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1. Complicațiile acute ale diabetului zaharat

A. Hipoglicemia

B. Hiperglicemia, cetoacidoza diabetică, starea 
hiperglicemică – hiperosmolară

2. Complicațiile cronice ale diabetului zaharat

3. Piciorul diabetic

4. Controlul diabetului zaharat în situații speciale

Cuprins
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4.1 Complicațiile acute ale 

diabetului zaharat:

A. Hipoglicemia
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Hipoglicemia

Hipoglicemia reprezintă scăderea glicemiei < 70 mg/dl

Hipoglicemia poate sa apară la pacienții în tratament cu 

insulină sau cu sulfonilureice

Modul în care se manifestă hipoglicemia se poate 

modifica pe parcursul evoluției diabetului zaharat

În cazul unui diabet cu vechime mare, este posibil ca 

pacientul să nu mai simtă semnele de alarmare ale 

hipoglicemiilor și să se ajungă la hipoglicemii severe, 

cu pierderea conștienței!
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Hipoglicemia: semne clinice

Transpirații reci

Foame

Tremor

Cefalee

Paloare la nivelul feţei

Palpitații

Oboseală nejustificată

Nervozitate

Tulburări de vedere

Tulburări de vorbire

Comportament modificat: râs, plâns fără motiv

Dezorientare

Convulsii

Pierderea conștienței
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Cauzele hipoglicemiei

1) Doze prea mari de insulină sau sulfonilureice

2) Alimentație

consum de hidrați de carbon mai mic decât cel 

recomandat sau pentru care s-a calculat doza de 

insulină

mese întârziate

asimilarea dificilă a hidraților de carbon ca 

urmare a altor boli: faringită, amigdalită, vărsături, 

enterocolită

3) Efort fizic

efort fizic mai mare decât cel pentru care s-a 

calculat necesarul de glucide

efort fizic intens

4) Consum de alcool: alcoolul are ca efect scăderea 

glicemiei
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Cauzele hipoglicemiei (continuare)

5) Rezultate din injectarea defectuoasă a insulinei:

zona de injecţie a fost antrenată într-un efort fizic

injectare în vas de sânge sau intramuscular

expunere prelungită la soare

Efect: vasele de sânge se dilată, insulina se absoarbe mai repede

6) Remisiune tranzitorie a diabetului („luna de miere”): 

perioada de 1-12 luni în evoluţia diabetului tip 1 în care 

pancreasul eliberează ultimele rezerve de insulină

7) Alte cauze: anumite boli hepatice şi renale, unele 

medicamente
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Tratamentul hipoglicemiei

Hipoglicemia 

ușoară

 Se vor consuma 

imediat 10-15 

grame de zahăr 

(2-3 pliculeţe sau 

cuburi, de 

preferat dizolvate 

în apă) sau 100 ml 

suc cu zahăr

Hipoglicemia 

moderată

 Se vor consuma 

imediat 10-15 

grame de zahăr (2-

3 pliculeţe sau 

cuburi) sau 100 ml 

suc cu zahăr 

urmate de o 

gustare de 20-30 g 

glucide (o felie de 

pâine sau 2 biscuiţi 

sau un fruct)

 Tratamentul în 

această 

situaţie constă 

în injectarea 

unui flacon de 

glucagon sau 

glucoză IV

Hipoglicemia 

severă

75
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4.1 Complicaţiile acute ale 

diabetului zaharat:

B. Hiperglicemia, cetoacidoza diabetică, 
starea hiperglicemică – hiperosmolară
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Hiperglicemia: semne clinice

Termenul de hiperglicemie defineşte glicemiile ce 

depăşesc valoarea acceptată ca ţintă a tratamentului

Semnele hiperglicemiei:

 Sete/polidipsie (consum crescut de lichide)

 Xerostomie (uscăciunea gurii)   

