit absolut de 
insulină;

• Tipul 2 – prin defi cit progresiv al secreţiei 
de insulină pe fond de rezistenţă la insulină;
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• Alte ti puri specifi ce de diabet – secundar 
altor cauze: defi cite geneti ce β-celulare 
sau ale acţiunii insulinei, boli ale pan-
creasului exocrin (pancreati tă, fi broză 
chis ti că, rezecţie etc.), boli endocrine, ia-
trogen (tratamentul infecţiei HIV/SIDA 
sau postt ransplant);

• Diabet gestaţional – diabet diagnosti cat 
în ti mpul sarcinii.

În ti mp ce primele două forme sunt cunos-
cute pe larg de majoritatea clinicienilor, practi c, 
indiferent de specialitate, ti pul al treilea cu-
prinde o lungă listă de boli cu care ne întâlnim 
mai rar, dar care merită cunoscute deoarece, în 
unele cazuri, diabetul zaharat poate fi  forma de 
debut a bolilor de bază.

Bolile endocrine asociate cu diabet zaharat 
secundar despre care vom discuta în conti nuare 
sunt:

• acromegalia;
• defi citul de hormon de creștere;
• sindromul Cushing;
• feocromocitomul;
• hiperaldosteronismul primar;
• hiperti roidia;
• hiperparati roidismul;
• tumorile neuro-endocrine gastro-entero-

pancreati ce: glucagonomul, somatosta ti -
nomul.

Acromegalia

Modifi cările fenoti pice și metabolice com-
plexe din acromegalie se datorează hipersecreţiei 
de GH care, la rândul ei, determină producţie 
excesivă de IGF1. Cel mai frecvent, sursa de GH 
este un adenom hipofi zar. Funcţia fi ziologică a 
GH-ului este promovarea creșterii liniare, de 
aceea sti mulează creșterea și diferenţierea ce-
lulară, dar și producţia hepati că de IGF1 – prin-
cipalul mediator al efectelor sale somati ce (2). 
Acţiunile sale metabolice susţin funcţia de creș-
tere: sti mulează sinteza proteică, sti mulează li-
poliza, furnizând acizi graşi liberi pentru energo-

geneză şi protejând astf el amino acizii, scade 
captarea ti sulară a glucozei, crește producţia 
hepati că a glucozei. Se observă că, practi c, GH 
contracarează acţiunile insulinei (2). Mai mult 
decât atât, GH induce rezistenţă la insulină, de-
terminând hiperinsulinism secundar. Prin toate 
aceste acţiuni, GH are un efect global hiper gli-
cemiant. Ca o încercare de a contra balansa 
acest efect, IGF1 are, la rândul lui, efecte me-
tabolice similare cu ale insulinei: crește captarea 
ti sulară a glucozei, scade producţia he pati că de 
glucoză, crește sensibilitatea la insulină (3). Sta-
tusul glicemic al pacienţilor cu acrome galie este 
rezultatul interacţiunii complexe între GH, IGF1 
și insulină.

TABELUL 2. Efectele GH și IGF 1 asupra metabolismului 
glucidic

Parametrul GH IGF1
Captarea glucozei în ţesuturile 
periferice

- +

Producţia hepati că de glucoză + -
Depozitele hepati ce de glicogen + 0
Glicemie + -
Sensibilitatea la insulină - +
+ sti mulare; - inhibare; 0 - efect neutru

Pacienţii cu acromegalie necontrolată dez-
voltă de regulă intoleranţă la glucoză (60-70% 
dintre cazuri) sau diabet (doar 10-15%) (4). Ma-
joritatea nu sunt forme severe și nu necesită 
terapie insulinică.

Este de așteptat ca, în condiţiile controlului 
efi cient al acromegaliei (indiferent de metoda 
folosită: chirurgie, radioterapie, terapie medica-
mentoasă), statusul glicemic să se amelioreze. 
Este însă important de ști ut faptul că terapiile 
medicamentoase administrate acestor pacienţi 
(analogii de somatostati n, antagoniști i recep to-
rului pentru GH) interferează în mod direct cu 
metabolismul glucidic.

