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Rigiditatea arterială în diabetul zaharat de tip 2
Arterial stiffness in type 2 diabetes mellitus
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REZUMAT
Diabetul zaharat implică un risc cardiovascular crescut. Totodată, pacienţii cu afectare cardiovasculară au
un prognostic mai rezervat dacă sunt şi diabetici. Creşterea rigidităţii arteriale s-a dovedit a fi, în numeroase
studii, un factor de risc cardiovascular independent de factorii clasici de risc. La pacienţii cu diabet, rigiditatea
arterială apare încă din stadiile iniţiale ale bolii şi se agravează în prezenţa complicaţiilor. Ea poate explica,
în parte, riscul crescut de morbiditate şi mortalitate cardiovasculară din această afecţiune. Articolul prezintă
o serie de date recente privind rigiditatea arterială în diabet, sub aspect patogenetic şi clinic. Totodată, sunt
menţionate noile strategii de tratament pentru ameliorarea rigidităţii arteriale şi reducerea, în consecinţă, a
riscului cardiovascular la aceşti pacienţi.
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ABSTRACT
Diabetes mellitus is associated with an increased cardiovascular risk. At the same time, patients with
cardiac disease have a poorer prognosis if they have also diabetes. Increased arterial stiﬀness has been shown
to be, in many studies, an independent cardiovascular risk factor, as compared to classical risk factors. In
patients with diabetes, arterial stiﬀness appears in early stages of the disease and increases in the presence of
diabetes complications. It can partly explain the increased risk of cardiovascular morbidity and morality
associated with diabetes mellitus. This article presents recent data regarding pathogenic and clinical aspects
of arterial stiﬀness in diabetes. There are also mentioned new treatment strategies used to reduce arterial
stiﬀness and, as a consequence, cardiovascular risk in these patients.
Key words: type 2 diabetes mellitus, arterial stiﬀness, cardiovascular risk

INTRODUCERE
Diabetul zaharat (DZ) are efecte importante
asupra vaselor, iar complicaţiile majore ale
acestei boli, responsabile de creșterea morbidităţii și a mortalităţii, sunt în principal, consecinţa
afectării vasculare. Bolile cardiovasculare repre-

zintă principala cauză de deces atât în DZ de tip
1, cât și în DZ de tip 2 (1). Mecanismul fiziopatologic care stă la baza acestei asocieri este
incomplet elucidat, iar rigiditatea arterială ar
putea reprezenta o verigă importantă, implicată
în creșterea riscului cardiovascular din DZ (2).
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Există numeroase date în literatura medicală
referitoare la asocierea rigidităţii arteriale în diabetul zaharat. Articolul prezintă o serie de aspecte actuale legate de mecanismele patogenetice ale acestei modificări vasculare, implicaţiile
sale clinice și posibilităţile terapeutice curente.
Având în vedere că DZ de tip 2 este frecvent
precedat de sindromul metabolic, prezentarea
noastră va viza, din anumite puncte de vedere,
ambele afecţiuni (3).

