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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 stiff ness has been shown 
to be, in many studies, an independent cardiovascular risk factor, as compared to classical risk factors. In 
patients with diabetes, arterial stiff ness 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 stiff ness in diabetes. There are also mentioned new treatment strategies used to reduce arterial 
stiff ness and, as a consequence, cardiovascular risk in these patients.
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INTRODUCERE 
Diabetul zaharat (DZ) are efecte importante 

asupra vaselor, iar complicaţiile majore ale 
acestei boli, responsabile de creșterea morbi di-
tăţii și a mortalităţii, sunt în principal, consecinţa 
afectării vasculare. Bolile cardiovasculare repre-

zintă principala cauză de deces atât în DZ de ti p 
1, cât și în DZ de ti p 2 (1). Mecanismul fi zio-
patologic 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 dia-
betul zaharat. Arti colul prezintă  o serie de as-
pecte actuale legate de mecanismele pato ge ne-
ti ce ale acestei modifi cări vasculare, im pli ca ţiile 
sale clinice și posibilităţile terape uti ce curente. 
Având în vedere că DZ de ti p 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 

mo  difi cării proprietăţilor matricei extracelulare 
(elasti nă, colagen) și a funcţiei celulei musculare 
netede din peretele vascular. Aceste structuri sunt 
afectate în special de creșterea tensiunii ar teriale, 
dar și de procesul normal de îmbătrânire (4). 

Mecanismele patogeneti ce implicate în apa-
riţia rigidităţii vasculare în DZ de ti p 2 sunt 
complexe și incomplet elucidate. Un element 
esenţial pare a fi  reprezentat de rezistenţa la in-
sulină. Aceasta se instalează înainte de apariţia 
diabetului zaharat și este acompaniată de mai 
mulţi factori de risc cardiovascular caracteristi ci 
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 distensi-
bilităţii arteriale. În afecţiunile care duc la creș-
terea cronică a rezistenţei la insulină, cum sunt 
obezitatea, sindromul metabolic sau diabetul 
za harat de ti p 2, aceste efecte benefi ce dispar, 
fi ind legate de captarea insulinei la nivel celular 
(5). Într-un studiu populaţional amplu, concen-
traţia insulinei plasmati ce (marker indirect al 
sensibilităţii la insulină) a fost corelată poziti v cu 
parametrii caroti dieni de rigiditate arterială, 
acest efect fi ind mult mai pronunţat la femei (6). 
De asemenea, la persoane sănătoase, s-a consta-
tat o asociere directă între captarea glucozei 
me diată de insulină și distensibiliatea arterială, 
măsurată la nivelul arterei femurale, efectul 
fi ind mai imporatant la femei (7). Aceste mo di-
fi cări 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 sufi -
ciente argumente în literatură în sprijinul acestei 
ipoteze (2,6,7).

Hiperglicemia și hiperinsulinemia cronică duc 
la creșterea acti vităţii sistemului renină-angio-
tensină-aldosteron și a expresiei receptorului de 
ti p 1 al angiotensinei în peretele vascular, 

sti mulând hipertrofi a musculară a peretelui și 
apariţia fi brozei (8). Hiperglicemia favorizează, 
de asemenea, apariţia produșilor fi nali de glicare 
avansată, care induc formarea unor punţi între 
moleculele de colagen, cu scăderea elasti cităţii 
acestuia (9). Produșii de glicare avansată a pro-
teinelor au fost asociaţi creșterii rigidităţii ar-
teriale la pacienţii diabeti ci (10). 

Infl amaţia cronică sistemică și disfuncţia 
endo telială sunt alte două mecanisme posibil 
implicate în apariţia rigidităţii arteriale din dia-
bet și sindromul metabolic. Existenţa unei infl a-
maţii sistemice cronice, de mică amploare, aso-
ciată disfuncţiei endoteliale este susţinută de 
numeroase date din literatură (8,11) și ex plică, 
în parte, riscul cardiovascuar crescut asociat 
acestor afecţiuni (12).

