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Hipertensiunea arterialã (HTA) reprezintã o importantã problemã de sãnãtate
publicã fiind cea mai frecventã boalã cardiovascularã. Prevalenþa HTA variazã
între 5 ºi 10% în þãrile subdezvoltate ºi 10-20% în þãrile industrializate. Rãspândirea bolii pe glob este inegalã, ea fiind influenþatã de condiþiile socio-economice, mediul geografic, compoziþia solului ºi a apei potabile, ceea ce pledeazã pentru intervenþia acestor factori în patogenia bolii.
În România HTA esenþialã cronicã apare de regulã dupã 30 de ani, frecvenþa
ei crescând odatã cu vârsta. Incidenþa bolii este relativ echilibratã între cele douã
sexe pânã la vârsta de 60 de ani, dupã care creºte la femei. Conform studiilor epidemiologice efectuate în þara noastrã, prevalenþa HTA este de 20% între 40-60 de
ani (Institutul de Medicinã Internã), de 28% între 25-64 de ani (Institutul de Cardiologie - Programul MONICA) ºi de 46% peste vârsta de 65 ani, cu moderatã
predominanþã la femei. Mortalitatea prin HTA a crescut de la 72 la 100.000 de locuitori în 1980 la 93 la 100.000 locuitori în 1992. Decesul în cazul unui bolnav hipertensiv se datoreazã cel mai frecvent complicaþiilor cerebro-vasculare care
sunt direct proporþionale cu cifrele tensionale, chiar ºi în HTA sistolicã izolatã.
Complicaþiile HTA apar ºi la bolnavii care prezintã creºteri modeste ale TA (între
140-160 mmHg), ceea ce a impus o reconsiderare a valorilor considerate normale
ale TA.

I. DEFINIÞIA ªI CLASIFICAREA
HIPERTENSIUNII ARTERIALE
În acord cu Ghidul din 1999 al OMS ºi al Societãþii Internaþionale de Hipertensiune (ISH), hipertensiunea arterialã (HTA) este definitã ca o creºtere constantã a tensiunii arteriale sistolice (TAs) ≥ 140 mmHg ºi/sau a tensiunii arteriale
diastolice (TAd) ≥ 90 mmHg (JNC VI) la persoane fãrã tratament antihipertensiv.
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Valorile TA sunt strâns corelate cu riscul de boalã cardiovascularã ºi, de aceea,
definirea hipertensiunii (sau a TA crescute) este arbitrarã. În ultimii ani s-au fãcut
eforturi pentru definirea mai corectã a normotensiunii ºi hipertensiunii ºi pentru
clasificarea HTA în raport cu nivelele TAs ºi TAd. Tabelul I consemneazã definiþia
ºi clasificarea valorilor TA, aºa cum rezultã din al 6-lea Raport JNC (SUA) ºi din
ghidul WHO-ISN 99.
Tabelul I. Definiþia ºi clasificarea valorilor TA (mmHg)
(dupã WHO-ISN 99)
CATEGORIA
TA optimã
Normotensiune
TA înalt-normalã
HTA de gradul 1 (uºoarã)
* Subgrup: HTA de graniþã
HTA de gradul 2 (moderatã)
HTA de gradul 3 (severã)
HTA sistolicã izolatã
* Subgrup: HTA de graniþã

SISTOLICÃ
mmHg

DIASTOLICÃ
mmHg

< 120
< 130
130-139
140-159
140-159
160-179
≥ 180
≥ 140
140-149

< 80
< 85
85-89
90-99
90-94
100-109
≥ 110
< 90
< 90

Noþiunea de HTA de graniþã se referã la creºteri intermitente limitã ale TA,
care necesitã supraveghere minimum 6 luni, timp în care se impune schimbarea
stilului de viaþã al bolnavilor. Acest tip de HTA poate evolua spre HTA cronicã sau
normotensiune ºi se întâlneºte preponderent la grupele de vârstã sub 40 de ani.
La copil ºi adolescent, valorile normale ºi cele patologice ale TA au alte limite, acestea fiind diferite în funcþie de vârstã ºi sex:
Vârsta 3-5 ani
<116/76 mmHg
Vârsta 6-9 ani
<122/78 mmHg
Vârsta 10-12 ani
<126/82 mmHg
Vârsta 13-15 ani
<136/86 mmHg
Deoarece la vârsta copilãriei valorile tensionale se modificã în funcþie de
vârstã ºi sex, exprimarea lor în percentile este apreciatã ca cea mai corectã metodã. Se considerã cã existã HTA dacã valorile TA sunt constant crescute peste
percentilul 90 - adicã peste valorile tensionale gãsite la 90% dintr-o populaþie cât
mai omogenã.
La femeia gravidã, valorile normale trebuie sã fie sub 140/85 mmHg; creºterea
TA în timpul sarcinii poate sã fie cu cel mult 30/15 mmHg, fãrã sã depãºeascã valorile normale menþionate.

II. CLASIFICAREA HIPERTENSIUNII ARTERIALE
Clasificarea HTA se face în funcþie de nivelul valorilor presionale, pe tipul ºi
gradul afectãrii organelor þintã ºi pe recunoaºterea condiþiilor etiologice ale bolii.
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În ultimul timp HTA se clasificã în principal în raport cu gradul sãu (nivelele TAs
ºi TAd). Noþiunea de stadiu tinde sã nu mai fie acceptatã, deoarece presupune
evolutivitate, care nu este obligatorie în cazul HTA esenþiale.

Clasificarea HTA în funcþie de afectarea organelor þintã
Acest tip de clasificare este cunoscut ºi sub numele de stadializarea HTA.
Tabelul II. Stadializarea HTA
STADIUL I

Fãrã semne (elemente) de afectare organicã

STADIUL II

Cel puþin una dintre urmãtoarele modificãri:
- HVS (detectatã prin ECG, Eco sau Rx)
- îngustarea vaselor retiniene
- micro-albuminurie, proteinurie ºi/sau creatininã
plasmaticã de 1,2-2 mg/dl
- plãci aterosclerotice în arterele mari (Eco, Rx)

STADIUL III

Simptome ºi semne de afectare organicã:
Cord: - anginã pectoralã
- infarct de miocard
- insuficienþã cardiacã
Creier: - accident vascular cerebral
- accident ischemic tranzitor
- encefalopatie hipertensivã
Fund de ochi:
- hemoragii ºi exsudate retiniene
Rinichi:
- limitarea funcþiei renale cu creatininã > 2 mg/dl
Vase: - anevrism disecant
- boalã arterialã ocluzivã simptomaticã

HTA cu evoluþie acceleratã este o formã specialã severã de HTA, de obicei
de gradul 3; creºterile tensionale au o evoluþie acceleratã, afectarea organelor
þintã fiind obligatorie (FO cel puþin de gradul III).

Clasificarea etiologicã a HTA
În funcþie de etiologie HTA se clasificã în HTA secundarã ºi HTA esenþialã (primarã sau idiopaticã), ultima fiind cea mai frecventã (> 70-80%). Procentul de
HTA secundare într-o populaþie de hipertensivi este cu atât mai mare cu cât
explorarea þintitã pe aspectele etiologice este mai amãnunþitã. La copii HTA
secundarã este de departe cea mai frecventã.
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Tabelul III. Clasificarea etiologicã a HTA
I. HTA esenþialã
(HTAE)

1. De origine
renalã

II. HTA secundarã

2. De origine
endocrinã

3. De cauzã
cardiovascularã
4. De cauzã
neurologicã
5. De origine
medicamentoasã

a. Renoparenchimatoasã
- glomerulonefritã difuzã
acutã
- glomerulonefritã cronicã
- pielonefritã cronicã
- glomerulosclerozã diabeticã
- rinichi polichistic
- insuficienþã renalã cronicã
b. Renovascularã
- leziuni obstructive de art.
renale
- displazie fibromuscularã
- alte cauze (infarcte corticale renale, compresiuni extrinseci ale arterelor renale)
Feocromocitom
Hiperaldosteronism primar
Hipercorticism
Acromegalie
Hipertiroidism
Hiperparatiroidism
Reninom primar
Coarctaþia de aortã
Insuficienþã aorticã
Blocuri AV complete
Tumori cerebrale
Hipertensiune intracranianã
Anticoncepþionale
Terapie estrogenicã
Alte droguri (corticosteroizi,
eritropoietina, ciclosporina, antiinflamatoare nesteroidiene)

III. MÃSURAREA TA
Mãsurarea TA se poate face prin metoda clasicã, în cabinet sau la domiciliul
bolnavului, folosind de preferinþã sfigmomanometrul cu mercur.
Pentru diagnostic, la primele vizite ale bolnavului valorile TA trebuie sã fie
mãsurate de cãtre medic cu respectarea normelor unanim acceptate prezentate
în tabelul IV.
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Tabelul IV. Norme pentru mãsurarea TA
I. Condiþii pentru pacient:
A. Postura:
1. Determinarea TA sã se facã dupã 5 minute de
repaus în decubit dorsal sau poziþie ºezândã.
2. Braþul sã fie la nivelul inimii.
3. La vârstnici, diabetici ºi la cei cu alte afecþiuni
asociate cu hipotensiune ortostaticã, TA se va
mãsura ºi în ortostatism, imediat ºi la 2 minute dupã schimbarea poziþiei.
B. Recomandãrile
1. Sã nu consume cafea în ora precedentã
care trebuie respectate
examinãrii.
înaintea mãsurãrii TA
2. Sã nu fumeze cu minimum 15 minute înaintea
mãsurãtorii.
3. Fãrã consum de stimulente adrenergice exogene (ex.: epinefrina în soluþii decongestionante nazale).
4. Cabinet medical liniºtit cu temperaturã adecvatã.
5. Dialogul medicului cu pacientul sã fie calm ºi
sã inspire încredere pentru a elimina efectul
de halat alb.
II. Echipament
A. Se preferã sfigmomanometre cu mercur (pentru adulþi).
B. Lãþimea manºetei tensiometrului sã fie 2/3 din lungimea
braþului (12-13 cm/35 cm, mai latã pentru obezi ºi mai micã
la copii).
C. Manometrul sã fie calibrat la fiecare 6 luni.
D. Pentru copii mici ºi foarte mici se preferã metoda Doppler.
III. Tehnica
A. Numãr de
determinãri

1. La fiecare vizitã se fac minimum 2 determinãri
spaþiate prin minimum 5 minute.
2. Pentru diagnostic sunt necesare 3 seturi de
determinãri în ambulator la interval de cel puþin o sãptãmânã.
3. Iniþial se determinã TA la ambele braþe; dacã
TA diferã, se foloseºte braþul cu TA cea mai
mare.
4. Dacã TA este mare, în special sub vârsta de
30 de ani, se determinã valorile TA ºi la membrele inferioare.
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B. Corectitudinea
determinãrii:

1. Se umflã camera de presiune repede pânã la
o presiune cu 20 mmHg deasupra TA sistolice.
2. Se desumflã camera de presiune cu câte 3
mmHg la fiecare secundã.
3. Valoarea TA diastolice este identificatã prin
dispariþia zgomotelor (faza a V-a Korotkoff)
exceptând bolnavii cu insuficienþã aorticã ºi
copiii, unde se foloseºte faza a IV-a Korotkoff
(diminuarea lor).

Pentru diagnosticul corect de HTA este necesarã obþinerea a minimum 3
seturi de valori tensionale crescute peste normal, determinate la interval de cel
puþin o sãptãmânã, conform recomandãrilor celui de-al VI-lea Raport al JNC din
1997. În funcþie de valorile tensionale descoperite la o primã vizitã medicalã, atitudinea medicului este diferenþiatã (tabelul V):
Tabelul V. Atitudinea diferenþiatã a medicului în raport cu valorile TA
TA iniþialã
Diastolicã
Sistolicã
<130
<85
130-139
85-89
140-159
90-99
160-179
100-109
> 110
> 180

Recomandare
Se recontroleazã TA o datã la 2 ani
Se recontroleazã TA o datã la 1 an
Se reconfirmã în urmãtoarele 2 luni
Evaluarea bolnavului în urmãtoarea lunã
Evaluarea imediatã a bolnavului sau
maxim într-o sãpãmânã

În afara determinãrii clasice a TA în cabinet, actualmente se tinde sã se foloseascã alte douã metode prin care se urmãreºte, pe de o parte eliminarea efectului de bluzã albã, iar pe de altã parte, o mai corectã apreciere a variabilitãþii
TA, spontan sau sub tratament. Aceste metode sunt:
ã mãsurarea TA prin metoda clasicã (cu sfigmomanometru sau aparate
electronice) la domiciliul bolnavului, mãsurãtorile fiind fãcute de un membru al
familiei sau chiar de cãtre pacient, de mai multe ori pe zi; metoda tinde sã se
extindã. Valorile TA înregistrate sunt, de obicei, mai mici decât cele înregistrate
în cabinetul medicului. Metoda este valoroasã pentru stabilirea diagnosticului de
HTA ºi pentru a aprecia amploarea variaþiilor presionale.
ã monitorizarea ambulatorie automatã a TA (MAATA) pe un interval de 2448 de ore, mãsurarea TA fãcându-se la interval de 15-20 minute în timpul zilei ºi
de 30 minute în timpul nopþii. Metoda are valoare diagnosticã. Conform celui de-al
VI-lea JNC, se considerã cã existã HTA dacã valorile medii pe 24 de ore obþinute
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prin monitorizarea ambulatorie sunt > 135/85 mmHg. Dacã se iau în considerare
numai mãsurãtorile diurne, atunci HTA se defineºte prin valori > 140/90 mmHg,
iar numai pentru cele nocturne se defineºte prin valori > 125/75 mmHg.
Monitorizarea TA se recomandã în special la urmãtoarele grupe de pacienþi:
- persoane relativ tinere la care diagnosticul de HTA este greu de stabilit
datoritã efectului de bluzã albã;
- hipertensivii cu rezistenþã la tratament corect;
- hipertensivii care prezintã discordanþã între nivelele presionale ºi gradul afectãrii organelor þintã. Gradul de afectare al organelor þintã se coreleazã mai bine cu valorile tensionale obþinute prin monitorizare ambulatorie a TA ºi cu lipsa variabilitãþii nocturne a TA (non-dippers).
- pentru evaluarea eficienþei unui anumit tip de tratament antihipertensiv.
MAATA are însã unele limite:
- Despre valoarea prognosticã a mãsurãrii ambulatorii a TA existã doar
date limitate. Sunt necesare studii care sã confirme cã acest tip de
mãsurare conferã avantaje faþã de determinarea clasicã în cabinet din
punct de vedere al morbiditãþii ºi mortalitãþii. Pânã atunci, aceastã
metodã trebuie privitã ca o completare a metodei clasice, ºi nu ca un
substitut al acesteia.
- Studiile efectuate la hipertensivi ºi în populaþia generalã au demonstrat
cã valorile TA mãsurate la domiciliu sau prin monitorizare ambulatorie
sunt mai mici decât cele obþinute în clinicã.
- Aparatele folosite pentru monitorizare ambulatorie trebuie verificate
periodic ºi validate în raport cu alte mãsurãri obþinute cu aparate standardizate. Aparatele care mãsoarã TA la nivelul degetului sau mai jos
de cot trebuie evitate.
Cu toate limitele, MAATA are avantajul cã oferã informaþii despre valorile TA
în condiþii cotidiene, sensibilizeazã pacientul la ideea cã este hipertensiv ºi
poate mãri aderenþa acestuia la tratament.