ASPECTE PATOGENETICE
Creșterea rigidităţii arteriale este consecinţa
modificării proprietăţilor matricei extracelulare
(elastină, colagen) și a funcţiei celulei musculare
netede din peretele vascular. Aceste structuri sunt
afectate în special de creșterea tensiunii arteriale,
dar și de procesul normal de îmbătrânire (4).
Mecanismele patogenetice implicate în apariţia rigidităţii vasculare în DZ de tip 2 sunt
complexe și incomplet elucidate. Un element
esenţial pare a fi reprezentat de rezistenţa la insulină. Aceasta se instalează înainte de apariţia
diabetului zaharat și este acompaniată de mai
mulţi factori de risc cardiovascular caracteristici
sindromului metabolic. Studii recente au sugerat
faptul că rigiditatea vasculară ar putea reprezenta
o nouă trăsătură a rezistenţei la insulină (5).
Insulina, în concentraţii normale, are acţiune
vasodilatatoare care duce la creșterea distensibilităţii arteriale. În afecţiunile care duc la creșterea cronică a rezistenţei la insulină, cum sunt
obezitatea, sindromul metabolic sau diabetul
zaharat de tip 2, aceste efecte benefice dispar,
fiind legate de captarea insulinei la nivel celular
(5). Într-un studiu populaţional amplu, concentraţia insulinei plasmatice (marker indirect al
sensibilităţii la insulină) a fost corelată pozitiv cu
parametrii carotidieni de rigiditate arterială,
acest efect fiind mult mai pronunţat la femei (6).
De asemenea, la persoane sănătoase, s-a constatat o asociere directă între captarea glucozei
mediată de insulină și distensibiliatea arterială,
măsurată la nivelul arterei femurale, efectul
fiind mai imporatant la femei (7). Aceste modificări mai exprimate în cazul femeilor ar putea
sugera existenţa unei rigidităţi arteriale mai mari
la femeile cu diabet și sindrom metabolic decât
la bărbaţi dar, până în prezent, nu există suficiente argumente în literatură în sprijinul acestei
ipoteze (2,6,7).
Hiperglicemia și hiperinsulinemia cronică duc
la creșterea activităţii sistemului renină-angiotensină-aldosteron și a expresiei receptorului de
tip 1 al angiotensinei în peretele vascular,
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stimulând hipertrofia musculară a peretelui și
apariţia fibrozei (8). Hiperglicemia favorizează,
de asemenea, apariţia produșilor finali de glicare
avansată, care induc formarea unor punţi între
moleculele de colagen, cu scăderea elasticităţii
acestuia (9). Produșii de glicare avansată a proteinelor au fost asociaţi creșterii rigidităţii arteriale la pacienţii diabetici (10).
Inflamaţia cronică sistemică și disfuncţia
endotelială sunt alte două mecanisme posibil
implicate în apariţia rigidităţii arteriale din diabet și sindromul metabolic. Existenţa unei inflamaţii sistemice cronice, de mică amploare, asociată disfuncţiei endoteliale este susţinută de
numeroase date din literatură (8,11) și explică,
în parte, riscul cardiovascuar crescut asociat
acestor afecţiuni (12).
Disfuncţia endotelială poate afecta elasticitatea arterelor mari prin reducerea biodisponibilităţii oxidului nitric și creșterea concentraţiei
vasoconstrictorilor, cum este endotelina 1 și
angiotensina 2. Totodată, disfuncţia endotelială
stimulează proliferarea fibrelor musculare netede din peretele vascular precum și sinteza de
colagen. Inflamaţia sistemică, produșii finali de
glicare avansată, LDL-colesterolul, efectul vasodilatator inadecvat al insulinei sau scăderea nivelului adiponectinei (13) sunt câteva din mecanismele implicate în alterarea funcţiei
endoteliale (14).

PRINCIPII DE MĂSURARE A RIGIDITĂŢII
ARTERIALE
Rigiditatea arterială poate fi estimată, atât
local, la diferite sedii (carotidian, radial, brahial
și femural), cât și regional, pe un segment arterial (de exemplu, aorta, membrul superior sau
inferior). Modificările locale de elasticitate sunt
exprimate ca indici de complianţă sau distensibilitate, care reflectă variaţiile de diametru
arterial în funcţie de presiunea locală de distensie a arterei (4). Acești parametri sunt determinaţi ultrasonografic (Fig. 1).
Rigiditatea regională este apreciată prin măsurarea vitezei de propagare a undei de puls la
nivelul unui anumit segment vascular. Viteza
undei de puls măsurată la nivel aorto-iliac (carotido-femurală) este parametrul cel mai frecvent
utilizat pentru aprecierea rigidităţii arteriale,
datorită valorii sale predictive dovedite, pentru
morbiditatea și mortalitatea cardiovasculară. În
cazul arterelor rigide, viteza undei de puls crește
(4).
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FIGURA 1

