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ABSTRACT
High values of blood pressure in spite of optimal treatment could have many explanations: lifestyle 

deviations, incomplete medical treatment, drugs interactions or associated pathologies. 
Material and method: Clinical case is presented to determine the expression of intricate increases tense; 

fi rst cardiovascular risk factors that classifi ed essential component and second emergence of diseases 
associated (endocrinopathy) determining secondary hypertension. Case analysis presents polymorphic 
symptoms. Clinical and Para clinical exams showed a hyperkinetic syndrome with a thyroid showing an 
increase in volume of the gland which has been shown to be of autoimmune etiology. Concomitantly, allergic 
phenomena appeared. Final diagnosis is: Acute urticaria, Hyperlipoproteinemia, Hypertension grade II, 
stage II, medium risk, Autoimmune thyroid. 

Conclusions: The intricate pathology raises many diff erential diagnostic problems. Blood pressure 
imbalance can have many causes that should not be ignored, such as the appearance of a disthyroidies. 
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CAZ CLINIC 

D.M., 59 ani, sex feminin, din mediul rural se 
adresează serviciului de Medicină Internă si Aler-
gologie al Ambulatorului Spitalului Sf. Spiridon 
prezentând o erupţie cutanată eritemo-papu-
loasă, pruriginoasă, fugace, dispnee nocturna, 
palpitaţii, durere toracică de ti p anginos, cefalee 
occipitală, acufene, agitaţie, tremor al extremi-

tăţilor, instabilitate emoţională, transpiraţii si 
tuse producti vă cu expectoraţie difi cilă.

Din antecedentele personale fi ziologice reie-
se că pacienta a avut patru sarcini din care două 
naşteri şi două avorturi spontane, şi că meno-
pauza s-a instalat de la vârsta de 49 de ani. În 
anul 1983, în cursul unui avort spontan pacienta 
a prezentat o stare septi cemică iar din anul 2001 
a fost diagnosti cată cu hipertensiune arterială 
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esenţială cu valoarea maximă a tensiunii arte-
riale 180\110 mmHg.

Din antecedentele heredo-colaterale reţinem 
faptul că pacienta are o sora care a suferit o 
intervenţie chirurgicală ti roidiană fără a putea 
preciza cauza şi care de altf el este şi ea hiper-
tensivă.

În prezent pacienta este pensionară, fostă 
asistentă medicală, neagă consumul de tutun, 
alcool sau cafea şi are ca medicaţie anti -hiper-
tensivă Enalaprilum de 10mg, un comprimat pe 
zi şi betaxololum de 20 mg o jumătate de 
comprimat la două zile.

ISTORICUL BOLII

Pacientă cunoscută cu hipertensiune arterială 
din anul 2001, în tratament cu Enalaprilum 10 
mg, 1 cpr. pe zi şi Betaxololum 20mg, 1/2 cpr. la 
2 zile se internează acuzând apariţia unei erupţii 
cutanate eritemo-papuloase pruriginoase, dispnee 
nocturna, palpitaţii, durere toracică cu caracter 
anginos, cefalee occipitală, agitaţie, acufene, 
tremur al extremităţilor, transpiraţii şi insta bi-
litate emoţională, survenite pe fondul unui stres 
major.

Explorări paraclinice 
Tabel 1. Tabloul biochimic al pacientului

• BIOCHIMIE:
• Colesterol: 281 mg\dl
• HDL-C: 31 mg\dl
• LDL-C: 189 mg\dl
• TGO: 41 U\L
• TGP: 46 U\L
• Uree: 22 mg\dl
• Creatinină: 0,87 mg\dl
• Glicemie: 119 mg\dl

• HEMATOLOGIE:
• GA: 6490\mm3
• GR: 4.920.000\mm3
• Hb: 14,1 mg\dl
• Ht: 43,1 %
• Ly: 33,1%
• Mo:6,2%
• N: 59,7%
• B: 0,2%

• SUMAR DE URINĂ: 
densitate = 1010, 
proteine, glucoă-
absente; Sediment: 
foarte rare leucocite

• EXSUDAT 
FARINGIAN: absent 
streptococ beta 
hemolitic, fl oră faringiană 
normală.

Examen fund de ochi: 
angiopatie hipertensiva 
stadiul I

Din examenul obiecti v remarcăm următoarele 
elemente patologice: stare generală infl uenţată, 
T-148cm; G-71kg, stare de nutriţie: IMC = 
32,41kg\m2, obezitate grad II, erupţie eritemo-
papu loasă, tegumente umede, fi ne, fanere nor-
mal implantate, friabile, ţesut conjuncti vo-adi-
pos bine reprezentat, adipozitate abdominală, 
cifoză cervicală, TA=160\100mmHg, FC=110\
min, zgomote cardiace aritmice, 5 extrasistole 
pe minut, manevra Giordano poziti vă pe partea 

dreaptă, polakiurie, tremur al extremităţilor, ti -
roida mărita de volum, fără a depăşi marginea 
internă a muşchiului sternocleidomastoidian, 
instabilitate emoţională.

