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Rezumat
Retinopatia diabetică (RD) rămâne în continuare cea mai
importantă cauză de pierdere a vederii la populația de vârstă
activă, iar nivelul hemoglobinei glicate și durata diabetului
zaharat reprezintă factori de risc majori pentru apariția RD.
Această lucrare aduce în discuție metodele de prevenție
primară și secundară a modificărilor specifice de la nivelul
retinei.
Datele din studiile clinice sugerează că un control glicemic
adecvat, mai ales instituit precoce după debutul diabetului
zaharat, este asociat cu reducerea pe termen lung a riscului
de dezvoltare a RD. Acesta trebuie realizat în contextul
controlului multifactorial, mai ales al tensiunii arteriale, dar și
al dislipidemiei. Pentru ceilalți factori de risc modificabili
(obezitate, inflamație, variabilitate glicemică, stres oxidativ
etc.), nu sunt încă date suficiente legate de prevenția primară.

Retinopatia diabetică (RD) este o complicație specifică microvasculară atât a diabetului zaharat tip 1 (DZ1), cât
și a diabetului zaharat tip 2 (DZ2), cu o prevalență corelată cu nivelul controlului glicemic și durata bolii, și care
reprezintă principala cauză de cecitate nou instalată la
adulții cu vârste între 20 şi 74 ani din țările dezvoltate (1).
O analiză a 35 studii (1980-2008) care a inclus 22.896
subiecți cu diabet zaharat (DZ) a indicat faptul că
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Controlul factorilor majori de risc este extrem de important și
pentru prevenția secundară a RD. Controlul intensiv al
glicemiei a fost asociat cu reducerea riscului de progresie a
bolii, mai ales în cazul RD neproliferative ușoare, a cărei
evoluție pare să fie influențată semnificativ și de controlul
tensiunii arteriale și al lipidelor, respectiv tratamentul cu
fenofibrat. În ceea ce privește medicația antihiperglicemiantă,
nu sunt încă date suficiente care să demonstreze un beneficiu
aparte al unui agent sau a unei clase terapeutice.
Prognosticul vizual al pacientului cu diabet zaharat depinde în
mare măsură de colaborarea diabetolog-oftalmolog, de
diagnosticul precoce a modificărilor retiniene, respectiv de
intervențiile terapeutice oculare specifice.
Cuvinte-cheie: diabet zaharat; retinopatie diabetică; factori de
risc; prevenție primară; prevenție secundară

prevalența globală a RD a fost de 34,6% (95%IC: 34,534,8), a RD proliferative (RDP) de 6,96% (6,87-7,04),
respectiv a edemului macular diabetic (EMD) de 6,81%
(6,74-6,89) (2). Aceeași analiză a identificat durata DZ,
nivelul hemoglobinei glicate (HbA1c) și al tensiunii arteriale (TA) ca fiind factori de risc majori pentru RD (2). De
altfel, pe lângă acești factori de risc binecunoscuți, dislipidemia, obezitatea, pubertatea și sarcina s-au dovedit a
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menea, reducerea cu 1% a HbA1c a fost asociată cu reducerea cu 37% (33-41) (p<0,0001) a riscului de complicații
microvasculare (13). În plus, analiza datelor în funcție de
valoarea HbA1c (<6,2%, 6,2-7,4%, ≥7,5%) a relevat faptul
că riscul de apariție sau progresie a RD a crescut în
funcție de acestea, adică RR a fost 1,4 (1,1-1,8) și respectiv
2,5 (2,0-3,2) pentru terţila a doua și a treia, la pacienții
fără RD la înrolare (1). Similar cu DCCT, și pacienții incluși
în UKPDS au fost urmăriți după încheierea studiului și,
deja după un an, diferențele dintre HbA1c au fost nesemnificative (15). Cu toate acestea, după 10 ani s-a observat
o reducere cu 24% a riscului de complicații microvasculare în grupul tratat intensiv cu sulfonilureice-insulină
comparativ cu grupul tratat convențional (RR: 0,76
(0,64-0,89); p=0,001) (15). Așadar, UKPDS și studiul de
follow-up au demonstrat faptul că un control glicemic
strict se asociază cu reducerea riscului de complicații microvasculare la pacienții cu DZ2 nou depistat, inclusiv pe
termen mai lung. Studiul Kumamoto a dovedit în mod
similar pe un număr de 110 pacienți cu DZ2 din Japonia
că un control glicemic strict obținut cu insulinoterapie în
regim intensiv a redus riscul de RD la pacienții fără
complicații microvasculare la înrolare: după 6 ani, procentul cumulativ al RD a fost de 7,7% vs. 32,0%
(p = 0,039), în grupul intensiv vs. grupul tratat
convențional (16). Mai mult, studiul Kumamoto a
indicat faptul că prevenirea apariției și progresiei
complicațiilor microvasculare s-a observat la valoarea HbA1c < 6,5%, a glicemiei bazale de < 110
mg/dl și postprandiale < 180 mg/dl (16).
