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PROBLEME DE CERCETARE6

REZUMAT
Fragilitatea este un sindrom geriatric care se manifestă prin alterarea stării de sănătăte a vârstnicilor, putând fi  
considerat un marker al îmbătrânirii. Persoanele care dezvoltă odată cu înaintarea în vârstă diabet zaharat, boli 
cardiace sau metabolice sunt mult mai fragile sau dependente. 
Obiectiv. În studiul efectuat am urmărit corelaţia dintre fragilitate, capacitate funcţională şi ateroscleroza 
generalizată refl ectată de viteza undei de puls aortice (PWao) şi de indicele gleznă- braţ (IGB) la vârstnici.
Material şi metodă. S-a efectuat un studiu observaţional, desfăşurat pe parcursul a şase luni (iulie-decembrie 
2013) pe un număr 73 de pacienţi, bărbaţi şi femei, cu vârsta medie de 73,95 ± 10 ani. Au fost înregistrate datele 
demografi ce, cum ar fi  vârsta, statutul de fumător, mediul de provenienţă sau fragilitatea, conform criteriilor lui 
Fried. Statusul arterial evaluat prin măsurarea vitezei undei de puls (PWV), indicelui gleznă-braţ (IGB) şi indicelui 
grosime intimă-medie (IMT).
Rezultate. S-a raportat o incidenţă crescută a fragilităţii în rândul vârstnicilor (77,7%), cu o creştere semnifi cativă 
a PWVao la acest grup (20%). Incidenţa IGB-ului scăzut sub 0,9 este de 75,3% în lotul studiat. Corelaţia dintre 
acesta şi diabet este direct proporţională (p = 0,02), fi ind prezent la mai mult de jumătate dintre pacienţii fragili.
Concluzii. Măsurarea indicelui arterial gleznă-braţ este un test simplu care, dublat de măsurarea oscilometrică a 
rigidităţii arteriale (PWVao), poate fi  folosit pentru a identifi ca statusul fragil sau prefragil la persoanele vârstnice, 
moment important în luarea unor decizii de intervenţii mai agresive, de prevenţie primară a fragilităţii.
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ABSTRACT
Frailty is a geriatric syndrome that manifests itself by altering the health of the elderly, can be considered a 
marker of aging. People who develop with age diabetes, heart disease or obesity are more fragile and dependent.
Aim. We examined whether cardiovascular disease, metabolic conditions and generalized atherosclerosis as 
refl ected by aortic pulse wave velocity (PWVao), low ankle-brachial index (ABI) and diabetes have impact on 
physical frailty at functioning and functionality in the elderly.
Material and methods. Was conducted an observational study, over six months (July-December 2013) on a total 
73 patients, men and women, mean age 10 years ± 73.95. There were observed demographic data such as age, 
smoking status, origin and frailty by Fried’s criteria. Their arterial status assessed by measuring arterial pulse wave 
velocity (PWV), ankle-brachial index (ABI) and intimate thickness index medium (IMT).
Results. It was reported an increased incidence of frailty among the elderly (77.7%) with a signifi cant increase of 
PWVao in this group (20%). The incidence of ABI below 0.9 was 75.3%. Correlation with diabetes was directly 
proportional (p = 0.02) and present at more than half of frail patients.
Conclusions. The ankle-brachial blood pressure measurements doubled by PWVao are simple tests that can be 
used to identify a frail or prefrail status at elderly persons, who can then be considered for more aggressive pre-
ventive interventions.
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INTRODUCERE