IV. EVALUAREA BOLNAVULUI HIPERTENSIV
Evaluarea unui pacient hipertensiv nou descoperit sau a unui pacient cu
boalã veche la care au apãrut probleme noi privind controlul HTA reprezintã etape
esenþiale în definirea ºi aprecierea bolii.
Obiectivele evaluãrii sunt multiple:
ã Stabilirea diagnosticului de HTA (confirmarea diagnosticului) ºi încadrarea
pacientului în gradul de HTA corespunzãtor (stabilirea severitãþii);
ã Identificarea afectãrii organelor þintã (creier, inimã, rinichi), element esenþial pentru stadializare, prognostic, selecþia tratamentului etc.;
ã Identificarea altor factori de risc cardiovasculari (hiperlipidemie, diabet,
fumat, obezitate, alte tulburãri metabolice etc.) care influenþeazã prognosticul ºi
tactica terapeuticã;
ã Identificarea cauzelor de HTA secundarã.
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Metodele de evaluare iniþialã:
A. Evaluarea clinicã: istoric, examen fizic ºi mãsurarea corectã a TA.
B. Evaluarea de laborator.
Unele grupe de bolnavi, în special copiii ºi tinerii, necesitã o evaluare complementarã pentru a confirma sau a exclude o HTA secundarã.
A. Evaluarea clinicã:
O anamnezã completã este esenþialã ºi ea trebuie sã includã:
l antecedentele heredo-colaterale de hipertensiune, diabet, dislipidemie,
AVC sau boalã renalã;
l vechimea HTA, valorile ei, ca ºi rezultatele ºi eventualele efecte secundare
ale tratamentelor antihipertensive urmate;
l antecedentele sau simptomele curente de boalã coronarianã ischemicã sau
de insuficienþã cardiacã, boalã vascularã cerebralã sau perifericã, diabet, gutã,
dislipidemie, bronhospasm, disfuncþii sexuale, boli renale, tratamente urmate pentru diverse afecþiuni;
l simptome sugestive de cauze secundare de hipertensiune;
l evaluarea stilului de viaþã ºi a factorilor de risc legaþi de acesta (fumat,
obezitate, alimentaþie, activitate fizicã);
l anamneza administrãrii cronice de medicamente sau substanþe care cresc
TA (contraceptive orale, antiinflamatoare nesteroidiene, cocainã, amfetamine,
inclusiv eritropoietinã, ciclosporine sau steroizi);
l evaluarea statusului social care ar putea influenþa tratamentul antihipertensiv ºi efectele acestuia.
Bolnavul cu HTA poate fi complet asimptomatic, boala fiind descoperitã întâmplãtor. Uneori poate avea o simptomatologie nespecificã sau manifestãri vegetative: cefalee, mai frecvent occipitalã apãrutã dimineaþa, la trezire, durerea
fiind uneori pulsatilã; astenie fizicã, insomnii, mai rar ameþeli, palpitaþii ºi precordialgii nespecifice.
Alteori boala este deja complicatã ºi atunci bolnavul prezintã simptomatologia specificã organului afectat.
Examenul fizic trebuie sã fie complet ºi sã includã mãsurarea corectã a TA.
Alte elemente importante care trebuie evaluate sunt:
l mãsurarea înãlþimii ºi a greutãþii, calcularea indicelui de masã corporalã;
l examinarea aparatului cardiovascular, urmãrind dimensiunea cordului,
semnele de insuficienþã cardiacã, boalã arterialã carotidianã, renalã sau perifericã, coarctaþie de aortã;
l examinarea plãmânilor pentru raluri ºi bronhospasm ºi a abdomenului pentru sufluri, nefromegalie, alte mase abdominale;
l examinarea fundului de ochi ºi a sistemului nervos pentru semne de afectare cerebrovascularã.
B. Evaluarea paraclinicã:
Investigaþiile paraclinice în HTA trebuie sã fie astfel orientate încât sã
rãspundã mai multor obiective:
48

1. Sã stabileascã etiologia HTA;
2. Sã stabileascã gradul sau stadiul bolii, inclusiv afectarea organelor þintã;
3. Sã identifice ºi alþi factori de risc cardiovasculari.
În general, explorãrile de laborator în HTA trebuie sã fie relativ limitate la un
numãr de teste iniþiale obligatorii (Tabelul VI ). Când aceste informaþii sugereazã
o formã specificã de HTA, în special secundarã, sunt indicate explorãri speciale.
B1. În general, examenul de urinã este normal în HTAE necomplicatã. Modificarea examenului de urinã se poate întâlni în HTA complicatã ºi în unele forme
de HTA secundarã. Prezenþa microalbuminuriei (30-300 mg/24 ore) reprezintã un
marker precoce al afectãrii vasculare renale.
Dozarea creatininei ºi/sau ureei sanguine furnizeazã informaþii asupra limitãrii funcþionale renale sau constituirii unei IR avansate.
Dozarea potasemiei este indispensabilã, ca test iniþial, pentru diagnosticul
HTA prin hiperaldosteronism primar (valori sub 3,5 mEq/L) ºi pentru monitorizarea terapiei diuretice.
Examenul fundului de ochi trebuie efectuat la orice hipertensiv, el furnizând
informaþii pertinente asupra severitãþii ºi duratei HTA.
Stadiile fundului de ochi, stabilite clasic, sunt:
- Stadiul I: îngustarea lumenului arterial.
- Stadiul II: scleroza adventicei arterei care capãtã aspect strãlucitor (fir
de argint) ºi la încruciºarea cu o venã produce comprimarea acesteia
(semnul Salus-Gun) ºi exsudate.
- Stadiul III: apariþia hemoragiilor retiniene.
- Stadiul IV: apariþia edemului papilar.
Radiografia toracicã poate aduce informaþii privind existenþa unei hipertrofii ventriculare stângi (HVS), precum ºi asupra unui eventual anevrism de aortã toracicã
sau a unui anevrism disecant, complicaþii posibile în HTA. Dimensiunea codului este,
de obicei, normalã, hipertrofia VS fiind concentricã. Prezenþa cardiomegaliei are
semnificaþie potenþial severã, putându-se asocia cu insuficienþã cardiacã.
Electrocardiograma (ECG) face parte din explorarea de rutinã a persoanei
hipertensive. Metoda este mai puþin sensibilã decât ecocardiografia în decelarea
HVS, dar are mare specificitate.
ECG poate fi strict normalã sau poate evidenþia unul sau mai multe semne
electrocardiografice: hipertrofia ventricularã stângã (HVS); hipertrofia atrialã
stângã (HAS) ºi/sau modificãri secundare, ischemice sau mixte, ale segmentului
ST ºi ale undei T; diferite tipuri de aritmii.
În aprecierea HVS sunt folosite diferite criterii electrocardiografice. Dintre criteriile de voltaj, cele mai cunoscute sunt cele definite de indicele Sokolov-Lyon,
HVS fiind prezentã dacã SV1+RV5 sau V6 > 35 mm. Acest criteriu reflectã numai
hipertrofia anatomicã indusã de HTA.
Prezenþa modificãrilor de fazã terminalã electrocardiografice la un hipertensiv constituie un marker al riscului de complicaþii cardiovasculare ºi de moarte
subitã.
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Tabelul VI. Explorare iniþialã, obligatorie pentru orice bolnav hipertensiv (de
preferat în ambulator)
1. Examen de urinã (densitate, albuminã, glucozã, sediment)
2. Creatininã ºi/sau uree sanguinã
3. Potasemie
4. Examenul fundului de ochi
5. Radiografia toracicã (examen radiologic cardio-pulmonar)
6. Electrocardiograma
7. Ecografia cardiacã (pentru bolnavii cu TAd>95 mmHg) facultativ
8. Glicemie
9. Colesterol total
10. Trigliceride
11. Acid uric

Tabel VII. Explorãri speciale, efectuate la unele grupe de hipertensivi:
A. Explorãri destinate
depistãrii etiologiei
HTA când unele date
sugereazã HTA
secundarã

B. Explorãri speciale
destinate depistãrii
complicaþiilor severe

1. Urografie i.v., angiografie renalã
2. Examen Doppler al arterelor renale.
3. Scintigrama renalã.
4. Tomografia computerizatã renalã sau de
glande suprarenale.
5. Cercetarea în urinã a metanefrinelor sau
acidului vanilmandelic sau catecolaminelor;
eventual dozarea catecolaminelor plasmatice.
6. Ionograma sericã ºi urinarã.
7. Cercetarea activitãþii reninei plasmatice.
8. Dozarea cortizolului în urina pe 24 de ore.
9. Dozarea aldosteronului în plasmã ºi în urina
pe 24 de ore.
1. Coronarografie.
2. Tomografie computerizatã cerebralã.
3. Ecografie transesofagianã.
4. RMN cerebral.

Examenul ecocardiografic tinde sã devinã un examen obligatoriu în evaluarea unui hipertensiv, datoritã marii sale sensibilitãþi ºi specificitãþi în depistarea
HVS, precum ºi datoritã posibilitãþii de evaluare a tipului ecografic de HVS. Ecocardiografia are valoare în aprecierea neinvazivã a funcþiei diastolice ºi sistolice
a VS.
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Examenul ecocardiografic unidimensional efectuat sub ghidaj bidimensional
permite astfel calcularea indicilor HVS, dintre care cei mai importanþi sunt:
- grosimea peretelui posterior ºi/sau a septului peste 11 mm;
- raport sept/perete posterior sub 1,3;
- masa VS peste 215 g sau indicele de masã al VS peste 131 g/mp suprafaþã
corporalã la bãrbat ºi peste 110 g/mp la femei.
B2. Explorãrile paraclinice în situaþii speciale (Tabelul VII) sunt necesare
la un grup limitat de hipertensivi care necesitã o evaluare specialã pentru diagnosticul unei HTA. Dintre grupele de hipertensivi care urmeazã sã fie evaluaþi
complementar, mai importante sunt:
l Pacienþii la care istoricul, examinarea fizicã sau datele comune de laborator sugereazã o HTA secundarã;
l HTA stabilã la tineri (sub 35-40 ani) sau la adolescenþi, la care prevalenþa
HTA secundarã este deosebit de mare;
l HTA cu complicaþii;
l HTA cu evoluþie acceleratã;
B3. Evaluarea factorilor de risc cardiovasculari este obligatorie la toþi bolnavii hipertensivi. Factorii care prin prezenþa lor contribuie la creºterea riscului
cardiovascular al bolnavului hipertensiv sunt prezentaþi în tabelul VIII. Evaluarea
clinico-paraclinicã permite astfel stratificarea bolnavilor hipertensivi în ceea ce
priveºte riscul de a dezvolta evenimente cardiovasculare. Acest risc este determinat nu numai de nivelul TA, dar ºi de gradul de afectare a organelor-þintã, precum ºi de cumulul altor factori de risc pentru boli cardiovasculare (Tabelul IX).
Cercetarea glicemiei, colesterolului, trigliceridelor ºi acidului uric devine astfel indispensabilã în evaluarea iniþialã a HTA la persoane peste 40 de ani,
la toþi hipertensivii cu antecedente metabolice personale sau heredofamiliale,
indiferent de vârstã, precum ºi la pacienþii trataþi perioadã îndelungatã cu medicamente care pot influenþa aceºti parametri.

V. EFECTELE HTA ASUPRA RISCULUI
DE BOALÃ CARDIOVASCULARÃ
Hipertensiunea arterialã constituie factor de risc major pentru boala coronarianã ischemicã ºi pentru boala cerebrovascularã, riscul cardiovascular al unui
pacient hipertensiv fiind strâns corelat cu severitatea HTA, dar ºi cu asocierea
altor factori de risc pentru aterosclerozã. Evaluarea riscului cardiovascular al
pacientului hipertensiv permite stratificarea în grupe de risc ºi aprecierea prognosticului.
q Accidentul vascular cerebral
Valorile TAs ºi TAd sunt în corelaþie strânsã ºi continuã cu riscul de AVC la
diferite populaþii, dupã cum au demonstrat studii largi ºi riguroase. La individul
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de vârstã medie, reducerea cronicã a valorii TAd cu 5 mmHg a fost asociatã cu
scãderea cu 35-40% a riscului de AVC, fãrã a se identifica o valoare limitã sub
care riscul sã nu mai scadã. La vârstã mai avansatã, acest beneficiu este parþial
scãzut. Valorile TA se coreleazã pozitiv atât cu hemoragia cerebralã, cât ºi cu
infarctul cerebral, dar asocierea e mai puternicã pentru hemoragie.
q Boala coronarianã ischemicã
Valorile TA sunt de asemenea corelate pozitiv cu riscul de evenimente cardiovasculare majore (moarte cardiacã sau IMA non-fatal). Asocierea este aproximativ 2/3 din cea pentru riscul de AVC, dar pare sã fie aceeaºi pentru un spectru
larg de valori ale TA, incluzând atât indivizi hipertensivi, cât ºi normotensivi. La
fel ca pentru AVC, nu a fost determinatã valoarea minimã sub care riscul nu mai
continuã sã scadã.
q Insuficienþa cardiacã ºi bolile renale
Riscul acestora legat de valorile TA a fost observat în diverse studii, dar
relaþia exactã nu este atât de bine stabilitã ca pentru AVC ºi boala coronarianã.
Totuºi, pacienþii cu istoric de HTA au un risc de 6 ori mai mare de a dezvolta insuficienþã cardiacã. Reducerea cu 5mmHg a TAd este asociatã cu scãderea cu
cel puþin 25% a riscului de insuficienþã renalã cronicã.
q Recurenþa evenimentelor cardiovasculare
La indivizii cu istoric de boalã cerebrovascularã sau infarct miocardic au fost
raportate relaþii atât lineare, cât ºi nelineare (curbã în J) între nivelele TA ºi riscul evenimentelor recurente. Totuºi, existã confuzie în ceea ce priveºte efectele
bolii în sine faþã de efectele HTA asupra recurenþei evenimentelor. Studiile care
au încercat sã lãmureascã acest aspect, eliminând pacienþii cu boalã severã sau
cu recurenþã precoce, au demonstrat o asociaþie pozitivã continuã între nivelele
TA ºi riscul pe termen lung de AVC ºi boalã coronarianã recurentã.
q Presiunea pulsului ºi distensibilitatea arterialã
Existã dovezi cã presiunea pulsului (TAs - TAd) la hipertensivi se asociazã de
asemenea pozitiv cu multiple manifestãri cardiovasculare. Totuºi, nu este sigur
dacã presiunea pulsului constituie un predictor independent de risc faþã de TAs
ºi TAd. Presiunea pulsului este index de distensibilitate arterialã. Deºi existã
premise teoretice de a considera distensibilitatea arterialã ca predictor independent de risc cardiovascular, nu existã încã dovezi suficiente pentru a confirma
aceast fapt.
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Tabelul VIII. Factori de risc cardiovasculari de evaluat la hipertensiv
Factori de risc majori:
- Fumat
- Dislipidemie
- Diabet zaharat
- Vârstã peste 60 de ani
- Obezitate centralã
- Sex (bãrbaþi sau femei post-menopauzã)
- Istoric familial de boli cardiovasculare la femei sub 65 de ani ºi
la bãrbaþi sub 55 de ani
Afectarea organelor þintã/ boala cardiovascularã manifestã clinic:
- Afectare cardiacã:
l HVS
l Anginã pectoralã sau antecedente de IM
l Revascularizaþie anterioarã
l Insuficienþã cardiacã
- AVC sau AIT
- Nefropatie
- Boalã vascularã perifericã
- Retinopatie