Așadar, cele trei studii au sugerat ideea că un
control glicemic strict poate preveni complicațiile
microvasculare, ceea ce a și influențat semnificativ practica clinică. Studiile următoare au fost
concepute pentru a evalua efectele controlului
glicemic riguros asupra complicațiilor macrovasculare, dar le-au urmărit și pe cele microvasculare. Studiul Action to Control Cardiovascular Risk
in Diabetes (ACCORD) a randomizat 10.251
pacienți cu DZ2 (durata mediană a DZ2: 10 ani) și
au fost tratați intensiv (ținta HbA1c<6%) vs standard (ținta HbA1c 7,0-7,9%), iar după 3,5 ani s-a
observat că terapia intensivă nu a redus riscul de
complicații microvasculare avansate (dializă sau
transplantat renal, creatinină serică crescută, sau
fotocoagulare retininană sau vitrectomie) (hazard
ratio (HR): 1,00 (0,88-1,14); p=1,00) (17, 18). De
asemenea, analiza separată a datelor a 2.856
participanți la studiu care au avut evaluări oftalmologice la înrolare și anul 4 (studiul ACCORD
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contribui, de asemenea, semnificativ la apariția/progresia RD (3). În ultimii ani s-a observat o tendință de scădere a incidenței și progresiei RD, mai ales a RD severe,
care poate duce la pierderea vederii, cel puțin în țările
dezvoltate, probabil asociată unui mai bun control al factorilor de risc, dar și accesului la programe de screening
(3-5). Cu toate acestea, trebuie ținut cont de faptul că
prevalența DZ per se este mare (425 milioane adulți –
20-79 ani – în 2017, conform datelor Federației Internaționale de Diabet) și estimată a crește în următorii ani (la
629 milioane până în 2045), așa încât numărul absolut
al pacienților cu DZ și RD rămâne semnificativ (6).
De aceea, metodele și strategiile eficiente de prevenție
a RD continuă să prezinte un interes special pentru
pacienți și echipele de îngrijire. În ceea ce urmează vom
aborda distinct metodele de prevenție primară și secundară a RD.
Prevenția primară a RD vizează în primul rând o abordare coerentă în ceea ce privește screeningul și diagnosticul precoce al RD, precum și controlul precoce și eficient al factorilor de risc modificabili.
Dintre aceștia, hiperglicemia are un rol critic, iar controlul acesteia s-a dovedit a aduce beneficii în ceea ce
privește RD în ambele tipuri de DZ, conform celor două
studii reper: Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT)/Epidemiology of Diabetes Interventions and
Complications (EDIC) pentru DZ1, respectiv United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) pentru DZ2
(7). Studiul DCCT a inclus 1441 pacienți cu DZ1 monitorizați
timp de 6,5 ani și a demonstrat faptul că insulinoterapia
intensivă a redus riscul de RD cu 76% (62-85) (p≤0,002),
iar incidența cumulativă a RD a depins de nivelele HbA1c,
indiferent de brațul de randomizare (8,9). Pacienții au
fost ulterior urmăriți în studiul EDIC și toți au urmat regimuri de insulinoterapie intensive, astfel încât diferențele
dintre nivelele HbA1c s-au atenuat în timp, devenind similare la ~7 ani după încheierea DCCT (10). În ciuda
acestui fapt, la 15-18 ani post randomizare reducerea riscului relativ (RR) pentru progresia RD a fost de 46% (3654) (p<0,0001) în brațul inițial tratat intensiv, fiind de
30% (p=0,021) la cei fără RD la înrolare (10). Astfel, EDIC
a dovedit beneficii persistente ale unui control glicemic
mai riguros.