Disfuncţia endotelială poate afecta elasti -
citatea arterelor mari prin reducerea biodispo-
nibilităţii oxidului nitric și creșterea concentraţiei 
vasoconstrictorilor, cum este endotelina 1 și 
angiotensina 2. Totodată, disfuncţia endotelială 
sti mulează proliferarea fi brelor musculare ne-
tede din peretele vascular precum și sinteza de 
colagen. Infl amaţia sistemică, produșii fi nali de 
glicare avansată, LDL-colesterolul, efectul vaso-
dilatator inadecvat al insulinei sau scăderea ni-
ve lului adiponecti nei (13) sunt câteva din me-
canismele implicate în alterarea funcţiei 
en do  teliale (14). 

PRINCIPII DE MĂSURARE A RIGIDITĂŢII 
ARTERIALE 

Rigiditatea arterială poate fi  esti mată, atât 
local, la diferite sedii (caroti dian, radial, brahial 
și femural), cât și regional, pe un segment ar-
terial (de exemplu, aorta, membrul superior sau 
in ferior). Modifi cările locale de elasti citate sunt 
exprimate ca indici de complianţă sau disten-
sibilitate, care refl ectă variaţiile de diametru 
arterial în funcţie de presiunea locală de dis-
tensie a arterei (4). Acești  parametri sunt deter-
minaţi ultrasonografi c (Fig. 1). 

Rigiditatea regională este apreciată prin mă-
surarea vitezei de propagare a undei de puls la 
nivelul unui anumit segment vascular. Viteza 
undei de puls măsurată la nivel aorto-iliac (caro-
ti do-femurală) este parametrul cel mai frecvent 
uti lizat pentru aprecierea rigidităţii arteriale, 
da torită valorii sale predicti ve dovedite, pentru 
morbiditatea și mortalitatea cardiovasculară. În 
cazul arterelor rigide, viteza undei de puls crește 
(4). 
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ASPECTE CLINICE 
Rigiditatea arterială duce la creșterea pre-

siunii arteriale sistolice și la scăderea presiunii 
diastolice. Consecinţele imediate sunt creșterea 
riscului de accident vascular, datorită creșterii 
presiunii arteriale sistolice și apariţia hipertrofi ei 
ventriculare stângi, prin amplifi carea postsarcinii. 
Totodată, scăderea presiunii diastolice poate 
duce la reducerea perfuziei coronariene chiar 
dacă arterele coronare sunt indemne (2). Un alt 
efect al scăderii elasti cităţii arteriale, recent do-
cumentat, este datorat faptului că pulsaţiile ge-
nerate de inimă nu pot fi  atenuate de arterele 
rigide. Transmiterea lor până la nivelul arterelor 
de calibru mic duce la ruptura lor cu apariţia mi-
crohemoragiilor, a denudărilor endoteliale cu 
trom  boze intravasculare, care au ca și rezultat 
apariţia unor microinfarcte cerebrale și renale. Se 
explică, astf el, predispoziţia acestor bolnavi la ac-
cidente vasculare cerebrale sau demenţă, pre-
cum și la deteriorarea funcţiei renale (15, 16).

Sub aspect clinic, rigiditatea arterială din dia-
bet prezintă o serie de caracteristi ci legate de 
de butul și evoluţia sa, de asocierea hipertensiunii 
arteriale la diabet și de interesarea preponde-
rentă 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 ipo-
teza conform căreia afectarea micro și macro-
vasculară din diabet apare încă din stadiul de 
pre-diabet. Asocierea complicaţiilor micro și 
macro angiopati ce implică o creștere și mai mare 
a rigidităţii arteriale la acești  pacienţi (19,20). 
Studii prospecti ve au arătat, de asemenea, că în 
diabetul zaharat rigiditatea arterială crește mult 
mai mult cu vârsta pacienţilor, decât la persoa-
nele fără diabet. Altf el spus, efectul vârstei 

asupra arterelor este mult mai rapid și mai ac-
centuat în această afecţiune. 

