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REZUMAT
Cunoa¿terea din ce în ce mai aprofundatå a fiziopatologiei bolilor vasculare majore, în special a celor
aterotrombotice, a dus la identificarea unor noi factori de risc precum ¿i la stabilirea unor rela¡ii patogenice
complexe între unii dintre ace¿tia precum ¿i la descoperirea unor interferen¡e cu alte aspecte ale patologiei. În
acest context, definirea sindromului metabolic ca o entitate ce are ca element central obezitatea visceralå aduce
în discu¡ie elemente noi precum rolul inflama¡iei cronice de grad scåzut în patogenia bolilor cardio- ¿i
cerebrovasculare, precum ¿i multiple interferen¡e neuroendocrine în care participarea structurilor cerebrale atât
ca element central reglator, cât ¿i ca ¡intå lezionalå este deosebit de complexå ¿i încå departe de a fi complet
cunoscutå. Studiile experimentale ¿i clinice au eviden¡iat interferen¡e importante între sindromul metabolic ¿i
riscul de accidente vasculare cerebrale, declinul cognitiv, tulburårile neuroendocrine induse de privarea de
somn de noapte fiziologic, modificåri ale semnalizårii neuronale induse de o serie de medicamente neuroleptice.
Toate aceste aspecte au implica¡ii nu numai în în¡elegerea mecanismelor patogenice ale afec¡iunilor neurologice
¿i vasculare, dar ¿i în dezvoltarea unor strategii noi de monitorizare ¿i tratament de importan¡å majorå în
multiple domenii clinice precum neurologia, cardiologia, diabetologia, recuperarea neurologicå ¿i nu în ultimul
rând psihiatria.
Cuvinte cheie: sindrom metabolic; insulinorezisten¡å; obezitate visceralå; inflama¡ie cronicå;
accidente vasculare cerebrale; declin cognitiv; somn; neuroleptice atipice; schizofrenie; risc vascular

ABSTRACT
The more detailed knowledge of pathophysiology of major vascular diseases, in particular those of
atherotrombotic etiology, led to identification of new risk factors and to understanding of the complex pathogenic
relationship among them, but also to the discovery of some interferences with other pathologic entities. In this
context, the definition of the metabolic syndrome as an entity in which visceral obesity is the key-element,
brings into discussion new elements as the role of chronic, low-grade inflammation in the pathogeny of cardioand cerebrovascular diseases and also multiple neuroendocrine interferences, where the involvement of brain
structures, both as central regulatory element and as a lesional target, is particulary complex and still far of
being completely known. Clinical and experimental studies revealed important interferences between the
metabolic syndrome and the risk of stroke, cognitive decline, neuroendocrine disorders induced by nocturnal
physiologic sleep deprivation, changes of neuronal signaling activity induced by certain neuroleptic drugs.
All these aspects are important not only for understanding the pathogenic mechanisms of neurologic and
vascular disorders, but also for developing new strategies for monitoring and management of major importance
in multiple clinical domains as neurology, cardiology, diabetology, neurologic rehabilitation and not at last
psychiatry.
Key words: metabolic syndrome; insulinoresistance; visceral obesity; chronic inflammation; stroke;
cognitive decline; sleep; atypic neuroleptics; schizophrenia; vascular risk
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O

abordare corectå a accidentelor
vasculare cerebrale trebuie
întotdeauna så porneascå de la
analiza subtipurilor de AVC,
deoarece între acestea existå
diferen¡e adesea importante atât în ceea ce
prive¿te factorii de risc ¿i cauzele, cât ¿i în ceea ce
prive¿te evolu¡ia, complica¡iile, prognosticul ¿i
tratamentul. În acest sens, råmânând doar în
domeniul AVC ischemice reamintim cå subtipurile majore se referå la AVC în teritoriul arterelor
mari (în care aterotromboza este cea mai
frecventå cauzå), AVC în teritoriul arterelor mici
(forma cea mai frecventå fiind ictusul lacunar) ¿i
