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REZUMAT
Pe baza actualei concep¡ii asupra mecanismelor patogenice în insuficien¡a cardiacå (I.C.), introducerea IECA

(inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei) în tratamentul I.C. la pacien¡ii hipertensivi este pe deplin
justificatå. Eficien¡a tratamentului cu IECA a fost analizatå pe 159 de pacien¡i hipertensivi cu diferite grade de
I.C. afla¡i pe listele de capita¡ie ale cabinetului de medicinå de familie. Pacien¡ii au fost împår¡i¡i în douå loturi:

•   lotul A – a primit tratament cu IECA+diuretic ± digoxin ± nitra¡i
•   lotul B – a primit tratament cu diuretice ± blocan¡i de calciu ± digitalå ± nitra¡i
Analizând datele ob¡inute la sfâr¿itul celor zece luni de urmårire se observå o netå diferen¡å între cele douå

loturi de pacien¡i. La lotul tratat cu IECA se observå o ameliorare a simptomatologiei, o scådere a perioadei de
spitalizare ¿i a ratei reinternårilor, scåderea ratei evenimentelor cardiovasculare majore ¿i o cre¿tere a calitå¡ii
vie¡ii.

ABSTRACT
Considering the present conception on the pathogenical mechanisms in the heart failure, IECA(angiotensin

converting enzyme inhibitors) introduction in the treatment of heart failure at the hypertensive patients is
trully justified. The eficacity of treatment with IECA has been analyzed on 159 hypertensive patients with
different grades of heart failure found in the healthcare of the general practioners. The patients were divided in
two groups:

•   group A – was treated with IECA + diuretics ± digoxin ± nitrate
•   group B – was treated with diuretics + calcium blockers ± digoxin±nitrate
Analysing the result data at the end of the ten months of following, in group A is noticed an obvious

improvement of the clinical condition, reducing the days of hospitalisation and of the rate of rehospitalisation,
reducing of the rate of major cardiovascular events and a rising of  life quality.

INTRODUCERE
HTA este una din cele mai importante probleme

de sånåtate publicå în ¡årile dezvoltate ¿i afec¡i-
unea cardiovascularå cea mai råspânditå în masa
popula¡iei. Inciden¡a HTA este în continuå ascen-
siune, ceea ce reflectå pe de-o parte cre¿terea
popula¡iei cu risc hipertensiv, în special a popula¡iei

de vârsta a III-a, iar pe de altå parte modificarea
criteriilor de diagnostic ale HTA (1,3).

Unul dintre factorii care determinå gravitatea
HTA îl reprezintå complica¡iile pe care ea le poate
produce, prin afectarea unor organe vitale, a¿a
cum sunt inima, creierul ¿i rinichiul (2,4).
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Insuficien¡a cardiacå (IC) reprezintå la ora
actualå una dintre principalele cauze de mortali-
tate ¿i morbiditate în lumea modernå ¿i în mod
particular în România. În ultimul deceniu, un
mare numår de trialuri au aråtat cå mai multe
interven¡ii terapeutice pot ameliora simptomele
¿i prelungi supravie¡uirea (5,6,7). 

IPOTEZA DE LUCRU
Pe baza actualei concep¡ii asupra mecanisme-

lor patogenice în insuficien¡a cardiacå, introdu-
cerea inhibitorilor enzimei de conversie a angio-
tensinei I (IECA) în tratamentul IC la pacien¡ii
hipertensivi este pe deplin justificatå. Studiul de
fa¡å urmåre¿te eficien¡a IECA la bolnavii hiper-
tensivi cu IC. 

