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Rezumat: Neuropatiile sunt o complicaţie obişnuită a diabetului zaharat. Există o serie de teorii care 
explică apariţia neuropatiei diabetice: calea poliol, stresul oxidativ, activarea proteinei C şi teoria 
glicozilării proteinelor; toate acestea determină leziuni microvasculare care afectează vasele mici de 
sânge care irigă nervii periferici şi determină în final disfuncţia acestora. Este evident că există o serie 
de factori care operează, probabil, simultan şi ar părea prea simplist să încercăm să explicăm 
multiplele variante clinice de prezentare şi modificările fiziopatologice din neuropatia diabetică prin 
intermediul unei simple teorii. O serie de studii sugerează că neuropatia diabetică poate să apară şi ca 
urmare a unei susceptibilităţi genetice. Scopul acestui studiu este investigarea influenţei polimorfismului 
I (inserţie)/D (deleţie) al genei enzimei de conversie a angiotensinei în dezvoltarea neuropatiei 
diabetice. Studiul a inclus 86 de pacienţi cu neuropatie diabetică şi 90 de pacienţi fără neuropatie 
diabetică. Pentru analiza polimorfismului ACE I/D s-a folosit reacţia polimerizării în lanţ şi 
polimorfismul fragmentelor de restricţie. S-a observat o frecvenţă semnificativ mai mare a alelei D a 
ACE la pacienţii cu neuropatie diabetică comparativ cu grupul de control format din pacienţi sănătoşi 
unde s-a observat o frecvenţă mai mare a alelei I. Distribuţia genotipului ACE şi frecvenţa alelelor a 
arătat diferenţe între grupul pacienţilor cu neuropatie diabetică şi grupul de control (p<0.05). 
Rezultatele noastre indică faptul că alela I protejează împotriva neuropatiei diabetice. 
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Abstract: Neuropathies are a common complication of diabetes mellitus. There are a few theories to 
explain diabetic neuropathy: the polyol pathway theory, the oxidative stress, protein kinase C activation, 
and the glycosylation end-product theory; all contributes to microvascular injury involving small blood 
vessels that supply nerves and nerve dysfunction. It has become obvious that several pathophysiological 
factors probably operate simultaneously and it may be too simplistic to try to explain the many clinical 
presentations and pathological findings of diabetic neuropathy by a single theory. A lot of studies 
suggest that diabetic neuropathy may involve genetic susceptibility. The aim of this study was to 
investigate the influence of angiotensin-converting enzyme (ACE) gene I (insertion)/D (deletion) 
polymorphism in the development of diabetic neuropathy. The study consists of 23 patients with diabetic 
neuropathy and 20 without diabetic neuropathy. ACE polymorphism was detected by the restriction 
fragment length polymorphism method after a polymerase chain reaction. A significantly higher 
frequency of ACE I allele was observed in the diabetic neuropathy patients compared with the healthy 
control group where there was a higher frequency of ACE D allele. The distribution of ACE genotypes 
and alleles frequency showed differences between the patients with diabetic neuropathy and without this 
complication (p<0.05). Our results indicate that ACE D allele protects against diabetic neuropathy. 
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INTRODUCERE 
Pacienţii cu DZ au un risc crescut de apariţie a 

complicaţiilor microvasculare precum retinopatie diabetică, 
nefropatie diabetică şi polineuropatie diabetică care, dacă nu 
sunt prompt diagnosticate şi tratate pot avea un impact 
devastator asupra calităţii vieţii şi pot determina apariţia unor 
costuri crescute asupra sistemelor de sănătate publică. În plus, 
complicaţiile microvasculare reduc speranţa de viaţă a acestor 
pacienţi.(1) 

Neuropatia este o complicaţie importantă a diabetului 
zaharat tip 1 şi tip 2 şi este observată în procente care variază 
între 30-50% printre participanţii la diverse studii clinice.(1,2) 