Analogii de somatostati n reduc producţia 
hepati că de IGF1, nivelul plasmati c al acestuia 
fi ind mai mic decât cel așteptat pentru con cen-

TABELUL 1. Acţiunile principalilor hormoni diabetogeni

Secreţie
β-celulară

Ficat Mușchi Ţesut adipos

Glicogen
Gluconeo-

geneză
Captarea
glucozei

Eliberare
aminoacizi

Captarea
glucozei

Lipoliză

GH + + + - ? - +
Glucocorti coizi + + + - + +
Catecolamine - - + - - ? +
Glucagon + - + 0 ? 0 ?
Hormoni
ti roidieni

+ - + 0 0 ? +

+ sti mulare; - inhibiţie; 0 efect neutru; ? efect incert
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traţia de GH (5). Deși scăderea IGF1 înseamnă 
reducerea efectului său benefi c asupra meta bo-
lismului glucidic, studiile au arătat că analogii cu 
acţiune îndelungată folosiţi la ora actuală (Oc-
treoti d LAR și Lanreoti d Autogel) au doar un 
efect clinic minim asupra metabolismului glu-
cidic la pacienţii cu acromegalie (6). Pasireoti dul, 
un analog de somatostati n mai recent introdus, 
induce hiperglicemie la un număr neașteptat de 
mare de pacienţi (7), printr-un mecanism in-
complet elucidat: reducerea secreţiei de in-
sulină, cu apariţia unui dezechilibru între se-
creţia de insulină și glucagon (8).

Pegvisomantul (analog al receptorului pen-
tru GH) este superior analogilor de somatostati n 
în ceea ce privește controlul glicemic la pacienţii 
cu acromegalie, reducând semnifi cati v glicemia 
bazală și hemoglobina glicozilată. Pegvisomantul 
îmbunătăţește prin efect direct sensibilitatea la 
insulină la nivelul fi catului și al ţesuturilor pe-
riferice (9).

Defi citul de GH

Este cunoscut că GH-ul are efect hiper  gli-
cemiant ce apare datorită creșterii rezistenţei la 
insulină la nivelul fi catului, mușchiului și ţe su-
tului adipos. Efectul este de maximă importanţă 
pentru că împiedică apariţia hipoglicemiei în pe-
rioadele de post sau exerciţiu fi zic, energogeneza 
fi ind bazată atunci pe acizii grași eliberaţi prin 
lipoliză. Ca urmare, defi citul de GH se asociază 
cu hipoglicemie, așa cum apare la copiii cu 
defi cit izolat de GH (10).

Pacienţii cu defi cit izolat de GH instalat la 
vârstă adultă și netratat au însă riscul de a dez-
volta diabet zaharat de ti p 2 (11), având mai de-
grabă caracteristi cile clinice ale sindromului me-
tabolic. Explicaţia constă în schimbările com   po-
ziţiei corporale secundare defi citului de GH: re-
ducerea masei musculare și creșterea adipo zi-
tăţii cu dispoziţie predominant centrală (12). 
Dintre acești  pacienţi, riscul de a dezvolta diabet 
zaharat de ti p 2 este mai mare la cei cu IMC 
(indicele de masă corporală) și circumferinţa ab-
dominală mai mare (11). De aceea este im-
portant să îi încurajăm pentru modifi carea sti -
lului de viaţă care ar duce la scăderea riscului de 
instalare a hiperglicemiei.

În acest context, este fi resc să existe reţineri 
în ceea ce privește administrarea tratamentului 
de substi tuţie cu GH la pacienţii care asociază 
de fi cit de GH și diabet zaharat. Studiile au arătat 
că pe perioada primului an de tratament sub sti -

tuti v are loc într-adevăr deteriorarea sensibilităţii 
la insulină, accentuarea hiperinsulinismului și 
creș terea glicemiei. Ulterior însă, glicemia re-
vine la nivelurile bazale datorită, probabil, efec-
telor benefi ce ale GH-ului asupra compoziţiei 
cor porale (13). Riscul global de instalare a dia-
betului zaharat nu este crescut decât la cei cu 
obezitate abdominală importantă și sindrom 
metabolic preexistent (14).

Sindromul Cushing

Sindromul Cushing cuprinde un larg grup de 
semne și simptome care refl ectă expunerea pre-
lungită a ţesuturilor la concentraţii crescute de 
glucocorti coizi. Sursa excesului hormonal poate 
fi  endogenă (tumoră adrenală secretantă de 
cor ti zol sau tumoră hipofi zară secretantă de 
ACTH cu hiperplazie adrenală bilaterală secun-
dară) sau exogenă (cea mai frecventă situaţie) – 
corti coterapia cronică cu doze mari de gluco-
corti coizi de sinteză.

