
Să înțelegem cât mai simplu 
diabetul zaharat tip II

IMPORTANT!

Acest e-book s-a născut din dorința de a vă ajuta să înțelegeți cât mai simplu ce înseamnă un diagnostic de diabet zaharat tip 2. 
În urma consulturilor de diabet realizate de-a lungul timpului, am constatat că foarte multă lume nuîși înțelege pe deplin boala: nu
înțelege evoluția acestei afecțiuni, nu înțelege care este terapia în diabetul zaharat tip 2 și nu înțelege că, de fapt, diabetul zaharat tip 2
este o boală de nutriție, adică ALIMENTAȚIA este esențială. Exact cum explic și în cadrul consulturilor, dacă NU suntem atenți la ceea ce
mâncăm și ne axăm doar pe terapia diabetului, NU vom obține rezultatul scontat, adică controlul glicemic. 

Doresc să precizez din capul locului și să subliniez, că acest e-book nu este o lucrare științifică, nici nu se dorește a fi. Este scrisă astfel
încât să poată fi parcursă ușor și, mai ales, este scrisă strict după experiența mea, fără a fi inspirată din altă parte, astfel încât nu există
nici o bibliografie. 

Acest ghid este structurat pentru a ajuta și a răspunde, măcar parțial, la întrebări care îmi sunt adresate în cabinet în mod frecvent. Ghidul
de față are rolul de a orienta persoana care suferă de diabet în această afecțiune, care poate fi ușor ținută sub control atunci când știm
exact ce este și, mai ales, cum să o controlăm prin modificarea stilului de viață și terapie.

În acest e-book doresc să scriu doar despre diabetul zaharat tip 2 și nu doresc să fac referire la alte forme de diabet.

Dar să începem cu începutul.

DR. OANA POP

MEDIC SPECIALIST DIABET ZAHARAT, 

NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE





CE ESTE DIABETUL ZAHARAT TIP 2?

Diabetul zaharat tip 2 reprezintă o boală metabolică de nutriție, cronică și
netransmisibilă. 

Fiind o boală metabolică de nutriție, cauza principală în cazul diabetului zaharat tip 2
 o reprezintă rezistența la insulină. De cele mai multe ori o persoană care suferă de
diabet zaharat tip 2 prezintă și suprapondere sau/și obezitate.

Cu alte cuvinte, orice persoană care devine supraponderală, atunci când IMC-ul
(indicele de masă corporală) este mai mare sau egal cu 25 kg/m2, are șanse foarte
mari de a dezvolta în câțiva ani prediabet sau diabet zaharat tip 2.

Dar atenție, acest aspect NU înseamnă că orice persoană supraponderală/obeză va
dezvolta în timp prediabet și/sau diabet zaharat tip 2.



CE ESTE DIABETUL ZAHARAT TIP 2?

Am să încerc să explic acest mecanism cât mai simplu.

Insulina este un hormon, secretat de celulele Beta ale insulelor Langerhans din
pancreas, cu rol principal de a scădea glicemia prin introducerea glucozei în celulă,
țesut ș.a.m.d.

Cu alte cuvinte, principalul rol al insulinei este de a scădea “zahărul” din sânge. Atunci
când avem rezistență la insulină, pancreasul secretă insulina însă corpul nu va reuși să
o utilizeze cum trebuie, adica insulina nu va introduce în celulă glucoza, care va
rămâne în sânge. 

Astfel, glicemia crescută:
- poate duce la prediabet / diabet zaharat tip 2; 
- se formează țesut adipos la nivel abdominal – obezitate de tip central; 
- apare și ficatul gras – Steatoza Hepatică.

Dar ce înseamnă totuși rezistența la insulină?



CE ESTE DIABETUL ZAHARAT TIP 2?

Principalul factor este reprezentat de stilul alimentar al unei persoane. De exemplu,
glucidele simple – ex. cartofi cu pâine, orez în exces, paste și dulciuri în exces –
stimulează în timp secreția crescută de insulină, care nu va mai fi utilizată corect. Acest
aspect va duce la o rezistență la insulină tot mai mare cu creștere ponderală și risc
foarte crescut de a dezvolta prediabetul. Pancreasul va stimula o cantitate tot mai mare
de insulină, la care organismul nu va răspunde, indiferent de cât de mare este secreția,
astfel încât acest aspect este cel care duce într-un final la rezistență la insulină.

De ce apare rezistența la insulină?



CE ÎNȚELEGEM PRIN PREDIABET?

Prediabetul reprezintă acea stare în care glicemiile nu sunt nici în parametrii normali,
dar nici în parametrii patologici. Cu alte cuvinte, nuavem “zahărul” normal în sânge, dar
nici nu este suficient de crescut pentru a fi considerat un diabet zaharat tip 2. Medicul
diabetolog va cere să se realizeze din sânge o analiză – HbA1C - hemoglobina
glicozilată, care ne va indica unde ne situăm.

