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REZUMAT
Hipertensiunea arterială reprezintă cea mai frecventă boală a lumii actuale. Stilul de viaţă din prezent în 

societăţile moderne, industriale şi post-industriale, este considerat „tensiogen“, aparatul cardio-vascular 
fi ind organul ţintă al variatelor stresuri cotidiene.

Abordarea sa se afl ă într-o continuă schimbare, în dorinţa de a atinge un management optimal complex.
Prezenta sinteză abordează, pe baza unor argumente solide, ultimele noutăţi referitoare la noile repere de 

stadializare (pe baza afectării subclinice de organ), de intervenţie terapeutică, atât la nivelul populaţiei 
generale, cât şi în categorii speciale de hipertensivi, constituindu-se în recomandări ce actualizează unele 
dintre consideraţiile ghidurilor europene de abordare a hipertensiunii.

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, management complex, afectare subclinică de organ, 
ghiduri europene, actualizare

ABSTRACT
High blood pressure is the most frequent disease of nowadays, worldwide. The actual lifestyle, in the 

modern societies, industrialized and post-industrial is considered “tension-generating”, the cardio-vascular 
system being the target-organ of the diff erent daily stresses.

His management is in a permanent change, due to the desire of obtaining a complex, optimal 
management.

The present review, on a solid ground, off ered by the recent data concerning the new proofs for staging 
(based on the subclinical organ damage), the new therapeutic strategies, in general population as in special 
conditions of hypertensives, trying to be an actualization of the recommendations off ered by the European 
hypertension guides.

Key words: high blood pressure, complex management, subclinical organ damage, european 
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Iată, foarte pe scurt, moti vele care ne fac să 
ne ocupăm de acest subiect:

într-un raport al Insti tute of Medicine: • 
HTA este o „boală neglijată“, deşi este 

cauza morţii la 1 din 6 americani adulţi şi 
reprezintă cel mai important factor de 
risc individual pentru de cesul din cauză 
cardio-vasculară.
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în ciuda impresionantului arsenal tera-• 
peuti c, decada 1995-2005 a marcat o creş-
tere cu 25% a ratei deceselor prin HTA 
(Mednews, 22.02.2010).

Această actualizare se bazează pe un do-
cument de maximă importanţă (1), ce precede, 
dar anunţă modifi cări ce vor fi  incluse în noile 
ghiduri europene de abordare a HTA.

Principalele probleme abordate pot fi  sin-
teti zate astf el (urmând a fi  dezvoltate pe 
parcursul arti colului):

acordarea unei importanţe primordiale • 
stabilirii afectării subclinice de organ 
pentru o strati fi care cât mai sensibilă şi 
fi abilă a afectării subclinice de organ, la 
nivelul inimii, vaselor, rinichilor, pentru o 
determinare cât mai fi abilă a valorii prog-
nosti ce a modifi cărilor prezente, respecti v 
a celor induse de tratament;
actualizarea indicaţiilor referitoare la • 
abor    darea tratamentului:
momentul iniţierii terapiei (în această  −
afecţiune în care diagnosti cul este încă 
„manometric“ şi valorile la care este 
indicată iniţierea terapiei medica men-
toase este de asemenea dependentă de 
valorile tensiunii arteriale);
scopurile terapiei medicamentoase; −
actualizarea consideraţiilor referitoare  −
la „fenomenul curbei în formă de J“;
stabilirea cu claritate a recomandărilor  −
din 2007 care mai sunt aplicabile;
strategii terapeuti ce:• 
date noi referitoare la diversele clase  −
tera peuti ce;
este uti lă sau a fost infi rmată de acti vi- −
tatea practi că o ierarhizare a terapiei?
argumente în favoarea combinaţiilor  −
fi xe;
care sunt cele mai recomandate combi- −
naţii fi xe?
strategia terapeuti că în situaţii speciale/ −
categorii de hipertensivi: vârstnici, su-
biecţi cu diabet zaharat, cu afecţiuni 
renale, cu afecţiuni cerebro-vasculare, 
cu afectare coronariană, cu insufi cienţă 
cardiacă, cu fi brilaţie atrială, femei;
importanţa abordării factorilor de risc  −
asociaţi.

Era fi resc să ajungem, concomitent cu dez-
voltarea/rafi narea modalităţilor de investi gare a 
aparatului cardio-vascular la valorizarea afectării 
subclinice de organ, într-un moment în care 
nivelul actual al cunoşti nţelor arată cu claritatea 
că în cunoscutul conti nuum al deveniri cardio-

vasculare creionat de Dzau şi Braunwald afec-
tarea, chiar asimptomati că a sistemului cardio-
vascular, consti tuie verigi de maximă im por tanţă.

În acelaşi ti mp a devenit clar că modalităţile 
de decelare a afectării subclinice de organ pot 
fi :

simple şi ieft ine: ECG, determinarea crea-• 
ti ninemiei, a ratei fi ltrării glomerulare 
esti mate, a excreţiei proteinelor urinare 
(pentru detectarea microalbuminuriei);
proceduri complexe, necesitând apara-• 
tură: ecocardiografi a, examenul ecografi c 
al caroti delor, determinarea vitezei undei 
pulsati le, toate uti le pentru clasifi carea 
prognosti că de maximă precizie.