În baza anamnezei şi a examenului clinic 
obiec ti v am formulat următoarele diagnosti ce 
pre zumpti ve: Alergie alimentară cutanată, Hiper-
tensiune arterială, Hiperti roidie, Obezitate abdo-
minală grad II, Infecţie urinară

Examen endocrinologic

Ecografi e ti roidiana: în lob ti roidian drept 
zonă hipoechogenă de aprox. 0,3\0,5\0,3 cm; în 
lob ti roidian stâng 2 mici formaţiuni nodulare 
hipoechogene de aprox. 0,4\0,4\0,4 cm si 
respecti v 0,3\0,4\0,3 cm

Dozări hormonale:
TSH = 2,2 micromoli\ml
AAT-TPO = 70,8 UI\ml (V.N.< 20 UI\ml)
AAT-Tg = 17,2 UI\ml (V.N. <4UI\ml)

•
•
•

Figura 1. Imaginea ecografi ca a  roidei (lob stang, lob drept)

Electrocardiogramă

Ritm sinusal 85\minut, axa complexului QRS= 
+15 grade, extrasistole supraventriculare cu-
plate, cu semne de suprasolicitare a ventriculului 
stâng.

Figura 2. Traseul electrocardiografi c

Radiografi a toracică

Desen hilar moderat accentuat bilateral. Cal-
cifi cări hilare bilateral mai evident pe stânga şi 
în câmpul pulmonar inferior drept. Scizurită 
orizontală dreaptă. Cord etalat pe diafragm, 
buton aorti c proeminent.
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Echografi a abdominală

 Ficat cu hiperrefl ecti vitate intensă, structură 
omogenă. VP în hil = 12mm. Colecist voluminos, 
abundent sediment decliv, fără calculi. CBIH ne-
dilatate. Rinichi drept: pielon larg, la nivelul gru-
pului caliceal mijlociu mici structuri hiper echo-
gene. Rinichi stâng: pielon larg. Pancreas: DAP = 
21mm. Splina normală.

În urma investi gaţiilor paraclinice, coroborate 
cu anamneza şi examenul clinic obiecti v s-au 
emis următoarele diagnosti ce fi nale:

Alergie alimentară cu manifestare cuta-
nată
Hipertensiune arterială esenţială gradul II 
stadiul II cu risc înalt
Hiperlipoproteinemie mixta
Scăderea toleranţei la glucoză a jeun
Tiroidită autoimună –puseu de hiperti roi-
die
Spondiloză cervicală
Colecisti tă cronică aliti azică
Microliti ază renală

Diagnosti cul diferenţial pune în discuţie mani-
festările principale prezentate de către pacientă 
la adresare:

Dispneea: Afecţiuni pulmonare: bronşită, 
traheobronsită, pneumonie, astm bronşic, 
tuberculoză şi insufi cienţa cardiacă. Ex-
cluse prin anamneză, radiografi e toracică 
şi examen pentru bacil Koch negati v.
Erupţia cutanată:
Dermati tă de contact
Alergie non-alimentară: medicamentoasă, 
toxică
Boli infecţioase erupti ve: rubeolă, vari-
celă
Boli de sistem.

 Excluse prin anamneză din care reiese că 
erupţia pacientei a apărut după consumul de 
carne de peşte.

Instabilitatea emoţională, agitaţiă, acufe-
nele şi tremurul, apărute în contextul 
unui stres major ar fi  putut fi  încadrate în 
contextul unui sindrom depresiv-anxios, 
care a fost însă infi rmat de consultul psi-
hiatric.

Pe parcursul internării pacienta a urmat trata-
ment cu: Levoceti rizină 1 cpr./zi, Clorfeniramină 
1cpr./zi, Enalaprilum 10 mg/zi şi Betaxololum 20 
mg ½ cpr./zi

DISCUŢII

Dezechilibrul tensiunii arteriale şi al frecvenţei 
cardiace asociate cu o simptomatologie poli-
morfă, survenite pe fondul unui stres major ne-
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au determinat să efectuăm investi gaţii para-
clinice suplimentare pentru descoperirea unui 
sub strat lezional responsabil pentru aceste ma-
nifestări. În urma acestora s-a stabilit diagnosti cul 
de ti roidită autoimună exprimat printr-un puseu 
de hiperti roidie. 