Valoarea de prediabet a HbA1C este între 5.7%-6.4%. Există situații în care și în
această perioadă poate fi necesară o terapie specifică diabetului și există situații în
care există deja și o complicație a diabetului, chiar dacă nu avem încă un diagnostic
clar de diabet.

Dar toate aceste situații, le diagnostichează medicul diabetolog. Recomand a se lua
legătura cu medicul diabetolog dacă ne aflăm în acest punct.



CÂND ESTE DIAGNOSTICAT

DIABETUL ZAHARAT?

Diagnosticarea diabetului zaharat se realizează strict de
către medicul cu specializare în diabet zaharat, nutriție și
boli metabolice.

În mod clasic diabetul se diagnostichează când avem 2-3
glicemii a jeun (pe stomacul gol dimineața, la trezire)
peste 123 mg/dl sau /și o glicemie întâmplătoare peste
200 mg/dl (în orice moment al zilei, indiferent dacă am
mâncat sau nu). 

Din punct de vedere al HbA1C, diabetul se
diagnostichează când aceasta este peste valoarea de
6.5%. Dar, totuși, să nu uităm că uneori diabetul zaharat
este diagnosticat de către medicul diabetolog și când
HbA1C este sub 6.5%.



CE ATITUDINE TREBUIE SĂ ADOPTĂM

CÂND SUNTEM DIAGNOSTICAȚI CU

PREDIABET/DIABET ZAHARAT TIP 2?

În primul rând trebuie subliniat că diabetul zaharat reprezintă o boală evolutivă, cu alte
cuvinte “tace și face”.

Niciodată, dacă avem o HbA1C de prediabet/diabet zaharat NU așteptăm. Diabetul
zaharat NU se vindecă, dacă nu luăm nici o atitudine și nu mergem la medic. Nu trece
de la sine ci, din contra, evoluează și, de cele mai multe ori, evoluează spre complicații
secundare unui diabet zaharat nediagnosticat și netratat.

O altă greșeală, frecvent întâlnită, este în cazul persoanelor care merg la medicul
diabetolog, sunt diagnosticate, primesc terapie și toate informațiile, dar renunță la a
mai merge la consulturi, pentru simplul motiv că nu prezintă nici un fel de simptom. 
Atenție, consultul la medic este absolut NECESAR atunci când dorim să trăim cu
boala, astfel încât să ne și simțim bine.



PREZINTĂ DIABETUL

ZAHARAT SIMPTOME?

Senzație de gură uscată și ca atare consumă foarte multa apă = polidipsie;
Foame excesivă = polifagie;
Urinare excesivă = poliurie;
Senzație de oboseală marcată – fatigabilitate
Scădere ponderală – în anumite situații – de exemplu în cazul unui diabet vechi,
unele persoane pot prezenta o scădere ponderală marcată, fără a urma nici o dietă
de scădere ponderală sau a face ceva în acest sens. Acest aspect poate
reprezenta un semnal de alarmă, că ceva NU este în parametrii normali.

De cele mai multe ori, diabetul zaharat trece neobservat, tocmai datorită faptului că nu
prezintă întotdeauna simptome și este diagnosticat la un control de rutină, atunci când
glicemia a jeun este deja mărită mult peste normal. 

Totuși, unele persoane pot prezenta drept simptome:



CARE SUNT COMPLICAȚIILE

DIABETULUI ZAHARAT?

Diabetul zaharat este o boală evolutivă care poate
duce spre complicații. De cele mai multe ori, încă de
la diagnosticare, poate exista o complicație, și anume
NEUROPATIA DIABETICĂ. 

De ce? Pentru că un diabet zaharat tip 2, de cele mai
multe ori când este diagnosticat, are în spate o
evoluție de câțiva ani, astfel încât în această perioadă
se poate să se fi instalat deja această complicație.



CARE SUNT COMPLICAȚIILE

DIABETULUI ZAHARAT?

Neuropatia diabetică – afectează fibrele nervoase senzitive și motorii, astfel încât
se pierde sensibilitatea tactilă, termică și/sau dureroasă și percepția vibratorie. Un
exemplu concludent, poate fi persoana care își taie unghiile, dar nu simte că a tăiat
și din țesutul care nu ar trebui, astfel încât se formează o rană. Această rană, dacă
diabetul zaharat nueste ținut bine sub control, reprezintă un mediu propice pentru a
se dezvolta infecții, datorită “zahărului” crescut, aspect care poate duce la Picior
Diabetic – amputație (se realizează în cazurile netratate, atât din punct de vedere
al diabetului în general și țintit al glicemiei ). Asta nuînseamnă că boala va evolua
neapărat în acest sens, este pur și simplu o situație care poate surveni.