la AVC cardioembolice. Analiza factorilor majori
de risc pentru AVC ischemice eviden¡iazå faptul
cå un loc important între ace¿tia îl ocupå unele
componente definitorii ale sindromului metabolic
sau afla¡i în strânså rela¡ie cu acesta, precum: HTA,
hiperlipidemia, diabetul zaharat, inactivitatea
fizicå, boala coronarianå, prezen¡a markerilor
biologici de inflama¡ie (1, 2). Existå chiar studii
de prevalen¡å care indicå o cre¿tere a riscului
pentru fiecare dintre factorii de risc, dependen¡a
de severitatea lor (3). Astfel riscul de AVC: se
dubleazå pentru valori ale colesterolului seric
peste 250 mg/dl ¿i ale trigliceridelor serice peste
200 mg/dl fa¡å de valori mai mici de 200 mg/dl
pentru colesterol ¿i mai mici de 100 mg/dl pentru
trigliceride; cre¿te de peste 8-9 ori pentru valori
ale TA sistolice mai mari de 140 mm Hg ¿i/sau
ale TA diastolice mai mari de 90 mm Hg fa¡å de
valori mai mici de 120 mm Hg sistolicå ¿i respectiv
mai mici de 80 mm Hg diastolicå (3). Într-o altå
analizå epidemiologicå (4) s-a putut eviden¡ia cå
nivelul seric crescut al HDL-colesterolului peste
50 mg/dl are un efect de protec¡ie asupra riscului
de AVC ischemic, dar ceea ce ar putea så parå
surprinzåtor la prima vedere este cå acest efect
este mai important fa¡å de riscul de AVC lacunar
decât de tip aterotrombotic; în prezent sunt înså
date cu origine în studii diferite, care indicå toate
o implicare încå departe de a fi elucidatå a
perturbårilor metabolismului colesterolului în
patogenia bolii de vase mici cerebrale, cum ar fi
¿i efectul protector al statinelor mai intens fa¡å
de AVC lacunar decât fa¡å de AVC aterotrombotic (5). Un alt studiu prospectiv de cohortå
relativ recent publicat (6) urmårirea timp de 20
de ani a unui numår de peste 6000 bårba¡i de
vârstå medie din Suedia, a confirmat rolul major
de factor de risc al HTA pentru accidentele vasculare cerebrale; mai mult înså la aceastå popula¡ie s-a demonstrat cå dacå hipercolesterolemia
izolatå se coreleazå cu riscul de AVC la limita
semnifica¡iei statistice, hipercolesterolemia asociatå

cu prezen¡a markerilor biologici de inflama¡ie
dubleazå riscul de AVC, context în care nivelul
crescut al colesterolului seric devine un factor
major de risc.
Dacå efectele adverse ale factorilor de risc de
mai sus asupra prognosticului cardiovascular sunt
aståzi bine documentate, în¡elegerea fiziopatologiei bolilor cardio- ¿i cerebrovasculare a dus
în ultimii ani la definirea importan¡ei unei serii
de noi factori de risc. Între ace¿tia obezitatea abdominalå, nivelul seric scåzut de LDL-colesterol,
hipertrigliceridemia ¿i hiperglicemia asociate cu
rezisten¡a crescutå la insulinå constituie elementele definitorii ale sindromului metabolic.
De¿i nu sunt inclu¿i în aceastå defini¡ie, o serie
de al¡i factori de risc vascular sunt asocia¡i cu
sindromul metabolic, între care inflama¡ia cronicå
de grad scåzut ¿i tulburåri în secre¡ia unor substan¡e bioactive de cåtre adipocite („adipokine“);
cunoa¿terea acestora este de importan¡å clinicå
majorå pentru stabilirea unor noi abordåri terapeutice pânå în prezent neutilizate, în preven¡ia
accidentelor vasculare ischemice ¿i nu numai.
Defini¡ia actualå a sindromului metabolic,
stabilitå în 2005 de Federa¡ia Interna¡ionalå de
Diabet (7), în concordan¡å cu datele actuale privind patogenia sindromului metabolic, este
diferitå de defini¡iile NCEP ATP III ¿i OMS, prin
faptul esen¡ial cå pune în centrul ei prezen¡a
obezitå¡ii abdominale (obiectivatå prin måsurarea
circumferin¡ei abdominale, a cårei limitå normalå
superioarå este definitå diferen¡iat pentru bårba¡i ¿i pentru femei, precum ¿i pentru diferitele
fenotipuri rasiale umane), la care se asociazå cel
pu¡in alte 2 anomalii dintre urmåtoarele: hipertrigliceridemie (³ 150 mg/dl), nivelul seric scåzut al
HDL-colesterolului (< 40 mg/dl pentru bårba¡i
¿i < 50 mg/dl pentru femei), presiunea arterialå
crescutå ³ 130 / ³ 85 mm Hg, glicemia à jeun ³
100 mg/dl sau diabet zaharat.