 Poliurie

 Stare de oboseală

 Scădere din greutate

 Vindecarea dificilă a rănilor sau operaţiilor

 Infecţii prelungite, mai ales micoze („ciuperci”) la nivelul

pielii sau organelor genitale

 Somnolenţă

 Greţuri şi vărsături (în fazele avansate de cetoacidoză).
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Cetoacidoza diabetică

În cetoacidoză, pe lângă semnele hiperglicemiei, apar și:

 Respiraţia zgomotoasă, cu miros de mere putrede 

(acetonă)

 Somnolenţă

 Greţuri şi vărsături

 Dureri abdominale

 Și chiar pierderea stării de conştienţă

Această situaţie reprezintă o 

urgenţă medicală!
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Cauzele apariţiei cetoacidozei diabetice

• întreruperea tratamentului cu insulină

• vărsăturile şi diareea

• infecţiile acute sau alte boli grave: infarct miocardic, accident 

vascular

după intervenţii chirurgicale, dacă monitorizarea glicemiilor nu este 

corespunzătoare

 Cetoacidoza diabetică apare treptat, trecând prin faza de 

cetoză diabetică în care valorile glicemiei sunt mari şi în urină 

apar corpi cetonici

 Regimul alimentar în cetoză trebuie să conţină:

 alimente cu glucide lente: cartofi fierţi, griş fiert în apă, 

pâine, legume fierte, compot de fructe 

 ca băutură apa sau ceai de plante 

 ÎN CETOZĂ ESTE INTERZIS consumul de: LAPTE, 

CARNE, OUĂ, GRĂSIMI
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Starea hiperosmolară

O formă particulară de hiperglicemie severă, care 

poate să apară la pacienţii cu diabet zaharat tip 2

Aceleaşi cauze ca și cetoacidoza 

Diferenţa este că nu apar corpii cetonici în urină şi 

sânge, iar starea de deshidratare este mai accentuată

Reprezintă o urgenţă medicală!
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4.2 Complicaţiile cronice ale diabetului zaharat
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Retinopatia diabetică
• Retinopatia diabetică constituie unul din primele semne de 

afectare vasculară care, dacă nu este depistată şi tratată la 

timp, poate duce la scăderea şi chiar pierderea vederii

• Retinopatia diabetică poate evolua o lungă perioadă fără 

niciun semn

• Semne clinice:

 Vedere înceţoşată

 Dificultăţi la citit

 Diplopie (vedere dublă)

 Dureri la nivelul ochilor

 Senzaţie de presiune la nivelul ochilor

 Puncte luminoase (fosfene) sau pete în câmpul vizual

 Pierderea vederii periferice

Vedere
normală

Vederea în cazul 
retinopatiei 

diabetice
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Factorii de risc pentru retinopatie

 Menţinerea unor valori glicemice mari pe termen lung 

(hiperglicemia cronică)

 Hipertensiunea arterială cu valori necontrolate

 Valori crescute al lipidelor din sânge (colesterol, 

trigliceride)

 Durata diabetului

 Diverse modificări hormonale, așa cum sunt cele care 

apar în sarcină sau pubertate.
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Controlul oftalmologic

• Cea mai simplă metodă de depistare a retinopatiei diabetice este 

examenul fundului de ochi realizat cu ajutorul oftalmoscopului, 

de către medicul oftalmolog 

• Controlul oftalmologic pentru depistarea retinopatiei este 

OBLIGATORIU pentru toţi pacienţii cu diabet, cu o anumită 

periodicitate:

– în diabetul zaharat tip 1 începe la pubertate sau la 5 ani 

după diagnosticare 

– în diabetul zaharat tip 2 se face în momentul 

diagnosticării diabetului

– în lipsa retinopatiei, controlul se repetă o dată pe an

– dacă a fost deja depistată o formă de retinopatie, frecvenţa 

controalelor se stabileş̦te pentru fiecare pacient în parte de 

către medicul oftalmolog.
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Tratamentul retinopatiei diabetice