ASPECTE CLINICE
Rigiditatea arterială duce la creșterea presiunii arteriale sistolice și la scăderea presiunii
diastolice. Consecinţele imediate sunt creșterea
riscului de accident vascular, datorită creșterii
presiunii arteriale sistolice și apariţia hipertrofiei
ventriculare stângi, prin amplificarea postsarcinii.
Totodată, scăderea presiunii diastolice poate
duce la reducerea perfuziei coronariene chiar
dacă arterele coronare sunt indemne (2). Un alt
efect al scăderii elasticităţii arteriale, recent documentat, este datorat faptului că pulsaţiile generate de inimă nu pot fi atenuate de arterele
rigide. Transmiterea lor până la nivelul arterelor
de calibru mic duce la ruptura lor cu apariţia microhemoragiilor, a denudărilor endoteliale cu
tromboze intravasculare, care au ca și rezultat
apariţia unor microinfarcte cerebrale și renale. Se
explică, astfel, predispoziţia acestor bolnavi la accidente vasculare cerebrale sau demenţă, precum și la deteriorarea funcţiei renale (15, 16).
Sub aspect clinic, rigiditatea arterială din diabet prezintă o serie de caracteristici legate de
debutul și evoluţia sa, de asocierea hipertensiunii
arteriale la diabet și de interesarea preponderentă a arterelor centrale sau periferice. O parte
din aceste aspecte sunt incomplet elucidate.
După cum am menţionat anterior, rigiditatea
arterială este prezentă încă înainte de instalarea
diabetului, odată cu apariţia scăderii toleranţei
la glucoză (17,18). Aceste constatări susţin ipoteza conform căreia afectarea micro și macrovasculară din diabet apare încă din stadiul de
pre-diabet. Asocierea complicaţiilor micro și
macroangiopatice implică o creștere și mai mare
a rigidităţii arteriale la acești pacienţi (19,20).
Studii prospective au arătat, de asemenea, că în
diabetul zaharat rigiditatea arterială crește mult
mai mult cu vârsta pacienţilor, decât la persoanele fără diabet. Altfel spus, efectul vârstei

asupra arterelor este mult mai rapid și mai accentuat în această afecţiune.
Asocierea hipertensiunii arteriale la pacienţii
diabetici accelerează și agravează rigiditatea arterială. Într-un studiu longitudinal, care a cuprins
un număr mare de pacienţi, rata estimată a
creșterii rigidităţii arteriale a fost mai mare la
persoanele care prezentau ambele afecţiuni,
decât la cei care aveau numai una dintre ele.
Astfel, efectul asocierii celor două boli asupra
scăderii elasticităţii vasculare este sinergic (21,
22). Hipertensiunea arterială s-a dovedit a avea
efecte nefavorabile asupra matricei extracelulare
din structura mediei și adventiţiei și, totodată, a
fost implicată în alterarea funcţiei endoteliale
cu creșterea consecutivă a rigidităţii arteriale
(23). De aceea, nu este surprinzător să constatăm
că asocierea ambelor afecţiuni are efecte mai
importante asupra structurii și funcţiei arteriale,
decât fiecare afecţiune evaluată separat.
O serie de studii au comparat parametrii de
rigiditate la nivel central și periferic, rezultatele
fiind contradictorii. În general, studiile în care
s-a estimat rigidiatatea pe o anumită regiune a
patului arterial (carotido-femurală, carotido-radială sau între artera femurală și pedioasă) au
indicat o afectare predilectă (19,24) sau similară
a arterelor centrale comparativ cu cele periferice
(25), în timp ce măsurătorile efectuate la un
anumit sediu arterial (carotidian, brahial sau
femural), au evidenţiat o afectare predominantă
a arterelor distale, de tip muscular (17,26).
Deoarece fiecare studiu a vizat un anumit teritoriu, separat, nu se pot formula deocamdată
concluzii clare privind afectarea predilectă centrală sau periferică în diabetul zaharat de tip 2 și
în sindromul metabolic. Valoarea prognostică a
creșterii rigidităţii arteriale în diabet a fost investigată, în primul rând, la nivelul arterelor
elastice (aortă și carotide). Un singur studiu
prospectiv și-a propus o apreciere comparativă,
rezultatele indicând faptul că rigiditatea arterelor
centrale (și nu a celor musculare), este un factor
predictiv independent pentru decesul pacienţilor
diabetici hemodializaţi (27). Cu toate acestea,
rigiditatea arterială periferică pare a avea relevanţă clinică semnificativă pentru afectarea arterială periferică, factor important de prognostic
la pacienţii diabetici (28).

