
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXII, NR. 1, An 2015 79

CINSTE CĂRŢII 15
DIABETES COMPLICATIONS – NEW EXPLANATIONS 
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Cartea aparută la Editura Agir sub redacţia pro-
fesorului Dan Cheţa, şeful Clinicii de diabet, nu-
triţie şi boli metabolice de la Institutul „Prof. Dr. N. 
Paulescu“, este un volum cu un conţinut ştiin ţifi c 
bogat, cu prinzând 29 de capitole.

Autori de prestigiu din România, Franţa, Ger-
ma nia şi Elveţia au contribuit la realizarea unui vo-
lum cu un design elegant şi un înalt nivel ştiinţifi c, 
editat în limba engleză.

Impactul social al diabetului şi al complicaţiilor 
sale este în continuă creştere în societatea contem-
porană. Un nou volum dedicat acestui subiect era 
necesar.

Primul capitol este dedicat studiului Predatorr, 
fe notipurile metabolice în diabet. Rezultatele acestui 
studiu epidemiologic realizat în România sunt co-
men tate la începutul volumului.

Teme de mare actualitate sunt dezvoltate în con-
tinuare, precum conexiunea între HbA1 şi compli-
caţiile diabetului, legătura între obezitate şi diabet, 
infecţiile, accidetul vascular şi ischemia cardiacă la 
pacientul diabetic.

Două teme extreme de importante sunt analizate, 
insufi cienţa renală cronică la pacientul diabetic şi 
rolul dietei ketogenice în asocierea dintre diabet şi 
insufi cienţa renală cronică, oferind rezultatele unui 
studiu recent. Dieta ketogenică pare a fi  o abordare 

utilă la pacientul diabetic cu insufi cienţă renală 
avan sată sau cu sindrom nefrotic, la pacienţi fără 
afec tare gastrointestinală sau fără alte afecţiuni ca-
tabolice, acidoză.

Alte complicaţii frecvente sunt analizate în ca-
pitolele ce urmează, precum afecţiunile oculare 
dia betice, neuropatia diabetică, disfuncţiile erectile, 
ul ceraţiile piciorului.

Impactul diabetului asupra sarcinii, astmului sau 
bolii pulmonare cronice obstructive sunt alte su-
biecte abordate cu un înalt profesionalism din pers-
pectiva ultimelor informaţii din domeniu.

Un subiect special este rolul chirurgiei bariatrice 
în remisia diabetului şi a complicaţiilor acestuia.

Diabetul, obezitatea şi cancerul constituie o aso-
ciere letală. Există multiple date epidemiologice 
care plasează obezitatea şi rezistenţa la insulină 
drept responsabile pentru creşterea incidenţei şi 
evo luţia nefavorabilă a formelor diferite de cancer.

Una din complicaţiile puţin recunoscute sau 
diag nosticate ale diabetului este steatohepatita non-
alcoolică. Prezenţa obezităţii, a rezistenţei la insu-
lină şi a diabetului constituie factori majori asociaţi 
cu înalt risc de progresie a steatohepatitei non-alco-
olice, insufi cienţei hepatice şi a carcinomului he-
pato celular.