• Tratamentele moderne pot opri sau cel puţin întârzia 

progresia bolii

• Trebuie asociate și:

 un bun control glicemic 

 un bun control al tensiunii arteriale

 oprirea fumatului, alcoolului

 tratamentul şi controlul unor factori asociați, cum sunt 

obezitatea şi dislipidemiile

• În unele forme de retinopatie se practică fotocoagularea 

laser în mai multe şedinţe, acest tratament având ca scop 

prevenirea agravării retinopatiei

• Extragerea chirurgicală a corpului vitros (vitrectomia) se face 

atunci când apar hemoragii intravitroase, iar alte intervenţii se 

indică în cazul dezlipirii de retină
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Rolul rinichiului în organism
Rinichiul sănătos are rolul: 

– de a elimina toxinele din organism 

– de a menţine în echilibru fluidele organismului 

– contribuie la menţinerea tensiunii arteriale în limite 

normale 

– contribuie la menţinerea sănătăţii oaselor 

– ajută la formarea celulelor roşii 

Atunci când rinichiul este afectat, nu mai este capabil să 

filtreze toxinele, care se acumulează în sânge.

Din cauza valorilor glicemice crescute pe perioade lungi de 

timp capilarele renale sunt afectate şi permit trecerea în urină a 

unor cantităţi crescute de proteine boala renală diabetică 

(BRD) sau nefropatia diabetică
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Semnele bolii renale apar doar în faze avansate:

 Edeme, iniţial la picioare, apoi se extind

Creşterea tensiunii arteriale

Diureza (cantitatea de urină eliminată în 24 de ore) poate sa fie 

iniţial normală, apoi scade progresiv

Odată ce rinichii sunt semnificativ afectaţi, glicemia poate să 

scadă pentru că rinichii nu pot elimina insulina şi medicaţia 

orală, care se acumulează şi pot să apară hipoglicemii 

frecvente

Creşterea colesterolului şi a trigliceridelor în sânge

Hiperuricemie

Demineralizare osoasă

 Pierderea unei cantităţi anormale de proteine prin urină

Boala renală diabetică (BRD) sau 

nefropatia diabetică
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Teste și recomandări utile pentru 

pacienții cu nefropatie diabetică
• Ritmul controalelor este acelaşi ca în cazul retinopatiei.

• Depistare: determinarea eliminărilor urinare de proteine care se 

pot măsura în urina colectată pe 24 de ore, prima urină de dimineaţă 

sau un eşantion întâmplător de urină. Prima modificare depistată: 

microalbuminuria, care poate evolua spre proteinurie.

• Recomandări:

 Menținerea unui control glicemic optim pe termen lung

 Menținerea tensiunii arteriale sub control (TA< 130/80 mmHg)

 Respectarea tratamentului pentru diabet, hipertensiune, 

dislipidemii

 Alimentație adecvată conform recomandărilor

 Efectuarea exercițiilor fizice recomandate, controlul greutății

 Evitarea alcoolului

 Renunțarea la fumat

 Prezentarea la controale periodice
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Neuropatia diabetică
Complicaţie cronică ce afectează nervii de la nivelul membrelor 

inferioare – neuropatie periferică, dar şi din alte teritorii, inclusiv 

de la nivelul organelor interne – neuropatie vegetativă

Semnele neuropatiei diabetice periferice sunt:

 dureri la nivelul picioarelor de diferite tipuri (înţepături, arsuri) ce 

apar în repaus, mai ales noaptea

 furnicături, parestezii ale picioarelor

 scăderea sau pierderea sensibilităţii la nivelul tălpilor 

 transpiraţii exagerate sau uscăciunea pielii

 senzaţia de picioare neliniştite

 mai rar sunt afectaţi nervi de la nivelul coapsei, trunchiului, 

ochilor
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Neuropatia diabetică- tratament

Pentru toate formele de neuropatie, prima şi cea 

mai importantă măsură este îmbunătăţirea 

controlului glicemic. 