Retinopatia diabetică – este o complicație a unui diabet netratat sau neținut sub
control în mod corespunzător. Este o afecțiune localizată la nivelul ochilor și, în
stadiile sale cele mai avansate, poate duce la orbire. 

Boala cronică de rinichi - Nefropatia diabetică - reprezintă o altă afecțiune
specifică care poate afecta rinichii și care poate evolua până la dializă.

Complicațiile specifice diabetului zaharat sunt, după cum urmează:



CARE SUNT COMPLICAȚIILE

DIABETULUI ZAHARAT?

Afectare cardiacă - aceasta poate evolua mult mai galopant și nespecific, atunci
când nu există un control glicemic corespunzător al diabetului zaharat sau când
acesta este neglijat;

Afectare neurologică - atac vascular cerebral.

Alte complicații nespecifice, dar care pot surveni:

În concluzie, complicațiile sunt multiple, dar pot fi prevenite cu un control corect al
diabetului zaharat și respectarea recomandărilor, respectiv a consulturilor
interdisciplinare.



CARE SUNT ANALIZELE/CONSULTURILE PE CARE

TREBUIE SĂ LE REALIZEZE PERSOANA CARE

SUFERĂ DE PREDIABET/DIABET ZAHARAT TIP 2?

Analize uzuale + HbA1C – la indicația medicului curant diabetolog. Tot acesta
poate să ceară și alte analize specifice, după cum consideră, în funcție de controlul
valorilor glicemice, evoluția acestuia, complicații etc;
Consult neurologic – medicul curant diabetolog, recomandă o dată pe an un
consult neurologic, dar medicul neurolog este cel care decide cât de des va merge
pacientul la controale.
Consult oftalmologic – medicul curant diabetolog, recomandă anul consultul
oftalmologic, dar medicul oftalmolog decide câte controale va realiza pacientul pe
an;
Consult cardiologic – medicul diabetolog recomandă, dar medicul cardiolog decide
frecvența controalelor pe an;
Consult nefrologic – medicul diabetolog recomandă, dar medicul nefrolog decide
frecvența controalelor pe an.

O persoană care suferă de diabet trebuie să realizeze următoarele, în funcție de
decizia medicului curant diabetolog și a medicilor care îl au în evidență pentru alte
afecțiuni, după cum urmează:

Pot exista și alte consulturi interdisciplinare în funcție de evoluția stării de sănătate a
persoanei care suferă de diabet.





CARE ESTE TERAPIA SPECIFICĂ?

Se impune monitorizarea glucidelor (carbohidraților/hidraților de carbon ) pentru a
nu se depăși cantitatea zilnică recomandată;
Se recomandă mișcare și mersul pe jos, timp de 30 minute în ritm alert ( în funcție
de posibilitate - atenționare la cardiaci, care trebuie să primească avizul din partea
medicului curant cardiolog). Dacă se dorește începerea unei alte forme de mișcare
se va discuta cu medicul.
Igiena somnului – odihna este foarte important: minim 6 ore, maxim 9 ore și nu de
la ora 12/1 am până la ora 10 am /12 pm. Somnul ideal începe cu ora 22 pm. 

Este indicată de către medicul curant diabetolog. Doar el decide schema
terapeutică și doar el poate impune modificarea unui medicament din schema
terapeutică.

Tratarea diabetului zaharat impune modificarea completă a stilului de viață. 

Terapia:

Din păcate, există foarte multe situații când persoana care suferă de diabet decide să
nu mai viziteze medicul curant și să nu mai urmeze nici o terapie. Aceste situații sunt
cele care vor duce galopant la complicații notabile ale diabetului.

Nu doresc să intru în detalii legate de medicamentele care se administrează în diabet,
deoarece acestea se discută cu medicul curant.



CARE ESTE TERAPIA SPECIFICĂ?

Doresc doar să precizez că terapia cu insulină, NU înseamnă o formă mai gravă a
diabetului. Insulina este un medicament ca oricare altul, care poate fi inițiat și, tot la fel
de bine, se poate renunța la el, fără a crea DEPENDENȚĂ – cum circulă zvonul.
Trebuie subliniat, că o dată ce se ajunge pe terapia cu insulină, NU suntem în situația
în care diabetul prezintă cea mai mare gravitate și NU mai scăpăm deloc de acest
tratament, dacă se poate urma o terapie cu alte produse. Deciza aparține medicului
curant diabetolog în funcție de analize și starea de sănătate a pacientului.

Gravitatea diabetului zaharat este dată doar de complicațiile diabetului, care uneori pot
pune chiar viața în pericol.

Reamintesc faptul că acest e-book se dorește doar un ajutor pentru persoana care
suferă de diabet și nu numai, nu reprezintă o sursă științifică și nici nu se dorește a fi,
este pur și simplu un ajutor realizat de către subsemnata, în urma experienței proprii
din cabinetul de diabet. Date științifice și explicații științifice, precum și studii există în
tratatele de medicină.