MATERIAL ªI METODÅ
Distribu¡ia dupå decenii de vârstå a pacien¡ilor

a fost urmåtoarea:
– 30-39 ani – 1 bolnav (<1%)
– 40-49 ani – 18 bolnavi (11%)
– 50-59 ani – 39 bolnavi (25%)
– 60-69 ani – 48 bolnavi (29%)
– 70-79 ani – 47 bolnavi (30%)
– 80 ¿i peste 80 ani – 6 bolnavi (4%)

• CAPTOPRIL – 14 (17%) pacien¡i în doze
între 12,5-75 mg/zi

• BENAZEPRIL – 9 (11%) pacien¡i în doze
între 5-20 mg/zi

• PERINDOPRIL – 3 (4%) pacien¡i în doze
între 2-4 mg/zi

Bolnavii urmåri¡i au fost împår¡i¡i în douå
loturi:

• lotul A – a primit tratament cu IECA +
diuretic +/– digitalå +/– nitra¡i;

• lotul B – a primit tratament cu diuretic +
blocan¡i de calciu +/– digitalå +/– nitra¡i.

În lotul A s-au administrat urmåtorii IECA:
• ENALAPRIL – 39 (46%) pacien¡i în doze

între 5-30 mg/zi;
• LISINOPRIL – 15 (18%) pacien¡i în doze

între 10-20 mg/zi;

• FOSINOPRIL – 2 (2%) pacien¡i în dozå de
10 mg;

• QUINALAPRIL – 2 (2%) pacien¡i în doze
între 5-10 mg/zi.

Ambele loturi au fost monitorizate pe o pe-
rioadå de 8 luni.

Parametrii urmåri¡i au fost:
• clinic subiectiv: dispnee, dureri precor-

diale, palpita¡ii, alte simptome
• clinic obiectiv: frecven¡å cardiacå, tensiune

arterialå, aritmii, hepatomegalie, stazå pul-
monarå, edeme, greutate

• radiologic: indicele cardio-toracic
• EKG
• probe biologice: V.S.H., glicemie, coles-

terol, lipide, ALAT, ASAT, creatininå sericå,
ionogramå sanguinå, proteinurie.

• numårul prezentårilor din proprie ini¡iativå
la cabinetul medicului de familie, din cauza
apari¡iei acuzelor subiective.

• numårul internårilor în clinica de cardio-
logie ¿i numårul de zile de spitalizare pe
durata observa¡iei.

• mortaliatea înregistratå. 

REZULTATE
Rezultatele ob¡inute la 8 luni de la începerea

tratamentului au fost diferite în func¡ie de lotul
din care au fåcut parte bolnavii. Numårul ¿i pro-
centul de bolnavi împår¡i¡i pe clase NYHA a fost
dupå cum urmezå:

LOTUL A – ini¡ial a avut un numår de:
– 53 bolnavi (63,1%) în clasa NYHA II;
– 28 bonavi (33,3%) în clasa NYHA III;
– 3 bolnavi (3,6%) în clasa NYHA IV.



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 3, NR. 1(9), AN 2008 49

EVALUAREA CLINICÅ A PACIENºILOR HIPERTENSIVI CU INSUFICIENºÅ CARDIACÅ TRATAºI CU IECA

Dupå cele 8 luni de tratament, distribu¡ia pe
clase NYHA a fost urmåtoarea:

– 36 bolnavi (43%) în clasa NYHA I;
– 29 bolnavi (34,4%) în clasa NYHA II;
– 18 bolnavi (21,4%) în clasa NYHA III;
– 1 bolnav (1,2%) în clasa NYHA IV.

Dupå tratament, distribu¡ia pe clase NYHA a
fost urmåtoarea:

– 23 bolnavi (30,8%) în clasa NYHA I;
– 28 bolnavi (37,3%) în clasa NYHA II;
– 22 bolnavi (29,3%) în clasa NYHA III;
– 2 bolnavi (2,6%) în clasa NYHA IV.

LOTUL B – ini¡ial a avut un numår de:
– 49 bolnavi (65,1%) în clasa NYHA II;
– 24 bolnavi (32,3%) în clasa NYHA III;
– 2 bolnavi (2,6%) în clasa NYHA IV.

Numårul prezentårilor din proprie ini¡iativå la
medicul de familie, din cauza apari¡iei unei
simptomatologii manifeste a fost de 26 (30,9%)
în lotul A ¿i de 41 (54,6%) în lotul B.