VI. STRATIFICAREA PACIENÞILOR HIPERTENSIVI PE
GRUPE DE RISC CARDIOVASCULAR
În evaluarea riscului global al bolnavului hipertensiv trebuie avute în vedere 3
elemente: nivelul TA, gradul de afectare a organelor þintã ºi factorii de risc cardiovasculari asociaþi.
Riscul global al bolnavului hipertensiv influenþeazã precocitatea instituirii tratamentului ºi agresivitatea acestuia. Bazându-se pe rezultatele studiului Framingham, OMS ºi ISH au elaborat o metodã simplã de a estima efectul combinat al
factorilor de risc cardiovasculari pe riscul absolut de evenimente cardiovasculare
majore. Au fost definite 4 categorii de risc cardiovascular (scãzut, mediu, înalt ºi
foarte înalt) - (vezi tabelul X). Fiecare categorie reprezintã un nivel de risc cardiovascular absolut. În cadrul fiecãrei categorii, riscul unui individ se apreciazã în
funcþie de numãrul de factori de risc prezenþi ºi de severitatea acestora.
q Grupa cu risc scãzut
Include bãrbaþi sub 55 ani ºi femei sub 65 ani cu HTA de gradul 1 ºi fãrã alþi
factori de risc. Riscul unui eveniment cardiovascular major în urmãtorii 10 ani
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este sub 15% în aceastã categorie. El este în mod special foarte redus la
pacienþii cu HTA de graniþã.
q Grupa cu risc mediu
Include pacienþi cu valori TA în limite largi ºi factori de risc cardiovasculari
asociaþi. Unii au HTA cu valori mai reduse ºi mai mulþi factori de risc, iar alþii au
TA mai ridicatã ºi factori de risc mai puþini. Acesta e grupul de pacienþi la care
judecata clinicã va putea influenþa în mod decisiv necesitatea ºi momentul instituirii tratamentului. Riscul de eveniment major cardiovascular la aceastã grupã
în urmãtorii 10 ani este aproximativ 15-20%. El este mai apropiat de 15% la
pacientul cu HTA de gradul 1 (uºoarã) ºi un singur factor de risc adiþional.
q Grupa cu risc înalt
Include pacienþi cu HTA de gradul 1-2 care au trei sau mai mulþi factori de risc
asociaþi, diabet sau afectare de organe-þintã, precum ºi pacienþi cu HTA severã
(gradul 3) ºi fãrã alþi factori de risc. Riscul de eveniment cardiovascular major la
10 ani este de 20-30%.
q Grupa de risc foarte înalt
Include pacienþi cu HTA de gradul 3 ºi unul sau mai mulþi factori de risc asociaþi ºi toþi pacienþii cu boalã cardiovascularã clinic manifestã sau boalã renalã
(conform definiþiei din tabelul IX). Aceºtia au cel mai mare risc de evenimente
cardiovasculare, de circa 30% sau mai mare în 10 ani, necesitând instituirea
rapidã ºi intensivã a tratamentului.
Tabelul IX. Factori care influenþeazã prognosticul
FR cardiovasculari
I. Utilizaþi pentru stratificarea riscului
l Nivele TA (grade 1-3)
l Bãrbaþi >55 ani
l Femei >65 ani
l Fumat
l Colesterol total > 6,5
mmol/L (> 250mg/dL)
l Diabet zaharat
l Istoric familial de boalã
cardiovascularã la vârstã tânãrã
II. Alþi factori care influenþeazã prognosticul
l HDL-colesterol scãzut
l LDL-colesterol crescut

54

Afectarea organelorþintã1

l Hipertrofie de ventricul
stâng (ECG, Eco sau Rx)
l Proteinurie ºi/sau creºtere uºoarã a creatininemiei (1,2-2,0 mg/dL)
l Dovadã radiologicã sau
ecograficã de plãci aterosclerotice (carotide, iliace sau femurale, aortice)
l Îngustare localizatã
sau generalizatã a art.
retiniene

Condiþii clinice
asociate2

Boalã cerebrovascularã
l AVC ischemic
l Hemoragie cerebralã
l AIT
Boalã cardiacã
l Infarct miocardic
l Anginã
l Revascularizare coronarã
l ICC
Boalã renalã
l Nefropatie diabeticã
l Insuficienþã renalã
(creatininã plasmaticã
> 2,0 mg/dL)

Tabelul IX. Factori care influenþeazã prognosticul (continuare)
l Microalbuminurie

la
diabetici
l Toleranþã scãzutã la
glucozã
l Obezitate
l Sedentarism
l Fibrinogen crescut
l Grup socio-economic
cu risc înalt
l Grup etnic cu risc înalt
l Regiune geograficã cu
risc înalt

Boalã vascularã
l Anevrism disecant
l Boalã arterialã simptomaticã
Retinopatie hipertensivã avansatã
l Hemoragii sau exsudate
l Edem papilar

1

- afectarea organelor þintã corespunde cu vechiul stadiu II HTA (OMS)

2

- condiþiile clinice asociate corespund cu vechiul stadiu III HTA (OMS)

Tabelul X. Stratificarea riscului pentru cuantificarea prognosticului
(WHO-ISN 99)
Alþi factori de risc
sau boli asociate

Tensiunea arterialã (mmHg)
Gradul 1
Gradul 2
(HTA uºoarã)
(HTA moderatã)
TAs 140-159
TAs 160-179
TAd 90-99
TAd 100-109
RISC SCÃZUT
RISC MEDIU

I fãrã alþi factori
de risc
II 1-2 factori
RISC MEDIU
de risc
III 3 sau mai mulþi
RISC ÎNALT
factori de risc
sau afectare
de organe-þintã
sau diabet zaharat
IV Condiþii clinice RISC F. ÎNALT
asociate

Gradul 3
(HTA severã)
TAs > 180
sau TAd > 110
RISC ÎNALT

RISC MEDIU

RISC F. ÎNALT

RISC ÎNALT

RISC F. ÎNALT

RISC F. ÎNALT

RISC F. ÎNALT

VII. ISTORIA NATURALÃ A HIPERTENSIUNII ARTERIALE
Evoluþia naturalã a HTA, stabilitã înainte de introducerea medicaþiei antihipertensive eficace, a arãtat o evoluþie prelungitã, de 20-30 ani, dupã diagnosticul bolii (nu dupã debutul sãu real). Dezvoltarea unei HTA accelerate sau a com55

plicaþiilor cardiace, cerebrovasculare ºi renale au condus la vechea stadializare
OMS a HTA. De la introducerea medicaþiei antihipertensive moderne, evoluþia
HTA tinde sã se modifice; o parte din HTA tind sã se stabilizeze sub tratament ºi
astfel speranþa de viaþã este puþin afectatã. Evoluþia stadialã nu mai este obligatorie ºi complicaþiile HTA sunt mai puþin frecvente. Incidenþa complicaþiilor HTA
este, însã, extrem de variabilã, în funcþie de riscul global al bolnavului hipertensiv, de corectitudinea tratamentului, de valorile diurne ºi nocturne ale HTA. Se
ºtie astfel, cã evoluþia ºi complicaþiile sunt corelate atât cu nivelele TAs cât ºi cu
cele ale TAd, dar factorul presional propriu-zis reprezintã numai unul dintre parametrii implicaþi. În evoluþia HTA intervin în egalã mãsurã factorii de risc cardiovasculari prezenþi ºi condiþiile clinice asociate (Tabelul IX).
Principalele complicaþii ale HTA sunt sintetizate în tabelul XI.
Tabelul XI. Principalele complicaþii ale HTA
Boala coronarianã prin aterosclerozã coronarã ºi/sau prin afectarea
microcirculaþiei coronariene
Insuficienþa cardiacã prin disfuncþie diastolicã ºi/sau sistolicã
Afectarea cerebrovascularã:
- stroke hemoragic
- stroke ateroembolic (trombotic)
- infarcte lacunare
- encefalopatie hipertensivã
Afectarea renalã:
- nefroangiosclerozã
- insuficienþa renalã
Afectarea vaselor mari:
- disecþia
- anevrismul
- accidentele aterotrombotice

VIII. TRATAMENTUL HTA
1. Obiectivele tratamentului antihipertensiv
Principalul obiectiv al tratamentului la pacientul hipertensiv este realizarea
unei reduceri maxime a riscului total de mortalitate ºi morbiditate cardiovascularã. Aceasta implicã:
1. tratamentul tuturor factorilor de risc reversibili identificaþi (fumatul, hipercolesterolemia, diabetul etc.) ºi tratamentul tuturor condiþiilor clinice asociate;
2. tratamentul hipertensiunii arteriale per se. Intensitatea tratamentului creºte
cu numãrul ºi severitatea factorilor de risc, cu existenþa bolilor asociate ºi cu
creºterea riscului absolut de evenimente cardiovasculare majore (Tabelul IX).
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Deoarece între valoarea TA ºi riscul cardiovascular existã o relaþie continuã,
scopul terapiei antihipertensive va fi de a scãdea TA la nivele definite ca normale sau optime (v. Cap. I). Compararea evoluþiei HTA între cele trei grupeþintã de valori ale TA în studiul HOT (TAd < 90, 85 sau 80 mmHg) nu a detectat
diferenþe semnificative în riscul de boalã cardiovascularã.Totuºi, rezultatele
acestui studiu au confirmat cã nu existã creºtere a riscului cardiovascular la pacienþii randomizaþi în grupa-þintã cu cea mai scãzutã valoare a TAd (80 mmHg).
La pacienþii diabetici din studiul HOT, riscurile cardiovasculare au fost semnificativ scãzute la acei pacienþi la care s-a atins valoarea þintã cea mai scãzutã.
Este de dorit sã se atingã tensiuni arteriale optime sau normale la tineri, la
hipertensivii de vârstã medie ºi diabetici (sub 130/85 mmHg) ºi cel puþin valori
ale TA normal-înalte la vârstnici (sub 140/90 mmHg) (v. Cap. I).
Stratificarea pacienþilor în grupe de risc este utilã atât pentru stabilirea
momentului iniþierii terapiei, cât ºi pentru stabilirea valorii þintã a TA ce trebuie
atinsã prin tratament ºi a intensitãþii tratamentului. Mai simplu, cu cât riscul este
mai mare, cu atât este mai important sã se ajungã la valoarea þintã a TA ºi sã se
trateze ceilalþi factori de risc identificaþi.

2. Strategia tratamentului antihipertensiv
Dupã determinarea profilului de risc al pacientului ºi al nivelului TA, medicul
trebuie sã stabileascã dacã pacientul se încadreazã în grupa de risc scãzut,
mediu, înalt sau foarte înalt (Tabelul X). Astfel se va hotãrî dacã:
- se instituie imediat tratament medicamentos pentru HTA ºi condiþiile asociate la grupele de risc înalt sau foarte înalt;
- se monitorizeazã TA ºi ceilalþi factori de risc ºi eventual se obþin alte informaþii
înainte de a decide instituirea tratamentului medicamentos la grupa de risc mediu;
- se observã pacientul pe o perioadã de timp înainte de a începe tratametul
medicamentos la grupa de risc scãzut.
Dupã ce a decis strategia de tratament, medicul trebuie sã stabileascã un plan
de scãdere a TA ºi de reducere a riscului cardiovascular global al pacientului, cu
scopuri terapeutice individualizate în funcþie de pacient. Acest plan trebuie sã
cuprindã:
- monitorizarea TA ºi a celorlalþi factori de risc;
- mãsuri nefarmacologice, de stil de viaþã, care sã scadã TA ºi sã reducã factorii de risc;
- tratament medicamentos: pentru reducerea TA ºi controlul celorlalþi factori
de risc precum ºi pentru tratamentul bolilor asociate.
A. Tratamentul nefarmacologic
Mãsurile nefarmacologice sunt obligatorii pentru fiecare bolnav hipertensiv,
inclusiv pentru cei care necesitã tratament medicamentos. Deºi nu existã dovezi
directe cã scãderea TA prin mãsuri nefarmacologice reduce riscul de boalã cardiovascularã, acest lucru pare probabil, deoarece celelalte dovezi sugereazã cã
reducerea acestui risc se obþine prin scãderea TA per se, independent de modalitãþile terapeutice.
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Scopurile tratamentului nefarmacologic sunt:
- sã reducã valorile TA;
- sã reducã necesitatea de medicamente antihipertensive ºi sã optimizeze eficacitatea acestora;
- sã se adreseze altor factori de risc prezenþi;
- sã realizeze prevenþia primarã a HTA ºi a bolilor cardiovasculare asociate în populaþie.
1. Oprirea fumatului este o recomandare majorã în tratamentul nefarmacologic al HTA, în orice formã de boalã. Este probabil cea mai puternicã mãsurã nefarmacologicã pentru reducerea riscului de boalã cardiovascularã ºi necardiovascularã la pacientul hipertensiv. Se poate lua în considerare la nevoie, terapia
de substituþie cu nicotinã, deoarece se pare cã amelioreazã rezultatul altor
mãsuri de încetare a fumatului.
2. Reducerea greutãþii corporale la bolnavii obezi reprezintã o mãsurã foarte
importantã. Excesul ponderal contribuie la creºterea nivelelor TA încã din copilãrie ºi este cel mai important factor care predispune la HTA. Reducerea greutãþii
se va face progresiv, þinta optimã fiind greutatea idealã (indice de masã corporalã). Scãderea greutãþii cu numai 5 kg reduce valorile TA la o mare proporþie de hipertensivi care au exces ponderal de peste 10% ºi are de asemenea efecte benefice pe alþi factori de risc, inclusiv pe rezistenþa la insulinã, diabet, dislipidemie ºi hipertrofia de ventricul stâng. Regimul hipertensivului supraponderal trebuie sã fie hipocaloric. Se vor reduce dulciurile, fãinoasele ºi grãsimile animale.
Regimul va fi bogat în legume, fructe.
3. Reducerea sãrii din alimentaþie sub 2,3 g Na (40 mmol), ceea ce înseamnã sub 6 g clorurã de sodiu pe zi, se realizeazã prin eliminarea alimentelor sãrate
ºi eliminarea adaosului de sare la prepararea ºi consumul alimentelor. Pacienþii
obezi ºi vârstnicii sunt cei mai sensibili la modificarea conþinutului în sodiu al
dietei. De menþionat cã nu toþi hipertensivii rãspund prin scãderea tensiunii arteriale la regimul hiposodat.
Reducerea sãrii sub 6 g clorurã de sodiu (sub 2,5 g Na) pe zi realizeazã numai
prin ea însãºi o scãdere a TA cu 5-7 mmHg; asocierea unei suplimentãri a aportului de K realizat prin legume ºi fructe bogate în K are un efect aditiv în scãderea TA.
4. Reducerea consumului excesiv de alcool. Existã date care aratã cã un
aport de alcool de maximum trei mãsuri standard pe zi poate reduce riscul cardiovascular. Poate fi permis astfel, un consum maxim de 20-30 g de etanol zilnic
la bãrbaþii hipertensivi ºi de 10-20 g de etanol zilnic la femei. Pacienþii trebuie
avertizaþi în legãturã cu riscul de accident vascular cerebral asociat cu consumul
crescut de alcool.
5. Dieta echilibratã adaptatã caloric greutãþii corporale, bogatã în produse
vegetale (legume, fructe), peºte ºi sãracã în grasimi animale (unt, unturã, smântânã, carne grasã) este foarte utilã cel puþin sub aspect metabolic. Vegetarienii
au valori ale TA mai mici decât consumatorii de carne ºi dieta vegetarianã ar
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reduce TA la hipertensivi. Consumul regulat de peºte în cadrul unei diete de
reducere a greutãþii poate amplifica scãderea TA la obezii hipertensivi, având ºi
efecte benefice pe profilul lipidic.
6. Efortul fizic dinamic (aerob) regulat reprezintã un element esenþial în
tratamentul nefarmacologic al hipertensivului. Se recomandã mersul rapid pe jos
zilnic (30-40 minute), mersul pe bicicletã, înotul sau alte tipuri de efort, dupã
preferinþã. Exerciþiul izometric, cum ar fi ridicarea de greutãþi, poate creºte TA ºi
trebuie evitat.
7. Combaterea stresului prin folosirea tehnicilor de relaxare ºi prin utilizarea
timpului liber cu ieºirea din mediul stresant al oraºelor, joacã un rol important în
reducerea activitãþii simpatoadrenergice.
B. Tratamentul antihipertensiv farmacologic
În momentul în care s-a luat decizia tratãrii HTA cu medicamente, alegerea
unui anumit medicament sau a unei asociaþii de medicamente din multitudinea
de antihipertensive de care dispunem actualmente devine uneori foarte dificilã.
De aceea, tratamentul antihipertensiv trebuie sã respecte anumite principii ºi sã
fie adaptat fiecãrui individ.
Beneficiile tratamentului antihipertensiv sunt sistematizate astfel (WHO-ISH
1999):
- toate clasele de antihipertensive au avantaje ºi dezavantaje specifice
diverselor grupe de pacienþi;
- nu existã încã dovezi cã beneficiile principale ale tratãrii HTA s-ar datora în
mod special proprietãþilor vreunui medicament antihipertensiv, ci mai degrabã
scãderii valorii TA per se;
- trial-urile randomizate efectuate pânã în prezent n-au arãtat vreo diferenþã
clarã între efectele asupra prognosticului ale diferitelor antihipertensive care produc aceeaºi scãdere a TA.