Pânå în prezent rela¡iile între accidentele vasculare cerebrale ¿i sindromul metabolic sunt
cunoscute mai mult în urma studiilor de risc
cardiovascular global, în care obiectivul principal
a fost riscul evenimentelor vasculare majore
(coronariene, cerebrale ¿i moartea de cauzå
vascularå). În unul dintre aceste studii în care se
face o analizå secundarå între sindrom metabolic
¿i prevalen¡a tipurilor de evenimente vasculare
majore (8) s-a observat o corela¡ie semnificativå
statistic (p < 0,001) între prezen¡a sindromului
metabolic ¿i prevalen¡a globalå a AVC. De asemenea, în NCEP III (National Cholesterol Education Program’s Third Treatment Panel Report)
(9) se eviden¡iazå o cre¿tere a riscului de AVC de
1,5-2 ori la subiec¡ii cu sindrom metabolic fa¡å
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de cei fårå aceastå afec¡iune; mai mult, dintre
componentele definitorii ale sindrom metabolic
asocierea de risc este mai puternicå fa¡å de
valorile crescute ale TA ¿i valorile scåzute ale HDLcolesterolului. Pe aceea¿i linie de constatåri, rezultatele NHANES III (Third National Health and
Nutrition Examination Survey) (10) aratå într-o
popula¡ie de peste 10.000 subiec¡i între 20 ¿i 89
ani, cå sindrom metabolic este prezent la aproape
un sfert dintre cei studia¡i (24%) ¿i cå acesta
dubleazå riscul de boalå coronarianå ¿i AVC; o
analizå a componentelor sindrom metabolic în
acest studiu eviden¡iazå faptul cå hipertrigliceridemia cre¿te riscul cu 66%, HTA cu 44%, HDLcolesterolul seric scåzut cre¿te riscul cu 35%, iar
rezisten¡a la insulinå cu 30%.
Deoarece accidentele vasculare cerebrale nu
reprezintå o entitate omogenå, în aceastå categorie gåsin-du-se multe subtipuri de boli cerebrovasculare diferite între ele (v. mai sus), se impune
aståzi o cercetare mai complexå ¿i de anvergurå
mult mai mare pentru stabilirea rela¡iilor între
sindromul metabolic, bolile vasculare cerebrale
¿i riscul de AVC.
Un studiu recent desfå¿urat în Grecia (11)
aratå cå la 163 pacien¡i consecutivi în vârstå de
peste 70 ani cu AVC, existå un profil lipidic aterogenetic ¿i tulburåri metabolice cu prevalen¡å crescutå fa¡å de un lot martor de 166 voluntari aparent sånåto¿i de vârstå comparabilå. Dintre modificårile biologice analizate, asocierile cele mai
semnificative cu riscul de AVC ischemice nonembolice s-au înregistrat pentru: diabetul zaharat,
hipertrigliceridemie, niveluri serice scåzute ale
HDL-colesterolului, prezen¡a Lp(a), hiperuricemie, hiperfibrinogenemie ¿i sindromul metabolic.
Într-unul dintre cele mai mari ¿i mai recente
studii epidemiologice dedicate accidentelor
vasculare cerebrale, NOMASS (North Manhattan
Stroke Study) desfå¿urate într-o comunitate multietnicå cu vârsta medie de 69 ani, prezen¡a sindromului metabolic a fost constatatå la 42% din
acea popula¡ie; într-un interval mediu de 4,6 ani
de supraveghere a acestei popula¡ii, subiec¡ii cu
sindrom metabolic au avut un risc mediu de a
face un prim AVC de 1,5 fa¡å de cei fårå sindrom
metabolic, fiind mai mare la femei (de 2,1) ¿i
maxim la popula¡ia hispanicå (12). De asemenea s-a constatat o asociere între riscul scåzut de
AVC ischemice la vârstnici ¿i valorile crescute ale
HDL-colesterolului (4). O constatare importantå,
concordantå cu defini¡ia actualå a sindromului
metabolic, este faptul cå obezitatea abdominalå
se coreleazå puternic (¿i mult mai semnificativ
decât indexul de maså corporalå) cu riscul de
AVC ischemic la toate rasele umane, efectul fiind
mai intens la vârstele tinere (12). Într-o comunicare fåcutå la Conferin¡a Interna¡ionalå de Boli
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Cerebrovasculare din 2004 (13), s-au raportat
rezultatele unui studiu asupra descenden¡ilor
direc¡i ai subiec¡ilor inclu¿i în Framingham Study,
în care vârsta medie a fost de 59 ani. Dupå 14
ani de urmårire numårul celor care au fåcut un
AVC ischemic sau AIT a fost semnificativ mai mare
în rândul celor cu sindrom metabolic ¿i diabet
zaharat, riscul fiind de 1,78% (p = 0,06) pentru
bårba¡i ¿i de 2,21 (p = 0,02) pentru femei. Analiza
rela¡iei între sindrom metabolic ca stare prediabeticå ¿i AVC a dus de asemenea la concluzia
autorilor acestui studiu ca tratamentul factorilor
de risc componen¡i ai sindromului metabolic
poate duce la reducerea riscului de AVC înainte
de apari¡ia diabetului zaharat.
