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evoia de multidisciplinaritate în
managementul pacientului diabetic
hipertensiv
The need for multidisciplinarity in the management of the diabetic hypertensive patient
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Noțiunea de multidisciplinaritate nu presupune în
mod automat nevoia stringentă ca în abordarea unui pacient cu diabet sau cu boală cardiovasculară să se afle în
același cabinet mai mulți medici sau biochimiști/biologi
pentru a lua o decizie terapeutică (1). Asemenea cazuri
există în momentul în care un pacient diabetic ajunge
într-un serviciu cardiologic de urgență, la care se constată nevoia unei intervenții rapide, impusă de o imagine
tomografică sau de altă natură, sau un pacient are asociată o tulburare importantă de coagulare. Asemenea
situații sunt rare, astfel încât ele fac obiectul unor discuții
în cadrul unor congrese sau conferințe unde se prezintă
un astfel de caz de excepție. De multe ori, părerile sunt
împărțite, iar decizia finală trebuie luată de fiecare medic
în parte în funcție de particularitățile cazului.
Un alt exemplu de multidisciplinaritate este acela în
care un diabetolog consultă o revistă de cardiologie sau,
invers, un cardiolog consultă o revistă de diabet sau de
biologie celulară sau de genetică.
Dacă ne referim la ideea că diabetul este o boală cardiovasculară, trebuie să ținem cont de faptul că, prin
complicațiile sale, se poate vorbi nu numai de cardio-diabetologie, dar și de neuro-diabetologie, oftalmo-diabetologie și alte specialităţi, redate în figura 1. În multe din
acestea, vasele de sânge sunt cele afectate și, prin intermediul lor, suferă organul irigat de acestea (indiferent că
este vorba de creier, rinichi, ficat sau altele).
Relația între hipertensiunea arterială și diabet este
cunoscută de multă vreme (2). Într-o analiză sumară pe
care am făcut-o cu ani în urmă, preluând datele scrise în
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foile de evidență ale pacienților diabetici, prezența hipertensiunii la pacienții nou-descoperiți era de cca. 80%,
diagnosticul fiind pus anterior de către medicul de familie. Aplicând o metodologie standard de determinare a
tensiunii arteriale, procentul a scăzut la cca. 60% dintre
cazuri, procent pe care l-am găsit menționat adesea în
mai multe studii (3,4,5).
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FIGURA 1. Multiplele complicaţii ale diabetului pot da naştere unor
asocieri cu diverse specialităţi medicale