În tratamentul neuropatiei periferice se adaugă 

tratamente contra durerii, vitamine de grup B 

(benfotiamina) sau acidul alfa-lipoic.



25

Neuropatia vegetativă
• La nivelul tubului digestiv

– gastropareza, adică reducerea mișcărilor stomacului, cu 

stagnarea alimentelor mai multe ore. În acest caz pacienții

prezină un risc crescut de hipoglicemie 

– diareea prelungită, mai ales noaptea

• La nivelul aparatului cardiovascular: 

– Tahicardie – peste 100 bătăi pe minut 

– Hipotensiune ortostatică – scăderea exagerată a tensiunii 

arteriale la trecerea din clinostatism (poziția culcat) la ortostatism 

(poziție verticală)

• La nivelul aparatului urinar: disurie

• La nivelul organelor sexuale: disfuncţie erectilă

• Hipoglicemia asimptomatică – pacientul și-a pierdut semnele de 

alarmă caracteristice; formele ușoare de hipoglicemie nu mai pot fi 

sesizate și tratate, instalându-se direct hipoglicemia severă
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Arteriopatia diabetică
• Este o complicaţie care apare la nivelul membrelor 

inferioare şi se traduce prin afectarea pereţilor arterelor 

de către procesul de ateroscleroză

Pe lângă dezechilibrul glicemic şi prezenţa dislipidemiei 

(mai ales nivele crescute de colesterol), FUMATUL

contribuie semnificativ la apariţia arteriopatiei.

Semnele arteriopatiei sunt:

 durerea din pulpa piciorului ce apare la mers şi dispare în  

repaus (dar care poate lipsi la pacienţii cu diabet) –

claudicația intermitentă

 senzaţia de răceală a picioarelor şi oboseală în gambă la 

mers, absenţa pulsului la arterele piciorului

 în faze avansate apar dureri intense, permanente şi 

necrozarea ţesuturilor
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Tratamentul arteriopatiei diabetice

• Tratamentul constă în:

 echilibrarea diabetului

 oprirea fumatului 

 scăderea colesterolului cu ajutorul medicamentelor specifice

 aspirină

medicaţie care reduce durerea la mers

• Fazele avansate necesită operaţii 

de refacere a circulaţiei (bypass)



28

4.3 Piciorul diabetic
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Piciorul diabetic

•Totalitatea modificărilor ce pot să apară la nivelul 

piciorului la persoanele care suferă de diabet 

Reprezintă o combinaţie a mai multor complicaţii 

• neuropatie

• arteriopatie

• deformări

care cresc riscul de apariţie a ulceraţiilor, de multe ori 

asociate cu infecţii
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Piciorul diabetic

Dacă există deja ulceraţii, acestea trebuie corect şi la 

timp tratate – doar astfel se diminuă riscul de amputaţie 

a membrelor inferioare

În lipsa tratamentului, aceste ulceraţii evoluează 

rapid, afectează articulaţiile şi oasele şi se 

suprainfectează cu microbi rezistenţi la antibiotice

Măsuri care trebuie luate:

- Consult chirurgical

- Întreruperea fumatului
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Îngrijirea piciorului diabetic

1. Inspecţia picioarelor se va face zilnic cu ajutorul

oglinzii şi a unei surse de lumină.

