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REZUMAT
În prezent există un interes crescând asupra implicării sistemului renină-angiotensină-aldosteron (SRAA) în 
bolile hepatice cronice, recunoscut fi ind pentru rolul major pe care îl are în injuria tisulară şi fi broză. 
Alături de SRAA clasic, identifi carea în anul 2000 a enzimei 2 de conversie a angiotensinei (ACE2), un 
omolog al ACE, a deschis noi perspective asupra efectelor SRAA.
SRAA acţionează la nivel tisular local şi chiar şi la nivel intracelular, exercitând prin diferiţi receptori funcţii 
paracrine, endocrine şi intracrine, mediind o varietate de acţiuni fi ziologice opuse, inclusiv vasoconstricţie/
vasodilataţie, fi broză/antifi broză şi infl amaţie/antiinfl amaţie, fi ind văzut astăzi ca un sistem dual: o componentă 
vasoconstrictoare formată din enzima de conversie a angiotensinei – angiotensina II – receptorii AT-1 şi o 
componentă vasodilatatoare formată din enzima de conversie a angiotensinei 2 – angiotensina (1-7) – 
receptorii Mas.
Blocarea SRAA clasic sau stimularea SRAA alternativ reprezintă potenţiale opţiuni pentru terapia antifi brotică 
şi a hipertensiunii portale.
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 ABSTRACT
There is emerging interest regarding the implication of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) in the 
chronic liver disease, knowing the fact that it plays a major role in tissue injury and fi brosis.
Alongside the classic RAAS, the discovery in 2000 of the angiotensin converting enzyme 2, a homolog of the 
angiotensin converting enzyme has opened new perspectives about the effects of RAAS.
RAAS acts at tissular level and even at intracellular level through different receptors determining paracrine, 
endocrine and intracrine functions and mediating a variety of physiological opposing actions such as vaso-
constriction/vasodilation, fi brosis/anti-fi brosis and infl ammation/anti-infl ammation, being recognized today as a 
dual system: a vasoconstrictor component, angiotensin converting enzyme-angiotensin II-AT-1 receptors, and a 
vasodilator component, angiotensin converting enzyme 2-angiotensin (1-7)-Mas receptors.
Inhibiting the classic RAAS or stimulating the alternative RAAS represent potential therapeutically options for 
fi brosis and portal hypertension.
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Importanţa bolii hepatice cronice, a modifi cărilor 
fi ziopatologice care apar şi a mecanismelor pato-
genice implicate este dată de numărul crescând de 
bolnavi diagnosticaţi anual cu afectare hepatică, 
precum şi de posibilităţile terapeutice relativ limi-
tate existente actual pentru acest grup de pacienţi. 
Astfel, pe baza studiilor şi observaţiilor fi ziopa-

tologice vor putea fi  urmărite strategii farmacologice 
noi care să răspundă prevenirii complicaţiilor bolii 
he patice cronice şi tratamentului efi cient al pacien-
ţilor.

În evoluţia hepatopatiilor cronice apare fi broza 
hepatică, proces dinamic ce implică infl amaţie pro-
gresivă şi depunere de matrice extracelulară şi în 
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patogeneza căruia s-a dovedit importanţa celulelor 
hepatice stelate, a celulelor Kupffer şi a altor tipuri 
de celule hepatice (1).

Rolul sistemului renină-angiotensină-aldosteron 
(SRAA) în determinarea injuriei tisulare şi fi brozei 
din boli cronice precum boala renală cronică, dia-
betul zaharat, diverse boli cardiovasculare (2,3,4,5) 
este dovedit şi general acceptat, extrapolarea acestui 
rol şi în cadrul mecanismelor patogenice din hepa-
topatiile cronice fi ind susţinută de observaţia expe-
rimentală a suprareglării componentelor intra he-
patice ale SRAA (6,7,8) (Arroyo et al. au demonstrat 
implicarea SRAA în reglarea fl uxului sanguin he-
patic) şi a ameliorării fi brozei hepatice prin blo-
carea SRAA (9,10,11,12,13).

Efectorul principal al SRAA, octapeptidul an-
gio  tensină II, acţionează la nivelul organelor ţintă 
prin intermediul receptorilor specifi ci de suprafaţă 
AT-1 şi AT-2 (Vinson et al, 1995). 