Din lotul A s-au internat în Clinica de Car-
diologie un numår de 9 pacien¡i (10,7%) în timp
ce din lotul B s-au internat un numår de 17
pacien¡i (22,6%).
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Numår mediu la zile de spitalizare la lotul A a
fost de 7 zile iar la lotul B a fost de 12 zile.

DISCUºII
În lotul A se remarcå o scådere a numårului

de bolnavi din clasa NYHA IV de la 3 (3,6%) la 1
(1,2%), 2 bolnavi trecând în clasa NYHA III.
Dintre cei 28 de bolnavi din clasa NYHA III
(33,3%), la sfâr¿itul perioadei de urmårire în clasa
NYHA III erau doar 18 (21,4%). Dintre cei 53
de bolnavi din clasa NYHA II (63,1%), 36 (43%)
au trecut în clasa NYHA I.

În lotul B dintre cei 24 bolnavi din clasa NYHA
III (32,3%) doar 2 au trecut în clasa NYHA II iar
din cei 49 de bolnavi din clasa NYHA II (65,1%)
la sfâr¿itul perioadei de urmårire 23 de bolnavi
au trecut în clasa NYHA I (30,8%), în clasa NYHA
II råmânând 28 de bolnavi (37,3%).

Numårul prezentårilor din proprie ini¡iativå la
medicul de familie din cauza unei simptomatologii
manifeste a fost de 26 (30,9%) la lotul A fa¡å de
41 (54,6%) la lotul B.

Analizând numårul mediu ¿i total de zile de
spitalizare, bolnavii din lotul A au necesitat un
numår mediu de 7 zile iar total de 63 zile fa¡å de
11 respectiv 187 zile înregistrate la lotul B.

Procentul evenimentelor cardiovasculare ma-
jore înregistrate în lotul A a fost de 3,58% fa¡å de
5,34% la lotul B.

IECA scad eficient presiunea sanguinå, au înså
efect benefic ¿i asupra parametrilor aterosclerozei
(func¡ia endotelialå, inflama¡ia, proliferarea
celulelor musculare netede ¿i remodelarea arte-
rialå, agregarea plachetarå ¿i asupra plåcii atero-
sclerotice deja formate). 

CONCLUZII
Administrarea IECA la pacien¡ii hipertensivi cu

IC are un efect benefic determinând:
1. îmbunåtå¡irea clasei NYHA;
2. scåderea perioadei de spitalizare ¿i a ratei

reinternårilor;
3. scåderea în timp a dozei ¿i frecven¡ei ad-

ministrårii diureticelor;
4. scåderea ratei evenimentelor cardiovascu-

lare majore;
5. în formele u¿oare de IC, tratamentul pre-

coce cu IECA reduce progresia acestuia;
6. ameliorarea simptomatologiei ¿i a calitå¡ii

vie¡ii.
În urmårirea ambulatorie a pacien¡ilor rolul

cel mai important îi revine MEDICULUI DE
FAMILIE.

• educa¡ia sanitarå a pacientului, informarea
corectå a acestuia cu privire la boala sa,
factorii de risc ¿i metodele de recuperare,
încercând astfel så-i câ¿tige încrederea în
programul terapeutic propus.

Numår total de zile de spitalizare la lotul A 63
de zile iar la lotul B 187.

La lotul A s-au înregistrat evenimente
cardiovasculare majore (infarct miocardic acut,
anginå pectoralå instabilå, accident vascular
cerebral, atac ischemic cerebral tranzitor) la 3
pacien¡i (3,58%) iar la lotul B la 4 pacien¡i (5,34%).
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• supravegherea corectå a bolnavului în
AMBULATOR constituie unul din princi-
palele mijloace de combatere a compli-
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ca¡iilor cardiovasculare ale HTA, deci de
reducere a mortalitå¡ii la aceastå grupå
de bolnavi. 




