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CLINIC AND EPIDEMIOLOGIC RESEARCHES ON CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME (Abstract): Our study aims to
identify correlations between the metabolic syndrome and cardiovascular diseases determinism.
Material and methods: A retrospective study was carried out on a sample of 1463 patients of
which 734 patients met the diagnostic criteria of cardiometabolic syndrome, admitted in the
Clinic of Cardiovascular Rehabilitation, Rehabilitation Hospital, Iasi, between 01.01. 200931.12.2009. Results: The incidence of cardiometabolic syndrome has a soft predominance on
the group 40-59 years (61.66%). The high level of hypertension was found in the patients
group 48-69 years (53.70%) and lowest in the patients group 25-38 years (11.35%) (p=0.001).
The coronary heart diseases showed a significant difference between age groups: 48-69 years
(41.80%), compared to 25-38 years (7.55%) (p=0.003). Heart failure is part of the same age
distribution curve (45%, 6.8%) (p=0.02). Conclusions: The metabolic syndrome is a
predictor of the occurrence and development cardiovascular disease. Key words: METABOLIC SYNDROME, CARDIOVASCULAR DISEASE, INCIDENCE, HYPERTENSION,
HEART FAILURE

Sindromul metabolic reprezintã o tulburare complexã a metabolismelor organismului ce însumeazã o combinaþie de factori
precum obezitatea, rezistenþa la insulinã,
hipertensiunea arterialã ºi dislipidemiile,
precum hipertrigliceridemie, creºterea acizilor graºi liberi, scãderea HDL colesterolului ºi creºterea LDL colesterolului.
De-a lungul timpului, sindromul metabolic a primit diverse definiþii. Prima încercare
a fost realizatã în 1923 de cãtre suedezul E.
Kylin, care a definit sindromul cardiometabolic ca o afecþiune la care coexistã hipertensiunea arterialã (HTA), hiperglicemia (HG)
ºi guta, numindu-l sindrom de hipertensiune-hiperglicemie-hiperuricemie. Raven
în 1988 considera sindromul metabolic ca
o interrelaþie între stilul de viaþã sedentar,
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dieta hipercaloricã ºi factorii genetici, acestea determinând apariþia dezechilibrelor manifeste prin: hiperglicemie, obezitate abdominalã, hipertrigliceridemie, reducerea nivelului seric al HDL ºi hipertensiune arterialã
(HTA).Ulterior definiþia a fost completatã,
updatatã de diverse forumuri precum OMS
(Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii) în 1998,
WHO  (World Health Organization), 1999,
ATP III (Third Report of the National Cholesterol Education Programs Adult Treatment
Panel), în Executive Summary of the NCEP,
2001. În octombrie 2009, a fost adoptatã o
definiþie ce include toate criteriile menþionate
anterior, la care au conlucrat Comitetului
Operativ pentru Epidemiologie ºi Prevenþie
al International Diabetes Federation (IDF),
National Heart, Lung and Blood Institute
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(NHLBI), Federaþia Mondialã a Inimii, Societatea Internaþionalã de Aterosclerozã, American Heart Association (AHA) ºi Asociaþii
Internaþionale de Studiu a Obezitãþii, în
încercarea de a elimina câteva din confuziile apãrute în identificarea pacienþilor cu
sindrom cardiometabolic (SCM).(1, 2)
Deºi sindromul metabolic este o afecþiune
cunoscutã ºi facil de diagnosticat, complicaþiile ce derivã sunt tot mai numeroase ºi
cu un impact deosebit în creºterea incidenþei afecþiunilor cardiovasculare. Bolile
cardiovasculare (BCV) rãmân pe primul loc
în determinismul morbimortalitãþii la nivel
mondial. La sfârºitul anului 2000, BCV reprezentau cauza directã a peste 4.35 mil
decese la nivel european (43% bãrbaþi, 57%
femei). Mai mult de 300 mil. persoane din
lumea întreagã prezintã un indice de masã
corporal (IMC) > 30 kg/m2, iar procentul
acestora este în continuã creºtere (2,3).
Ghidul european al ESC (European Society
of Cardiology) de prevenþie ºi recuperare
al BCV atrage atenþia asupra comorbiditãþilor determinate de factorii de risc tradiþionali ºi non-tradiþionali cardiovasculari ºi
metabolici.
MATERIAL ªI METODÃ
Studiul nostru îºi propune identificarea
corelaþiilor existente între sindromul cardiometabolic ºi determinismul afecþiunilor cardiovasculare pe o populaþie reprezentativã
pentru zona Moldovei. Prin acest studiu se
doreºte atragerea atenþiei asupra necesitãþii
de evaluare a pacientului cu sindrom metabolic ºi din punct de vedere al afectãrii cardiovasculare.
Studiul s-a desfãºurat în cadrul Clinicii
de Recuperare Cardiovascularã, a Spitalului
de Recuperare Iaºi în perioada 01.01.2009-31.12.2009 ºi a inclus un numãr de 1463
pacienþi, din care 752 (51.40%) au îndeplinit criteriile.
Criteriile de includere în studiu au fost
 perimetrul abdominal >94 cm la bãr-