Rela¡ia sindromului metabolic cu accidentele
vasculare cerebrale pare så nu se limiteze doar la
aceea de factor de risc pentru primul AVC ischemic, deoarece bolnavii care au avut deja un AVC
urmat de sechele motorii invalidante dezvoltå un
risc crescut de sindrom metabolic apårut ulterior
evenimentului vascular. În aceastå situa¡ie explica¡ia
cea mai probabilå este datå de inactivitatea fizicå
urmatå de decondi¡ionarea muscularå ¿i
cardiovascularå care duce la alterarea unor procese fiziologice (atrofie muscularå ¿i cre¿terea con¡inutului în gråsime în masa muscularå, scåderea
turnover-ului proteinelor musculare ¿i cre¿terea
aportului proteic exogen) ¿i cre¿terea rezisten¡ei la
insulinå (14, 15); se creeazå astfel condi¡iile de
dezvoltare a sindromului metabolic ca factor de
risc suplimentar la pacien¡i cu risc cardiovascular
deja înalt. Acest fapt trebuie så determine echipa
de medici care îngrijesc ace¿ti bolnavi så aibå în
vedere necesitatea reevaluårii riscului vascular la
ace¿ti pacien¡i ¿i adoptarea unor måsuri
suplimentare de îngrijire ¿i profilaxie secundarå
care vizeazå atât medica¡ia folositå, o dietå corespunzåtoare ¿i utilizarea unui regim de activitate
fizicå adecvat în procesul de recuperare fizicå.
Datele altor studii ne aratå înså cå rela¡iile între
sindromul metabolic ¿i func¡iile creierului sunt
mult mai vaste ¿i mai complexe decât riscul de
AVC. Astfel într-un studiu popula¡ional observa¡ional într-o comunitate realizat prin 2 centre
de cercetare timp de 5 ani pe un numår de 2632
subiec¡i cu vârsta medie de 74 ani, publicat în
2004 (16) s-a urmårit rela¡ia de posibilå asociere
între sindrom metabolic – sindrom inflamator
biologic (evaluat prin måsurarea CRP ¿i IL-6) –
modificarea statusului cognitiv (evaluat prin
MMSE, la care un declin cognitiv semnificativ a
fost considerat scåderea cu cel pu¡in 5 puncte a
scorului total). Evaluårile s-au realizat la 3 ¿i la 5
ani de la includere la 1016 subiec¡i cu sindrom
metabolic comparativ cu 1616 subiec¡i fårå
sindrom metabolic, ¿i au aråtat cå riscul de declin
cognitiv este global crescut cu 20% la cei cu
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sindrom metabolic. Mai mult decât atât, prezen¡a
sindromului inflamator biologic asociat sindromului metabolic cre¿te semnificativ riscul de
declin cognitiv la 66% la 4 ani; astfel asocierea
sau nu a sindromului inflamator permite o stratificare de risc de declin cognitiv la subiec¡ii cu
sindrom metabolic. Rezultatele acestor studii
dedicate în mod specific rela¡iei sindromului
metabolic cu declinul cognitiv sunt concordante
cu observa¡ii mai vechi care au eviden¡iat faptul
cå hipertensiunea arterialå ¿i nivelul crescut al
colesterolului seric la popula¡ia de vârstå mijlocie,
prezente fie izolat fie mai ales în asocia¡ie, cresc
semnificativ riscul ca la o vârstå mai înaintatå så
dezvolte boala Alzheimer (17, 18). Analiza rezultatelor studiilor realizate ¿i publicate în ultimii 10
ani subliniazå multiplele interferen¡e între factorii
de risc pentru demen¡a Alzheimer ¿i demen¡ele
vasculare, o parte dintre ace¿tia fiind înse¿i componente definitorii ale sindromului metabolic sau
condi¡ii patogenice asociate acestuia precum:
HTA, hipercolesterolemia, diabetul zaharat,
rezisten¡a crescutå la insulinå – care pare så favorizeze activitatea g-secretazei (19), disfunc¡ia
endotelialå – care pare så aparå încå din stadiile
precoce ale bolii Alzheimer (20, 21, 22); în
particular o rela¡ie incomplet cunoscutå este cea
între asocierea diabetului zaharat ¿i prezen¡a
ApoE4 cu riscul crescut de demen¡å Alzheimer ¿i
care se coreleazå cu cantitå¡i crescute de plåci
amiloide ¿i degenerescen¡e neurofibrilare. În
aceastå rela¡ie datele experimentale au eviden¡iat
faptul cå ApoE este transportorul de HDL-colesterol dinspre astrocite spre neuroni (colesterolul
intraneuronal având un rol protectiv, iar scåderea
lui favorizeazå hiperfosforilarea proteinei thau ¿i
apari¡ia degenerescen¡elor neurofibrilare); varianta ApoE4 are cea mai scåzutå capacitate de
transport a HDL-colesterolului astrocitar spre
neuron, ceea ce ar putea constitui o explica¡ie
pentru corela¡ia cu declinul cognitiv ¿i modificårile
histopatologice men¡ionate (23).