Glucocorti coizii, alături de GH și catecolamine, 
sunt principalii hormoni de contrareglare a in-
sulinei. Glucocorti coizii sti mulează gluconeo ge-
neza hepati că și cresc rezistenţa periferică la in-
sulină, fi ind responsabili de menţinerea gli ce- 
miei în perioade de post sau efort fi zic.

În mod normal, creșterea de scurtă durată a 
concentraţiei plasmati ce de corti zol aferentă 
situaţiilor de stres duce doar la o creștere ușoară 
a glicemiei. Rezistenţa la insulină indusă de ad-
ministrarea cronică de doze moderate de gluco-
corti coizi de sinteză este de obicei compensată 
prin creșterea eliberării de insulină din pancreas – 
hiperinsulinism (15).

Gradul alterării statusului glicemic la paci-
enţii, cu sindrom Cushing endogen sau exogen 
de pinde de rezerva β-celulară: 75-80% dintre 
pa cienţi vor avea toleranţă alterată la glucoză și 
numai 10-15% diabet zaharat manifest (16).

Apariţia diabetului zaharat în sindromul 
Cushing este consecinţa efectelor directe și in-
directe ale excesului de corti zol. Ca efecte di-
recte menţionăm: creșterea gluconeogenezei, 
creș terea rezistenţei periferice la insulină și al te-
rarea secreţiei pancreati ce de insulină prin ac-
ţiune directă asupra celulelor β. Efectul indirect 
se referă la redistribuţia ţesutului adipos carac-
te risti că hipercorti cismului, cu adipozitate cen-
trală și viscerală care agravează rezistenţa la in-
su lină prin asocierea sindromului metabolic (17).

Restabilirea terapeuti că a nivelurilor normale 
de corti zol ameliorează sau chiar normalizează 
toleranţa la glucoză în câteva săptămâni.
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Feocromocitomul
Este o tumoră cromafi nă secretantă de cate-

colamine care este localizată în regiunea cen-
trală a glandei suprarenale – medulosuprarenala. 
Paraganglioamele sunt tot tumori cromafi ne, 
dar sunt localizate extraadrenal, la nivelul gan-
gli onilor simpati ci.

Feocormocitomul este cunoscut în primul 
rând ca și cauză de hipertensiune arterială se-
cundară paroxisti că, fi ind asociat cu risc mare de 
deces prin accident cardiovascular.

Catecolaminele (adrenalina/epinefrina și no-
radrenalina/norpinefrina) au efecte și asupra 
metabolismului glucidic. Sti mulează glico ge-
noliza și gluconeogeneza hepati că (efect α1), 
inhibă producţia și secreţia pancreati că de in-
sulină prin acţiune directă asupra celulelor β 
(efect α2). De asemenea, sti mulează lipoliza 
(efect β), creșterea nivelului de acizi grași liberi 
determinând rezistenţa periferică la insulină (2).

Intoleranţa la glucoză apare doar la 30% 
dintre pacienţii cu feocromocitom. Diabetul za-
harat manifest este rar întâlnit (18).

Administrarea de α-blocante ameliorează se-
creţia de insulină și toleranţa la glucoză, iar după 
îndepărtarea chirurgicală a tumorii echilibrul 
glicemic se restabilește în câteva săptămâni (19).

Hiperaldosteronismul primar
Excesul de aldosteron are ca origine un ade-

nom suprarenal (sindromul Conn – clasic des-
cris) sau hiperplazia adrenală micro/macro no-
dulară uni/bilaterală – enti tate din ce în ce mai 
frecvent descrisă în ulti ma vreme (12).

Nu este cunoscută incidenţa reală a into le-
ranţei la glucoză la pacienţii cu hiperaldoste-
ronism primar, dar nu este foarte frecventă și 
nici foarte severă.

O posibilă legătură între cele două enti tăţi 
patologice este hipokaliemia, care deteriorează 
răspunsul ti sular la acţiunea insulinei. Dar hipo-
kaliemia nu este întâlnită decât la maximum 
50% dintre pacienţi, cei cu formele cele mai 
severe (20). De aceea, intoleranţa la glucoză nu 
poate fi  explicată doar prin hipokaliemie. Este 
posibilă existenţa unui mecanism direct: excesul 
de aldosteron se asociază cu alterarea fazei 
iniţiale a secreţiei de insulină, situaţie reversibilă 
după excizia chirurgicală a tumorii (15).