Studiul UKPDS a evaluat efectul unui control glicemic strict asupra complicațiilor microvasculare și a inclus
5.102 pacienți cu DZ2 nou depistat (11). După 10 ani de la
randomizare, HbA1c a fost 7,0% în grupul tratat intensiv și
respectiv 7,9% în grupul tratat convențional, iar această
diferență s-a însoțit de o reducere cu 25% (7-40)
(p=0,009) a complicațiilor microvaculare (12). De ase-
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Eye) a arătat că terapia intensivă nu a prevenit
apariția RD la cei fără RD la înrolare (odds ratio
(OR): 0,78 (0,50-1,21); p=0,27) (19). Pacienții din
studiul ACCORD Eye au fost re-examinați și la 4
ani după încheierea studiului ACCORD (ACCORD
Follow-On – ACCORDION – Eye Study) și s-a
observat că RD a progresat la 5,8% pacienți din
grupul tratat intensiv vs. 12,7% din grupul standard (OR: 0,42 (0,28-0,63); p<0,0001) (20). Important, analiza pe subgrupuri a relevat beneficii
ale terapiei intensive și la pacienții fără RD la înrolare, la 8 ani după inițierea studiului (OR: 0,42 –
0,24-0,75) (20).
Studiul Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified-release
Controlled Evaluation (ADVANCE) a randomizat
11.140 pacienți cu DZ2 (durata ~8 ani) la terapie
intensivă (ținta HbA1c <6,5%) cu gliclazide-MR
sau îngrijire standard timp de 5 ani și a demonstrat o reducere a incidenței complicațiilor microvasculare (HR: 0,86 (0,77-0,9); p: 0,01), dar
acestea au fost datorate reducerii incidenței nefropatiei diabetice (ND), fără efecte semnificative
asupra RD (21). Similar, studiul Veteran Affairs
Diabetes Trial (VADT) care a inclus 1.791 pacienți
cu DZ2 (durata medie: 11,5 ani) tratați intensiv sau
standard și urmăriți 5,6 ani nu a identificat
diferențe semnificative în ceea ce privește apariția
RD (42,2% vs. 48,9%, p = 0,27) între cele două brațe
(22). În fine, studiul Outcome Reduction with an Initial
Glargine Intervention (ORIGIN) a randomizat 12.537
subiecți cu DZ2 sau prediabet la terapie intensivă cu insulină glargin (țintă: glicemia bazală ≤95 mg/dl) sau
standard și după 6,2 ani s-a constatat că nu au fost
diferențe semnificative între cele două brațe în ce privește
complicațiile microvasculare per total (HR: 0,97 (0,901,05); p=0,43), însă pacienții cu HbA1c ≥6,4% la înrolare
au prezentat o reducere a incidenței obiectivului compus
din ND și RD (HR: 0,90 (0,81-0,99)) vs HbA1c >6,4%
(23,24).
Așadar, aceste studii nu au putut dovedi în mod clar
beneficiile controlului glicemic intensiv asupra prevenției
primare a RD, posibil și din cauza duratei relativ scurte a
studiilor, însă o perioadă mai lungă de urmărire a permis
demonstrarea acestor efecte relativ la prevenția primară
a RD. În orice caz, controlul strict al glicemiei nu a prevenit complet apariția RD, probabil și pentru că alți factori
au un rol important în prevenția RD. Acest aspect a fost
demonstrat de studiul Steno-2 study, care a randomizat
160 pacienți cu DZ2 și albuminurie pentru a primi terapie
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intensivă multifactorială (ținte: HbA1c < 6,5%, colesterol
total < 175 mg/dl, trigliceride < 150 mg/dl, TA < 130/80
mmHg) sau îngrijire standard (25). După 7,8 ani de urmărire, pacienții tratați intensiv au prezentat o reducere
semnificativă a riscului de apariție/progresie a RD (RR:
0,42 (0,21-0,86); p = 0,02), beneficii care au fost
menținute și pe o perioadă suplimentară de monitorizare
(la 13,3 ani: RR: 0,57 (0,37-0,88); p = 0,01) (25).