Mi-am pus adesea întrebarea unde se intersectează
cele două tulburări sistemice, cea a reglării metabolismului energetic, controlată, în cea mai mare măsură, de
celula b-pancreatică, și cea hemo-dinamică, controlată,
în cea mai mare măsură, de centrii hipotalamici.
Pentru a înțelege mai bine această relație, recursul la
istorie pare a fi soluția optimă. Aceasta dă câștig de cauză hipertensiunii arteriale, dacă ne referim la cele mai
vechi scrieri medicale din China antică. În urmă cu 2.600
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ani (cca 400 î.Hr.), „Împăratul Galben“ a lăsat în urma sa
tratatul clasic de medicină „Huang Di Nei Jing Su Wen“,
în care menționează importanţa deosebită a studiului
pulsurilor. Ceva mai târziu, în lucrarea intitulată „Cartea
pulsurilor”, sunt descrise 18 caracteristici ale pulsului luat
la nivelul arterei radiale, pe o distanţă de cca. 3 cm. Dintre acestea, „pulsul dur” și „pulsul moale” pot fi sugestive
pentru o presiune arterială scăzută sau crescută.
Dacă revenim în epoca premodernă, S. Hales (16771761) determina presiunea arterială folosind un manometru cu apă atașat unui cateter introdus în carotida unui
cal. În 1828, fiziologul francez J. Poiseuille (1797-1869)
măsura presiunea arterială cu ajutorul unui manometru
cu mercur, iar în 1847, K. Ludwig (1816-1895) înregistra
presiunea arterială pe un chimograf. În fine, în 1896, italianul S. Riva Rocci (1863-1936) construiește celebrul
sfigmograf, fiind oarecum strămoșul tensiometrelor actuale. În 1905 N.S. Korotkov preconizează măsurarea tensiunii arteriale prin metoda audiometrică, aplicând stetoscopul pe artera brahială, folosit până în zilele noastre,
înainte de apariția tensiometrelor cu afișaj electronic.
Istoria modernă a diabetului, cea biochimică, debutează în 1815, când Eugène Chevreul (17861889) constată că substanța dulce din urina
pacienților diabetici este identică cu zahărul din
struguri. Apollinaire Bouchardat (1809-1866),
aflat în competiție cu Claude Bernard (18131878), dezvoltă progresiv metode de determinare a glucozei în sânge și urină și stabilesc valorile
normale ale glicemiei precum și ale pragului renal pentru glucoză. Cel mai important pas în
înțelegerea diabetului a fost făcut de marele clinician francez Etienne Lancereaux (1829-1910)
care, în 1877, pe baza observației clinice atente și
a confruntărilor anatomo-patologice necroptice,
stabilește pentru prima dată relația dintre diabet
și pancreas, descriind în același timp cele două
forme majore de diabet : „diabetul pancreatic” –
denumit și „diabet slab” – care apare la vârste
tinere și are o evoluție rapida către deces și „diabetul gras” – denumit și „diabet constituțional”
– care este asociat cu obezitate și apare la vârste
mai înaintate, având o evoluție benigna, „indefinita”. Aceste doua forme sunt cele denumite în
prezent tipul 1 de diabet și tipul 2 de diabet (6,7).
Târziu, în 1893, anatomistul Eduard Laguesse (1861-1927) redescoperă teza de doctorat a
anatomistului german Paul Langerhans (18471888), care descria în pancreas existenţa unor
aglomerări celulare, pe care Laguesse le-a de-
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numit „Insulele Langerhans”, presupunând ca ele pot fi
sediul secreției unei substanțe antidiabetice. În acest
sens, un alt mare fiziolog francez, Emmanuelle Hedon
(1863-1933), demonstrează prin circulație încrucișată că
trecerea sângelui unui câine normal prin corpul unui câine diabetic scade glicemia acestuia din urmă. Primul lanț
de evenimente s-a încheiat cu descoperirea insulinei, între 1916 și 1921, cu opt luni înaintea primei lucrări publicate de canadieni. Spun că primul lanț s-a încheiat deoarece, până în prezent, adică la 100 de ani de la descoperirea insulinei, nu s-a mai descoperit ceva fundamental în tratarea diabetului, vindecarea lui dovedindu-se
a fi imposibilă. Următorul lanț va fi cel al identificării cauzei primare a diabetului, adică a primelor manifestări –
încă reversibile – ale acestui mare sindrom. Prin aceasta,
s-ar putea găsi metode eficiente de prevenție, bazate pe
o motivație concretă capabilă să fie respectată de cei
predispuși la a dezvolta un diabet (6).
Între diabet și hipertensiune există multe asemănări.
Vorbim de diabet și prediabet, dar și de hipertensiune și
un stadiu prehipertensiv. Totuși, trebuie să menționăm că
diabetul pare a avea mai multe criterii obiective de identificare a stadiului de prediabet. De exemplu, în afară de
nivelul glicemiei în cursul unui test oral de încărcare cu
glucoză (75 g) sau de scorul de risc genetic (ambele
având un echivalent în testul la efort sau scorul de risc
pentru hipertensiune), pentru diabet avem în plus nivelul
crescut al proinsulinei, care poate fi cel mai bun indicator
al predispoziției la diabet sau al stadiului denumit prediabet.
Dacă pentru diabet glucoza plasmatică recoltată à
jeun, în condiții de post de cel puțin 8 ore, evitarea cafelei
și a tutunului, este suficientă, pentru determinarea tensiunii arteriale corecte condițiile sunt mult mai numeroase:
pacientul să stea pe un scaun, cu mâna sprijinită pe spătarul acestuia, la nivelul inimii; reținerea de la nicotină și
cofeină înainte cu 30 de minute; măsurarea să înceapă
după 5 minute de repaus; dimensiunea manșetei să asigure încercuirea brațului pe o porțiune de cel puțin 80%;
măsurarea trebuie să fie făcută cu un manometru cu
mercur, în prezent cu un manometru cu afișaj validat; determinarea corectă a presiunii arteriale sistolice și diastolice; efectuarea a 2-3 citiri la 2-3 minute; dacă primele
măsurători diferă cu mai mult de 5 mmHg, se va face o
nouă citire. Nu știm câți dintre pacienții care vin la diabetolog cu diagnosticul de hipertensiune de la medicii de
familie au, într-adevăr, tensiunea măsurată cu respectarea tuturor condițiilor menționate. Această situație ar putea explica procentul de 80% de pacienți cu diabet noudescoperit care, întrebați dacă au hipertensiune, răspund

Revista Medicală Română – Volumul lXVI, Supliment 2, An 2019

pozitiv. Acesta e motivul pentru care aş propune sa fie
întrebat pacientul cine a dat diagnosticul de hipertensiune: medicul de familie sau medicul cardiolog.
Din compararea valorilor tensiunii arteriale rezultate
din studiile SEPHAR 1 și 2 cu valorile din studiul PREDATORR (care a vizat depistarea diabetului zaharat și care,
printre determinările efectuate, a vizat și tensiunea arterială), rezultă că acestea sunt superpozabile.
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Din asocierea diabetului cu diferitele specialități (așa
cum sunt menționate în Fig. 1), rezultă, în mod evident,
interdisciplinaritatea. Conducătorul echipei care se formează (dacă, într-adevăr, aceasta se formează) va fi primul care va lua inițiativa. Nu știu dacă după apariția
acestui articol vor apărea mai mulți amatori pentru o asemenea sarcină dificilă.
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