Astfel, prin intermediul receptorului AT-1 care 
este prezent ubicuitar în organism şi care are ex-
presie crescută la nivelul septurilor fi broase din 
fi catul cirotic, SRAA determină o serie de efecte de 
tipul: vasoconstricţie, eliberare de vasopresină şi 
aldosteron, retenţie de apă şi sodiu şi potenţare a 
activităţii simpatice, proliferare celulară, hipertrofi e 
ventriculară stângă, nefroscleroză, hipertrofi e a 
mediei vasculare, disfuncţie endotelială, formare 
de neointimă şi procese care conduc către atero-
tromboză (Gasparo et al, 2000; Kaschina and 
Unger, 2003), producere de specii reactive de oxi-
gen (inhibarea NADPH-oxidazei receptorului AT-1 
atenuând lezarea şi fi broza hepatică) şi stimulare a 
inhibitorului tisular de metaloproteinază-1 (14). 

În privinţa efectelor determinate prin intermediul 
receptorului AT-2 care este prezent în principal la 
nivelul uterului, ţesutului adrenal medular şi ţesu-
tului fetal, dar şi în creier (Timmermans et al, 1993; 
Chung et al, 1996), acestea se referă la controlul 
natriurezei, temperaturii corporale, presiunii arte-
riale, reproducerii, diferenţierii celulare, reparării 
ti sulare şi apoptozei celulare (Stoll et al, 1995; 
Meffert et al, 1996; Horiuchi et al, 1999; Steckelings 
et al, 2005; Aulakh et al, 2007). 

Receptorii AT-2 sunt slab reprezentaţi la nivelul 
fi catului, astfel încât acţiunea SRAA se realizează 
predominant prin intermediul receptorilor AT-1 de 
la nivelul hepatocitelor, celulelor biliare ductale, 
ce  lulelor stelate hepatice, miofi broblaştilor, celu le-
lor Kupffer şi celulelor endoteliale vasculare (16).

Studii recente arată că angiotensina II exercită o 
activitate proangiogenică puternică, stimulând ex-
presia factorului de creştere al endoteliului vascular, 

angiogeneza fi ind implicată în diverse evenimente 
patologice, inclusiv în creşterea tumorală şi dezvol-
tarea fi brozei, aceasta din urmă fi ind determinată de 
capilarizarea sinusoidală şi activarea celulelor ste-
late hepatice de către acelaşi factor de creştere en-
do telială. Astfel, s-a propus terapia inhibitorie a 
SRAA cu scopul de a preveni aceste efecte nedorite 
sau de a ameliora progresia fi brozei hepatice (14, 
17).

Angiotensina II determină atât creşterea rezis-
tenţei intrahepatice dinamice (prin acţiunea vaso-
activă), cât şi a celei statice (prin medierea fi brozei 
hepatice prin stimularea proliferării fi broblastice 
(miofi broblaşti şi celule hepatice stelate activate) 
(18,19,20,21,22,23), alături de infi ltrarea cu celule 
infl amatorii, eliberarea de citochine infl amatorii şi 
factori de creştere de tipul TGF-β1, IL-1β, proteina 
chemotactică pentru monocite-1) (14,16).

Component al SRAA, aldosteronul determină 
creşterea fl uxului portal prin retenţia de sodiu şi 
apă şi creşterea stresului oxidativ, a răspunsului 
infl amator, a disfuncţiei endoteliale, a rezistenţei la 
insulină şi a fi brozei (18,24,25). 

Luând în consideraţie aceste aspecte este de in-
vestigat rolul inhibiţiei SRAA în reducerea gradien-
tului presiunii venoase hepatice (GPVH) şi în 
ameliorarea fi brozei (Fig. 1).

Aulakh et al (15) au realizat în 2007 o actualizare 
a rezultatelor studiilor asupra efectelor antagonişti-
lor receptorilor AT-1, arătând benefi ciile acestora în 
in sufi cienţa cardiacă diastolică (I-PRESERVE – 
Bernal et al, 2006), diabetul zaharat tip 2 şi sin dro-
mul metabolic (Engeli, 2006; Leung, 2007), acci-
den tul vascular cerebral (Tanahashi, 2006), cancerul 
de prostată (Uemura et al, 2006), fi brilaţia atrială cu 
debut recent (Anand et al, 2006), fenomenul Raynaud 
(Wood and Ernst, 2006), boala renală cronică (Ruster 
and Wolf, 2006; Ferrari, 2007), boala Parkinson 
(Grammatopoulos et al, 2007), boala Alzheimer 
(Gard and Rusted, 2004), fi broza hepatică şi hiper-
tensiunea portală (Tox and Steffen, 2006) (10,17, 
26,27,28), procesul de îmbătrânire (Basso et al, 
2005). 