a. Principiile tratamentului farmacologic
Sunt acceptate în prezent câteva principii în tratamentul farmacologic al HTA,
independent de medicamentul ales:
- Folosirea unor doze mici de medicament pentru iniþierea terapiei, începând
cu doza cea mai micã disponibilã, în efortul de a reduce efectele adverse. Dacã
se obþine un rãspuns bun la dozã micã dintr-un singur medicament, dar TA nu
este încã suficient controlatã, este rezonabil sã se creascã doza aceluiaºi
medicament pânã la obþinerea rezultatului dorit, cu condiþia ca acesta sã fi fost
bine tolerat. Monoterapia nu reuºeºte sã normalizeze TA decât la aproximativ 1/3
din hipertensivi.
- Folosirea unor combinaþii de medicamente adecvate pentru a maximiza
efectul antihipertensiv ºi a minimiza efectele adverse (terapia combinatã). Este
adesea preferabil sã se adauge o dozã micã dintr-un al doilea medicament, decât
sã se creascã doza de medicament iniþial. Acest lucru permite ca ambele
medicamente sã fie folosite în doze reduse, fãrã efecte adverse. În acest sens,
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folosirea combinaþiilor fixe de doze mici disponibile comercial poate fi avantajoasã. În studiul HOT terapia combinatã a fost necesarã la 70% din hipertensivii
trataþi, pentru scãderea TAd sub 90 mmHg.
- Schimbarea unui medicament cu altul dintr-o clasã diferitã dacã rãspunsul
este foarte slab sau toleranþa nu este bunã, înainte de a creºte doza sau de a
adãuga un al doilea drog.
- Folosirea medicamentelor cu acþiune de lungã duratã, asigurând un efect
de 24 de ore în administrare unicã. Avantajele unor astfel de medicamente includ
aderenþa la terapie ºi minimizarea variabilitãþii TA, având drept consecinþã un
control al TA mai bun, mai consistent. Acesta poate asigura o protecþie mai bunã
împotriva evenimentelor cardiovasculare majore ºi împotriva afectãrilor de organe-þintã.

b. Iniþierea tratamentului antihipertensiv (figura 1)
1. Pentru pacienþii din grupele de risc înalt ºi foarte înalt tratamentul se va
institui în câteva zile, de îndatã ce mãsurãtori repetate au confirmat valoarea
crescutã a TA.
2. Pentru pacienþii din grupele de risc mediu ºi scãzut, iniþierea terapiei
medicamentoase. va fi influenþatã de:
- gradul de scãdere a TA obþinut prin mãsuri nefarmacologice;
- gradul de control al celorlalþi factori de risc;
- resursele disponibile pentru un tratament antihipertensiv de lungã duratã.
Pentru pacienþii din grupul de risc mediu este de preferat sã se continue
mãsurile nefarmacologice cel puþin încã 3 luni înainte de iniþierea tratamentului
medicamentos. Dacã totuºi nu se obþine TA þintã, în maximum 6 luni, se va institui tratamentul farmacologic.
3. Pentru pacienþii din grupul de risc scãzut având HTA de gradul 1 (uºoarã),
mãsurile nefarmacologice vor fi folosite singure timp de 6 luni înainte de a lua în
considerare un tratament farmacologic. Dacã nu se obþine rãspuns, se va institui tratamentul medicamentos în decurs de 1 an.
4. O excepþie o constituie subgrupul de graniþã (borderline) cu TAd între 90 ºi
94 mmHg sau TAs între 140 ºi 149 mmHg. La acest grup, medicul, consultându-se
cu pacientul, poate alege sã continue tratamentul prin mãsuri nefarmacologice
pentru reducerea TA ºi scãderea riscului cardiovascular.
Existã un grup de pacienþi care necesitã o menþiune specialã: grupul de
pacienþi cu TAs/TAd înalt-normalã (130-139/85-89 mmHg) care asociazã diabet
zaharat sau /ºi insuficienþã renalã. La aceºtia trebuie instituit un tratament activ
ºi precoce, beneficiul tratamentului fiind demonstrat în ceea ce priveºte funcþia
renalã.
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Figura 1. Iniþierea tratamentului în HTA.

c) Alegerea tratamentului antihipertensiv
Toate clasele de medicamente antihipertensive pot fi folosite pentru
începerea tratamentului ºi pentru tratamentul de lungã duratã.
Opþiunea pentru o anumitã clasã de medicamente antihipertensive trebuie
însã sã þinã seama de numeroase aspecte clinice (Tabelul XII):
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Tabelul XII. Individualizarea tratamentului HTA (WHO-ISH 99) (modificat)
Clasa de
antihipertensiv
Diuretice

Beta-blocante

Indicaþii
dovedite
Insuficienþa
cardiacã
l Vârstnici
l HTA sistolicã

l

Anginã
Dupã infarctul
miocardic
l Tahiaritmii

l

l

l
l

Inhibitori EC

Indicaþii
posibile
Diabet
zaharat

Insuficienþã
cardiacã
l Sarcinã
l Diabet
zaharat

Insuficienþa
cardiacã
l Disfuncþia
de VS
l Dupã infarctul
miocardic
l Nefropatia
diabeticã

l

Hipertrofia
prostaticã

l

Antagoniºti de
rec. de AT II

l

Tuse la IEC

l

Inhibitorii
adrenergici
centrali

l

l

Hipertensiune
de sarcinã

l
l

Astm
ºi BPOC
l Bloc atrioventricular
gr. 2 ºi 3
l

Dislipidemie
Bãrbaþi activi
sexual

Dislipidemie
ºi pacienþi
activi fizic
l Boalã vascularã
perifericã
l

l Atleþi

l

l

Alfa-blocante

Gutã

l

Anginã
Vârstnici
l HTA sistolicã
l

l

Sarcinã
Hiperkalemie
l Stenoza bilat.
de aa. renale

l

Antagoniºti
de calciu

Contraindicaþii Contraindicaþii
dovedite
posibile

Boalã
vascularã
perifericã

l

Bloc atrioventricular
gr. 2 ºi 3
(pt. verapamil
ºi diltiazem)

Intoleranþã
la glucozã
l Dislipidemie

l

Insuficienþã
cardiacã

l

Insuficienþã
cardiacã
congestivã
(pt. verapamil ºi
diltiazem)