baþi, >80 cm la femei
 trigliceridemie >150 mg/dl sau tratament specific;
 HDL-colesterolemie <40 mg/dl la bãrbaþi, <50 mg/dl la femei sau tratament
specific;
 TAS >130 sau TAD >85 mmHg sau
tratament specific;
 glicemia á jeun >100 mg/dl sau DZ tip
2 în diagnostic.
Studiul de faþã aduce argumente cu privire la creºterea incidenþei sindromului metabolic în populaþia generalã  735 (50,
23%) pacienþi din numãrul total  1463
pacienþi adresat Clinicii de Recuperare Cardiovascularã.
Prelucrarea ºi interpretarea datelor a fost
realizatã prin metode epidemiologice (ancheta), statistico-matematice (p, deviaþie standard (DS), tendinþã) ºi computerizate.
REZULTATE ªI DISCUÞII
1. Repartiþia pe sex. În cadrul studiului
nostru se pãstreazã aceeaºi tendinþã globalã
de creºtere a obezitãþii în populaþia generalã,
cu predominanþa la sexul feminin (58.37%).
Diferenþa dintre sexe este uºor semnificativã.
Datele clinico-epidemiologice existente în
literaturã confirmã afectarea preponderentã
a sexului feminin, obezitatea fiind influenþatã atât de factorii socio-economici, comportamentali, factorii de mediu cât ºi de
factorii naturali.
Mai mult, cercetãrile recente au relevat
existenþa unei legãturi între insulinorezistenþã (IR) ºi dereglãrile hormonale la femei.
Astfel, unele studii au demonstrat incidenþa
mai mare a dezvoltãrii DZ tip 2 la femeile
cu oligomenoree, aproximativ 82% din femeile cu DZ tip 2 prezentau polichistozã
ovarianã. În premenopauzã femeile prezintã
un risc crescut de dezvoltare a HTA, iar în
perioada climactericã frecvenþa dezvoltãrii
HTA creºte pânã la 52,4%. Aceastã creºtere
s-ar datora diminuãrii efectului pozitiv al
estrogenilor asupra funcþiei endoteliale, care
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TABELUL I
Parametrii estimaþi în testarea asocierii sexul pacienþilor vs. diagnostic
Chi-pãtrat c2
df
p 95% interval de încredere
2
1,535857
df=1
p=0,21524
Chi-pãtrat - c
0,0347956
Coeficient de contingenþã
0,0875777
p=0,21555
Coeficient de corelaþie
TABELUL II
Parametrii estimaþi în testarea asocierii mediul de provenienþã vs. diagnostic
2

Chi-pãtrat - c
Coeficient de contingenþã
Coeficient de corelaþie

Chi-pãtrat c2
6,136817
0,4704490
0,31836212

df
df=1

P 95% interval de încredere
p=0,01324
p=0,01192

TABELUL III
Valorile medii ale gradelor de severitate a HTA în funcþie de grupa de vârstã
GRUPA VÂRSTA
HTA - Means
HTA - Std.Dev.
20-39 ani
1,826087
0,576208
40-59 ani
2,115942
0,607217
60-79 ani
2,034483
0,700013
80-99 ani
2,085714
0,631145
Toate grupele
2,055319
0,634752