2. Spălarea zilnică a picioarelor cu apă călduţă şi 

săpun; apa se încearcă cu cotul şi nu cu mâna sau cu 

picioarele, deoarece din cauza afectării nervilor este 

posibil să nu se simtă apa fierbinte şi să se producă 

arsuri; băile cu apă fierbinte şi cu sare nu sunt indicate 

în diabet

3. Ştergerea picioarelor se va face prin tamponare cu un prosop de 

bumbac insistându-se în spaţiile interdigitale pentru că umiditatea 

favorizează micozele (ciuperca piciorului) dintre degete

4. Pe picioare, mai ales pe călcâi, se pot aplica creme hidratante cu 

glicerină, pentru a înmuia pielea – din cauza pielii uscate, la nivelul 

călcâielor pot apărea fisuri, care pot duce la apariţia infecţiilor
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Îngrijirea piciorului diabetic

5. Tăierea unghiilor se va face drept, nu prea scurt; NU se îndepărtează 

bătăturile cu obiecte ascuţite, deoarece se pot produce răni şi infecții. NU 

sunt recomandaţi plasturii pentru bătături (pot arde pielea şi produce 

ulceraţii)

6. Se va folosi o încălţăminte comodă, moale, uşor de purtat, care să nu facă 

presiuni pe picior şi să nu aibă barete care să facă presiune interdigitală

7. Este obligatoriu ca persoana cu diabet să NU umble desculţă, să fie 

încălţată cu încălțăminte cu talpă tare pentru a evita înţepăturile sau 

loviturile

8. Se vor folosi ciorapi de bumbac moi, (pentru a absorbi transpiraţia şi a

avea picioarele uscate), largi (pentru ca sângele să circule uşor)

9. Pentru senzaţia de picioare reci NU se folosesc surse de încălzit precum 

sobe, reşouri, sticle cu apă fierbinte, perne electrice, pentru că pot 

provoca arsuri grave

10. Persoana cu diabet se va adresa imediat medicului dacă apar dureri sau 

dacă s-a pierdut sensibilitatea
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4.4 Controlul diabetului zaharat în situaţii speciale
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Sarcina și diabetul
Relația dintre sarcină și diabet poate fi privită sub două aspecte:

1. Sarcina survenită la o femeie cunoscută cu diabet 

zaharat

2. Diabetul gestațional

1.Sarcina la o femeie cunoscută cu diabet zaharat:

Recomandări

 Valoarea HbA1c înainte de sarcină trebuie să fie cât mai 

aproape de normal (<7%)

 Există riscuri importante atunci când sarcina survine pe fondul 

unui control glicemic precar (risc de oprire a sarcinii în 

evoluţie, avort spontan, malformații congenitale majore)

 Este necesară reevaluarea schemelor terapeutice utilizate 

de către femeile cu diabet ce plănuiesc o sarcină

102
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1. Sarcina la o femeie cu diabet

• Obiectivele controlului glicemic sunt mai stricte decât la 

ceilalți pacienți diabetici:

Glicemia a jeun, preprandială și la culcare în intervalul 

60-99 mg/dl

Glicemia postprandială în intervalul 100-129 mg/dl 

 HbA1c<6,5%

 Aceste obiective glicemice trebuie să fie atinse în absența 

episoadelor severe sau repetate de hipoglicemie

 Frecvenţa automonitorizării în perioada sarcinii trebuie să fie 

mai mare:

 Ideal: glicemii pre- şi postprandiale la fiecare masă.

 Pe perioada sarcinii, ritmul controalelor la medicul 

diabetolog şi la medicul ginecolog trebuie să fie 

intensificat

102
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2. Diabetul gestațional

• Alterarea toleranței la glucoză manifestată prin hiperglicemie 

apărută sau depistată în timpul unei sarcini

• La femeile însărcinate, necunoscute cu diabet anterior sarcinii, este 

necesar să se facă o depistare activă a diabetului gestaţional astfel:

 Dacă valorile glicemiei a jeun (bazală) la începutul sarcinii sunt 

normale, se va face screeningul pentru diabet gestaţional

 În săptămânile 24-28 de sarcină se efectuează testul de toleranță 

orală cu 75 de grame glucoză pulbere (TTGO) și măsurarea valorii 

glicemice a jeun, la 1 oră și la 2 ore 

 Diagnosticul pozitiv se stabilește atunci când unul dintre 

următoarele criterii este îndeplinit (oricare dintre ele):