Asocierea hipertensiunii arteriale la pacienţii 
diabeti ci accelerează și agravează rigiditatea ar-
terială. Într-un studiu longitudinal, care a cuprins 
un număr mare de pacienţi, rata esti mată a 
creșterii rigidităţii arteriale a fost mai mare la 
persoanele care prezentau ambele afecţiuni, 
decât la cei care aveau numai una dintre ele. 
Astf el, efectul asocierii celor două boli asupra 
scăderii elasti cităţii vasculare este sinergic (21, 
22). Hipertensiunea arterială s-a dovedit a avea 
efecte nefavorabile asupra matricei extracelulare 
din structura mediei și adventi ţiei și, totodată, a 
fost implicată în alterarea funcţiei endoteliale 
cu creșterea consecuti vă 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 fi ecare afecţiune evaluată separat. 

O serie de studii au comparat parametrii de 
rigiditate la nivel central și periferic, rezultatele 
fi ind contradictorii. În general, studiile în care 
s-a esti mat rigidiatatea pe o anumită regiune a 
patului arterial (caroti do-femurală, caroti do-ra-
dială sau între artera femurală și pedioasă) au 
indicat o afectare predilectă (19,24) sau similară 
a arterelor centrale comparati v cu cele periferice 
(25), în ti mp ce măsurătorile efectuate la un 
anumit sediu arterial (caroti dian, brahial sau 
femural), au evidenţiat o afectare predominantă 
a arterelor distale, de ti p muscular (17,26). 
Deoa rece fi ecare studiu a vizat un anumit te-
ritoriu, separat, nu se pot formula deocamdată 
concluzii clare privind afectarea predilectă cen-
trală sau periferică în diabetul zaharat de ti p 2 și 
în sindromul metabolic. Valoarea prognosti că a 
creșterii rigidităţii arteriale în diabet a fost in-
vesti gată, în primul rând, la nivelul arterelor 
elas ti ce (aortă și caroti de). Un singur studiu 
prospecti v și-a propus o apreciere comparati vă, 
rezultatele indicând faptul că rigiditatea arterelor 
centrale (și nu a celor musculare), este un factor 
predicti v independent pentru decesul pacienţilor 
diabeti ci hemodializaţi (27). Cu toate acestea, 
rigiditatea arterială periferică pare a avea rele-
vanţă clinică semnifi cati vă pentru afectarea ar-
te rială periferică, factor important de prog nosti c 
la pacienţii diabeti ci (28). 

POSIBILITĂŢI TERAPEUTICE
Tratamentul rigidităţii arteriale include atât 

metode non-farmacologice, cât și farmacologice. 
Cele non-farmacologice nu sunt specifi ce diabe-
tului zaharat și includ reducerea greutăţii 

FIGURA 1
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corporale, exerciţiul fi zic, scăderea aportului de 
sodiu și consumul moderat de alcool (4). 

Dintre metodele farmacologice, cea mai efi -
cientă este terapia hipertensiunii arteriale. 
Marea majoritate a medicamentelor indicate în 
tratamentul hipertensiunii reduc rigiditatea ar-
te rială prin scăderea tensiunii arteriale medii, 
deci printr-un efect indirect. Cele mai folosite 
clase de medicamente, cu efect poziti v asupra 
rigidităţii arteriale, sunt blocanţii canalelor de 
calciu (BCC), inhibitorii enzimei de conversie a 
an giotensinei (IECA), sartanii și nitraţii. Princi-
palul lor efect este vasodilataţia periferică (29). 