„Fiecare adevăr îşi are valoarea sa (dar şi 
preţul său)“ devine astf el, într-o extrapolare re-
feritoare la valoarea pecuniară a metodelor men-
ţionate: în drumul spre adevărul absolut chel-
tuielile devin tot mai mari (dar sunt justi fi cate).

Afectarea cordului
În cazul inimii, esti marea Novacode a in-

dexului masei VS (pe criteriile clasice de voltaj şi 
de solicitare/străin) s-a dovedit strâns asociată 
cu mortalitatea cardio-vasculară la 10 ani (2), 
relaţie ce îşi păstrează validitatea (semnifi caţia 
înaltă) după ajustări pentru vârstă, TAS, fumat, 
valorile colesterolemiei, prezenţa DZ. 

Prezenţa concomitentă a BRS determină (3) o 
creştere de 1,6 ori a mortalităţii din cauză cardio-
vasculară, respecti v de 3,5 ori a frecvenţei morţii 
subite din cauză cardio-vasculară şi de 1,7 ori a 
frecvenţei spitalizării determinată de IC.

Ecocardiografi a are capacitatea recunoscută 
şi extrem de uti lă de a cuanti fi ca cu maximă 
precizie masa VS şi respecti v a determina ti purile 
de HVS (4).

Există acum date fi abile care susţin faptul că 
cei cu HV concentrică au o mortalitate de 2 ori 
mai mare, comparati v cu cei cu geometrie nor-
mală a VS.

Se consideră şi până în prezent că HVS re-
prezintă cel mai important factor de risc inde-
pendent, reversibil, asociat morbi-/mortalităţii 
cardio-vasculare, dar un studiu solid (5), efectuat 
pe 1652 subiecţi greci hipertensivi, urmăriţi 
ti mp de 6 ani, a demonstrat că HVS (demonstrată 
ecocardiografi c) a fost asociată semnifi cati v cu o 
creştere de 1,53 ori a mortalităţii de toate ca-
uzele, respecti v a stroke-ului (de 2,01 ori), după 
ajustarea pentru factorii majori de risc, un alt 
studiu (CASE-J, 6), pe subiecţi japonezi, de-
monstrând apariţia de 2,6 ori mai multe eveni-
mente cardio-vasculare la cei asociind un index 
al masei VS superior valorii de 125 g/m2.
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Amplul şi deja clasicul studiu PAMELA (7) a 
demonstrat că HVS evidenţiată ecocardiografi c 
a fost asociată cu o creştere de 4-5 ori a 
morbidităţii şi mortalităţii cardio-vasculare. 

Vasele de sânge
Un marker ce s-a dovedit foarte uti l şi fi abil în 

stabilirea riscului/prognosti cului cardio-vascular, 
IMT este susţinut suplimentar de date noi: stu-
diul ELSA (8): grosimea IM caroti diană este 
capabilă a prezice evenimentele cardio-vasculare 
viitoare, relaţia fi ind valabilă atât pentru indexul 
calculat la nivelul bifurcaţiei caroti diene, cât şi la 
nivelul caroti dei comune.

Constatarea nu are doar o importanţă teo-
reti că, ci una majoră din punct de vedere practi c: 
atât ateroscleroza, cât şi hipertrofi a vasculară au 
un efect prognosti c nociv, suplimentar de valorile 
crescute ale TA.

Merită subliniat de asemenea recenta valo-
rizare a valorii TA centrale şi a indexului de 
augmen taţie: (8, 9) au confi rmat valoarea acestor 
indici indirecţi ai „rigidităţii“ (sti ff ness) arteriale.

Rinichi 
Este reconfi rmată valoarea prognosti că a 

ratei fi ltrării glomerulare(12), precum şi trialurile 
VALUE (13) şi ADVANCE (14) şi a microalbumi-
nuriei (9, 14, 15).

Modalităţi deocamdată neaplicabile tuturor 
hipertensivilor, din raţiuni fi nanciare.

Rezonanţa magneti că nucleară oferă posi-
bilitatea decelării unor determinări la nivelul 
orga nelor ţintă ce modifi că esenţial stadializarea 
HTA: leziuni cerebro-vasculare silenţioase (se 
consideră a fi  prezente la aproximati v 44% dintre 
hipertensivi – ceea ce explică modalitatea prin 
care se instalează demenţa Binswanger); leziuni 
cardiace (la 21% dintre hipertensivi) şi leziuni 
renale (la 26% dintre hipertensivi), nedecelabile 
prin alte metode investi gaţionale, dar asociate 
de asemenea alterării funcţiilor cogniti ve.

O modalitate logică de monitorizare a efi ca-
cităţii terapiei este reprezentată de studierea 
valorii prognosti ce a modifi cărilor induse de tra-
tatment, scopul fi resc al acestuia fi ind înce tarea 
progresiei/reversia acestora.

