
125PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 2(26), AN 2012

Adresă de corespondenţă: 

Dr. Cristi ana David, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Str. Dionisie Lupu Nr. 37, Bucureşti  
e-mail: cristi anadavid@yahoo.com

REZUMAT
De-a lungul timpului s-a încercat înţelegerea mecanismului fi ziopatologic de producere şi apariţie a hipertensiunii 

arteriale esenţiale. În ultimii ani au apărut o serie de studii care au prezentat existenţa unei legături între valorile 
crescute ale acidului uric şi prezenţa hipertensiunii arteriale, cu precădere la pacienţii tineri şi predominant la sexul 
feminin. De asemenea, s-a observat că niveluri chiar discret superioare celor normale ale uricemiei favorizează 
producerea unor modifi cări vasculare arteriolare renale descrise ca arterioloscleroză renală, care au la bază stimularea 
creşterii expresiei reninei, scăderea valorilor oxidului nitirc endotelial, creşterea mediatorilor infl amaţiei şi a acţiunii 
angiotensinei II cu efecte ireversibile asupra celulelor musculare netede vasculare. Modifi cările sunt ireversibile şi 
devin, în timp, independente de variaţiile valorilor serice ale acidului uric. Astfel, s-a stabilit cu certitudine implicarea 
acestor modifi cări în geneza HTA sodiu-sensibilă. După dezvoltarea HTA, valorile uricemiei pot scădea şi implicarea 
lor în evoluţia ulterioară a bolii cardiovasculare este discutabilă. Aceste rezultate sugerează necesitatea adoptării unei 
strategii care ar putea modifi ca în mod benefi c incidenţa HTA, mai ales la pacienţii tineri. Este vorba despre controlul 
periodic al valorilor acidului uric seric şi menţinerea acestuia în limite normale prin tratamentul hiperuricemiilor de 
orice grad, la pacienţii cu antecedente heredocolaterale de HTA.
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ABSTRACT
Over time, essential hypertension development represented a challenge for physicians to elucidate its 

pathophysiological mechanism. Recently, some studies showed the existence of a link between elevated levels 
of uric acid and the presence of hypertension, especially to young patients and mostly to female gender. In 
addition, it was observed that even discrete higher levels of uricemia might favor renal arteriolar vascular 
modifi cations described as renal arteriosclerosis. This process is based on increased renin promotion, 
decreased endothelial nitric oxide values, elevated infl ammation mediators’ levels and of angiotensin II 
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action with irreversible eff ects on vascular smooth muscle cells. In time, the changes are irreversible and 
become independent of uric acid values modifi cations. Therefore, it was established the involvement of these 
mechanisms in sodium-sensitive hypertension genesis. Aft er hypertension occurred, uricemia levels could 
decrease and its contribution in further progress of cardiovascular disease is questionable. These fi ndings 
suggest the necessity of adopting an adequate strategy which could positively modify hypertension incidence, 
especially in young patients. We propose a rigorous periodic control of uric acid values and maintaining its 
serum levels within the normal range by initiating hyperuricemia therapy in patients with family history of 
hypertension.
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Corelaţia dintre valorile crescute ale 
aci dului uric şi prezenţa hipertensi-
unii arteriale (HTA) a atras atenţia 
cli nicienilor cardiologi şi nefrologi 
încă din primele studii moderne, care 

în cercau să descifreze eti opatogenia complexă a 
HTA esenţiale (1,2). Inspirându-se din studiile 
istorice, nivelul de cunoaştere de atunci nu a 
permis decât documentarea coexistenţei frec-
vente a celor două enti tăţi (3). A fost demonstrată 
convingător, în cadrul a numeroase studii cu 
me to dologii şi obiecti ve diverse, frecvenţa 
crescută a hiperuricemiei la pacienţii ti neri care 
au fost investi gaţi în primele luni ale apariţiei 
HTA esenţiale (4-6). Un exemplu este studiul 
Feig & Johnson, non-intervenţional prospecti v, 
care arată că 89% dintre ti nerii cu HTA nou in-
stalată analizaţi aveau niveluri crescute ale aci-
dului uric plasmati c. Analizând pe durată exti nsă 
evoluţia pacienţilor din lot, valorile uricemiei au 
rămas superioare nomalului, în decursul evo-
luţiei bolii hipertensive, la un procent relati v mic 
de pacienţi – hiperuricemia predomină mai ales 
la instalarea HTA (7).

Subiectul a suscitat interes şi a determinat 
desfăşurarea unor analize ample, pe cohorte 
exti nse de pacienţi cu hiperuricemie care nu au 
exprimat încă valori crescute ale presiunii ar-
teriale. A apărut, în acelaşi ti mp, o întrebare 
interesantă la care mulţi cercetători au căutat 
răspuns: reprezintă hiperuricemia un factor in-
dependent de risc pentru HTA sau necesită 
asocierea cu alţi triggeri care să determine 
creşteri permanente ale valorilor TA în prezenţa 
nivelurilor crescute de acid uric? Un studiu 
chinez pe un număr de peste 7.000 de parti cipanţi 
şi-a propus ca obiecti v calcularea gradului de 
risc pentru apariţia HTA în prezenţa uneia sau a 
mai multor comorbidităţi şi condiţii fi ziopato lo-
gice care păreau a fi  interconectate (obezitatea, 
hi peruricemia etc.): hiperuricemia s-a dovedit a 
fi  un factor independent de risc pentru HTA 

esenţială în relaţie cu greutatea. A fost de-
monstrat în cadrul studiului autorilor chinezi un 
risc relati v (RR) de 1,39 pentru sexul masculin şi 
de 1,89 pentru cel feminin, sugerând o implicare 
a genului în gradul de infl uenţă (8,9).