l

Hipotensiunea
ortostaticã

Sarcinã
Stenoza
bilateralã
de aa. renale
l Hiperkalemie
l
l

Limitare
funcþie
renalã
Dislipidemie

- profilul de risc cardiovascular al fiecãrui pacient;
- prezenþa afectãrii organelor-þintã, a bolilor cardiovasculare clinic manifeste,
a bolilor renale sau a diabetului zaharat;
- prezenþa altor condiþii clinice coexistente care ar putea fie favoriza, fie limita folosirea unor clase particulare de antihipertensive;
- variaþia rãspunsului individual la anumite medicamente din clase diferite;
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- posibilitatea interacþiunilor medicamentoase cu alte tipuri de medicaþie
folosite de pacient pentru tratamentul altor condiþii;
- evidenþe ale reducerii riscului cardiovascular cu medicamentul sau clasa
aleasã;
- factorii socio-economici care determinã accesibilitatea pacientului la un tip
de medicamente pentru o perioadã extrem de lungã.
Toate aceste condiþii fac ca tratamentul antihipertensiv sã fie individualizat.
d) Clase de medicamente antihipertensive
Diuretice. Diureticele constituie una dintre cele mai valoroase clase de medicamente antihipertensive. Sunt ieftine, eficiente, în general bine tolerate la doze
mici, iar regimurile terapeutice bazate pe diuretice s-au dovedit eficiente în prevenþia evenimentelor cardiovasculare majore, inclusiv în accidentele cerebrovasculare ºi boala coronarianã ischemicã, la o varietate de grupuri de pacienþi hipertensivi. Multe dintre efectele nedorite ale diureticelor, incluzând depleþia de
potasiu, scãderea toleranþei la glucozã, aritmia extrasistolicã ventricularã ºi impotenþa au fost asociate cu folosirea unor doze mari de diuretice, de ordinul a 50100 mg pe zi hidroclorotiazidã sau clortalidonã. Existã unele dovezi cã asocierea
diureticelor kaliuretice cu cele ce economisesc potasiu ar putea reduce riscul de
moarte subitã cardiacã, dar sunt necesare studii prospective randomizate pentru a le confirma.
Diureticele trebuie folosite în doze echivalente cu maximum 25 mg hidroclorotiazidã pe zi, în administrare zilnicã, adesea doar jumãtate din aceastã dozã,
pentru a reduce efectele adverse ºi a pãstra totuºi beneficiul terapeutic. Diureticele sunt tot atât de eficace ca ºi alte clase de antihipertensive, atât în ceea ce
priveºte controlul valorilor tensionale, cât ºi în prevenirea morbiditãþii ºi mortalitãþii cardiovasculare. Avantajele diureticelor sunt dovedite ºi în terapia combinatã ºi în tratamentul ºi prevenirea insuficienþei cardiace la hipertensivi. Ele reduc
masa ventricularã stângã, similar cu alte clase de antihipertensive. Sunt în mod
particular recomandate la pacienþii vârstnici, în HTA sistolicã ca monoterapie ºi
în variate forme de terapie combinatã. În SUA, diureticele sau betablocantele
reprezintã prima linie de tratament a HTA.
Betablocantele reprezintã o medicaþie esenþialã cardiovascularã, inclusiv în
HTA. Ele sunt medicamente sigure ºi eficiente în HTA, atât în monoterapie cât ºi
în terapie combinatã. În plus, reduc semnificativ reinfarctarea ºi mortalitatea
(inclusiv moartea subitã) la pacienþii care au în istoric un infarct miocardic.
Toate betablocantele produc rãspuns favorabil în HTA dacã sunt folosite în
doze adecvate, dar efectul antihipertensiv este mai mic la cele cu activitate simpaticã intrinsecã. În ultimii ani se preferã betablocante selective, care au o mai
bunã toleranþã.
Frecvent betablocantele sunt folosite în terapia combinatã a HTA. Combinaþia
cu diuretice (tiazidice, clortalidonã, indapamid) este larg recomandatã. Asociaþii
eficace sunt, de asemenea, cu dihidropiridine (generaþia a 2-a, a 3-a), alfablocante ºi cu inhibitorii enzimei de conversie.
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Ca ºi în cazul diureticelor, unele efecte adverse ale betablocantelor au fost în
parte exagerate. Disfuncþia ventricularã stângã sistolicã ºi chiar insuficienþa cardiacã (cel puþin clasele NYHA II ºi III) nu mai constituie contraindicaþii. Creºterea
moderatã a trigliceridelor ºi descreºterea HDL-colesterolului, semnalatã la propranolol, este mult mai micã de betablocantele selective. Calitatea vieþii (fatigabilitate la efort, tulburãri ale somnului, depresie, disfuncþie sexualã) este mult
mai puþin afectatã cu betablocantele selective decât de cele neselective.
Betablocantele au în HTA ºi unele indicaþii speciale: hipertensivi cu anxietate marcatã ºi stres; HTA de graniþã sau cu sindrom hiperkinetic; HTA la bolnavi
coronarieni, în special dupã infarct miocardic; pacienþi care necesitã terapie
antihipertensivã vasodilatatoare.
Inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei s-au impus în ultimii 10
ani, graþie eficienþei ºi bunei toleranþe, ca medicaþie de primã alegere, în monoterapie sau în terapie combinatã, la subgrupe numeroase de hipertensivi. Toþi
IEC sunt eficace în scãderea TA la un spectru mare de pacienþi hipertensivi,
chiar atunci când AgII nu pare sã joace un rol patogenic. Alegerea unui tip de IEC
pentru tratamentul HTA þine în bunã parte de experienþa medicului ºi mai puþin
de gradul HTA sau de factorii de risc cardiovasculari prezenþi. Existã tendinþa de
a folosi mai mult IEC eficace pe 24 de ore, în administrare unicã, ca, de exemplu, lisinopril sau trandolapril, dar aceste tendinþe se manifestã mai ales în SUA.
Avantajele IEC în tratamentul HTA þin de acþiunile lor patogenice complexe:
scãderea nivelului AgII circulante ºi formate local (pe calea ACE), inhibiþia
degradãrii bradikininei, scãderea secreþiei de aldosteron, reducerea tonusului
nervos simpatic, reducerea acþiunii proliferative a AgII pe muºchiul neted vascular ºi cardiomiocit, ameliorarea disfuncþiei endoteliale.
Eficienþa IEC în controlul HTA ºi în reducerea valorilor TA este asemãnãtoare
sau uºor superioarã altor clase de medicamente antihipertensive. În studiul
TOMHS (Treatment of Mild Hypertension Study), enalaprilul a fost tot atât de eficace în reducerea TA, într-o perioadã de urmãrire de 4 ani, ca ºi alþi agenþi antihipertensivi din 4 clase diferite (amlodipinã, acebutolol, clorthalidonã, doxazosin).
În monoterapie ºi în doze corespunzãtore, IEC realizeazã scãderi ale TA la valori
normale, la 50-70% din cazuri. Rãspunsul este la fel de bun la tineri ºi la vârstnici.
Terapia combinatã este folositã atunci când monoterapia cu IEC nu reuºeºte sã
realizeze nivelele þintã propuse. Combinaþiile cele mai eficace sunt cu hidroclorotiazida (zilnic, doze mici de 12,5 mg) ºi/sau cu antagoniºti de calciu (de
preferat dihidropiridinele din generaþia a II-a sau a III-a). Relativ frecvent se prescrie asociaþia IEC plus betablocant, dar efectul aditiv al acestuia asupra TA este
discutabil.
IEC sunt indicaþi la grupe de hipertensivi extrem de diverse, dar existã ºi indicaþii speciale, preferenþiale:
1. HTA cu HVS - IEC realizeazã în aceste condiþii controlul TA ºi regresia HVS,
atât prin efectele lor hemodinamice cât ºi prin efectul antiproliferativ la nivel miocardic. Într-o meta analizã a studiilor dublu-orb randomizate, IEC au fost cea mai
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eficace medicaþie în reducerea masei VS, dupã care au urmat, în ordine, antagoniºtii de calciu, diureticele ºi betablocantele.
2. HTA cu boalã coronarã ºi, în special, infarct miocardic recent. IEC previn ºi
reduc remodelarea ºi dilataþia VS dupã infarct, amelioreazã rezerva de flux coronar ºi reduc disfuncþia endotelialã coronarã.
3. HTA cu disfuncþie ventricularã sistolicã sau insuficienþã cardiacã manifestã; rezultatele multiplelor studii controlate au demonstrat cã IEC, folosiþi la
doze optime, previn progresia disfuncþiei ventriculare ºi mortalitatea în insuficienþa cardiacã.
4. HTA ºi diabet zaharat cu microalbuminurie ºi/sau nefropatie diabeticã.
Multiple studii controlate au arãtat cã IEC descresc proteinuria la pacienþii
hipertensivi cu diabet, încetinesc progresia insuficienþei renale ºi amânã necesitatea dializei. Beneficiul a fost independent de reducerea TA ºi nu a fost constatat pentru alte clase de antihipertensive, cu excepþia posibilã a unor antagoniºti de calciu. Pânã în prezent însã, nu s-a dovedit cã IEC previn nefropatia diabeticã.
5. HTA esenþialã cu microalbuminurie - în aceastã situaþie, microalbuminuria
este un marker al disfuncþiei endoteliale ºi al severitãþii HTA. IEC au un efect
renoprotectiv prin reducerea ratei filtrãrii glomerulare, întârziind progresia
glomerulosclerozei în variate glomerulopatii. Cu toate acestea, ei pot agrava disfuncþia renalã preexistentã ºi pot induce ºi hiperkaliemie. IEC sunt, astfel, contraindicaþi la pacienþii cu creatininã > 3 mg/dL (dupã unii autori, > 2 mg/dL); controlul creatininei trebuie efectuat la 48 ore dupã începerea terapiei cu IEC pentru
pacienþii cu limitare funcþionalã renalã iar apoi la 1-2 sãptãmâni.
IEC, ca medicaþie de primã alegere, au ºi avantajele unei bune toleranþe pe
termen lung, cu o incidenþã redusã a efectelor adverse. Tusea este adesea inconvenientul major (se întâlneºte la 10-15% din cazuri); când ea este persistentã ºi
supãrãtoare, IEC trebuie înlocuiþi în tratamentul HTA cu blocanþi ai receptorilor
AgII sau cu altã medicaþie eficace.
Antagoniºtii de angiotensinã II (mai precis, inhibitorii receptorilor AT1 ai AgII)
au devenit în ultimii ani o nouã clasã terapeuticã acceptatã în HTA datoritã eficacitãþii lor ºi excelentei toleranþe. Sartanii, în care capul de serie este losartanul,
tind sã fie competitivi cu IEC în tratamentul postinfarct, insuficienþa cardiacã ºi
HTA. Ei inhibã legarea AgII, generatã pe calea clasicã a enzimei de conversie
(ACE), cât ºi pe calea alternativã non-ACE, ºi realizeazã toate efectele favorabile
ale IEC (cardioprotecþie, remodelare, renoprotecþie etc.).
Folosirea sartanilor în tratamentul HTA pe termen lung se bazeazã pe studii
clinice comparative. Rezultatele globale, provizorii, pot fi sintetizate astfel:
- Scãderea TAs ºi TAd este semnificativã, dependentã de dozã, ºi efectele pe
controlul HTA sunt comparabile cu ale altor medicamente antihipertensive eficace (enalapril, metoprolol, amlodipinã, felodipinã);
- În monoterapie, controlul HTA se realizeazã la peste 50% din HTA uºoare ºi
moderate; în terapia combinatã, controlul HTA se extinde la 80% din cazuri;
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- Eficienþa tratamentului antihipertensiv se întinde pe minim 24 de ore, în
cazul administrãrii unei doze unice; raportul T:P este cuprins între 60% ºi 100%;
- Toleranþa tratamentului este foarte bunã ºi incidenþa efectelor secundare
este similarã cu cea observatã la placebo, elemente care cresc complianþa la
tratament. Sartanii sunt un substitut excelent în cazul reacþiilor adverse ale IEC
(în special în cazul tusei).
Sartanii pot fi asociaþi cu alte antihipertensive, asocierile având cel puþin un
efect aditiv. Combinaþiile recomandate sunt cu: dihidropiridine din generaþia a 2-a
ºi a 3-a, betablocante (atenolol, metoprolol), hidroclorotiazide în doze mici, IEC.
Ultima asociaþie ar fi optimã, scãzând AgII circulantã ºi localã ºi blocând efectul
AgII asupra receptorilor AT1.
Antagoniºtii de calciu (ACa) s-au impus în ultima decadã, împreunã cu IEC,
diuretice ºi betablocante, ca primã linie de tratament în HTA, datoritã eficacitãþii
ºi toleranþei lor foarte bune. Ele reprezintã, sub aspect farmacologic, o clasã de
medicamente heterogenã sub aspect chimic (dihidropiridine, benzothiazepine,
difenolalkilamine) ºi, parþial, farmacodinamic, dar cu un mecanism de acþiune
similar. Din cauza selectivitãþii vasculare mai mari, dihidropiridinele (DHP) sunt
mai larg folosite ca antihipertensive, deºi diltiazemul ºi verapamilul au efecte
similare pe TA. În ultimii ani se recomandã pentru tratamentul HTA numai formele
ER (extended release) ºi SR (slow release) de nifedipinã, diltiazem ºi verapamil,
dar mai ales DHP din generaþia a 2-3-a (amlodipina, felodipina, lacidipina). Antagoniºtii de calciu din generaþia I, cu duratã scurtã de acþiune, necesitã administrarea medicamentului de 2-3 ori pe zi ºi produc variaþii importante ale valorilor tensionale care antreneazã, reflex, contrareglare ºi creºterea temporarã a
nivelelor plasmatice de catecolamine. Ca urmare a multiplelor controverse ºi
dezbateri, nifedipina cu acþiune scurtã (tablete convenþionale) nu se mai recomandã a fi folositã în tratamentul de lungã duratã al HTA; ea poate fi periculoasã
în prezenþa unei cardiopatii ischemice, la bolnavii cu stenoze carotidiene sau cu
tulburãri ale irigaþiei cerebrale. În studii necontrolate, s-a raportat cã nifedipina
(preparate cu acþiune scurtã) a produs o mai mare mortalitate (în special prin
infarct miocardic) în comparaþie cu alte antihipertensive.
Existã numeroase avantaje ale antagoniºtilor de calciu în tratamentul HTA:
- Eficacitate similarã cu a celorlalte antihipertensive considerate de primã linie;
- DHP din generaþia a 2-3-a ca ºi formele cu elibarare lentã (SR sau ER) ale
ACa nondihidropiridinici, realizeazã controlul HTA timp de 24 de ore ºi previn
variabilitatea patologicã a TA. DHP din generaþia a 2-3-a, în administrare unicã,
au acþiune prelungitã peste 24 de ore ºi un raport trough to peak (T:P) (efectul
antihipertensiv la sfârºitul intervalului de acþiune sau efectul rezidual (trough) ºi
efectul antihipertensiv maxim, de vârf (peak)) între 0,60 ºi 0,80. FDA a fixat ca
limitã minimã pentru un medicament antihipertensiv eficace o valoare a raportului T:P de 0,50 (pe care nu o realizeazã ACa cu eliberare rapidã);
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- Au efecte neutre asupra factorilor de risc metabolici sau asupra unor parametri biochimici, adesea prezenþi la pacienþii hipertensivi sau induºi de unele
medicaþii cu largã utilizare (diuretice, betablocante);
- Au efect protector (mai mic) asupra organelor þintã: regresia HVS ºi a
masei VS; reducerea hipertrofiei ºi a remodelãrii în vasele de rezistenþã; efect
renoprotectiv îndoielnic.
Studiul multicentric HOT (1998) a confirmat pe un numãr mare de pacienþi
(peste 19000 urmãriþi în medie 3,8 ani) eficacitatea felodipinei singurã sau în asociaþie pentru reducerea TAd sub 90 mmHg; nivelul minim de risc cardiovascular
ar fi la valori de 83 mmHg pentru TAd ºi de 139 mmHg pentru TAs. Adãugarea de
aspirinã la pacienþii hipertensivi sub tratament ºi care au realizat TAd þintã a condus la o reducere cu 36% a incidenþei IMA (fatal ºi non fatal). Studiul SYST-EURO,
de asemenea controlat, a arãtat o reducere cu 42% a stroke-ului la pacienþii peste
60 de ani cu HTA sistolicã izolatã, trataþi cu nitrendipinã.
Antagoniºtii de calciu sunt folosiþi în prezent, în condiþiile enunþate, ca primã
linie de tratament în HTA; în plus, ei au indicaþii speciale la unele grupe de
hipertensivi:
- HTA asociatã cu boalã coronarã cronicã
- HTA la persoane vârstnice
- HTA asociatã cu tulburãri metabolice (diabet, dislipidemii)
- HTA asociatã cu boalã vascularã perifericã, boalã pulmonarã obstructivã
sau afectare funcþionalã renalã moderatã
- HTA cu disfuncþie diastolicã a VS (verapamil)
Asocierea ACa, ca medicaþie antihipertensivã, este posibilã ºi, uneori, necesarã; asociaþiile posibile ºi eficiente sunt cu diuretice (în special HCTZ), betablocante selective ºi, mai ales, IEC. Asociaþia DHP din generaþia a 2-3-a cu IEC
interferã cu douã mecanisme hipertensive de bazã ºi pare a avea - pe lângã eficienþã - un efect protector suplimentar asupra organelor þintã.
Alfablocantele sau blocantele de alfa adrenoreceptori, sunt medicamente
relativ sigure în scãderea TA. Prazosinul, doxazosinul ºi terazosinul sunt similare
ca eficacitate în controlul TA. Ele blocheazã stimulii adrenergici la arterele periferice, previn vasoconstricþia simpaticã ºi produc dilataþia vaselor sanguine de
rezistenþã ºi capacitanþã.
Toate alfablocantele produc un efect de primã dozã, cu hipotensiune ortostaticã; acest efect este mai mic la doxazosin ºi terazosin. Efectele lor neutre pe
metabolismul glucidic ºi lipidic recomandã administrarea lor la hipertensivii cu
probleme metabolice.
Alfablocantele sunt folosite, cel mai adesea, în combinaþie cu alte antihipertensive, în special diuretice ºi betablocante.
Combinaþia alfablocant cu betablocant, ca de exemplu, labetalol, carvedilol, sunt relativ puþin folosite ca antihipertensive. Ele reduc TA cu aproximativ 10-20%,
scad rezistenþa totalã perifericã mai mult ºi debitul cardiac mai puþin decât realizeazã betablocantele; în plus, previn tahicardia reflexã care se asociazã adesea
medicaþiei vasodilatatoare.
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Eficacitatea acestor tipuri de antihipertensive, în comparaþie cu alte clase de
antihipertensive, nu a fost stabilitã bine în studii clinice controlate. În plus, dezvoltarea gradatã a rezistenþei la componenta de alfablocare a combinaþiei, sugereazã cã efectele pe termen lung sunt incerte sau nedovedite.
Antihipertensivele cu acþiune centralã (inhibitorii adrenergici centrali) tind
sã fie mai puþin folosite în tratamentul HTA, deºi sunt relativ eficace, acþioneazã
pe un mecanism patogenic important ºi au o acþiune metabolicã neutrã. Efectele
lor benefice asupra TA (prin scãderea rezistenþei vasculare periferice) sunt însã
inseparabile de efectele adverse (sedare, scãderea secreþiei salivare). Cu toate
acestea, clonidina, guanfacina, alfa metil-dopa se pot regãsi în schemele de
tratament ale HTA uºoare-moderate. Metildopa este un antihipertensiv de elecþie
ºi de neînlocuit în tratamentul HTA din sarcinã. Costul lor scãzut reprezintã un
avantaj care nu poate fi neglijat în evaluarea raportului cost-eficienþã.
Introducerea în terapia HTA a moxonidinei ºi a rilmenidinei - cu efect agonist
relativ specific asupra receptorilor I1 - imidazolinici - a relansat ideea folosirii mai
largi a antihipertensivelor cu acþiune centralã. Moxonidina se poate folosi în
monoterapie sau în terapia combinatã (cu diuretic, betablocant), ca tratament de
primã linie în HTA uºoarã ºi moderatã, la cei cu disfuncþie ventricularã sau cu
limitarea moderatã a funcþiei renale. Tolerabilitatea ºi eficacitatea moxonidinei o
recomandã ca o medicaþie alternativã în HTA uºoarã-moderatã.
Alte medicamente antihipertensive
Vasodilatatoarele directe, de tipul hidralazinei ºi minoxidilului, sunt folosite
puþin în tratamentul HTA ºi numai în condiþii speciale. Hidralazina, produce un
efect hipotensor semnificativ, urmat de rãspunsuri compensatorii (hiperstimulare simpaticã, creºterea reninei, retenþie de sodiu) care contracareazã efectul
benefic dorit. În plus, dozele terapeutice produc un sindrom lupic la cel puþin 3%
din persoanele tratate ºi titruri crescute de anticorpi antinucleari la aproximativ
50% din pacienþii trataþi. Hidralazina se foloseºte, de excepþie, în HTA cu
afectare funcþionalã renalã, în asociaþie cu betablocantele (ºi, eventul, diuretice)
atunci când nu se pot folosi IEC sau DHP.
Minoxidilul este de asemenea un antihipertensiv de excepþie în terapia HTA
severã asociatã cu insuficienþã renalã. El se asociazã cu diuretice ºi inhibitori
adrenergici ºi, în combinaþia de medicamente semnalatã, poate controla mai
mult de 75% din pacienþii cu HTA rezistentã la multiple medicaþii. Efectele sale
secundare (hirsutism, retenþie de lichide) limiteazã sever folosirea sa.
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Tabelul XIII. Medicamente antihipertensive disponibile (preparate cu
administrare oralã)
Clasa de
medicamente
I. DIURETICE
A. Diuretice
tiazidice

B. Diuretice de
ansã

Medicament

Chlortalidon

Denumirea
comercialã
Nefrix
Saluric
Diuril
Hygroton

Indapamida

Thaliton
Tertensif

Hidroclorotiazida
Clorotiazida

Furosemid
Bumetanid

C. Diuretice
economisitoare
de potasiu
D. Combinaþii
diuretice

II. INHIBITORII
ADRENERGICI
II.A. Blocantele
betaadrenergice
1. Necardioselective
2. Cardioselective

Acid etacrinic
Spironolactona
Amilorid
Triamteren
Amilorid +
Hidroclorotiazidã
Amilorid +
Meticlotiazid
Triamteren +
Hidroclorotiazidã
Propranolol
Oxprenolol
Nadolol
Talinolol
Talinolol
Bopindolol
Tertalol
Acebutolol
Atenolol

Metoprolol

Bisoprolol

Lasix
Demadex
Furantril
Bumex
Burinex
Edecrin
Aldactone
Midamor
Dyrenium
Ecosudrex
Diursan
Moduretic
Lometazid
Triampur
compositum
Propranolol
Inderal
Oxprenolol
Trasicor
Corgard
Cordanum
Cordanum
Sandonorm
Evartan
Sectral
Acecor
Tenormin
Synarome,
Hypotens,
Atenol, Atenosan,
Vascoten,
Prinorm,
Betaloc Zok
Bloxan
Lopresor
Egilok
Concor

Doza
(mg/zi)
12,5-25
250-1000
12,5-50
2,5
10-40
0,5-2
50
25-100
2,5-20
25-100
5 + 50

Reacþii
adverse
- Efect diabetogen
- Hipokaliemie
- Hiperuricemie
- Scad eliminarea de calciu
- Dislipidemie
- Hipotensiune ortostaticã
- Nu are efecte secundare
notabile
- Hipotensiune arterialã
- Reacþii metabolice
asemãnãtoare tiazidelor dar
mai puþin exprimate

