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Hipertensiunea arterială (HTA), definită prin creşterea
persistentă a valorilor tensiunii arteriale sistolice (TAS) peste
140 mmHg și/sau a tensiunii arteriale diastolice (TAD) peste
90 mmHg (1), este prezentă la mai mult de 50% din populaţia cu diabet zaharat (DZ), contribuind semnificativ la
complicaţiile micro- şi macrovasculare asociate acestuia.
În rândul adulților nondiabetici, prevalenţa hipertensiunii este mai mare la bărbaţii cu vârste de până la 64 de
ani comparativ cu femeile, a căror prevalenţă creşte după
această vârstă. În schimb, femeile cu toleranţă alterată la
glucoză sau cu diabet zaharat au o incidenţă mai mare a
hipertensiunii arteriale, cu un risc relativ mai mare de deces prin complicaţii de cauză cardiovasculară. De asemenea, există şi diferenţe rasiale, afroamericanii având o
prevalenţă mai mare a hipertensiunii şi a diabetului decât
celelalte grupuri etnice (2).
Este estimat că aproximativ 25-47% dintre persoanele hipertensive au insulinorezistenţă sau toleranţă alterată
la glucoză. Relaţia dintre diabet zaharat, hipertensiune şi
insulinorezistenţă este complexă şi bidirecţională (3).
Diabetul zaharat este în mod particular susceptibil la
efectele hipertensiunii, mai ales în ceea ce priveşte bolile
cardiovasculare. Unul dintre mecanismele implicate îl reprezintă asocierea controlului hormonal al hiperglicemiei
şi sistemul renină-angiotensină-aldosteron. Pacienţii cu
diabet au niveluri crescute ale SRAA, conducând deci la
hipertensiune, iar pacienţii cu hipertensiune au risc mai
crescut de a dezvolta diabet zaharat. Inhibitorii SRAA reduc, aşadar, riscul de diabet la pacienţii hipertensivi şi
scad riscul de hipertensiune la pacienţii diabetici anterior
normotensivi (4).
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Pacienţii hipertensivi netrataţi au niveluri glicemice
mai mari decât pacienţii normotensivi de aceeasi vârstă,
fiind sugerat astfel faptul că există o corelaţie între nivelul
plasmatic al insulinei şi tensiunea arterială, lucru care
pare să nu se observe în cazurile de hipertensiune arterială secundară. Astfel, insulinorezistenţa şi nivelul de insulină nu sunt consecinţe ale hipertensiunii, ci mai degrabă sunt strâns legate de o predispoziţie genetică
comună pentru aceste două boli. Totodată, activarea
crescută paracrină şi autocrină a sistemului renină-angiotensină-aldosteron conduce la scăderea activităţii insulinei şi a factorului de creştere insulinic IGF 1, cu scăderea
transportului insulinei către ţesuturi. Mediatorii SRAA
sunt implicaţi şi în creşterea stresului oxidativ celular,
contribuind astfel la creşterea stresului oxidativ (3).
Retinopatia diabetică este cea mai comună cauză de
pierdere a vederii la adultul de vârstă medie. Din punct de
vedere fiziopatologic, afectarea microvasculară retiniană
apare prin injurie determinată de hiperglicemie, cu creşterea permeabilităţii capilare şi formare de microanevrisme.
Acestea conduc la activarea procesului fiziologic de coagulare intravasculară, cu ischemie secundară ce conduce
la formare de noi vase de sânge (neovascularizaţie) extrem de fragile, ce prin ruptură conduc la hemoragii retiniene. Lipsa drenajului limfactic la acest nivel determină
acumulări de lichid, cu apariţia edemului macular (5).
Studii realizate pe animale de laborator au demonstrat
efectele combinate, atât funcţionale, cât şi morfologice ale
hipertensiunii şi diabetului zaharat asupra retinopatiei diabetice. Membrana bazală retiniană este mai subţire şi are
o permeabilitate mai crescută la pacienţii ce asociază
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rea rezistenţei vaselor mici cu disfuncţie endotelială, care favorizează procesele de vasoconstricţie în defavoarea proprietăţilor vasodilatatoare, este mai importantă decât disfuncţia vaselor mari (4).