Studiul efectuat de Athyros et al a arătat că 
„reactivarea angiotensinei II“ şi „scăparea aldoste-
ronului“ (în principal prin mecanism AT-2 depen-
dent) în timpul tratamentului cu inhibitor de enzimă 
de conversie sau blocant de receptor AT-1 datorită 
creşterii compensatorii a nivelului reninei plas ma-
tice reprezintă principalele limitări ale inhibitorilor 
SRAA existenţi actual (Athyros et al, 2007) (renina 
şi angiotensina I se acumulează în timpul inhibiţiei 
ACE şi pot depăşi capacitatea unui inhibitor ACE 
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de a supresa efi cient activitatea ACE). Există date 
care susţin că 30-40% din formarea angiotensinei II 
apare prin căi renină-dependente, dar ACE-inde-
pendente, polimorfi smul genic pentru ACE contri-
buind la modularea răspunsului neurohormonal în 
timpul inhibiţiei ACE pe termen lung (15). De ase-
menea, s-a observat că expresia ARNm-AT-1 se 
corelează negativ cu gradul fi brozei hepatice, ex-
presia AT-1 fi ind scăzută prin promovarea interna-
lizării receptorilor de către concentraţiile crescute 
de angiotensină II (29,30) şi de către speciile reac-
tive de oxigen (31). Această expresie scăzută a re-
cep torului poate scădea impactul ligandului său, 
angiotensina II, asupra progresiei fi brozei hepatice 
comparativ cu alţi stimuli profi brotici ca TGF-β, 
endotelina-1, factorul de creştere derivat din pla-
chete. 

Concluzionând, se poate spune că inhibitorii 
SRAA de tip blocanţi ai receptorilor AT-1 scad ca 
efi cienţă odată cu progresia fi brozei şi că sunt 
efi cienţi în terapia din stadiile precoce ale fi brozei 
hepatice, mo mentul iniţierii terapiei fi ind de 
maximă impor tanţă (32,33). 

Identifi carea enzimei 2 de conversie a angio ten-
sinei (ACE2), un omolog al ACE (34,35) a des chis 
noi perspective asupra studiului SRAA. Aceasta 
determină conversia angiotensinei II în angiotensină 
(1-7) (36) şi, într-o mai mică măsură, a angiotensinei 

I în angiotensină (1-9) (37,38) care ulterior este 
convertită de ACE în angiotensină (1-7) (39). An-
gio tensina (1-7) determină acţiuni opuse angio ten-
sinei II, producând vasodilataţie (40,41), inhibiţia 
proliferării celulare şi a fi brozei ti sulare (42,43,44, 
45,46) prin intermediul recep to rilor Mas (43,47,48). 
Angiotensina (1-7) este inac tivată de ACE prin 
con versie la angiotensină (1-5), folosirea inhibi to-
rilor ACE determinând creşterea nivelului tisular şi 
plasmatic al angiotensinei (1-7) (49,50). 

SRAA (Fig. 2) este un sistem complex a cărui 
înţelegere a progresat în ultimii ani, odată cu des-
coperirea de noi peptide cum sunt angiotensina III 
(= angiotensina (2-8) – rezultată prin clivajul unui 
aminoacid de la nivelul capătului N-terminal al 
angiotensinei II) cu multe acţiuni similare angio-
tensinei II (40% din activitatea presoare şi 100% 
din activitatea stimulatoare a aldosteronului), an-
gio  tensina IV (= angiotensina (3-8) – rezultată prin 
clivajul a doi aminoacizi de la nivelul capătului 
N-terminal al angiotensinei II) care acţionează prin 
intermediul receptorilor controlaţi de insulină şi 
angiotensina (1-7) (rezultată prin clivajul unui sin-
gur aminoacid de la capătul C-terminal al angio-
tensinei II) (descoperită la sfârşitul anilor 1980) 
care acţionează prin receptori Mas.