Implicarea obezităţii în legătura fi ziopatologică 
dintre hiperuricemie şi HTA este demonstrată prin 
studii efectuate atât la animale de laborator, cât şi 
pe subiecţi umani, dar este răs punzătoare doar 
pentru o parte dintre cazurile analizate – nu 
reprezintă o verigă obligatorie a relaţiei hiper-
uricemie – HTA (10). Mai mult, există studii care nu 
au obiecti vat nici o asociere cu obezitatea în 
creşterea riscului de apariţie a HTA la pacienţii cu 
hiperuricemie. Într-o meta-analiză extrem de mi-
nuţioasă şi bine docu mentată, Johnson RJ arată că 
studiile care situ ează hiperuricemia ca factor in-
dependent de risc al HTA sunt superioare ca număr 
şi amploare faţă de cele care demons trează aso-
cierea hiper uricemiei cu triggerii cla sici ai creşterii 
presiunii arteriale (11).

Am considerat interesantă, dintre toate 
aceste discuţii, analiza unui anume factor care a 
fost asociat relaţiei hiperuricemie – HTA: vârsta. 
Cercetătorii de la Universitatea din Boston au 
remarcat că majoritatea analizelor care situau 
hiperuricemia ca preexistentă apariţiei HTA erau 
efectuate la populaţie tânără, cu vârstă medie a 
grupurilor studiate sub 50 de ani (5,6,12-14). În 
consecinţă, au derulat un studiu care a avut ca 
scop obiecti varea repercusiunilor hiperuricemiei 
asupra statusului vascular la pacienţii vâstnici 
(vârsta medie 61 de ani). Rezultatele au fost in-
teresante, neputând fi  efectuată nici o corelaţie 
între hiperuricemie şi incidenţa HTA la acest lot 
de pacienţi şi contrazicând, as  el, tendinţa de a 
considera hiperuricemia ca factor cert de risc al 
HTA (15).

Odată cu evoluţia posibilităţilor de analiză, 
stu diile au devenit ţinti te, vizând mecanismele 
fi ziopatologice prin care hiperuricemia ar putea 
favoriza dezvoltarea HTA. Legătura creşterilor 
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valorilor de acid uric cu prezenţa obezităţii a 
con  dus cercetările către ideea implicării insulinei 
în mecanismul patogenic al genezei HTA în cazul 
pacienţilor cu hiperuricemie (16).

S-a pus apoi întrebarea: valorile mari ale 
acidului uric plasmati c afectează peretele vas-
cular, componentele microvascularizaţiei renale 
sau structurile renale fi ltrante ori există numai o 
afectare tubulointersti ţială renală prin hiper-
uricozurie care afectează mecanismele excre-
toare ale sodiului şi conduce la HTA sodium-de-
pen dentă? Ce ti p de HTA este favorizată de 
per sistenţa hiperuricemiei şi care este substratul 
apariţiei acesteia?

Pentru afectarea renală preexistentă instalării 
HTA esenţiale au pledat voci importante. Ipoteza 
Guyton, enunţată de către marele fi ziolog în 
1972, susţine că defectul sine qua non pentru 
persistenţa oricărui ti p de hipertensiune este 
situat la nivel renal: nu există HTA fără afectare 
renală preexistentă. Mai exact, la acelaşi nivel al 
presiunii arteriale, rinichiul pacienţilor care vor 
dezvolta hipertensiune are o capacitate mai re-
dusă de a excreta sodiul decât rinichiul normal. 
Acesta determină, as  el, un grad permanent de 
vasoconstricţie necesară pentru a-şi efectua na-
triureza de presiune, determinând leziuni ale 
mi crovascularizaţiei renale şi ale structurilor ne-
fro nilor. Leziunile renale preced instalarea HTA 
esenţiale (17). Ideea defectului primar renal în 
HTA a fost îmbrăţişată şi de alţi cercetători de 
renume. Brenner (18) a avansat ipoteza reducerii 
numărului de nefroni ca substrat fi ziopatologic 
al HTA, iar Goldbla   a pus pe primul plan al ge-
nezei HTA ateroscleroza renală cu ischemie in-
tra renală iniţială (19). Aprofundând studiile 
perioadei clasice, în anii 90 au fost efectuate 
demonstraţii care au avut ca scop analiza cau-
zelor determinante ale proceselor fi zio pa to lo-
gice descrise de aceste teorii: creşterile aci dului 
uric ar fi  un posibil mecanism prin care se produc 
microleziuni renale şi vasculare sistemice ce 
preced instalarea HTA. Johnson şi colaboratorii 
au obţinut modifi cări identi ce acelora de arterio-
loscleroză renală la animale de laborator la care 
au crescut nivelul acidului uric sanguin, în pre-
zenţa unei diete hiposodate; subiecţii dezvol tau 
HTA care se accentua şi devenea permanentă 
dacă li se administra, ulterior, dietă hipersodată 
(20).