Stresul, prin acţiunea sa la nivel hipotalamic 
favorizează creşterea concentraţiei factorului 
de eliberare a corti cotropinei, care determină o 
hi persti mulare simpati că, responsabilă de o 
serie de modifi cări la nivelul sistemului cardio-
vascular, metabolic şi imunitar: creşterea ten-
iunii arteriale, a frecvenţei cardiace şi glicemiei 
şi depresia funcţiei imunitare. (1,5)

Figura 3. Secre  a hormonala a  roidei si reglarea 
acesteia la nivel central

Un istoric complet şi un examen fi zic ar trebui 
să fi e efectuate de un medic, cu o atenţie deo-
sebită asupra greutăţii şi tensiunii arteriale, 
pulsului şi ritmului, glandei ti roide (pentru a 
determina mărimea şi eventualele formaţiuni 
nodulare), refl exelor, ochilor (pentru detecţia 
exo  almiei sau o  almopati ilor), modifi cărilor 
tegumentareşi a ganglionilor limfati ci.

Figura 4. Examinarea fi zica a  roidei (palparea)

În plus faţă de examinare, sunt adesea efec-
tuate teste de screening. Cele mai multe ti puri 
de hiperti roidie se datorează unei sti mulări exce-
sive cu identi fi carea unei concentraţii crescute a 
TSH-ului în sânge, care reprezintă şi cea mai sen-
sibilă metodă de screening a hiperti roidismului. 
Alte teste includ: dozarea hormonilor ti roidieni, 
a anti corpilor anti -ti roidieni, radioiodocaptarea 
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sau scanarea ti roidei cu iod- 123 şi/sau techneţiu-
99m.

Tabelul 2. Semne si simptome asociate cu hiper  roidie

• Nervozitate şi iritabilitate;
• Creşterea frecvenţei de repaus care 
cauzează palpitaţii;
• HTA
• Intoleranţă la cald şi transpiraţii;
• Tremor;
• Scăderea ponderală sau pierderea 
apeti tului;
• Paralizii bruşte;
• Mărirea de volum a ti roidei;
• Mixedem preti bial;
• Piele fi nă, păr şi unghii subţiri, friabile; 
• Tulburări menstruale;
• Diminuarea ferti lităţii;
• Tulburări psihice;
• Tulburări de somn.

Infl uenţa hormonilor ti roidieni asupra siste-
mului cardiovascular constă în: modularea di-
rectă a rezistenţei vasculare sistemice, reglarea 
tonusului vascular şi a volumului sanguin şi au o 
acţiune directă asupra miocitelor.(4)

În condiţii normale T3 acti vează calea me-
diată de fosfati dilinozitol-3-kinaza determinând 
creşterea acti vităţii inhibitorului nitricoxid sin-
tetazei endoteliale (NOSe), expresia acestei 
acţiuni fi ind scăderea tensiunii arteriale.(2) Ast-
fel, în ti roidita autoimună în stadiul de hipoti -
roidie se va pierde protecţia cardiovasculară ofe-

rită de conversia periferică a T4 în T3. (7) Pe de 
altă parte creşterea ti rotropinei cu 1 mUI\L 
determină o creştere a tensiunii arteriale sisto-
lice cu 1,8 mmHg şi a tensiunii arteriale diastolice 
cu 1,1 mmHg, astf el încât în momentul în care 
se instalează stadiul de hipoti roidie, 
hipertensiunea arterială va prezenta un caracter 
dual: esenţial şi secundar. (6)

CONCLUZII

Alergia alimentară la o pacientă fără ato-
pie cunoscută a fost moti vul adresării 
către Clinica de Alergologie, momentul 
consultului descoperind dezechilibrul ten-
sional şi simptomatologia evocatoare 
pentru hiperti roidie.
Manifestările au survenit în cadrul unei 
patologii autoimune pe un fond de risc 
cardiovascular preexistent: dislipidemie, 
obezitate, sedentarism şi scăderea tole-
ranţei la glucoză a jeun. 
Prevenţia cardiopati ei ischemice în cazul 
de faţă se adresează atât factorilor de risc 
ai cardiopati ei ischemice cunoscuţi şi 
totodată prezenţi, cît mai ales a afecţiunii 
ti roidiene care după cum s-a putut obser-
va a reuşit să destabilizeze funcţia 
cardiacă. 
Acesta ar fi  moti vul pentru care pacienta 
ar trebui urmărită multi disciplinar pentru 
ca afecţiunile să nu se agraveze reciproc.
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