POSIBILITĂŢI TERAPEUTICE
Tratamentul rigidităţii arteriale include atât
metode non-farmacologice, cât și farmacologice.
Cele non-farmacologice nu sunt specifice diabetului zaharat și includ reducerea greutăţii
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corporale, exerciţiul fizic, scăderea aportului de
sodiu și consumul moderat de alcool (4).
Dintre metodele farmacologice, cea mai eficientă este terapia hipertensiunii arteriale.
Marea majoritate a medicamentelor indicate în
tratamentul hipertensiunii reduc rigiditatea arterială prin scăderea tensiunii arteriale medii,
deci printr-un efect indirect. Cele mai folosite
clase de medicamente, cu efect pozitiv asupra
rigidităţii arteriale, sunt blocanţii canalelor de
calciu (BCC), inhibitorii enzimei de conversie a
angiotensinei (IECA), sartanii și nitraţii. Principalul lor efect este vasodilataţia periferică (29).
Eficienţa comparativă a acestor clase de medicamente constituie, în prezent, un subiect
important de cercetare clinică. În studiul ASCOT
(Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) s-a
constatat că tratamentul combinat care conţine
și amlodipină este mai eficient în reducerea presiunii aortice centrale decât o terapie care include atenolol și diuretic, pentru o reducere
similară a presiunii arteriale brahiale (30). Rezultatele acestui studiu susţin efectele favorabile
asupra rigidităţii arteriale în terapia cu BCC
comparativ cu tratamentul cu betablocante. În
ceea ce privește efectul IECA, un studiu în care
s-a administrat perindopril a indicat o reducere
a rigidităţii carotidiene sub acest tratament, independent de scăderea tensiunii arteriale, la
pacienţi cu diabet zaharat de tip 2 (31). Rezultate
similare au fost obţinute și într-un alt studiu, în
care rigiditatea aortică, în diabetul zaharat de
tip 2, s-a diminuat sub tratament cu valsartan
(32). Aceste constatări susţin posibilitatea unui
efect direct al IECA și al sartanilor la nivelul vaselor, independent de modificările produse
asupra tensiunii arteriale.
Statinele au, de asemenea, o acţiune favorabilă asupra complianţei arteriale, care pare a fi
mai pronunţată la nivelul arterelor musculare
decât al celor elastice. Eficienţa lor este atribuită,
în parte, reducerii LDL-colesterolului (33). Statinele diminuează rigiditatea arterială și în absenţă hiperlipemiei, probabil prin activarea sintetazei oxidului nitric și prin inhibarea proteinelor,
implicate în creșterea și proliferarea fibrelor
musculare din structura vaselor (34).
Rigiditatea arterială asociată rezistenţei la
insulină și diabetului zaharat de tip 2 poate fi
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tratată cu liganzi care activează anumiţi receptori
nucleari specifici (receptorul gama activat de
proliferatorul peroxizomilor – PPAR-γ). Activarea
PPAR-γ prin tiazolidindione (pioglitazonă, rosiglitasonă, troglitazonă) crește sensibilitatea la
insulină și ameliorează controlul glicemic. Totodată, aceste medicamente au și un efect
vascular, prevenind remodelarea vasculară și
reducând inflamaţia, așa cum s-a demonstrat în
studii experimentale (35). Administrarea timp
de 3 luni, la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2,
a pioglitazonei a dus la reducerea vitezei undei
de puls aortice, asociată scăderii proteinei C
reactive și creșterii adiponectinei. Deoarece atât
scăderea vitezei undei de puls, cât și a proteinei
C reactive, nu a fost corelată cu ameliorarea
controlului glicemic, s-a sugerat că în cazul glitazonelor, efectul vascular și cel antidiabetic par
a fi parţial, independente (36).
Dintre terapiile moderne, preparatul ALT711
(alagebrium) este creditat cu efect direct asupra
structurii vasculare. Acest compus poate distruge legăturile formate între moleculele proteice ale produșilor finali de glicare avansată din
peretele vascular (37). Produșii finali de glicare
avansată, care apar în special în diabetul zaharat,
duc la legarea prin conexiuni puternice a fibrelor
de colagen, a căror elasticitate se reduce, având
ca și consecinţă creșterea rigidităţii peretelui
arterial (10), dar și a ventriculului stâng (38).
Alagebrium este un preparat aflat încă în studiu,
dar se pare că rezultatele obţinute până în prezent sunt relevante în special la pacienţii cu
diabet (39).
În concluzie, se poate spune că există argumente convingătoare care susţin creșterea rigidităţii arteriale în diabetul zaharat de tip 2.
Mecanismele fiziopatologice care stau la baza
acestui proces sunt încă incomplet elucidate.
Sub aspect clinic, creșterea rigidităţii arteriale la
un pacient diabetic indică o creștere a riscului
său cardiovascular. Principala terapie farmacologică pe care o putem folosi în prezent este reprezentată de vasodilatatoarele utilizate în
tratamentul hipertensiunii arteriale. Medicamentele cu efect direct asupra structurii peretelui arterial sunt încă în stadiu experimental.
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