Fragilitatea este un sindrom geriatric care se ma-
nifestă prin alterarea stării de sănătăte a vârstnicilor, 
putând fi  considerat un marker al îmbătrânirii. Per-
soanele care dezvoltă odată cu înaintarea în vârstă 
diabet zaharat, boli de inimă sau obezitate sunt 
mult mai fragile sau dependente (1). Aceşti pacienţi 
necesită o evaluare complexă prin studierea com-
ponentelor sindromului de fragilitate, dintre care, 
unul posibil ar putea fi  rigiditatea arterială. Sunt 
studii care au raportat asocierea dintre rigiditatea 
arterială cu scăderea masei musculare (2,3), având 
ca rezultat boala arterelor periferice, care determină 
dependenţă şi scăderea calităţii vieţii la persoanele 
vârstnice (4-7). În timp ce sarcopenia este o com-
ponentă importantă a sindromului de fragilitate (8), 
rigiditatea arterială, individuală nu a fost încă luată 
în considerare drept un criteriu al acestui sindrom. 
Grosimea intima-medie (IMT) la nivel carotidian 
reprezintă un marker important al aterosclerozei 
pre coce, componentă a fragilităţii, şi este utilizată 
pe scară largă ca un predictor al evenimentelor car-
diovasculare (9). Indicatorii de sănătate urmăriţi 
pri vind bolile metabolice (diabet zaharat) şi de 
obezitate s-au axat în principal pe evenimentele ce-
rebrale, cardiovasculare sau mortalitate şi nu pe ca-
pacitatea funcţională.

OBIECTIV

În studiul efectuat am urmărit corelaţia dintre 
bolile cardiovasculare, afecţiunile metabolice şi 
ate roscleroza generalizată evaluată de viteza undei 
de puls aortice (PWao) şi de indicele gleznă-braţ 
(IGB), precum şi impactul rigidităţii arteriale eva-
luate asupra fragilităţii, performanţei fi zice şi ca-
pacităţii funcţionale a vârstnicilor.

MATERIAL ŞI METODE

Este un studiu observaţional, desfăşurat pe par-
cursul a şase luni (iulie-decembrie 2013) pe un 
număr 73 de pacienţi, bărbaţi, femei, cu vârsta me-
die de 73,95 ± 10 ani.

Din lotul iniţial de 123 de pacienţi fost excluşi 
următorii: cei care nu au fost competenţi să dea un 
consimţământ informat, pacienţi care nu au putut să 
se deplaseze independent, pacienţi care aveau do-
vezi clinice sau radiologice de accident vascular 
ce rebral pe un vas mare sau au fost diagnosticaţi cu 
fi brilaţie atrială, afecţiune care nu permite efec tu a-
rea analizei undei de puls (PWV). Astfel, cei 73 de 
subiecţi au fost consideraţi eligibili conform cri-

teriilor stabilite. Studiul a fost aprobat de Comisia 
de Etică al Spitalului de Boli Cronice „Sf . Luca“ şi 
pacienţii incluşi au semnat consimţământul in for-
mat.

Evaluarea geriatrică
Au fost înregistrate condiţiile medicale prezente 

şi datele demografi ce, cum ar fi  vârsta, statutul de 
fumător, mediul de provenienţă. Stabilirea diag nos-
ticelor de hipertensiune arterială, boli cardiace şi 
diabet zaharat a fost stabilită printr-o anamneză 
riguroasă şi conform ghidurilor de practică medi-
cală, dublată de confi rmarea specialistului sau a 
medicului de familie al pacientului anterior inter-
nării. 

Evaluarea fragilităţii
Fragilitatea ca şi sindrom a fost evaluată pe baza 

criteriilor lui Fried (10). Performanţa fi zică a fost 
evaluată cu ajutorul unei baterii de teste Short 
Batery Physical Performance (SBPP) care au inclus 
viteza de mers pe o distanţă de 4 metri, proba 
balansului şi a ridicării de pe scaun (11). Compo-
nenta funcţională a fost calculată în funcţie de sca-
lele IADL (Activităţi casnice ale vieţii cotidiene) 
(12) şi ADL (Activităţile vieţii cotidiene) (13) utili-
zate ca măsuri standard de evaluare a dependenţei 
pacientului. Scorul maxim al capacităţii este de 14 
şi l-am împărţit în patru categorii (independent, 
parţial independent, parţial dependent, dependent).