corija spectrul lipidic, prin creºterea HDL
colesterolului ºi scãderea LDL colesterolului, precum ºi ameliorarea reactivitãþii acetilcolinice vasculare, inclusiv în arterele coronare, stimularea sintezei NOsintazei ºi
creºterea nivelului bazal al NO (4). Karelis
et al. au demonstrat cã descreºterea sensibilitãþii insulinice este asociatã cu creºterea gradualã a numãrului de caractere ale SM (5).
2. Repartiþia pe medii de provenienþã a
evidenþiat o diferenþã uºor semnificativã
între mediul urban (60.25%) ºi mediul rural.
Mediul urban, prin implicaþiile stilului de
viaþã ºi a factorilor de risc ridicaþi (condiþii
de viaþã ºi muncã, factori nutriþionali, poluarea, stresul, etc.) face preponderentã dispunerea în mediul urban vs. rural a obezitãþii.
3. Repartiþia pe grupuri de vârstã. La
pacienþii cu sindrom cardiometabolic (SCM)
de notat este ponderea semnificativã în cadrul
criteriilor de încadrare a circumferinþei abdominale, colesterolului, a HTA (cel mai frecvent grad I-III) ºi a hiperglicemiei a jeun.
Îngrijorãtor este faptul cã procentul cel mai
mare de pacienþi cu sindrom metabolic este
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pe intervalul de vârstã 40-59 ani, deci la
nivelul populaþiei active (61,66%).
Rezultatele trialurilor clinice realizate
de Womens Health Initiative (WHI) au evidenþiat existenþa hiperinsulinismului la 75%
din cazuri. Nivelele înalte ale insulinemiei
bazale au fost corelat atât pozitiv cu creºterea vârstei, IMC, perimetrul abdominal,
cât ºi negativ cu nivelele mai înalte de activitate recreaþionalã. Manco et al. a observat
nivele mai joase ale sensibilitãþii la insulinã
ºi nivele mai înalte de insulinemiei bazale
la femeile în premenopauzã, direct proporþionalã cu creºterea în vârstã, a masei adipoase ºi nivelurile TG (factori de risc determinanþi pentru BCV) (5, 6)
4. Impactul HTA. Datele din literaturã
conform cãrora România este pe primul loc
prin procentul de 40% al hipertensivilor în
populaþia generalã sunt confirmate ºi în cadrul
studiului nostru. Astfel, se constatã ponderea importantã a HTA de orice grad ºi
pentru toate grupele de vârstã. Aproximativ 50% hipertensivi au hiperinsulinism ºi
pânã la 75% indivizi cu DZ tip 2 sunt
hipertensivi. Esenþa legãturii între HTA,
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TABELUL IV
Analiza comparativã a severitãþii HTA în funcþie de grupa de vârstã
prin metoda One Way ANOVA
HTA

SS - Effect
1,553957

M S - Effect
0,388489

insulinorezistenþã (IR) ºi BCV este complicatã. Explicaþia acestui procent ridicat
ar putea fi mecanismul hipertensinogen al
hiperinsulinismului, prezent la pacienþii cu
sindrom cardiometabolic. Hiperinsulinismul determinã o creºtere a retenþiei de Na
ºi apã în organism, prin creºterea reabsorbþiei tubulare, are efect vasodilatator asupra
peretelui vascular, vasoconstrictor la nivelul
capilarelor, reglator asupra metabolismelor
Na ºi Ca prin acþiune asupra sistemului
reninã-angiotensinã. Aceastã supresie a natriurezei indusã de insulinã are ca rezultat
creºterea volumului sanguin, deci a tensiunii arteriale. De asemenea, hiperinsulinismul poate induce o hiperexpresie a endotelinei I. Pacienþii cu hiperinsulinism prezintã
un tonus simpatic crescut, care va determina vasoconstricþie, deci creºterea rezistenþei
vasculare periferice, toate acestea contribuind la apariþia ºi menþinerea HTA. Deci,
HTA este multifactorialã ºi faptul cã HTA
este inclusã printre criteriile de descriere
este din cauza prezenþei extrem de rãspândite a HTA în cadrul SCM (6).
În cadrul studiului nostru, de subliniat
ponderea importanta a HTA grad I ºi III
nediagnosticatã la grupa de vârstã 26-50
ani cu implicaþii în dezvoltarea comorbiditãþilor. Diferitele grade ale nivelului TA
pot afecta profilul de risc cardiovascular al
acestor pacienþi, care evident va fi mai înalt
la indivizii cu nivele tensionale mai înalte
(tab. III).
Un rol dominant în corelaþia dintre HTA
ºi obezitate îl are hiperactivitatea sistemului
nervos simpatic (SNS). Legãturile dintre etiopatogenia obezitãþii ºi SNS sunt multiple ºi
în multe cazuri nu sunt elucidate pânã la
capãt. Leptina, un hormon secretat de adipocite nu doar regleazã apetitul ci joacã ºi