- Hiperkaliemie
- Ginecomastie

10+5
25 + 12,5
100-320
160-800
40-560
50-100
50-100
1
5-10
400-1200

- Bradicardie
- Tulburãri de conducere AV
- Deprimarea inotropismului
- Bronhospasm
- Dislipidemie
- Sindrom Raynaud

50-200

100-200

5
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Labetalol
Pindolol
Celiprolol
3. Beta - blocante Atenolol +
în combinaþii
Indapamidã
II.B. Inhibitorii
Prazosin
adrenergici
alfa 1
Terazosin
Doxazosin
NESELECTIVI*
Phentolamina
II.C. Inhibitori
Metildopa
adrenergici
cu acþiune
Guanfacine
centralã
Clonidinã
(alfa - 2 agoniºti)
Rilmenidin
Moxonidina
II.D. Combinaþii Rezerpina +
cu diuretice
Dihidroergocristinã +
Clopamid

III. ANTIHIPERTENSIVE CU
ACÞIUNE
VASODILATATOARE
III.A. Vasodilatatoare
directe
III.B. Blocantele
canalelor
de calciu

Trandate
Visken
Selecor
Atinorm

300-600
10-30
400
100 + 2,5

Minipres
Adversuten
Hytrin
Cardura
Regitina
Dopegyt
Farcodopa
Estulic
Catapresan
Clonidinã
Tenaxum
Cynt
Brinerdin
Normotens
Acenosin
Bripamid
Neocristepin

2-20

1-3
0,1-0,15
0,15-0,3
0,10-0,30
0,1+0,5+5

-

Fatigabilitate
Reacþii autoimune
Bradicardie
Uscãciunea mucoasei
bucale

- Congestie nazalã, sedare
- Depresie

Rezerpinã +
Dihidroergocristinã +
Clortalidonã
Dihidralazina
Hipopresol

75-200

- Tahicardie
- Retenþie hidrosalinã
- Fenomen lupic

Diltiazem

180-240

- Bradicardie
- Constipaþie

240-360

- Scãderea inotropismului

Verapamil

Gallopamil
Nifedipin retard

Diacordin
Tildem,
Cardizem,
Dilzem, Cardil,
Diltizem,
Aldizem,
Altiazem,
USNO
Isoptin,
Brovicarpine,
Falicard,
Falicard long,
Lekoptin,
Ranil,
Verahexal,
Verahexal
120 retard,
Verapamil
Procorum
retard
Adalat, Epilat,
Corinfar,
Corinfarom,

* Nu se folosesc în tratamentul cronic al HTA
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5-20
1-16
1-5
500-1500

- Hipotensiune ortostaticã la
primele doze

0,1+0,5+25

100-200
20-60

cefalee
edeme maleolare
hipertrofie gingivalã

Nimodipinã
Nisoldipinã
Isradipin
Felodipin
Amlodipin
Combinaþii de
calciu cu
betablocante
III.C. Inhibitorii
enzimei de
conversie

Lacidipin
Metoprolol
(Betaloc - ZOK)
+ Felodipinã
Captopril

Enalapril

Lisinopril
Ramipril
Perindopril
Quinapril
Benazepril
Cilazapril
Trandolapril
III.D. Inhibitori de Losartan
angiotensinã II
Valsartan
Irbesartan
Candesartan
III.E. Combinaþii Enalapril +
de inhibitori de Hidroclorotiazidã
receptori de
Enalapril +
enzimã de
Hidroclorotiazidã
conversie
Lisinopril +
Hidroclorotiazidã
III.F.Combinaþii de Losartan +
antagoniºti de
Hidroclorotiazidã
receptori de Ac II

Nifedipin retard,
Cordipin,
Procardia
Nimotop
Baymycard
Baypress
Lomir
Plendil
Norvasc
Stamlo
Lacipil
Logimax

60-180mg
5-10

edeme maleolare

2,5-10
5-10
5-10
2-4
50+5

Capoten
Tensiomin
Captopril
Rilcapton
Farcopril
Hypotensor
Renitec
Vasotec
Ednyt
Enap
Enalapril
Virfen
Megapress
Enasenal
Pres
Xanef
Sinopryl, Lystril,
Lipril
Prinivil
Tritace
Prestarium
Accupro
Lotensin
Inhibace
Gopten
Cozaar
Diovan
Aprovel
Atacand
Co - Renitec

50-150

2,5-5
2-8
20-40
10-20
2,5-5
2-4
50-100
80-160
150-300
4, 8, 16
20+12,5

ENAP - H

10+25

Prinzide

20+12,5

Hyzaar

50+12,5

10-40

tuse
edem perimaleolar
10-20

insuficienþã renalã
rush
pierderea gustului,
leucopenie
proteinurie
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C. Complianþa la tratamentul antihipertensiv
Obþinerea TA optime stabilitã ca þintã a terapiei antihipertensive ºi menþinerea ei în tratamentul de duratã nu se poate realiza decât în condiþiile unei complianþe permanente la mãsurile terapeutice recomandate. Necomplianþa la tratament apare la peste 50% dintre pacienþi ºi ea este principala cauzã a eºecurilor
terapiei antihipertensive de duratã.
Necomplianþa la tratament poate fi parþialã sau totalã, intermitentã sau permanentã ºi se manifestã prin abateri de la programul de tratament:
1) nerespectarea dietei hiposodate, permanent sau intermitent;
2) modificãri nerecomandate de medic privind tipul de medicamente ºi de
doze: reduceri de doze, întreruperea medicaþiei pentru 1-2 zile (cãlãtorii, uitarea
medicaþiei, etc.) ºi întreruperea definitivã a unuia sau a tuturor medicamentelor
antihipertensive.
Medicul curant trebuie sã aibã în vedere probabilitatea non-complianþei ºi sã
o previnã la fiecare pacient în parte prin:
- instruirea acestuia asupra necesitãþii respectãrii, la dozajul prescris, a terapiei antihipertensive;
- recomandarea ca orice modificãri de doze, sã se facã numai dupã consultarea ºi cu avizul medicului curant; întreruperea bruscã a beta-blocantelor ºi a
clonidinei este foarte periculoasã, putând produce creºteri mari ale TA, tahicardie ºi accidente coronariene. Acest risc trebuie comunicat explicit pacienþilor.
Cauzele ºi mãsurile de prevenire ale necomplianþei sunt rezumate în tabelul XIV.
Tabelul XIV. Cauzele necomplianþei la tratamentul antihipertensiv ºi
mãsurile de prevenire
Factorii care scad complianþa
Medicamentele
1. Efecte adverse ºi
alterarea calitãþii
vieþii (10 - 12%)
2. Posologie incomodã

3. Cost

Pacientul
1. Profil psihologic
(anxios, depresiv,
negativist, etc.)
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Mãsurã de prevenire ºi corecþie
- Prevenirea pacientului
- Gãsirea unui regim de tratament bine
tolerat ºi eficient
- Scheme de tratament cât mai simple
- 1 dozã pe zi de preparat cu acþiune 24
ore sau asocieri de 2 preparate pe 1
tabletã (mai ales la persoane active!)
- Evitarea medicaþiei adjuvante cu
efect nesigur
- Discutarea deschisã a problemei costului
- Alegerea de preparate cu cost acceptabil ºi/sau asigurarea suportului financiar - familial
Adaptarea modului de informare, motivare ºi instruire în funcþie de profilul
psihologic

2. Nivel de educaþie ºi
de inteligenþã
3. Activitate profesionalã
ºi socialã

4. Motivaþie
- Pacienþi nemotivaþi cei asimptomatici
(complianþã 33%)
- Pacienþi motivaþi cei simptomatici,
cu complicaþii
(complianþã 66%)
Medicul
1. Instrucþiuni verbale scurte,
adesea neclare

- Includerea familiei în programul de
îngrijire (suport familial)
- Verificarea înþelegerii recomandãrilor
- Materiale informative simple ºi sugestive
- Suport familial
- La persoane active mai ales asimpto matice: pãstrarea ºi ameliorarea calitãþii vieþii (medicamente fãrã reacþii
adverse, administrare comodã)
- Vârstnici, pensionari, inactivi: se pot
accepta unele efecte adverse, posologia mai incomodã
- Informare - instruire
- Autocontrolul TA (autoînregistrare TA)
- Tratament simplu, fãrã alterarea calitãþii vieþii
- Se acceptã tratamente mai complexe,
incomode, unele efecte adverse

- Rezervare de timp pentru instruire ºi
motivarea pacienþilor
- Materiale scrise
- Verificarea înþelegerii de cãtre pacient
a instrucþiunilor
2. Neincluderea pacientului în
- Informarea pacientului asupra
programul de îngrijire ºi de
obiectivului tratamentului
luare a deciziilor
- TA þintã ºi durata de timp pânã la
obþinerea ei
3. Contact dificil medic - pacient - Simplificarea ºi uºurarea contactului
în cursul tratamentului de
medic - pacient (evidenþã, respectarea
duratã (aºteptare prelungitã
orelor de programãri, contact telefonic)
în cabinet, controale
- Chemarea pacienþilor care nu vin la
ratate, etc.)
control

D. Monoterapia versus terapia combinatã în tratamentul HTA
Monoterapia a fost mult timp recomandatã ca tacticã de bazã în tratamentul
antihipertensiv. Principalele clase de antihipertensive folosite în monoterapie ºi
la dozele recomandate produc - în medie - scãderi similare ale valorilor TA. În ge73