Neuropatia diabetică este cea mai frecventă neuropatie 
în ţările industrializate şi este asociată cu o gamă largă de 
manifestări clinice senzitive, motorii şi din partea sistemului 

nervos autonom. Majoritatea pacienţilor cu neuropatie clinică au 
o formă distală, simetrică de neuropatie senzitivo-motorie a 
membrelor inferioare, această formă reprezentând peste 90% din 
neuropatiile pacienţilor cu diabet zaharat. Polineuropatia 
diabetică este un diagnostic de excludere, după ce au fost 
eliminate alte cauze posibile de polineuropatie. Pacienţii acuză 
dureri la nivel distal al extremităţilor, tulburări trofice şi 
autonome.(3) Această afecţiune apare şi ca urmare a leziunilor 
microvasculare care afectează vasa nervorum care furnizează 
nervilor periferici substanţe nutritive şi oxigen. Disfuncţia 
microvasculară apare precoce în diabetul zaharat în paralel cu 
progresia disfuncţiei neuronale care este evidenţiată prin studii 
electrofiziologice de conducere nervoasă. Patologia sistemului 
nervos periferic şi a sistemului microvascular în diabetul zaharat 
sunt strâns intercorelate. Vasele sangvine depind de reglarea 
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nervoasă pentru o funcţionalitate normală, iar integritatea 
neuronală depinde de nutriţia prin capilarele care irigă nervii 
periferici. O bună parte a literaturii medicale consideră 
neuropatia diabetică o complicaţie microvasculară a diabetului 
zaharat sau o boală neurovasculară.(4) 

Prima modificare patologică la nivel microvascular 
este vasoconstricţia. Deşi este clar că hiperglicemia cronică 
(influenţată de factori precum vârsta de debut, vârsta 
pacientului, durata bolii) determină complicaţiile diabetului 
zaharat (5), dezvoltarea propriu-zisă a acestora depinde de 
susceptibilitatea genetică particulară a acelui individ. Unele 
studii au evidenţiat factorii familiali care influenţează 
dezvoltarea complicaţiilor microvasculare.(6) Multe studii 
sugerează că, dezvoltarea neuropatiei diabetice poate să implice 
susceptibilitate genetică. Studiile genetice au propus sistemul 
renină-angiotensină (RAA) ca factor genetic important pentru 
apariţia complicaţiilor diabetului zaharat. 

Enzima de conversie a angiotensinei (ACE) este o 
componentă cheie a sistemului renină-angiotensină-aldosteron 
(RAS): aceasta are rolul de-a converti Angiotensina I în 
Angiotensină II (cu efect vasopresor) şi degradează bradikinina 
(cu efect vasodilatator) şi alte oligopeptide vasoactive. Studii 
recente au arătat că ACE are un rol în diverse procese celulare, 
inclusiv în creşterea celulară şi supravieţuirea ţesuturilor 
nonvasculare.(7) 

 
SCOP 

Unul dintre obiectivele acestui studiu a fost de-a 
investiga frecvenţa polimorfismului I (inserţie)/D (deleţie) a 
enzimei de conversie a angiotensinei în dezvoltarea neuropatiei 
diabetice. Un alt scop al acestui studiu a fost de a investiga 
relaţia dintre polimorfismul genei ACE şi neuropatia diabetică la 
populaţia din zona noastră.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Pacienţi: Am efectuat un studiu caz-control cu 86 de 
pacienţi cu neuropatie diabetică şi 90 de indivizi sănătoşi. Am 
obţinut consimţământ informat de la toţi aceşti pacienţi. 
Pacienţii au fost recrutaţi în intervalul ianuarie-iulie 2011 la 
Centrul Medical Mediab din Târgu Mureş. 

Criterii de includere: Pacienţi cu diabet zaharat tip 1 
şi tip 2 care s-au prezentat pentru consult neurologic şi care au 
fost diagnosticaţi cu polineuropatie senzitivo-motorie prin 
examen clinic şi prin studii de conducere nervoasă.  

Criterii de excludere: Pacienţii diagosticaţi cu alte 
posibile cauze de polineuropatie (disfuncţie tiroidiană, deficit de 
vitamina B12, infecţii cu virusuri hepatice etc.) 