SS - Error
92,72689

M S - Error
0,403

F
0,963

p
0,001

un rol important în cheltuielile de energie
prin activarea SNS. Leptinemia este înaltã
la pacienþii obezi, ceea ce are un rol important în cauzarea hiperreactivitãþii SNS.
Din contra, la pacienþii obezi receptorii
apetitului sunt rezistenþi la reglarea centrifugã a sistemului nervos central (SNC),
ceea ce duce la creºterea leptinemiei. Surplusul de norepinefrinã, ca o consecinþã a
hiperactivitãþii SNS la obezi, implicã afectarea rinichilor ca efectori majori ai activitãþii SNS. Creºterea acþiunii SNS asupra
rinichiului, duce de la sine la creºterea reþinerii de sare ºi apã ºi respectiv la HTA.
Comprimarea rinichiului de cãtre depozitele de grãsimi, modificã structura acestuia,
care poate duce dupã sine la HTA prin
stimularea nervilor simpatici renali aferenþi
ºi prin inducerea HTA renovasculare (7).
Relaþia cauzalã dintre HTA ºi obezitate
poate fi biderecþionalã. La indivizii cu predispoziþie la HTA, creºterea activitãþii SNS
este asociatã cu reglarea centrifugã a receptorilor ß-adrenergici, ce determinã afectarea
termoreglãrii ºi tendinþa de creºtere a circumferinþei abdominale (CA).
5. Impactul SCM asupra frecvenþei cardiace. Sindromul metabolic, denumit ºi sindromul X, sindromul rezistenþei la insulinã,
sindromul hipertensiunii sau sindromul excesului de catecolamine prin mecanismul
sãu central de creºtere a tonusului simpatic
determinã creºterea frecvenþei cardiace factor major al creºterii consumului de oxigen ºi a necesitãþilor metabolice. Deci, influenþa hiperinsulinismului se reflectã ºi
asupra frecvenþei cardiace. Aceasta creºtere
este direct proporþionalã cu creºterea debitului cardiac.
Studiile anterioare au demonstrat cã activitatea metabolicã, debitul cardiac ºi frec641
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Fig. 1. Repartiþia pe grupe de vârstã a SCM