neral, amploarea reducerii TA creºte în raport cu nivelul iniþial al TA ºi este în medie de 4-8%, atât pentru TAs cât ºi pentru TAd. Astfel, pentru pacienþii cu TA de
aproximativ 160/95 mmHg, scãderea obiºnuitã a TA sub monoterapie este de aproximativ 7-13 mmHg pentru sistolicã ºi de aproximativ 4-8 mmHg pentru diastolicã.
Cu monoterapie însã, nivelele þintã de atins ale TA (sub 140/90 mm Hg) nu se realizeazã decât la 30% din persoanele tratate. Cum protecþia organelor þintã este mai
bunã la valori ale TA sub 140/90 mmHg, experienþa a arãtat cã aceste obiective
pot fi mai bine realizate de terapia care asociazã douã sau trei antihipertensive.
Terapia combinatã cu mai multe clase de medicamente produce scãderi ale
TA mai mari decât cele realizate de un singur medicament, din orice clasã, folosit
ca monoterapie. Cea mai recentã demonstraþie a fost fãcutã de studiul HOT în
care terapia combinatã a fost necesarã la 70% din pacienþii trataþi ºi urmãriþi
pentru a obþine o scãdere a TAd sub 90 mmHg.
Realizarea unei combinaþii de douã medicamente antihipertensive care sã fie
eficace ºi sigurã, necesitã respectarea unor principii (Tabelul XV).
Tabelul XV. Reguli pentru o combinaþie eficace ºi sigurã de douã medicamente antihipertensive (dupã G. Mancia, 1999)
1. Mecanismul de acþiune al medicamentelor folosite sã fie diferit, dar complementar.
2. Eficacitatea antihipertensivã sã fie mai mare decât a unui medicament
individual (aditivã sau mai mult decât aditivã).
3. Sumarea, totalã sau parþialã, a proprietãþilor de protecþie tisularã
(ex.: regresia HVS, reducerea proteinuriei).
4. Minimalizarea efectelor nedorite - hemodinamice ºi humorale.
5. Minimalizarea efectelor secundare.
În concordanþã cu ghidul OMS-ISH, combinaþiile prioritare sunt urmãtoarele:
- diuretic tiazidic ºi IEC sau antagonist de receptor de AgII
- diuretic tiazidic ºi betablocant
- antagonist de calciu (DHP) ºi betablocant
- antagonist de calciu ºi IEC
- betablocant ºi alfa1 blocant.
Se pot construi ºi alte combinaþii (de ex. diuretic tiazidic ºi alfablocant), dar
asocierile de antihipertensive trebuie sã þinã seama de principiile acceptate.
Existã tendinþa în prezent sã se foloseascã combinaþiile fixe de douã antihipertensive în tratamentul de lungã duratã al HTA. Combinaþiile fixe au avantaje potenþial importante:
1. Combinaþia fixã permite controlul HTA cu un numãr redus de tablete zilnic,
în comparaþie cu combinaþia extemporanee (nefixã);
2. Combinaþiile fixe pot avea un preþ de cost mai mic decât componentele separate;
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3. Complianþa pacienþilor poate deveni mai bunã, întrucât tratamentul este
simplificat.
Terapia combinatã tinde sã se extindã în tratamentul HTA, mai ales de când
se urmãresc noi valori þintã ale TA (TAd sub 85 mmHg). Totuºi în unele cazuri (de
HTA uºoarã) tratamentul poate fi început ºi continuat pe termen lung cu monoterapie. Terapia combinatã ca treaptã iniþialã de tratament este necesarã în HTA
cu diabet zaharat ºi/sau boalã renalã sau când protecþia cardiacã, vascularã ºi
renalã sunt de importanþã majorã. Acest tip de tratament de la început are avantaje suplimentare întrucât reduce timpul necesar pentru a realiza un control efectiv al HTA (valori ale TAs < 140 mmHg, TAd < 90 mmHg).
E. Hipertensiunea refractarã
Hipertensiunea arterialã poate fi numitã refractarã când un plan terapeutic
care a acordat atenþia cuvenitã mãsurilor nefarmacologice ºi a inclus prescrierea
unei terapii combinate în doze adecvate a eºuat în a scãdea TAs/TAd sub 140/90
mmHg la pacienþii cu HTA esenþialã sau TAs sub 140 mmHg la pacienþii cu HTA
sistolicã izolatã. În aceastã situaþie, pacientul trebuie îndrumat de medicul de
familie cãtre specialist (cardiolog, internist).
Existã mai multe cauze pentru refractaritatea HTA (vezi Tabelul XVI). Cauze
aparente sunt HTA izolatã, de cabinet (de halat alb) sau nefolosirea unei manºete
suficient de late pentru mãsurarea TA la pacientul cu braþ foarte gros. Una dintre
cele mai importante cauze de rezistenþã la tratament este necomplianþa ºi, în
aceastã situaþie, dupã ce au fost epuizate toate celelalte posibilitãþi, se poate
dovedi utilã suspendarea oricãrui tratament ºi continuarea monitorizãrii
frecvente a TA. Un nou început cu un medicament nou poate ajuta la întreruperea
unui cerc vicios.
Tabelul XVI. Cauze de HTA refractarã
Cauze de HTA refractarã
l Cauzã secundarã necercetatã (ex: renalã sau endocrinã)
l Aderenþã slabã la planul terapeutic
l Administrarea de medicamente care cresc TA (ex: antiinflamatoare
nesteroidiene etc)
l Eºec în modificarea stilului de viaþã, inclusiv:
- creºtere în greutate
- consum crescut de alcool
l Supraîncãrcare de volum, datoratã:
- terapiei diuretice inadecvate
- insuficienþei renale progresive
- aportului excesiv de sodiu
Cauze de falsã HTA refractarã
l HTA izolatã de cabinet (de halat alb)
l Nefolosirea unei manºete late în raport cu grosimea braþului
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Hipertensiunea refractarã trebuie reevaluatã în spital, pentru a identifica
cauze corectabile ºi a stabili un nou plan terapeutic. De obicei se recurge la triplã
terapie, chiar cu acceptarea unor efecte secundare: diuretice în doze adecvate,
IEC ºi antagoniºti de calciu. Se pot folosi ºi alte combinaþii: diuretice plus
inhibitori adrenergici centrali plus IEC sau ACa; diuretic plus betablocant plus
ACa etc. În cazurile rãmase real rezistente se poate încerca minoxidil.
F. Alte tratamente la bolnavul hipertensiv
Obiectivul final al tratamentului HTA îl reprezintã reducerea riscului cardiovascular global. Acest risc este dependent de nivelele TA, de prezenþa altor factori de risc cardiovasculari ºi de condiþiile clinice asociate. Evaluarea bolnavului
hipertensiv ºi a riscului sãu global, impune adesea abordarea multidisciplinarã
a pacientului ºi consult, tratament ºi urmãrirea sa, alãturi de medicul de familie
ºi cardiolog (sau internist), de cãtre neurolog, nefrolog, specialist în boli de
nutriþie ºi metabolism. Unele tipuri de tratament au însã indicaþii largi în HTA.
1. Terapia antiplachetarã. Folosirea aspirinei ºi a altor medicaþii antiplachetare s-a dovedit eficace, în studii controlate, în reducerea riscului de evenimente coronariene (fatale ºi non fatale), de accident vascular cerebral ºi de
moarte cardiovascularã, la pacienþii cu boalã coronarianã sau cerebrovascularã
documentate. Studiul HOT a demonstrat eficacitatea dozelor mici de aspirinã (75
mg/zi) la hipertensivii din studiu care au realizat TAd þintã. Grupul cu aspirinã a
avut o reducere de 36% a incidenþei IMA ºi o reducere a numãrului de evenimente cardiovasculare majore. În lumina rezultatelor obþinute prin aspirinã în
prevenþia secundarã la bolnavii coronarieni ºi la persoanele cu factori de risc
multipli, este recomandat sã se administreze doze mici de aspirinã la hipertensivii cu risc mare de boalã coronarã sau la cei cu boalã coronarã doveditã. Aspirina trebuie înlocuitã cu alte antiagregante plachetare, dacã existã risc deosebit
de sângerare gastro-intestinalã.
2. Terapia antilipemiantã. Reducerea colesterolului total (ºi, eventual, ºi a
trigliceridelor) s-a dovedit a reduce riscul evenimentelor coronariene iniþiale ºi,
mai ales, al recurenþei acestora, la pacienþii cu valori ale colesterolului în limite
foarte largi. Numeroasele studii controlate, cu inhibitori de HMG CoA reductazã
(statine), efectuate iniþial la pacienþii cu boalã coronarã, au raportat nu numai reduceri semnificative ale mortalitãþii coronariene sau ale recidivelor sindroamelor
coronariene acute, dar ºi reduceri ale riscului de AVC. Efectele terapiei hipocolesterolemiante par a fi similare atât la hipertensivi cât ºi la normotensivi. În
prezent, folosirea statinelor ºi/sau a fibraþilor pentru controlul dislipidemiilor la
hipertensivi, poate fi recomandatã, þinând seama de nivelul sanguin al colesterolului total, al fracþiunilor sale ºi al TG, la pacienþii cu boalã coronarã asociatã
sau care au un risc mãrit de boalã coronarã. Nivelele þintã de atins pentru colesterolul total sunt de 190-200 mg/dL, pentru HDL-colesterol peste 35 mg/dL ºi pentru LDL-colesterol sub 135 mg/dL.
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G. Urmãrirea pacientului hipertensiv
În principiu, urmãrirea pacientului hipertensiv ºi tratamentul HTA se fac în
ambulator. Spitalizarea este necesarã eventual pentru evaluarea iniþialã (când
pot apare probleme speciale de investigaþii), în cazul urgenþelor hipertensive, în
situaþia HTA refractare sau pentru instituirea de noi scheme terapeutice. În ambulator, majoritatea cazurilor de HTA (formele uºoare, moderate) sunt urmãrite de
medicul de familie, în consult cu medicul cardiolog sau internist.
În perioada de evaluare ºi stabilire a tratamentului, pacienþii trebuie consultaþi frecvent (la 1-3 sãptãmâni) pentru a monitoriza schimbãrile TA ºi a înregistra
efectele tratamentului. Pacientul trebuie sã cunoascã faptul cã efectele tratamentului asupra valorilor TA se instaleazã deplin în câteva sãptãmâni (în funcþie
de particularitãþile farmacologice ale fiecãrui medicament individual), cã rezultatele optime se obþin atât prin atingerea TA þintã, cât ºi prin controlul celorlalþi factori de risc prezenþi la pacient. În continuare, trebuie explicate necesitatea tratamentului prelungit (pe toatã viaþã), efectele adverse posibile ale medicaþiei folosite ºi importanþa deosebitã a respectãrii mãsurilor nefarmacologice de tratament, pentru succesul de ansamblu al terapiei.
Frecvenþa vizitelor depinde de riscul global al pacientului ºi de nivelul TA.
În figura 2 sunt sintetizate recomandãrile de urmãrire a pacientului hipertensiv dupã instituirea tratamentului medicamentos, aºa cum se gãsesc în ghidul de
tratament al HTA (OMS-IHS, 1999). Dupã ce se realizeazã valorile terapeutice
þintã ºi controlul factorilor de risc, vizitele la medicul de familie, cardiolog sau
internist vor fi rãrite considerabil (de ex. la 1-2 luni, la 3 luni sau la 6 luni). Dacã
TA þintã nu se atinge dupã 3 luni, sunt necesare schimbãri în schema farmacologicã de tratament (de regulã, terapie combinatã). Dacã þinta terapeuticã nu a
fost atinsã dupã 6 luni de tratament corect, medicul de familie trebuie sã îndrume
pacientul cãtre cardiolog sau internist.
Tratamentul HTA este, în general, un tratament individualizat ºi un tratament
pe viaþã. Oprirea tratamentului este, de obicei, urmatã de revenirea valorilor TA
la nivelele dinaintea tratamentului, iar pentru unele medicamente (clonidinã,
betablocante) de rebound hipertensiv. Cu toate acestea, dupã un control bun ºi
de duratã al HTA, se poate încerca reducerea progresivã, controlatã a dozelor ºi
a numãrului de medicamente folosite, mai ales la pacienþii cu complianþã bunã
la mãsurile nefarmacologice.
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Figura 2. Stabilizarea, menþinerea ºi urmãrirea hipertensivului
dupã instituirea tratamentului medicamentos (dupã WHO-ISH 99).

IX. FORME SPECIALE DE HTA
1. HTA la copii ºi adolescenþi
Majoritatea autorilor considerã cã HTA în copilãrie este definitã prin valori
constant crescute cu cel puþin 10 mmHg peste 95% din valorile normale ale TA
corespunzãtoare vârstei.
Boala este practic absentã sub vârsta de 6 ani ºi foarte rarã sub vârsta de 9
ani. Incidenþa HTA creºte peste aceastã vârstã, fiind estimatã în diferite statistici între 1 ºi 12%. Copiii care sunt predispuºi de a dezvolta HTA sunt de obicei
obezi, au istoric de HTA în familie ºi sunt mai maturi decât vârsta lor, sugerând
o hipersecreþie de androgeni. HTA esenþialã este rarã în copilãrie, iar în apariþia
sa un rol important îl au factorii genetici ºi de mediu.
HTA secundarã are o frecvenþã mult mai mare la copil faþã de cea esenþialã
(minimum 50% din cazuri, iar dupã unii autori, chiar 90-99%). Afecþiunile care se
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pot însoþi de HTA la copil sunt multiple, cele mai frecvente fiind bolile renale, cardiovasculare ºi endocrine.
Descoperirea HTA la un copil ridicã probleme serioase în primul rând de diagnostic ºi apoi de tratament, deoarece o HTA netratatã poate genera complicaþii
severe la vârstã tânãrã. Pentru depistarea cât mai precoce a HTA sunt necesare
câteva mãsuri de cardiologie preventivã pediatricã: determinarea TA sistematic
la copii în perioada ºcolarizãrii; urmãrirea în mod special a copiilor cu TA>90%
din valorile normale; prevenirea obezitãþii, scãderea greutãþii ºi a aportului de sare
la copilul obez, în special dacã existã o ereditate hipertensivã. Toate aceste
mãsuri pot reduce frecvenþa unei boli aflatã în plinã ascensiune la adultul tânãr.
Tratamentul HTA la copii ºi adolescenþi ridicã numeroase probleme privind
momentul începerii acestuia, tipul de medicamente, doza folositã.
Se cunosc foarte puþine lucruri privind interferenþa medicamentelor antihipertensive, în special a celor cu mecanism central de acþiune, cu procesul de
creºtere ºi de maturaþie sexualã. Este unanim admis ca HTA uºoarã la copil ºi
adolescent sã fie tratatã nefarmacologic. Scãderea ponderalã la copiii supraponderali ºi reducerea aportului sodat pot normaliza TA. Antrenamentul fizic regulat
poate ajuta la normalizarea greutãþii ºi la atenuarea stimulãrii simpatice, mai totdeauna prezente.
Dacã mãsurile nefarmacologice nu sunt suficiente ºi dacã nu s-a identificat o
cauzã curabilã a HTA atunci se poate începe tratamentul medicamentos de
preferinþã, cu betablocante sau inhibitori ai enzimei de conversie, adaptând
dozele la greutatea corporalã.

2. HTA la vârstnici
În grupul persoanelor vârstnice (peste vârsta de 60-65 ani) se pot întâlni 3
tipuri de HTA:
- HTA sistolo-diastolicã diagnosticatã de mai mulþi ani ºi cu evoluþie progresivã
- HTA sistolicã purã care debuteazã dupã 60 ani
- HTA secundarã cu debut la vârsta a III-a.
1. Hipertensiunea sistolo-diastolicã poate fi esenþialã sau secundarã ºi are
istoria naturalã cunoscutã, cu afectare variabilã a organelor-þintã. Evoluþia sa
poate fi însã agravatã de modificãrile aterosclerotice care se întâlnesc la vârstnici.
2. HTA sistolicã purã cu debut tardiv (peste 60 ani) este cunoscutã sub
numele de HTA a vârstnicului. Ea se defineºte ca o presiune sistolicã egalã sau
mai mare decât 140 mmHg ºi o presiune diastolicã mai micã decât 90 mmHg.
Sunt astfel respectate aceleaºi criterii diagnostice ca la adultul tânãr fãrã sã se
accepte termenul de HTA fiziologicã la vârstnici.
Frecvenþa HTA sistolicã dupã vârsta de 65 de ani este de aproximativ 30% din
totalul hipertensivilor vârstnici.
79

3. HTA secundarã este relativ rarã la vârsta a III-a. Cauza cea mai frecventã
a HTA secundare la vârstnici este stenoza ateromatoasã a arterei renale, suspicionatã în cazul apariþiei relativ bruºte a unei HTA severe sau agravãrii uneia
preexistente. Dacã stenoza criticã a unei artere renale se asociazã ºi cu tromboza contralateralã a arterei renale, HTA evolueazã rapid spre insuficienþã renalã
cronicã ireversibilã.
Din punct de vedere clinic, HTA la vârstnici se caracterizeazã printr-o mare
labilitate a valorilor tensionale în cursul aceleiaºi zile, (efortul ºi stresul cresc
mult valorile comparativ cu normotensivii de aceeaºi vârstã) ºi o frecvenþã mare
a hipotensiunii ortostatice în special postprandial, datoratã în principal reducerii
sensibilitãþii baroreceptorilor.
HTA geriatricã evolueazã adesea asimptomatic. Frecvent evoluþia HTA este
paralelã cu evoluþia determinãrilor de aterosclerozã în alte teritorii vasculare
(cardiace, renale), ceea ce amplificã simptomatologia bolnavului. Deºi se considera în trecut cã HTA sistolicã nu determinã o afectare importantã a organelor
þintã, marile trialuri clinice au demonstrat cã HTA sistolicã a vârstnicului reprezintã un factor predictiv important pentru complicaþii cardiovasculare sau cerebrale. Astfel, HTA sistolicã creºte riscul de accident vascular cerebral ateroembolic de 4 ori, iar pe cel de infarct miocardic acut de 3 ori faþã de populaþia normotensivã de aceeaºi vârstã.
În tratarea HTA de tip sistolic la vârsta a III-a trebuie respectate câteva principii:
a. Se contraindicã un regim alimentar strict desodat care poate antrena anorexie ºi ulterior carenþe proteice ºi vitaminice;
b. Se contraindicã antihipertensivele care induc hipotensiune ortostaticã
deoarece aceasta poate fi accentuatã de diminuarea sensibilitãþii baroreceptorilor la vârstnici (alfablocante);
c. Nu se asociazã sistematic sedative deoarece ele accentuazã efectele
secundare ale antihipertensivelor cu acþiune centralã ºi compromit autonomia
bãtrânului. Dintre inhibitorii adrenergici centrali se preferã moxonidina sau guanfacina administrate seara, în prizã unicã ºi care au efecte secundare nervos centrale mici. Totuºi, inhibitorii adrenergici centrali reprezintã, la vârstnic, a treia
linie terapeuticã, dupã diuretice ºi DHP din generaþia a 2-a - a 3-a.
d. Ca antihipertensive se preferã diureticul tiazidic, asociat eventual cu un
diuretic care economiseºte potasiul; diureticul este mai eficient decât betablocantele la aceastã vârstã, normalizând TA la aproximativ jumãtate din bolnavi.
e. Ca alternativã la diuretic, în prima treaptã se pot folosi blocante de calciu,
de preferinþã dihidropiridine cu acþiune prelungitã sau inhibitori ai enzimei de
conversie care au avantajul de a prezerva autoreglarea cerebralã. Unii autori
recomandã folosirea de doze mici din douã antihipertensive, în loc de monoterapie în doze maxime (având în vedere efectele secundare).
f. În asocierile medicamentoase trebuie ca dozele iniþiale sã fie mici ºi apoi
sã creascã progresiv, supraveghindu-se foarte atent efectele secundare, în spe80

cial cele metabolice ºi pe circulaþia cerebralã (bãtrânii tolerând mai greu scãderile bruºte ale TA decât valorile crescute ale acesteia).
g. Tipul de medicamente ºi dozele iniþiale trebuie de asemenea adaptate la
funcþia renalã. Dacã nivelul creatininei serice este > 2 mg/dl, se vor evita IEC,
preferându-se blocanþii de calciu (dihidropiridine din generaþia a 2-a sau alþi
antagoniºti de calciu cu formulare SR). Nifedipina cu acþiune rapidã, în tablete
sau capsule, tinde sã fie eliminatã din tratamentul HTA, mai ales la vârstnici, din
cauza scãderilor relativ bruºte ale TA ºi a reacþiilor simpatice de contrareglare.