Un studiu a demonstrat că pentru fiecare
creştere a valorii tensiunii arteriale sistolice de 10
mmHg a existat un risc crescut de 1,23 ori de retinopatie diabetică. Acelaşi studiu a identificat o
scădere a profilului de risc cu creşterea valorilor
tensiunii diastolice. Pentru fiecare creştere de 10
mmHg a tensiunii arteriale distolice există un risc
relativ de 0,71 de retinopatie diabetică. O evaluare Cochrane a constat că există un efect benefic asupra tratamentului tensiunii arteriale
crescute pentru a preveni retinopatia diabetică,
dar nu pentru a preveni evoluţia sa (7).
Studiul UKPD a arătat o reducere cu 37% a
complicaţiilor microvasculare, incluzând şi retinopatia diabetică o dată cu scăderea tensiunii la
valori de 144 mmHg. Studiul mai recent, ACCORD
a demonstrat pe o cohortă similară de pacienţi că
scăderea valorilor tensionale între 140 şi 120
mmHg nu aduce beneficii suplimentare (8).
În concluzie, şi dovezile actuale din literatura
oftalmologică susţin menţinerea valorilor tensionale sub 140 mmHg la pacientul cu retinopatie
diabetică diagnosticată (7).
Totodată, pacienţii cu valori tensionale la limita superioară a normalului ar trebui atent monitorizaţi
mai ales dacă au istoric familial pozitiv de hipertensiune
arterială sau de sindrom metabolic. Deoarece dezvoltarea hipertensiunii arteriale la pacienţii diabetici este marcată de progresia şi agravarea complicaţiilor micro- şi
macrovasculare, este extrem de importantă prevenirea
creşterii valorilor tensionale. Ideal, controlul medical al
pacienţilor cu diabet şi hipertensiune arterială ar trebui
efectuat de 2-3 ori pe an (9).

Retinopatia DiabeticĂ – Prevenţie şi diagnostic precoce

aceste două boli. Gold standardul pentru diagnosticul
morfologic al retinopatiei diabetice se referă la prezenţa
capilarelor acelulare, care este semnificativ mai crescută
la acestă categorie de bolnavi. Formarea şi depunerea
produşilor de glicare, induse de valori tensionale crescute
în structurile vasculare retiniene, joacă un rol central în accelerarea retinopatiei diabetice la pacienţii hipertensivi (6).
Mecanismul exact al implicării hipertensiunii arteriale
în evoluţia retinopatiei diabetice nu e exact cunoscut; în
diabet zaharat au fost descrise injurii ale celulelor endoteliale, distrucţia pericitelor şi ruptura barierei vasculare
retiniene, datorate hiperglicemiei cronice. Astfel, este
afectată perfuzia vasculară retiniană, astfel încât va fi mai
susceptibilă la hiperperfuzia determintă de hipertensiune, facilitând şi mai mult distrucţia vasculară. Studii asupra fiziologiei retinienei au sugerat că hipertensiunea arterială contribuie la afectarea retiniană şi prin activarea
sistemului de renină-angiotensină-aldosteron cu efecte
locale. Controlul hipertensiunii evită hiperperfuzia retiniană şi reduce posibilitatea de injurie vasculară, astfel încât un control bun al valorilor tensionale va preveni dezvoltarea şi progresia retinopatiei diabetice (4).
Câteva metaanalize au arătat că la pacienţii hipertensivi diabetici inhibitorii SRAA scad cu 7% riscul de retinopatie diabetică, cu 5% riscul de progresie a retinopatiei,
conducând chiar la regresia acestei complicaţii (7).
Diferenţele dintre valorile tensiunii arteriale sistolice şi
diastolice şi influenţa acestora în dezvoltarea retinopatiei
diabetice sunt încă dezbătute; sunt studii care susţin superioritatea controlului tensiunii arteriale sistolice, iar altele care vin cu argumente în favoarea tensiunii arteriale
diastolice. Tensiunea arterială diastolică reflectă o rezistenţă mai mare a vaselor periferice, deci rezistenţă arterială mai mică, în timp ce tensiunea arterială sistolică reflectă în principal hemodinamica unei artere de calibru
mare. În prezent, valorile tensiunii arteriale diastolice
sunt predictori mai puternici pentru dezvoltarea retinopatiei diabetice. Din punct de vedere fiziolopatologic, altera-
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