Hipertiroidia

Indiferent de eti ologie, excesul de hormoni 
ti roidieni are consecinţe metabolice complexe, 
implicând și metabolismul glucidic: crește glico-
genoliza și gluconeogeneza hepati că, determină 

o absorbţie intesti nală rapidă a glucidelor. Ac-
celerarea lipolizei și catabolismului proteic duc 
la creșterea concentraţiei de acizi graşi liberi și 
aminoacizi, determinând rezistenţă la insulină. 
Catabolizarea insulinei endogene și exogene 
este, de asemenea, accelerată (2).

Intoleranţa la glucoză ușoară sau moderată a 
fost demonstrată la pacienţii cu hiperti roidie. În 
cazurile în care apare diabet zaharat manifest, 
este de fapt vorba despre demascarea unui dia-
bet zaharat latent. Cel mai frecvent întâlnim în 
practi că alterarea inexplicabilă a controlului gli-
cemic la un diabeti c cunoscut, creșterea nece-
sarului de insulină – situaţii în care screeningul 
funcţiei ti roidiene este obligatoriu (21).

Hiperparatiroidismul primar

Este o enti tate patologică frecvent întâlnită, 
mai ales la pacienţii vârstnici, cunoscută mai 
ales datorită consecinţelor sale asupra meta bo-
lismului fosfo-calcic și sistemului osos. Acești  
pacienţi prezintă tulburări ale metabolismului 
glucidic constând în rezistenţă la insulină, hiper-
insulinism și intoleranţă la glucoză. Semnifi caţia 
clinică a acestor modifi cări nu este exact sta-
bilită, fi ind raportate câteva cazuri cu ameliorare 
spectaculoasă a controlului glicemic după para-
ti roidectomie (22).

Tumori neuro-endocrine 
gastro-entero-pancreatice

Consti tuie un grup heterogen de tumori cu 
originea în celulele neuroendocrine din tubul 
digesti v și pancreas. Ele pot fi : nefuncţionale 
sau funcţionale (secretă o mare varietate de 
pep ti de și neuroamine, determinând sindroame 
clinice diverse); benigne sau maligne (12).

Dintre tumorile a căror secreţie interferează 
cu metabolismul glucidic determinând hipergli-
cemie, menţionăm (23):

• glucagonomul: tumoră cu origine în ce-
lulele α-pancreati ce, ce secretă glucagon, 
acesta fi ind cunoscut ca având în mod 
fi ziologic o acţiune hiperglicemiantă; alte 
caracteristi ci clinice asociate: eritemul 
ne  croliti c migrator (o formă parti culară 
de rash cutanat), anemia; 

• somatostati nomul poate avea ca punct 
de plecare celulele delta-pancreati ce sau 
celule neuroendocrine din mucoasa gas-
tro-intesti nală; somatostati nul are efect 
hiperglicemiant prin inhibarea directă a 
secreţiei de insulină; alte manifestări cli-
nice asociate: liti ază biliară, diaree;
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• VIP-omul este o tumoră ce provine din ce-
lulele pancreati ce non-insulare ce fa brică 
VIP; hiperglicemia este ușoară și mai rar 
întâlnită, caracteristi ca clinică prin cipală 
fi ind diareea apoasă cu pierderi masive 
de apă și electroliţi și deshidratare secun-
dară;

• diabet zaharat secundar putem întâlni în 
tumori neuro-endocrine secretante de CRH 
sau ACTH (induc sindrom Cushing) sau 
GHRH (induc secreţie excesivă de GH).

Aceste tumori sunt de regulă maligne și au 
prognosti c prost.

Tratamentul diabetului zaharat secundar 
este în primul rând eti ologic, al bolii de fond, dar 
include și mijloacele terapeuti ce uzual folosite 
în formele primare ale dezechilibrului glicemic. 
Dieta hipoglicemică, anti diabeti cele orale și in-
sulinoterapia sunt folosite după aceleași reguli 
și principii. Mecanismul patogenic implicat în 
marea majoritate a situaţiilor este rezistenţa la 
insulină, de aceea metf orminul este cel mai 
frecvent folosit ca terapie hipoglicemiantă la 
pacienţii cu diabet zaharat endocrin.
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