Evaluarea statusului vascular
Pentru măsurarea PWV am folosit o metodă 

neinvazivă, folosind un dispozitiv neinvaziv osci-
lometric (Arteriograful, TensioMed Ltd.), cu o teh-
nică validată (14). Standardul de aur privind măsu-
rătorile rigidităţii arteriale este PWV aortic (15) şi 
pentru o valoare a PWV > 8 m/s am considerat pa-
cientul având risc cardiovascular moderat, iar peste 
12 m/s având risc cardiovascular crescut (16).

Indicele gleznă-braţ (IGB) a fost măsurat cu aju-
torul unui creion Doppler care sesizează mai rapid 
unda pulsului la artera pedioasă sau tibială poste-
rioară. Indicele se calculează prin raportul dintre 
tensiunea arterială sistolică la membrul inferior şi 
de la cel superior. Manşetele au fost aplicate la am-
bele braţe şi ambele glezne, iar presiunea arterială 
sistolică a fost măsurată de două ori la fi ecare pa-
cient, folosind o sondă pen de 8 MHz Doppler (17).

Măsurarea indicelui de grosime intimă-medie 
(IMT, intima-media thickness) s-a efectuat printr-o 
imagine ecografi că carotidiană, în modulul B, sec-
ţiune longitudinală cu un transductor 5-10 MHz 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 1, An 201434

(Logitech 3 GE). Subiectul a fost examinat în decu-
bit dorsal, într-o cameră întunecată şi liniştită. Me-
dicul imagist nu a fost înştiinţat de valorile IGB sau 
de examinare PWV aortică. S-au considerat valori 
normale ale IMT până în 0,9 mm.

Metoda statistică
S-a efectuat o analiză statistică a datelor folosind 

SPSS versiunea 22.0, realizată separat pentru băr-
baţi şi femei în funcţie de vârstă, variabile meta-
bolice, statutul de fumător, ABI, PWVao, IMT şi a 
fost supus la multiple analize de regresie liniară 
pen tru a studia efectul lor asupra fragilităţii şi a func-

ţionalităţii fi zice la vârstnici. Valorile cu p <0,05/ 
0,09 au fost considerate semnifi cativ statistice.

REZULTATE

Lotul studiat a fost repartizat uniform, cu o 
vârstă medie de 73,95 ± 10 ani, cu predominanţă 
fe mei (64,4%), peste 75% dintre pacienţi fi ind do-
mi ciliaţi în mediul urban (Fig. 1, Tabelul 1). 

Deşi numărul pacienţilor diabetici vs non-dia-
betici nu a fost distribuit în mod egal, se poate ob-
serva că media valorilor indicelui intimă-medie a 
fost semnifi cativ statistic crescută în cazul diabe ti-
ci lor. Din punct de vedere al PWVao nu s-a înregis-
trat o diferenţă remarcabilă între cele două subgru-
puri (Tabelul 2).

În lotul studiat avem o diferenţă semnifi cativ 
statistic pentru apariţia fragilităţii la pacienţii dia-
betici şi fumători (40%), dintre care jumătate sunt 
cei care prezintă PWVao de peste 12 m/s, risc car-
diovascular crescut (Tabelul 3). 

FIGURA 1. Repartiţia pe vârstă a lotului studiat

TABELUL 2. Corelarea IMT cu rigiditatea arterială

Mean Std. 
Deviati on Std. Error Minimum Maximum

IMT 
(mm)

Non-diabeti c 1,116 0,3556 0,0536 0,5 1,3
Diabeti c 1,683 0,3566 0,0662 0,6 1,9
Total 1,203 0,3539 0,0414 0,5 1,9

P.W.V.
Non-diabeti c 9,739 1,9632 0,2960 6,9 10,2
Diabeti c 9,879 2,0111 0,3735 5,6 13,8
Total 9,795 1,9696 0,2305 5,6 13,2