3. HTA ºi sarcina
HTA apãrutã în timpul sarcinii reprezintã o problemã majorã de patologie
deoarece prin complicaþiile pe care le genereazã poate pune în pericol atât viaþa
mamei cât ºi a fãtului. Boala hipertensivã este rãspunzãtoare pentru 1/5 din mortalitatea mamei ºi 1/4 din cea a fãtului.
Criteriile de diagnostic ale HTA în timpul sarcinii sunt diferite în raport cu
vârsta sarcinii ºi valorile TA pentru diagnosticul HTA sunt mai mici decât în afara
graviditãþii.
Ca urmare, HTA la gravide se defineºte prin valori ale TA mai mari de 135140/75 mmHg în trimestrul al doilea de sarcinã sau peste 135-140/85 mmHg în
ultimul trimestru.
În timpul sarcinii pot sã aparã 4 tipuri de HTA: HTA tranzitorie, HTA cronicã,
preeclampsia ºi eclampsia la o gravidã anterior normotensivã sau care complicã
o HTA preexistentã.
Indiferent de etiologia sa, incidenþa HTA în timpul sarcinii este de aproximativ 6% ºi aproape 25% dintre gravidele hipertensive au HTA preexistentã sarcinii.
1. HTA tranzitorie apare cãtre sfârºitul sarcinii sau în perioada puerperalã.
Este o HTA uºoarã, caracterizatã prin hipervolemie; ea dispare în primele sãptãmâni post partum, dar poate predispune gravida la o HTA stabilã în timpul sarcinilor ulterioare. În general nu necesitã tratament decât o perioadã scurtã.
2. HTA cronicã poate avea grade variabile de severitate. HTA uºoarã preexistentã sarcinii este de cele mai multe ori esenþialã ºi în general nu evolueazã cu
complicaþii în timpul graviditãþii. HTA moderatã sau severã, frecvent secundarã,
se poate complica cu preeclampsie sau eclampsie cu risc materno-fetal mare.
Prezenþa sa contraindicã sarcina.
HTA cronicã este prezentã încã din primul trimestru de sarcinã, fiind mai
frecventã la multiparele peste vârsta de 30 de ani. Acest tip de HTA recunoaºte
mecanismele patogenice comune HTA esenþiale sau secundare din afara sarcinii. Hipervolemia ºi hiperreactivitatea sistemului reninã-angiotensinã, comune în
sarcinã, constituie factori de agravare ai HTA cronice ºi predispun la apariþia
complicaþiilor, în special cardiace ºi/sau renale.
În HTA cronicã la gravide se recurge la tratament medicamentos numai dacã
TA diastolicã este constant mai mare de 100 mmHg sau la valori mai mici dacã
pacienta asociazã boli renale sau afectare de organe þintã. Dintre medicamentele
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antihipertensive care se pot folosi în timpul sarcinii (Tabelul XVII), inhibitorii
adrenergici cu acþiune centralã sunt medicamentele de elecþie. Diureticele trebuie evitate în sarcinã datoritã riscului de hipovolemie ºi de reducere a volumului sanguin utero-placentar; diureticele se folosesc cu prudenþã când existã
hipersensibilitate la sare ºi în doze mici (hidroclorotiazidã 12,5-25 mg/zi).
În HTA uºoarã sunt eficiente mãsurile nefarmacologice (restricþie sodatã,
evitarea creºterii ponderale excesive, repaus).
3. Preeclampsia este un sindrom specific sarcinii care se caracterizeazã
prin: HTA cu valori constant crescute; edeme periferice; proteinurie; eventual tulburãri de vedere sau tulburãri neurologice.
Dacã la aceste semne se adaugã edemul papilar ºi convulsiile generalizate
sindromul se numeºte eclampsie.
Tabelul XVII. Medicamente antihipertensive folosite în tratamentul HTA
cronice în sarcinã
Clasa de medicamente
Inhibitori adrenergici centrali
Beta - blocante
Alfa - beta - blocante
Vasodilatatoare directe
Alfa - blocante selective
Dihidropiridine

Diuretice (cu prudenþã)

Medicament
Metildopa
Atenolol
Metoprolol
Labetalol
Hidralazina
Prazosin
Amlodipina
Nifedipina SR
Isradipina
Hidroclorotiazida

Doze/24 ore (mg)
500-750
50-100
100-200
200-400
50-75

25 mg de 2-3 ori
pe sãptãmânã

Preeclampsia ºi eclampsia pot sã complice o HTA preexistentã sau sã aparã
la o gravidã anterior normotensivã. Sunt mai frecvente la primipare sau în
sarcinile gemelare, dupã a 20-a sãptãmânã de gestaþie, expunând mama la complicaþii grave ce cresc mult ºi riscul fetal (hipotrofie sau chiar moarte intrauterinã).
Severitatea preeclampsiei se apreciazã dupã intensitatea semnelor ºi simptomelor pe care le prezintã gravida. Mai importante sunt nu atât valorile TA, cât mai
ales gradul afectãrilor renale ºi cerebrale. În forma sa severã eclampsia poate evolua cu hemolizã ºi tulburãri de coagulare (coagulare diseminatã intravascularã).
Preeclampsia ºi eclampsia constituie mari urgenþe obstetricale necesitând
internare de urgenþã în serviciul de terapie intensivã ºi tratament medical intensiv care sã reducã progresiv TA, deoarece scãderile bruºte pot compromite perfuzia placentarã. Datoritã riscului mare materno-fetal preeclampsia ºi eclampsia
impun întreruperea cursului normal al sarcinii.
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Medicamentele care trebuie evitate în cursul sarcinii sunt: IEC (asociaþi cu
întârziere de creºtere fetalã, oligohidramnios, insuficienþã renalã neonatalã ºi,
posibil, anomalii de morfologie fetalã - sindrom hipotensiv fetal), antagoniºtii de
angiotensinã II (efecte similare cu ale IEC). Diureticele trebuie evitate deoarece
pot compromite suplimentar volumul plasmatic, deºi câteva studii randomizate
le-au arãtat a fi eficiente. Eclampsia constituie o urgenþã hipertensivã majorã al
cãrei tratament nu face obiectul ghidului.

4. HTA la diabetici
Hipertensiunea arterialã are o incidenþã de 2 ori mai mare la diabetici comparativ cu populaþia nediabeticã de aceeaºi vârstã. Ea este asociatã frecvent cu
obezitate, insulinorezistenþã ºi hiperinsulinism, trãsãturi caracteristice diabetului de tip II a cãrui incidenþã maximã este înregistratã între 60-65 ani. Creºterea
presiunii arteriale în aceastã formã de diabet este atribuitã stimulãrii simpatice
datorate hiperinsulinismului endogen. La pacienþii cu diabet zaharat de tip I (insulinodependent) apariþia hipertensiunii se produce dupã apariþia nefropatiei
diabetice ºi în special a insuficienþei renale cronice.
Hipertensiunea diabeticului rareori îmbracã o formã severã. În unele cazuri ea
este numai de tip sistolic. Ocazional hipertensiunea întâlnitã la aceºti pacienþi
este secundarã stenozei de arterã renalã sau altor boli renale nediabetice.
Prezenþa hipertensiunii arteriale la un diabetic agraveazã atât complicaþiile
macrovasculare (coronariene, cerebrale sau periferice), cât ºi pe cele microvasculare (nefropatia ºi retinopatia diabeticã).
Prezenþa hipertensiunii la un diabetic creºte de circa 5 ori incidenþa infarctului miocardic ºi a accidentelor vasculare cerebrale. De notat cã apariþia diabetului la un pacient hipertensiv îl plaseazã pe acesta din urmã în grupa de risc înalt,
cu riscul vascular cel mai crescut.
Prezenþa hipertensiunii arteriale (chiar ºi a formelor uºoare) la un diabetic cu
nefropatie ºi retinopatie accelereazã mult progresia acestora. Pentru acest motiv,
începerea tratamentului hipotensor la un diabetic cu microalbuminurie (30-300
mg/24ore) sau retinopatie incipientã se indicã ºi în formele uºoare. În acelaºi
timp nivelele þintã ale TA sub tratament hipotensor sunt mai mici, ºi optime ar fi
120/80 mmHg. S-a dovedit cã menþinerea TA la aceste nivele stopeazã sau
întârzie progresia leziunilor microvasculare, atât retiniene cât ºi renale.
Problemele complexe pe care HTA le pune la un diabetic impun o evaluare a
stadiului complicaþiilor cronice specifice, iar alegerea medicaþiei hipotensoare
trebuie sã þinã seama de efectele metabolice secundare ale acesteia.
Prima opþiune a tratamentului HTA în general ºi în mod special la diabeticul
tânãr cu nefropatie sunt inhibitorii enzimei de conversie (IEC). În cazul în care
acest tratament este ineficient sau contraindicat se va recurge la dihidropiridine
de generaþia a II-a de tipul amlodipinei, felodipinei sau la non-dihidropiridine
(Verapamil, Diltiazem). Asociaþia de IEC ºi DHP din generaþia a 2-a - a 3-a poate
fi, de asemenea, prescrisã. Dintre diuretice poate fi utilizatã Indapamida, lipsitã
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de efecte adverse pe metabolismul lipidic ºi cu efecte negative mai mici pe
metabolismul electrolitic.
Folosirea medicaþiei hipotensoare la un diabetic poate induce efecte secundare importante (Tabelul XVIII). Printre altele, beta-blocantele pot favoriza apariþia accidentelor hipoglicemice, în special la pacienþii cu neuropatie diabeticã vegetativã. Fãrã a fi contraindicate, beta-blocantele vor fi utilizate cu prudenþã.

5. HTA ºi boala cerebrovascularã
Relaþia HTA - boalã cerebrovascularã este deosebit de importantã în douã
momente: imediat dupã debutul accidentului vascular cerebral (stroke) ºi la
pacienþii cu istoric de stroke sau AIT.
Imediat dupã debutul stroke-ului, TA creºte mult, mai ales la hipertensivi,
impunând monitorizarea strictã a valorilor TA (la 5-10 minute) ºi, eventual, tratament de urgenþã. Creºterea acutã a TA este adesea tranzitorie ºi scãderea sa se
produce spontan, fãcând nenecesar tratamentul farmacologic. Scãderea spontanã creºte riscul terapiei farmacologice. Dacã valorile TAs sunt mai mari sau
egale cu 200 mmHg ºi cele ale TAd sunt mai mari sau egale cu 110 mmHg ºi dacã
rãmân crescute, la mãsurãtori repetate, este necesar tratament farmacologic,
monitorizat. De preferat este tratamentul cu labetalol iv 10-20mg; scãderi excesive ale TA dupã administrarea sa i.v. sunt neobiºnuite. Ca alternative se pot
folosi nitroprusiat de sodiu, urapidil sau nitroglicerinã în perfuzie i.v. Nivelele
TAs trebuie menþinute între 160 ºi 180 mmHg pentru a evita scãderea perfuziei
cerebrale, cu excepþia accidentelor cerebrale hemoragice, când nivelele de control pot fi mai mici (în raport ºi cu starea neurologicã).
Pacienþii cu antecedente de stroke sau AIT au risc foarte ridicat de evenimente cerebrovasculare ulterioare, recurente (aprox. 4% pe an). Riscul este cel
puþin tot atât de mare pentru accidente coronariene acute. Riscul, pentru ambele
tipuri de evenimente, este în relaþie directã cu nivelele TA. Ca urmare, reducerea
TA, chiar uºoarã, la aceºti pacienþi, scade riscul absolut de evenimente cardiovasculare, beneficiul fiind mai mare decât la hipertensivii fãrã boalã cerebrovascularã.
Medicaþia de ales la pacienþii hipertensivi cu antecedente de stroke sau AIT,
oscileazã între IEC ºi antagoniºti de calciu (de preferat DHP din generaþia a 2-a
- a 3-a). Studiul cu nitrendipinã în HTA la vârstnici fãrã antecedente de stroke ºi
AIT a demonstrat scãderea semnificativã a incidenþei AVC. Studiul PROGRESS
cu perindopril (Perindopril Protection against Recurent Stroke Study), în curs de
desfãºurare, va aduce informaþii suplimentare în tratamentul cu IEC, la pacienþii
cu istoric de stroke ºi AIT.

6. HTA ºi insuficienþa cardiacã congestivã
Pacienþii cu insuficienþã cardiacã congestivã au un risc extrem de ridicat de
moarte prin boalã cardiovascularã. Existã puþine informaþii privind efectele
reducerii TA la hipertensivii cu insuficienþã cardiacã. Totuºi, la pacienþii cu insuficienþã cardiacã au fost testate efectele mai multor medicamente antihiperten84

sive. Multiple studii cu IEC au arãtat reduceri ale mortalitãþii cardiovasculare cu
aproape 1/6 ºi mai mult, în mortalitatea legatã de insuficienþa cardiacã. Dovezi
recente aratã cã beta-blocantele reduc riscul de moarte cardiovascularã ºi
numãrul internãrilor cu aproape 25% la pacienþii cu insuficienþã cardiacã, grup
pentru care aceastã clasã era pânã acum contraindicatã. Studiile cu antagoniºti
de calciu în insuficienþa cardiacã nu au arãtat beneficii ale acestui tratament la
aceastã categorie de bolnavi.
În lumina datelor actuale, HTA la pacienþii cu disfuncþie ventricularã stângã ºi
insuficienþã cardiacã are indicaþii de tratament cu IEC, asociat, de cele mai
multe ori, cu diuretice. Nivelele þintã ale TAs pot fi sub 120 mmHg, fãrã ca aceste nivele sã compromitã circulaþiile regionale.
Tabelul XVIII. Efectele secundare ale unor medicamente antihipertensive la bolnavul cu diabet zaharat (a se vedea ºi capitolul cu medicaþia
hipotensoare)
Medicament
Diuretice

Tip medicament
Furosemid
Spironolactonã
Triamteren, Amilorid

Inhibitori adrenergici
centrali sau periferici
Betablocante

Clonidina

Vasodilatatoare
directe

Hidralazinã
Minoxidil

Propranolol
Metoprolol
Etc.

Efect secundar
Hipertrigliceridemie
Hiperglicemie
Hipokaliemie sau
hiperkaliemie
Hipotensiune ortostaticã
Dislipidemii
Hiper sau hipoglicemie
Mascheazã semnele premonitorii ale hipoglicemiei
Hipotensiune ortostaticã,
anginã pectoralã sau decompensare cardiacã

7. HTA ºi boala renalã
HTA este atât o consecinþã cât ºi o cauzã a bolii renale ºi, indiferent de etiologie, hipertensiunea este un determinant major al progresiei bolii renale. HTA
acceleratã sau malignã, stenoza de arterã renalã ºi boala atero-embolicã sunt
cauze importante de boalã renalã secundarã hipertensiunii. Rolul unor creºteri
moderate ale TA în patogenia insuficienþei renale este mai puþin clar, deºi existã
unele dovezi în acest sens la anumite populaþii. 80-90% dintre pacienþii candidaþi la transplant renal sunt hipertensivi, dar pacienþii care se prezintã cu combinaþia insuficienþã renalã - hipertensiune necesitã definirea anatomiei renale micro ºi macroscopice - ºi renovasculare înainte de a considera hipertensiunea
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ca fiind cauza afectãrii renale. Nefropatia diabeticã, nefropatia hipertensivã ºi
glomerulonefrita sunt primele trei cauze de insuficienþã renalã terminalã.
Indiferent dacã hipertensiunea constituie cauza insuficienþei renale sau
invers, ea este evident cauza progresiei acesteia cãtre uremie. Dacã dovezile
privind modificarea de cãtre tratamentul antihipertensiv a riscului de insuficienþã
renalã sunt puþine, în schimb existã dovezi cã acesta încetineºte progresia bolii
renale, în special în nefropatia diabeticã. Unele clase de medicamente, cum sunt
IEC, au fost implicate în reducerea progresiei insuficienþei renale. TA trebuie
redusã mai agresiv la pacienþii cu insuficienþã renalã ºi proteinurie (la 125/70
mmHg la cei cu proteinurie > 1g/zi ºi la 130/80 mmHg la cei cu proteinurie mai
redusã). Mai toþi IEC, cu excepþia fosinoprilului, au excreþie scãzutã în cazul insuficienþei renale, astfel cã doza zilnicã trebuie scãzutã.
Diureticele de ansã sunt adesea necesare, în administrare zilnicã, pentru a
controla mai bine volumele de lichid. Metolazona reprezintã o alternativã la tratamentul cu diuretice de ansã.
În cazul în care IEC sunt contraindicaþi, se pot folosi antagoniºti de calciu (de
preferat DHP), a cãror administrare nu afecteazã funcþia renalã. De asemenea
este eficace combinaþia IEC ºi antagoniºti de calciu.
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