Efectele controlului TA au fost urmărite și în alte studii, inclusiv UKPDS, care a demonstrat o reducere semnificativă a incidenţei RD cu un control strict al TA (RR: 1,5
(1,2-2,6) pentru TA sistolică (TAs) 125-139 mmHg și 2,8
(2,2-3,5) pentru TAs ≥140 mmHg vs. <120 mmHg,
p<0,0001) (26). În schimb, studiile ACCORD și ADVANCE nu au dovedit beneficii suplimentare în ce pri-vește
progresia RD cu un control intensiv al TA (20,27).
Controlul lipidic pare să aibă un efect aditiv asupra riscului de progresie al RD, dar nu in-fluențează semnificativ apariția acesteia. Studiul ACCORD Eye a indicat faptul
că sub tratament cu fenofibrat (asociat la simvastatină)
riscul de progresie cu ≥ 1-4 trepte de severitate pe scala
ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study)
la pacienții fără RD la înrolare nu a fost modificat semnificativ vs. placebo (OR: 0,6 (0,63-1,16), p=0,32 pentru ≥1
treaptă; 1,14 (0,74-1,77), p=0,55 pentru ≥2 trepte; 1,12
(0,61-2,03), p=0,72 pentru ≥3 trepte; respectiv 0,88
(0,35-2,20), p=0,78 pentru progresia cu ≥4 trepte) (19).
Date similare s-au observat în studiul Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD), care a
randomizat 9.795 pacienți cu DZ2 (28). În substudiul
FIELD oftalmologic, tratamentul cu fenofibrat 200 mg/zi
nu a fost asociat cu atingerea obiectivului primar (progresia ≥ 2 trepte a RD) comparativ cu placebo, la pacienții
fără RD (9,6% vs. 12,3%, p=0,19) (28).
În concluzie, în ceea ce privește prevenția primară a
RD, controlul glicemic adecvat, mai ales precoce în
evoluția naturală a bolii, are un rol critic în reducerea pe
termen lung a riscului de apariție a RD, alături de controlul strict al TA. Pentru ceilalți factori de risc modificabili,
tradiționali sau nu (de exemplu obezitate, inflamație, variabilitate glicemică, stres oxidativ), nu sunt încă date suficiente legate de prevenția primară a RD (29,30).
Controlul factorilor de risc este extrem de important și
pentru prevenția secundară a RD, așa cum au dovedit
majoritatea studiilor deja menționate.
În DCCT, controlul intensiv al glicemiei a fost asociat
cu reducerea riscului de RD cu 54% (39-66); p≤0,002
la pacienții cu DZ1 și RDNP ușoară-moderată (9). În plus,
EDIC a demonstrat că reducerea riscului a fost mai mare
pe termen lung la pacienții care au prezentat microaneRevista Medicală Română – Volumul lXVi, Supliment 3, An 2019
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CLID (EURODIAB Controlled Trial of Lisinopril in InsulinDependent Diabetes Mellitus) a demonstrat o reducere a
progresiei RD către RDP la pacienții cu DZ1 tratați cu lispinopril [OR: 0,18 (0,04-0,82), p=0,03] (37).
Controlul lipidelor, respectiv tratamentul cu fenofibrat,
are de asemenea un rol mai important în prevenția secundară a RD. În ACCORD Eye, pacienții tratați cu fenofibrat au prezentat o reducere a progresiei RD [OR: 0,60
(0,42-0,86), p=0,0056], mai ales pe seama subgrupului cu RD ușoară (microanevrisme la unul sau ambii ochi,
sau RDNP ușoară la un ochi) [OR: 0,27 (0,12-0,63),
p=0,0009] (19). Similar, substudiul FIELD a demonstrat
că terapia cu fenofibrat a fost asociată cu reducerea progresiei RD cu ≥2 trepte de severitate la pacienții cu RD
preexistentă comparativ cu placebo (3,1 vs. 14,6%,
p=0,004) și în plus, a obiectivului compus din progresia
cu 2 trepte a severității RD, EMD sau terapie LASER sub
tratament cu fenofibrat vs placebo [HR: 0,66 (0,470,94); p=0,022] (28).