Mai recent, cercetări de fi ziopatologie celu-
lară mecanicistă au putut ajunge la mecanismele 
celulare care sunt răspunzătoare pentru efectul 
nefavorabil al acidului uric asupra peretelui vas-
cular şi structurilor glomerulare. URAT-1 este un 
transportor anionic prin intermediul căruia are 

loc reabsorbţia acidului uric în porţiunea apicală 
a tubilor proximali. S-a demonstrat, de curând, 
prezenţa acestui transportor şi la nivelul celu-
lelor mulsculare netede vasculare (21). Prin in-
termediul acestei molecule transportoare, aci-
dul uric circulant sau fi ltrat este preluat în 
in   teriorul celulelor tubulare sau/şi al celulelor 
en doteliului vascular şi exercită efecte toxice 
asupra acestora. Efectul este de ti p proinfl a-
mator, mediat de sti mularea producţiei de pro-
teină C reacti vă şi este reversibil la admi nistrarea 
de probenecid – inhibitor al transportului de 
urat (22,23).

Analizând principalele substanţe vasoacti ve 
cunoscute şi monitorizând valorile şi variaţiile 
acestora la diferite grade de hiperuricemie, s-a 
putut demonstra că acidul uric acţionează ca 
trigger al producţiei de angiotensină II şi endo-
telină-1 la nivelul celulelor mezangiale. Au fost 
documentate iniţierea şi perpetuarea proceselor 
de proliferare glomerulară patologică şi con-
tractare a structurilor mezangiale datorate creş-
terilor experimentale ale nivelului uricemiei în 
mediile de cultură ale celulelor mezangiale in 
vitro (24,25). Sunt în desfăşurare studii care 
inves ti ghează un compus terapeuti c ce ar putea 
inhiba preluarea acidului uric de către URAT-1 
prin blocarea acestuia. Încercările anteioare de 
a inhiba acti vitatea URAT-1 prin administrarea 
de probenecid au eşuat datorită reacţiilor ad-
verse ale medicamentului şi nu au convins în-
dea juns pentru a se putea consti tui ca reco man-
dare în ghidurile de tratament anti  hi pertensiv 
(26).

CONCLUZIE
 Este indiscutabilă situarea hiperuricemiei pe 

un loc central în schema factorilor de risc ai 
genezei hipertensiunii arteriale, cu precădere la 
pacienţii ti neri şi predominent la sexul feminin. 
Niveluri chiar discret superioare celor normale 
ale uricemiei favorizează producerea unor mo-
difi cări vasculare arteriolare renale descrise ca 
arterioloscleroză renală, care au la bază sti mu-
larea creşterii expresiei reninei, scăderea valo-
rilor NO endotelial, creşterea mediatorilor infl a-
maţiei şi a acţiunii angiotensinei II cu efecte 
ireversibile asupra celulelor musculare netede 
vasculare. Modifi cările sunt ireversibile şi devin, 
în ti mp, independente de variaţiile valorilor se-
rice ale acidului uric. S-a stabilit cu certi tudine 
implicarea acestor modifi cări în geneza HTA 
sodiu-sensibilă. După dezvoltarea HTA, valorile 
uricemiei pot scădea şi implicarea lor în evoluţia 
ulterioară a bolii cardiovasculare este discu ta-
bilă.
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Aceste demonstraţii sugerează necesitatea 
adoptării unei strategii care ar putea modifi ca în 
mod benefi c incidenţa HTA, mai ales la pacienţii 
ti neri. Este vorba despre controlul periodic al 
valorilor acidului uric seric şi menţinerea 
acestuia în limite normale prin tratamentul hi-
per uricemiilor de orice grad, la pacienţii cu an-
tecedente heredocolaterale de HTA.

În schema modernă a unui tratament anti -
hipertensiv, alături de diureti c, betablocant, 
vaso  dilatator şi sedati v, am adăugat în ulti mii 
ani tratamentul hipolipemiant – cu efecte dis-
cutabile în tratarea HTA, dar cu numeroase studii 

care documentează efectele „vaso protec toare“ 
ale stati nelor. Acidul uric a fost dovedit a avea 
un rol cel puţin egal cu cel al fracţiunilor lipidice 
în ceea ce priveşte microleziunile la nivelul pe-
retelui vascular.

Oare nu este momentul să considerăm tra-
tamentul hiperuricemiei, de la primele semne de 
creştere a valorilor sale, ca pe o componentă 
profi lacti că a terapiei HTA, care ar putea uneori 
preveni instalarea acesteia sau ar putea res-
trânge modifi cările morfopatologice vasculare 
ale evoluţiei sale?
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