Glicemie a jeun ≥ 92 mg/dl

Glicemie la 1 oră ≥ 180 mg/dl

Glicemie la 2 ore ≥ 153 mg/dl

102
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2. Diabetul gestațional
Recomandări: 

Automonitorizarea glicemiilor pre și postprandiale trebuie 

făcută cu frecvența recomandată de medicul diabetolog

Tratamentul diabetului gestațional este individualizat -

variază de la dietă corectă şi optimizarea stilului de viaţă la 

tratament cu insulină în diferite regimuri terapeutice 

Ajustarea dozelor de insulină în funcţie de valorile obținute la 

automonitorizare este esențială pentru atingerea obiectivelor 

terapeutice 

Recunoașterea semnelor și simptomelor complicațiilor acute 

specifice și aplicarea măsurilor de corecție este obligatorie

102

Ținte glicemice în diabetul gestațional:

Glicemia preprandială ≤ 95 mg/dl și oricare dintre:

Glicemia la 1 oră postprandial ≤ 140 mg/dl sau

Glicemia la 2 ore postprandial ≤ 120 mg/dl.
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Afecţiunile acute (“zilele dificile”)
Afecţiunile acute, în special dacă se asociază cu febră, infecţie sau 

intoleranţă gastointestinală pot produce dezechilibru metabolic.

Sfaturi pentru pacienţi

• Să continue să îşi administreze insulina sau medicaţia

insulinosecretoare, în doze adaptate în funcţie de glicemiile de la

automonitorizare

• Să testeze frecvent glicemia, iar dacă aceasta este > 250 mg/ dl 

este recomandat să efectueze un test de urină pentru a detecta

prezenţa corpilor cetonici (mai ales la diabetul tip 1)

• Să prevină deshidratarea (prin consum de lichide)

• Să prevină formarea corpilor cetonici care pot apărea prin 

înfometare (trebuie consumaţi hidraţi de carbon sub orice formă).

Dacă hrana solidă nu este tolerată, se pot consuma hidraţi de

carbon din sucuri sau supe.
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Intervenţiile chirurgicale

• Când sunt supuşi unei interventii chirurgicale pacienţii 

cu diabet pot prezenta un risc suplimentar de 

complicaţii intra şi postoperatorii.

• Acestea pot fi însă prevenite prin măsuri corecte.

Cel mai mare risc îl au:

– pacienţii dezechilibraţi pe perioade lungi de timp

– pacienţii cu diabet instabil

– pacienţii cu complicaţii avansate.
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Intervenţiile chirurgicale

Sfaturi pentru pacienţi

Să discute cu medicul diabetolog înainte sau 

imediat după ce a fost programat pentru o intervenţie 

chirurgicală, pentru a evalua şi îmbunătăţi echilibrul 

glicemic când este cazul.

Să nu uite să precizeze echipei anestezico-

chirurgicale faptul că are diabet! Vor putea lua 

precauţii suplimentare înainte, în timpul şi după 

intervenţia chirurgicală, astfel încât riscul de

complicaţii să fie redus la minim!
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Concluzii

• Complicațiile acute ale diabetului sunt reprezentate de 

episoadele de hipo- și hiperglicemie

• Hipoglicemia (scăderea glicemiei sub 70 mg/dl) poate să 

apară la pacienţii în tratament cu insulină sau cu sulfonilureice

• Modul în care se manifestă hipoglicemia se poate modifica pe 

parcursul evoluţiei diabetului zaharat

• Cetoacidoza și coma sunt situații de hiperglicemie severă și 

reprezintă urgențe medicale

• Complicațiile cronice sunt retinopatia, neuropatia și arteriopatia 

diabetică

• Piciorul diabetic este o combinaţie a mai multor complicaţii 

(neuropatie, arteriopatie, deformări) care cresc riscul de apariţie 

a ulceraţiilor, de multe ori asociate cu infecţii



Vă mulțumim!

cu sprijinul 