Genotiparea polimorfismului I/D a genei enzimei 
de conversie a angiotensinei: ADN-ul s-a extras din sângele 
venos folosind kitul ZymoBead. Pentru analiza polimorfismului 
ACE I/D s-a folosit reacţia polimerizării în lanţ şi polimorfismul 
fragmentelor de restricţie. PCR a fost efectuată după metoda lui 
Riga B (8) şi colaboratorii din 1992. Secvenţele amorselor 
(primerilor) sens şi antisens au fost: 5’-
CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3’ şi 5’-
TGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3’.  

Produşii PCR au fost vizualizaţi prin electroforeză în 
gel de agaroză. Pentru vizualizare s-a folosit bromura de etidiu 
şi imaginile au fost captate cu ajutorul unui sistem de 
documentare.  

Analiza statistică: Am utilizat analiza unui tabel de 
contingenţă şi testul Fisher pentru a calcula valoarea lui p. O 
valoare a lui p mai mică de 0,05 a fost considerată semnificativă. 
Frecvenţa alelelor a fost estimată prin metoda de numărare a 
genelor.  

 

REZULTATE 
Subiecţii au fost reprezentaţi de 86 de pacienţi cu 

diabet zaharat cu raportul bărbaţi/femei de 1.3:1 şi vârsta medie 
de 59.6 ani. Genotipul ACE (fig. nr. 1) a fost de 32.55% DD 
homozigoţi, 51.16% ID heterozigoţi şi 16.27% II homozigoţi în 
lotul cu diabet zaharat şi 22.55% DD homozigoţi, 36.66% ID 
heterozigoţi şi 37.77 % II homozigoţi în grupul de control. 
 
Figura nr. 1. Polimorfismul I (inserţie)/ D(deleţie) al genei 
ACE. M: marker, liniile 1, 3, 5, 6 heterozigoţi ID şi liniile 2, 
4, 7 homozigoţi DD 

 
 

Tabelul nr. 1. Frecvenţa alelelor şi a genotipului 
polimorfismului genei ACE inserţie/deleţie la pacienţii cu 
polineuropatie diabetică şi la grupul de control 
 
Variabila Pacienţi cu neuropatie 

diabetică n=86 (%) 
Grupul de control 
normal n=90 (%) 

Genotipul 
II 14 (16.27) 34 (37.77) 
ID 44 (51.16) 33 (36.66) 
DD 28 (32.55) 23 (22.55) 
ID + DD 72 (83.71) 56 (59.21) 
Alelele 
I 72 (41.86) 101 (56.11) 
D 100 (58.14) 79 (43.89) 

Tabelul nr. 1 arată distribuţia genotipului ACE şi 
frecvenţa alelelor la pacienţii cu neuropatie diabetică şi în grupul 
de control. S-a observat o frecvenţă semnificativ crescută a 
alelelor ACE D la pacienţii cu neuropatie diabetică comparativ 
cu grupul de control unde a fost întâlnită o frecvenţă mai mare a 
alelei ACE I. Valoarea lui P a fost calculată cu testul Fisher şi 
este de 0.0079, considerată statistic foarte semnificativă, OR = 
0.5632; 95% CI = 0.3691-0.8593. Genotipul ID a fost mai 
frecvent la pacienţii cu neuropatie diabetică comparativ cu 
grupul de control format din subiecţi sănătoşi, p = 0.0031 
considerat statistic foarte semnificativ, OR = 0.3088; 95% CI = 
0.1431-0.663. Genotipul DD a fost mai frecvent la pacienţii cu 
neuropatie diabetică comparativ cu grupul de control, p = 0.0143 
considerat semnificativ statistic, OR = 0.3382; 95% CI = 
0.1472-0.7771. Genotipurile ID+DD au fost mai frecvente la 
pacienţii cu neuropatie diabetică comparativ cu grupul sănătos 
de control, p = 0.0021 considerat statistic foarte semnificativ, 
OR = 0,3203; CI = 0.1569-0.6539. 
 