Pierderea vederii în cazul pacienților cu DZ și RD se
poate produce prin apariția EMD, a ischemiei maculare, a
hemoragiei vitreene sau a decolării tracționale de retină,
iar metodele terapeutice curente aplicate precoce în tratamentul RD pot preveni în 50% dintre
cazuri pierderea severă a vederii (38).
Tratamentul specific al RD constă în fotocoagulare LASER, injecții intravitreene și vitrectomie
pars plana. Fotocoagularea LASER se aplică în
funcție de gradul afectării retiniene. Panfotocoagularea retiniană (PFC) constă în aplicarea impactelor LASER pe toată suprafața retinei, exceptând zona cuprinsă între arcadele vasculare
temporale, fotocoagularea focală se utilizează în
cazul unui leakage localizat în jurul unui microanevrism, iar fotocoagularea grid se aplică în tratamentul EMD difuz, ambele cu evitarea zonei foveolare avasculare. O recenzie recentă a 5 studii
(4.786 participanți, 9.503 ochi) a arătat că terapia cu LASER reduce cu 50% riscul de scădere
severă a vederii la 12 luni [RR: 0,46 (0,24-0,86)],
reduce progresia RD cu 50% [RR: 0,49 (0,370,64)], precum și riscul de apariție a hemoragiei
vitreene [RR: 0,56 (0,37-0,85)] (39).
Injecțiile intravitreene au rol în scăderea EMD,
respectiv a neovascularizației retiniene, și pot utiliza inhibitori ai factorului vascular endotelial de
creștere (anti-VEGF) sau steroizi (dexametazonă,
fluocinolon acetonid) pentru EMD care implică
fovea și nu a răspuns la terapia LASER. S-a ob-
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vrisme sau RDND ușoară (~55%, p<0,0001) (10). De
asemenea, analiza datelor din UKPDS conform valorilor
HbA1c a indicat faptul că progresia RD a fost semnificativ
mai mare la pacienții cu valori de 6,2%-7,4%, respectiv ≥
7,5% vs < 6,2% [4,1 (3,1-5,6), respectiv 8,1 (6,3-10,5)] la
pacienții cu RD pre-existentă (13). Similar, în cohorta de
prevenție secundară din studiul Kumamoto (durata DZ2
de circa 10,3 ani) procentele cumulative al RD au fost
19,2% vs. 44,0% (p=0,049), în grupul tratat intensiv vs
convențional (16). În plus, și studiul ACCORD Eye a arătat
că un control glicemic intensiv a redus riscul de progresie
a RD la cei cu RD ușoară (microanevrisme la unul sau
ambii ochi, sau RDNP ușoară la un ochi) [OR: 0,30 (0,150,59); p=0,0002], iar în studiul de follow-up, ACCORDION Eye, datele au fost similare, demonstrând asftel efectele pe termen lung ale controlului glicemic strict asupra
progresiei RD [OR: 0,42 (0,24-0,75)] (19,20). Trebuie
menționat totuși că un control glicemic strict poate avea
de asemenea efecte secundare, cum ar fi hipoglicemia și
agravarea RD, posibil din cauza acesteia, mai ales la
pacienții cu control glicemic inadecvat pe termen lung și
cei care prezintă RD mai avansată (RDNP severă sau
RDP) (31).
În ce privește medicația antihiperglicemiantă, nu sunt
încă date suficiente care să demonstreze un beneficiu
aparte al unui agent sau clase terapeutice. Totuși, trebuie
mentionat că analiza suplimentară a datelor UKPDS a
arătat că, după 9 ani, pacienți tratați cu metformin au
prezentat rate mai mici de progresie a RD comparativ cu
grupul tratat convențional (p=0,044), dar aceste diferențe
s-au pierdut după 12 ani, asa încât beneficiul pare să fie
datorat mai degrabă controlului glicemic decât medicației
per se (32). De asemenea, date preclinice și câteva date
clinice au sugerat un potențial beneficiu al terapiei incretinice, datorită efectelor antiinflamatorii, antioxidante și
antiapoptotice, dar sunt necesare date suplimentare, mai
ales studii clinice randomizate (33). Pe de altă parte, tiazolidindionele trebuie utilizate cu atenție din cauza riscului potenţial de retenție hidrică și edem macular, iar întreruperea lor promptă în acest caz pare să fie asociată cu
re-zoluția rapidă a edemului (34).