TABELUL 1. Descrierea lotului studiat

Mean Std. Deviati on
Vârstă 73,95 10,786
Colesterol total mg/dL 195,75 46,936
HDL mg/dL 50,71 23,646
IMT (mm) 1,103 0,3539
IGB 0,5994 0,36694
P.W.V. 9,795 1,9696
Trigliceride (mg/dL) 124,21 68,458
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Pacienţii fragili şi prefragili sunt prezenţi în 
special la grupele de vârstă „Foarte vârstnici“ şi 
„Lon gevivi“, iar prezenţa dislipidemiei este prepon-
derent la bărbaţii fumători (58,3%). (Fig. 3). 

Nivelurile scăzute IGB/ABI s-au dovedit a fi  un 
marker important al aterosclerozei generalizate, 

TABELUL 3. Corelaţia între pacienţii diabetici şi non-diabetici privind riscul fragilităţii 
şi al rigidităţii arteriale

Fumător Diabeti c PWV

Fără risc 
cardiovascular

Risc 
cardiovascular 

moderat

Risc 
cardiovascular 

ridicat

Nefumător

Non-diabeti c Fragilitate
Fragili 5,4% 10,8% 16,2%
Prefragili 10,8% 10,8% 2,7%
Robust 5,4% 32,4% 5,4%

Diabeti c Fragilitate
Fragili 0,0% 12,5% 0,0%
Prefragili 16,7% 29,2% 4,2%
Robust 8,3% 16,7% 12,5%

Fumător

Non-diabeti c Fragilitate
Fragili 14,3% 28,6% 14,3%
Prefragili 14,3% 0,0% 14,3%
Robust 0,0% 0,0% 14,3%

Diabeti c Fragilitate
Fragili 20,0% 0,0% 20,0%
Prefragili 10,0% 20,0% 0,0%
Robust 0,0% 10,0% 20,0%

FIGURA 3. Prevalenţa indicelui gleznă-braţ în funcţie de grupa de vârstă

printr-o asociere pozitivă cu factori de risc CVD, 
precum şi prin intermediul măsurării bolii ateroscle-
rotice subclinice. (Fig. 3). Astfel, putem observa o 
asociere semnifi cativă între IGB/ABI scăzut şi PW 
Vao crescut la grupul de vârstă „Foarte vârstnici“ 
(p<0,05, tau = 0,03) (Fig. 4).
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Incidenţa IGB-ului scăzut sub 0,9 rămâne foarte 
ridicată în lotul studiat de 75,3%, iar corelaţia dintre 
acesta şi diabet este direct proporţională (p = 0,02), 
mai mult de jumătate dintre ei fi ind vorba de paci-
enţi fragili (Tabelul 4). De asemenea, numărul plă-
cilor aterosclerotice a fost semnifi cativ statistic (p = 
0,05) la grupul pacienţilor fumători, neexistând o 
corelaţie la cei diabetici vs non-diabetici.

TABELUL 4. Corelaţia fragiliităţii cu indexul gleznă-braţ

Diabet zaharat
Fragilitate

Total
Fragil Prefragil Robust

Diabeti ci Indicele 
ABI 

ABI ≥ 0, 9 4,5% 9,1% 6,8% 20,5%
ABI < 0,9 31,8% 15,9% 31,8% 79,5%

Non-
diabeti ci

Indicele 
ABI 

ABI ≥ 0,9 3,4% 17,2% 10,3% 31,0%
ABI < 0,9 13,8% 27,6% 27,6% 69,0%

DISCUŢII

Chiar dacă procesele fi ziopatologice care deter-
mină apariţia sarcopeniei la persoanele în vârstă nu 
au fost identifi cate în totalitate, un studiu transversal 
a sugerat că relaţia dintre disfuncţia endotelială şi 
masa musculară la persoanele în vârstă poate fi  un 
posibil proces (18). Datorită faptului că, bazal, sca-
de fl uxul sanguin la nivelul membrelor inferioare 
odată cu îmbătrânirea, în parte din cauza rigidizării 
arteriale (disfuncţie a dinamicii vasului sanguin), 
acesta poate avea un rol predictiv în scăderea masei 
musculare şi apariţia fragilităţii. Concluziile unor 
studii anterioare au arătat o asociere independentă 