DISCUŢII 
Gena umană a ACE este localizată pe braţul lung al 

cromozomului 17 (17q23). Gena are 26 de exoni şi 25 conţin un 
polimorfism bazat pe prezenţa (inserţia I) sau absenţa (deleţia D) 
dintr-un intron a unui domeniu nonsens de 287 perechi de baze, 
rezultând 3 genotipuri (DD şi II homozigoţi şi ID 
heterozigoţi).(8) Genotipul DD sau alela D a acestui 
polimorfism s-a demonstrat a fi asociată cu un risc crescut de 
hipertensiune arterială (9), nefropatie diabetică şi complicaţii 
cardiovasculare (10,11), precum şi cu creşterea nivelului 
circulant şi a activităţii tisulare a ACE.(12) Există multe studii 
care arată influenţa polimorfismului I/D al ACE în ceea ce 
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priveşte declanşarea diabetului zaharat.(13) Totuşi, există şi 
studii care nu arată o astfel de asociere.(14) Unele studii au 
arătat o frecvenţă mai crescută a alelei D la pacienţii cu 
retinopatie diabetică proliferativă. (15) Wiwanitkit şi 
colaboratorii nu au găsit o relaţie între retinopatia diabetică şi 
polimorfismul ACE.(16) Polimorfismul I/D al ACE a fost 
raportat şi în asociere cu complicaţii microvasculare sau 
macrovasculare. Alte studii au arătat o asociere între genotipul 
ACE şi hipertensiune.(17) 

Câteva studii clinice au arătat un efect benefic al 
inhibitorilor enzimei de conversie ai angiotesinei (IEC) în 
tratamentul neuropatiei diabetice. Aceştia îmbunătăţesc fluxul 
sangvin neuronal cu ameliorarea vitezelor de conducere 
nervoasă. Disfuncţia microvasculară apare precoce în diabetul 
zaharat, paralel cu progresia disfuncţiei neuronale şi poate fi 
suficientă pentru explicarea severităţii modificărilor structurale, 
funcţionale şi clinice observate în neuropatia diabetică. 
Mecanismele fiziopatologice care stau la baza relaţiei dintre 
polimorfismul ACE şi neuropatia diabetică nu sunt complet 
cunoscute şi par să fie multifactoriale. După cunoştinţele noastre 
acesta este primul studiu care investighează relaţia dintre 
polimorfismul genei ACE şi neuropatia diabetică la un lot de 
pacienţi din România. Trebuie să menţionăm că am găsit în 
literatură doar un studiu despre polineuropatia diabetică şi 
polimorfismul genei ACE, acest studiu fiind în japoneză, fără 
rezumat în limba engleză disponibil pentru a avea acces la el.  
 

CONCLUZII 
În lotul nostru, genotipul ID a fost mai frecvent găsit 

la pacienţii cu neuropatie diabetică, comparativ cu grupul de 
control format din pacienţi sănătoşi, unde mai frecvent a fost 
genotipul II. Frecvenţa alelei ACE D a fost mai mare la pacienţii 
cu neuropatie diabetică. Observaţia făcută în acest studiu 
evidenţiază rolul protector al alelei I în grupul nostru de 
pacienţi. După Katsuya şi colab. alela D are un rol protector la 
pacienţii cu diabet zaharat.(18) Rezultatele noastre indică faptul 
că alela I a ACE protejează împotriva neuropatiei diabetice şi 
alela D a ACE poate juca un rol în susceptibilitatea individului 
la boală. Bhayani şi colaboratorii au observat în studiul lor că 
alela D a genei ACE protejează împotriva diabetului; cu toate 
acestea pare să crească susceptibilitatea la hipertensiune arterială 
în special atunci când este asociată cu tipul II de diabet 
zaharat.(19) Ca şi concluzie finală, rezultatele noastre 
preliminare evidenţiază rolul protector al alelei I a ACE în 
polineuropatia diabetică. Totuşi, numărul mic de pacienţi 
studiaţi rămâne o limită în calea unor date concludente în ceea 
ce priveşte rezultatele obţinute. 
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