venþa cardiacã sunt crescute la pacienþii
obezi, proporþional cu surplusul de greutate. Deci, creºterea frecvenþei cardiace s-ar
datora acþiunii sinergice a celor doi factori
implicaþi în evoluþia sindromului metabolic: hiperinsulinismul ºi obezitatea (8).
În cadrul studiului nostru, se confirmã
ipotezele anterioare, numãrul pacienþilor cu
sindrom metabolic ºi frecvenþã cardiacã ridicatã FC>80/min fiind semnificativ.
6.Impactul SCM asupra aritmiilor cardiace. Cercetãrile recente anatomopatologice,
macro- ºi microscopicã asupra cordului la
pacienþii obezi relevã o creºtere a greutãþii
cordului, cu dilatare ºi hipertrofie concentricã de ventricul stâng. Aceste modificãri
predispun la apariþia aritmiilor ectopice, în
parte datorate unei disfuncþii vegetative cardiace. Având în vedere factorii de risc asociaþi sindromului metabolic FC>80/min ºi
masa VS>270 g, ruptura plãcii de aterom
este o complicaþie bine cunoscutã, la pacienþii
cu boalã coronarianã. În cadrul studiul nostru, la eºantionul de pacienþi cu vârsta cuprinsã între 26-50 ani 9,52%(4 bãrbaþi) ºi
7,83%(4 femei) au fost diagnosticaþi cu aritmie. În eºantionul de pacienþi cu vârsta
cuprinsã între 51-75 ani 24,60% (47 bãrbaþi) ºi 21,72% (58 femei) au fost diagnosticaþi cu aritmie. Aceeaºi tendinþã a fost
observatã la eºantionul de pacienþi cu vârsta
peste 75 ani 55,55% (5 bãrbaþi) ºi 59,09%
(13 femei au fost diagnosticaþi cu aritmie (9).
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7. Impactul SCM asupra insuficientei
cardiace. Studii realizate prin cateterism
cardiac la pacienþii obezi fãrã HTA aratã cã
deºi se înregistreazã creºteri ale presiunilor
de umplere, telediastolice, a dimensiunilor
cavitãþilor cordului, precum ºi a presiunii
capilare pulmonare, performanþa ventriculului stâng este în limite normale. La pacienþii cu obezitate de grad II - III sau la cei
ce asociazã HTA, este afectatã atât funcþia
sistolicã cât ºi diastolicã a ventriculului
stâng, atingând grade diferite de insuficienþã
cardiacã reversibilã cu scãderea în greutate.
Cardiomiopatia obezilor se datoreazã iniþial
creºterii volumului circulant ºi a debitului
cardiac pentru ca ulterior sã fie agravatã de
HTA, insuficienþã coronarianã ºi tulburãri
respiratorii. Hipertrofia ventriculului stâng
reduce complianþa cordului cu creºterea presiunilor de umplere ale ventriculului stâng
ºi risc de edem pulmonar acut. Deºi în condiþii de repaus performanþele ventriculului
stâng sunt în limite normale, adaptabilitatea
la efort este slabã, creºterea debitului cardiac nu se poate face decât pe seama creºterii frecvenþei cardiace întrucât volumele
de ejecþie nu se pot adapta (8, 9).
În cazul studiului nostru, la eºantionul
de pacienþi cu vârsta cuprinsã între 26-50
ani 14,28% (1 bãrbat) ºi 12,5% (1 femeie)
aflaþi sub tratament hipolipemiant au fost
diagnosticaþi cu insuficienþã cardiacã. În
eºantionul de pacienþi cu vârsta cuprinsã
între 51-75 ani 31,41% (60 bãrbaþi) ºi 21,72%
(58 femei) au fost diagnosticaþi cu insuficienþã cardiacã. În eºantionul de pacienþi
cu vârsta cuprinsã peste 75 ani toþi bãrbaþii
ºi 66,66% (2 femei) au fost diagnosticaþi
cu insuficienþã cardiacã.
CONCLUZII
Sindromul metabolic reprezintã o problemã de mare actualitate prin creºterea
alarmantã a prevalenþei acestuia, precum ºi
datoritã complexitãþii mecanismelor fiziopatologice, riscului de apariþie a compli-
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caþiilor ºi abordãrii terapeutice. O pondere
importantã a pacienþilor cu HTA, gradul I III, asociazã SCM, precum ºi alþi factori de
risc pentru evoluþia BCV. Cel mai mare
impact în apariþia ºi dezvoltarea BCV îl are
insulinorezistenþa, care poate avea diferite
grad de manifestare  de la ascunsã sau
latentã pânã la slab pronunþat, la care se
adaugã prezenþa altor tulburãri metabolice
precum obezitatea, hiperleptinemia, dislipidemia, hiperuricemia, tulburarea sistemului
hemostazei (hipofibrinolizã ºi hipercoagularea), afectarea sistemului imun prin imunodeficienþã secundarã ºi influenþa postmenopauzei la femei (10,11).
Studiul nostru îºi propune identificarea
corelaþiilor existente între sindromul cardiometabolic ºi determinismul afecþiunilor
cardiovasculare pe o populaþie reprezentativã pentru zona Moldovei. Astfel, se remarcã o creºtere a incidenþei insulinorezistenþei ºi a sindromului cardiometabolic
pe 2 intervale de vârstã: 25-50 ºi 51-75 ani
(la aceºtia din urmã, este necesarã introducerea în cadrul programelor terapeutice

ºi de recuperare).
Grupul þintã de evaluat ºi introdus în
programe de prevenþie ºi recuperare, aºa
cum o aratã procentele, se situeazã între
25-50 ani la care schimbarea stilului de
viaþã, diminuarea factorilor de risc, reevaluarea periodicã în cadrul unui program de
specialitate va duce nu numai la diminuarea
severitãþii comorbiditãþilor, ameliorarea prognosticului in timp, ci ºi la îmbunãtãþirea
semnificativã a calitãþii vieþii pacientului.
Asocierea tulburãrilor metabolice într-un
lanþ comun în care insulinorezistenþa tisularã nu numai cã înrãutãþeºte manifestarea
clinicã a lor, dar ºi le oferã un caracter
specific determinã apariþia ºi dezvoltarea
comorbiditãþilor asociate sindromului cardiometabolic, din care afectarea cardiacã are o
pondere majoritarã. Deci, diagnosticul precoce al SCM la pacienþii hipertensivi cu
prezenþa mãcar a unuia din factorii de risc
metabolici ai BCV este extrem de necesarã
ºi raþionalã pentru aprecierea ulterioarã a
riscului sumar la pacienþii respectivi ºi posibilitatea normalizãrii valorilor tuturor componentelor de bazã ale SCM.
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