Efi cienţa comparati vă a acestor clase de me-
dicamente consti tuie, 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 efi cient în reducerea pre-
siunii aorti ce centrale decât o terapie care in-
clude atenolol și diureti c, pentru o reducere 
similară a presiunii arteriale brahiale (30). Rezul-
tatele acestui studiu susţin efectele favorabile 
asupra rigidităţii arteriale în terapia cu BCC 
comparati v cu tratamentul cu betablocante. În 
ceea ce privește efectul IECA, un studiu în care 
s-a administrat perindopril a indicat o reducere 
a rigidităţii caroti diene sub acest tratament, in-
dependent de scăderea tensiunii arteriale, la 
pacienţi cu diabet zaharat de ti p 2 (31). Rezultate 
similare au fost obţinute și într-un alt studiu, în 
care rigiditatea aorti că, în diabetul zaharat de 
ti p 2, s-a diminuat sub tratament cu valsartan 
(32). Aceste constatări susţin posibilitatea unui 
efect direct al IECA și al sartanilor la nivelul va-
selor, independent de modifi cările produse 
asupra tensiunii arteriale. 

Stati nele au, de asemenea, o acţiune favora-
bilă asupra complianţei arteriale, care pare a fi  
mai pronunţată la nivelul arterelor musculare 
decât al celor elasti ce. Efi cienţa lor este atribuită, 
în parte, reducerii LDL-colesterolului (33). Sta-
ti nele diminuează rigiditatea arterială și în ab-
senţă hiper lipemiei, probabil prin acti varea sin-
tetazei oxi dului nitric și prin inhibarea proteinelor, 
implicate în creșterea și proliferarea fi brelor 
mus culare din structura vaselor (34). 

Rigiditatea arterială asociată rezistenţei la 
insulină și diabetului zaharat de ti p 2 poate fi  

tratată cu liganzi care acti vează anumiţi receptori 
nucleari specifi ci (receptorul gama acti vat de 
proliferatorul peroxizomilor – PPAR-γ). Acti varea 
PPAR-γ prin ti azolidindione (pioglitazonă, rosigli-
tasonă, troglitazonă) crește sensibilitatea la 
insulină și ameliorează controlul glicemic. Toto-
dată, aceste medicamente au și un efect 
vascular, prevenind remodelarea vasculară și 
reducând infl amaţia, așa cum s-a demonstrat în 
studii ex perimentale (35). Administrarea ti mp 
de 3 luni, la pacienţi cu diabet zaharat de ti p 2, 
a pio glitazonei a dus la reducerea vitezei undei 
de puls aorti ce, asociată scăderii proteinei C 
reac ti ve și creșterii adiponecti nei. Deoarece atât 
scăderea vitezei undei de puls, cât și a proteinei 
C reacti ve, nu a fost corelată cu ame liorarea 
con trolului glicemic, s-a sugerat că în cazul gli-
tazonelor, efectul vascular și cel anti  diabeti c par 
a fi  parţial, independente (36). 

Dintre terapiile moderne, preparatul ALT711 
(alagebrium) este creditat cu efect direct asupra 
structurii vasculare. Acest compus poate dis-
truge legăturile formate între moleculele pro-
teice ale produșilor fi nali de glicare avansată din 
peretele vascular (37). Produșii fi nali de glicare 
avansată, care apar în special în diabetul zaharat, 
duc la legarea prin conexiuni puternice a fi brelor 
de colagen, a căror elasti citate se reduce, având 
ca și consecinţă creșterea rigidităţii peretelui 
arterial (10), dar și a ventriculului stâng (38). 
Alagebrium este un preparat afl at încă în studiu, 
dar se pare că rezultatele obţinute până în pre-
zent sunt relevante în special la pacienţii cu 
diabet (39).

În concluzie, se poate spune că există argu-
mente convingătoare care susţin creșterea ri-
gidităţii arteriale în diabetul zaharat de ti p 2. 
Mecanismele fi ziopatologice care stau la baza 
acestui proces sunt încă incomplet elucidate. 
Sub aspect clinic, creșterea rigidităţii arteriale la 
un pacient diabeti c indică o creștere a riscului 
său cardiovascular. Principala terapie farma co-
logică pe care o putem folosi în prezent este re-
prezentată de vasodilatatoarele uti lizate în 
tratamentul hipertensiunii arteriale. Medica  -
mentele cu efect direct asupra structurii pe-
retelui arterial sunt încă în stadiu experi mental. 
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