O altå particularitate a rela¡iei cu activitatea
cerebralå se referå la riscul de a dezvolta sindrom
metabolic în condi¡iile privårii de somn de noapte.
Explica¡ia acestei rela¡ii ar putea fi explicatå, cel
pu¡in par¡ial prin faptul cå privarea de somn
determinå cre¿terea vesperalå, nefiziologicå a
cortizolului seric ¿i a rezisten¡ei la insulinå, la care
se asociazå scåderea nocturnå a nivelului
plasmatic al leptinei urmatå de cre¿terea apetitului
cu apari¡ia obezitå¡ii ¿i din nou cre¿terea rezisten¡ei la insulinå (24,25,26,27).

O rela¡ie deosebit de complexå o reprezintå
constatarea riscului crescut al pacien¡ilor cu schizofrenie de a dezvolta boli cardiovasculare, prin
prevalen¡å crescutå a unor factori de risc vascular
(diabet zaharat ¿i obezitate). La ace¿ti pacien¡i s-a
observat cå tratamentul specific cu neuroleptice,
mai ales cu cele atipice (care conferå mari avantaje
fa¡å de neurolepticele clasice, din punct de vedere
al controlului terapeutic al bolii psihiatrice ¿i al
unor complica¡ii neurologice induse de medica¡ie)
induc tulburåri suplimentare în sistemele de
reglare metabolicå, cel mai probabil la nivelul
diencefalului ¿i sistemului limbic, care fac så
creascå semnificativ inciden¡a sindromului metabolic (28,29,30). Aceastå observa¡ie este sus¡inutå
¿i de un studiu de cohortå în care s-a eviden¡iat
faptul cå la bolnavii cu schizofrenie prevalen¡a
sindromului metabolic este de 4 ori mai mare
decât la restul popula¡iei (31). În sprijinul acestei
rela¡ii vin ¿i rezultatele a mai mult de 150 de studii
clinice ¿i ale mai multor studii experimentale care
demonstreazå cå neurolepticele atipice cresc riscul
de apari¡ie a obezitå¡ii, rezisten¡ei la insulinå ¿i
sindromului metabolic (32,33,34,35).
De la aceste constatåri rezultå ¿i recomandarea unanimå a autorilor acestor studii ca ace¿ti
pacien¡i så fie atent monitoriza¡i din punct de
vedere cardiovascular, datoritå riscului crescut de
moarte de cauzå vascularå. O rela¡ie interesantå
cu anumite structuri cerebrale care ar putea
constitui cel pu¡in o verigå patogenicå între unele
neuroleptice atipice ¿i dezvoltarea sindromului
metabolic, derivå din constatarea cå acele neuroleptice atipice care au ¿i activitate dopaminergicå
intrisecå, precum ziprasidona ¿i aripiprazolul, au
risc minim de asociere cu sindromul metabolic
(36,37).
În concluzie, datele de mai sus atrag aten¡ia asupra unor
rela¡ii deosebit de complexe între func¡iile creierului ¿i sidromul
metabolic, care abia în ultimii ani au început så fie descifrate
¿i care necesitå încå multe cercetåri pentru a le elucida. Aceste
date se referå pe de o parte la în¡elegerea rolului structurilor
cerebrale în reglarea func¡iilor metabolice, a modului în care
diferite medicamente pot influen¡a în sens favorabil sau
negativ aceste func¡ii, iar pe de altå parte la identificarea
grupelor de pacien¡i cu risc crescut de a dezvolta boli cardio¿i cerebrovasculare datoritå prezen¡ei sindromului metabolic,
în particular la subiec¡ii care au deja factori de risc vascular,
dar ¿i la pacien¡ii cu handicap fizic sever care nu au un tratament adecvat de recuperare motorie precum ¿i la pacien¡ii
cu risc de a dezvolta demen¡å Alzheimer ¿i la cei cu boli
psihiatrice majore precum schizofrenia.
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