În ciroza hepatică s-a constatat expresia hepatică 
crescută a ACE2 (7) şi a angiotensinei (1-7), axa 

FIGURA 1. SRAA, niveluri de acţiune şi intervenţii terapeutice (după Tandon et al)
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hepatică ACE2-angiotensină (1-7)-receptor Mas 
putând ameliora fi broza hepatică (48) şi, prin efectul 
vasodilatator demonstrat (7,51,52,53), putând ame-
liora rezistenţa vasculară intrahepatică crescută. Se 
ridică astfel posibilitatea ca suprareglarea hepatică 
a ACE2 şi Mas şi generarea de angiotensină (1-7) 
să reprezinte un răspuns de contrareglare adresat 
injuriei hepatice SRAA-mediate (13). Deşi similară 
structural ACE, ACE2 are substraturi diferite şi re-
zistă la acţiunea inhibitorilor enzimei de conversie. 
Au fost dezvoltate substanţe noi care mimează 
efec  tele angiotensinei 1-7, o astfel de substanţă 
fi ind AVE0991, un analog non-peptidic al angio-
ten sinei 1-7.

Studiile au demonstrat că SRAA acţionează la 
nivel tisular local şi chiar şi la nivel intracelular 
exercitând prin diferiţi receptori funcţii paracrine, 
endocrine şi intracrine, mediind o varietate de ac-
ţiuni fi ziologice opuse, inclusiv vasoconstricţie/va-
so dilataţie, fi broză/antifi broză şi infl amaţie/anti in-
fl a  maţie. 

SRAA este văzut astăzi ca un sistem dual (Fig. 
3): o componentă vasoconstrictoare formată din en-
zima de conversie a angiotensinei – angiotensina II 
– receptorii AT-1 şi o componentă vasodilatatoare 
(descoperită în 2000 de 2 echipe de cercetători care 
au folosit metodologii diferite) (54) formată din 
enzima de conversie a angiotensinei 2 – angiotensina 
(1-7) – receptorii Mas (55,56).

Conform studiilor recente, SRAA este implicat 
în ciroză prin ambele sale componente: prima com-

FIGURA 2. SRAA (după Lubel et al): AT-4 AT-2 Receptor AT-1 Receptor Mas Receptor Ang1-7

ponentă (ACE – Ang II – AT1) induce fi broză hepa-
tică şi menţine tonusul vascular bazal şi a doua 
com ponentă (ACE2 – Ang (1-7) – Mas) are rol anti-
fi brotic şi participă probabil la vasodilataţia din 
ciroză (57).

Sunt necesare studii noi care să urmarească efec-
tele terapeutice ale inhibitorilor SRAA clasic în 
boala hepatică cronică şi care trebuie să identifi ce 
clasa de inhibitori cea mai efi cientă şi subgrupele 
de pacienţi pentru care folosirea acestei terapii 
aduce benefi cii. 

Inhibitorii ACE, antagoniştii receptorilor AT-1 
şi antagoniştii de aldosteron pot reduce proliferarea 
celulelor stelate hepatice, cu scăderea sintezei de 
molecule profi brotice. Efectele inhibitorilor ACE şi 
ale antagoniştilor de receptor AT-1 probabil implică 
nu doar inhibarea formării sau acţiunii angiotensinei 

FIGURA 3. Acţiunea şi efectele SRAA clasic şi SRAA 
alternativ (după Lubel et al) 
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II, ci şi creşterea nivelului sau efectelor angiotensinei 
(1-7).

Pacienţii cu ciroză hepatică Child-Pugh A sunt 
principalii benefi ciari ai terapiei inhibitorii SRAA 
clasic, această terapie fi ind sigură şi bine tolerată de 
către aceştia. Această terapie este cu atât mai valo-
roasă, cunoscut fi ind că intoleranţa şi lipsa de răs-
puns la terapia β-blocantă sunt statistic semnifi cative 
(18).

CONCLUZII

SRAA, cu acţiuni dovedite în patogenia unor 
afecţiuni diverse în principal cardiovasculare şi re-

nale, capătă un rol cu importanţă în creştere în afec-
ţiunile hepatice, studiile concentrându-se pe defi -
nirea implicaţiilor acestui sistem în injuria şi fi broza 
hepatică, precum şi asupra posibilităţilor de control 
a acestui sistem în scop terapeutic. 

Acceptarea generală a celor două componente, 
clasică – vasoconstrictoare şi alternativă – vaso-
dilatatoare, ce alcătuiesc SRAA şi stabilirea nive-
lurilor de intervenţie pentru fi ecare dintre ele des- 
chide noi perspective terapeutice pentru pacienţii 
cu boală hepatică cronică. Controlul SRAA prin 
blo carea componentei clasice sau prin stimularea 
celei alter native reprezintă o potenţială opţiune 
pentru terapia antifi brotică şi a HTP.
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