FIGURA 4. Evaluarea riscului cardiovascular în funcţie de grupele de vârstă

între rigiditatea arterială accelerată şi greutatea cor-
porală (18), însă o posibilă asociere directă între ri-
giditatea arterială accelerată şi scăderea masei mus-
culare scheletice nu există încă. Indicele gleznă-braţ 
scăzut (ABI) este des întâlnit odată cu înaintarea în 
vârstă, iar prevalenţa lui depăşeşte 25% din persoa-
nele cu vârsta peste 85 de ani (19). 

Studiile populaţionale pe adulţii de vârstă mij-
locie au demonstrat o corelaţie pozitivă între un in-
dice ABI scăzut şi detectarea ultrasonografi că a ate-
ro sclerozei carotidiene, aceasta din urmă fi ind de fi  ni-
tă prin identifi carea stenozei carotidiene sau măsu-
rarea creşterii indicelui intimă-medie (20). În plus, 
persoanele vârstnice cu boală arterială periferică au 
o rigiditate arterială crescută la nivelul arterei caro-
tide şi aortei, comparativ cu persoanele fără boală 
arterială periferică (21). 

Pe de altă parte, studiul SHEP (Systolic Hyper-
tension in the Elderly Program), cu participanţi mai 
tineri decât cei din lotul nostru, a raportat o asociere 
pozitivă între mortalitate şi un indice gleznă-braţ 
scăzut (ABI) (22). 

Discuţiile despre factorii de risc potenţial modi-
fi cabili ai fragilităţii oferă baza pentru cercetarea 
care vizează prevenirea şi tratamentul fragilităţii, 
astfel că ateroscleroza şi rigiditatea vasculară pot ex-
plica în parte, baza mecanismelor patologice care 
mediază relaţia dintre ABI şi riscul de fragilitate.

Şi în studiul nostru s-a raportat o incidenţă cres-
cută a fragilităţii în rândul vârstnicilor (77,7%) cu o 
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creştere semnifi cativă a PWVao la acest grup, ob-
servându-se o prevalenţă de peste 20%, în special 
la grupul „Foarte vârstnici“, de până la 75 de ani. 

CONCLUZII

Pacienţii cei mai fragili sunt cei la limita de vârs-
tă de 75 de ani, de sex masculin, fumători şi cu un 
indice gleznă-braţ scăzut fără semnifi caţie statistică 
a creşterii undei de puls. Atât la bărbaţi, cât şi la 
femei, toate condiţiile metabolice (diabet zaharat, 
hipertensiune arterială, dislipidemii) şi statusul vas-
cular (ABI, PWVao) examinate au fost semnifi cativ 
asociate cu fragilitatea.

Măsurarea indicelui arterial gleznă-braţ este un 
test simplu care, dublat de măsurarea oscilometrică 

a rigidităţii arteriale (PWVao), poate fi  folosite pen-
tru a identifi ca statusul fragil sau prefragil la per-
soanele vârstnice, moment important în luarea unor 
decizii de intervenţii mai agresive, de prevenţie 
primară a fragilităţii. 

Limita studiului este numărul mic al pacienţilor 
incluşi în studiu, cu inegalitate între grupul diabe-
ticilor şi al celor nediabetici, neînregistrându-se ast-
fel o diferenţă semnifi cativă statistic pentru grupul 
nediabeticilor.

Aşadar, identifi carea bolii arteriale periferice cât 
mai precoce la nivelul îngrijirii primare poate fi  un 
factor important de prevenire a evenimentelor car-
dio vasculare (23). Studii mai ample pot confi rma 
ce le afi rmate.
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