Controlul eficient al TA are un rol mai important în
prevenția secundară a RD. Studiul UKPDS a arătat că
tratamentul intensiv al TA (ținta: < 150/85 mmHg) a fost
asociat cu reducerea cu 34% (11-50) a riscului de progresie al RD cu deteriorarea RD cu 2 trepte ETDRS
(p=0,0004) (35). Studiul DIRECT a arătat, de asemenea,
o ameliorare (regresia cu 34%) a RD ușoare/moderate
sub tratament cu candesartan [HR:1,34 (1,08-1,68),
p=0,009] la pacienții cu DZ2 (36). Similar, studiul EU-
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servat că terapia combinată anti-VEGF cu steroid
comparativ cu monoterapia anti-VEGF crește
presiunea intraoculară [OR: 8,13 (4,67-14,16)] și
riscul de dezvoltare a cataractei [OR: 7,49 (2,8719,60)] (40). De asemenea, nu s-au demonstrat
beneficii asupra acuității vizuale ale terapiei combinate comparativ cu monoterapia, de aceea decizia modului de administrare a injecțiilor intravitreene trebuie să țină cont de riscurile și efectele
secundare la care este expus pacientul (40).
Vitrectomia este indicată în hemoragii vitreene masive și persistente, vitreoretinopatii proliferative cu decolări tracționale de retină (41). Prognosticul vizual și anatomo-funcțional al
pacienților la care se impune intervenția vitreoretiniană depinde în mare măsură de momentul
operator, vârsta pacientului, gradul afectării retiniene, precum și de controlul glicemic și al factorilor de risc pre- și postoperator. Studiul publicat
în 2017 de Huang și colab, a arătat că pacienții cu
RDP și vârsta între 18 şi 40 ani la care s-a efectuat vitrectomia (grup de studiu) (52 pacienți, 68
ochi, vârsta medie: 33,15±4,92 ani) au prezentat
modificări anatomice retiniene mult mai severe
(proliferări active fibrovasculare și decolare de retină), comparativ cu pacienții cu vârsta >40 ani
(61 pacienți, 77 ochi, vârsta medie: 56,67±7,52
ani) (42). Postoperator, succesul anatomic înregistrat la grupul de studiu fost mai mic (91,2% vs. 100%,

p=0,009), iar recidiva decolării de retină mai mare (13,2%
vs. 1,3%, p=0,006) (42).
Fără a aborda exhaustiv problema, menționăm totuși
că aderența la un program de screening este crucială
pentru strategiile de prevenție primară și mai ales secundară a RD, cu atât mai mult cu cât în fazele incipiente RD
este total asimptomatică. Acesta impune o colaborare
eficientă diabetolog-oftalmolog, dar și educația specifică
a pacienților cu DZ (43). Urmărirea acestora cuprinde
screeningul anual al fundului de ochi pentru diagnosticul
precoce al RD (sau la 1-2 ani, în absența RD la 1-2 controale și în condițiile unui bun control al glicemiilor), iar în
cazul RD, o evaluare oftalmologică mai frecventă, pentru
a observa rata progresiei, precum și detectarea și tratarea din timp a complicațiilor, respectiv a modificărilor cu
risc de pierdere a vederii (43,44). În cazul unui acces limitat la îngrijire terțiară, programele de telemedicină care
utilizează metode validate de fotografiere ale retinei și
interpretare la distanță de către un specialist oftalmolog,
cu îndrumare promptă către consult în cazul unor imagini cu o calitate inacceptabilă sau când sunt detectate
anomalii, pot constitui strategii eficiente de screening
(43-45).
De asemenea, strategiile de prevenție primară și secundară ar trebui să cuprindă și programe de educație
specifică și adaptată pentru pacienți, inclusiv online, care
să îmbunătățească nivelul de cunoaștere și conștentizare,
dar și implicarea activă în managementul DZ și al
complicațiilor sale, inclusiv a RD (46).
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