Trialuri de mare amploare aduc argumente 
solide: LIFE (16) confi rmă impactul benefi c 
asupra prognosti cului cardio-vascular al inducerii 
regresiei HVS sau al înceti nirii creşterii acesteia; 
ONTARGET (17) şi ADVANCE (18) confi rmă 
acelaşi efect benefi c al reducerii proteinuriei.

În fi nalul prezentării acestei reconsiderări a 
modifi cărilor subclinice de organ trebuie 
subliniat că, de fapt, din punct de vedere practi c, 

importanţa studierii acestora se datorează mo-
difi cării categoriei de risc a hipertensivilor stu-
diaţi, unii dintre aceşti a fi ind incluşi în categoria 
de risc înalt, element care, la rândul său, va 
modifi ca, uneori dramati c, în favoarea devenirii 
pacienţilor, a strategiei terapeuti ce.

RECONSIDERAREA STRATEGIEI 
TERAPEUTICE

Marea majoritate a studiilor, dintre care 
menţionăm doar câteva (19-24), indică iniţierea 
terapiei medicamentoase la toţi cei cu valori de 
peste 140/80 mm Hg, cu scopul diminuării 
acestora sub acest prag, la toţi cei cu comor-
bidităţi ce le conferă apartenenţa la categoria 
de risc cardio-vascular înalt: diabet zaharat, 
istoric de afectare cardio-vasculară, istoric de 
afec tare renală.

Este momentul să reaminti m defi niţia extrem 
de fl exibilă, de un profund bun simţ practi c, a 
nivelului valorilor tensionale la care trebuie 
iniţiat tratamentul medicamentos al HTA, da-
torată unei fi guri legendare a epidemiologiei 
cardio-vasculare: ROSE: „acel nivel al valorilor la 
care benefi ciul ati tudinii intervenţioniste de-
păşeşte disconfortul acesteia“.

Noutatea este reprezentată de sublinierea că 
nu există argumente solide, la categoriile de 
comorbidităţi menţionate mai sus, de a ati nge 
valori ale TA de sub 130/80 mm Hg (faptul că la 
aceşti a există deja o afectare subclinică de organ 
semnifi cati vă explică riscul unei irigări insufi -
ciente a organelor esenţiale sub această va-
loare) (DZ - 25, 26; stroke sau AIT – 27).

Dacă este susţinută reducerea valorilor ten-
sionale sub 140/85 mm HG la toate categoriile 
de hipertensivi, inclusiv la cei cu HTA stadiul I 
sau II (28, 29, 30, 31), la vârstnici, la care există 
actualmente un consens în a considera că nor-
malitatea valorilor tensionale este similară, indi-
ferent de vârstă, lipsesc argumentele aduse de 
trialuri de a avea ca scop o reducere semnifi cati vă 
sub o TAS de 140 mm Hg (32-39). 

REAL SAU NU: FENOMENUL CURBEI ÎN 
FORMĂ DE J

Abordând problema din punctul de vedere al 
logicii elementare, este fi resc a considera că 
există o valoare a TA sub care perfuzia de organ 
să fi e compromisă; în plus, la cei la care este 
prezent un risc cardio-vascular înalt este fi resc a 
considera că mecanismele locale de auto-reglare 
a circulaţiei sunt foarte probabil afectate/abolite 
(40, 41, 42). De altf el, aşa cum se constată în 
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analizele post-hoc ale trialurilor menţionate, 
scă derea excesivă a apărut doar la cei care la mo-
mentul iniţial erau la risc înalt, de fapt nefi ind vorba 
de o valoare anume ci, mai curând, de un interval al 
„reversiei“ (J): 120 -140 mm Hg pentru TAS, respecti v 
între 70 şi 80 mm Hg pentru TAD (43).

Tentati vele unor scăderi brutale şi excesive sunt 
oricum lipsite de suport fapti c: un risc iniţial înalt 
rămâne în conti nuare înalt (nu trebuie uitat 
niciodată riscul rezidual: vezi lucida abordare R3I: 
eşecul reducerii, cu toată terapia modernă, cu 
modalităţi diverse de abordare, riscului de eve-
nimente cardio-vasculare, la 10 ani, sub 20%).

Pe de altă parte, în cazul celor afl aţi iniţial la risc 
mediu sau redus, riscul rezidual în 10 ani poate fi  
redus la sub 10%, ceea ce subliniază odată în plus 
importanţa iniţierii cât mai precoce a tratamentului 
medicamentos, pentru a îm piedica trecerea într-o 
categorie superioară de risc. 

CLASELE DE MEDICAMENTE: 
ARGUMENTE PRO +I CONTRA ÎN 

CAZURILE SPECIFICE
Există un consens în a considera că principalul 

benefi ciu în abordarea HTA este reprezentat de 
diminuarea lor până la o valoare cât mai apro-
piată de cele normale, de aceea se consideră că 
nu există diferenţe semnifi cati ve din punctul de 
vedere al capacităţii diverselor clase terapeuti ce 
de a reduce valorile tensionale, astf el că toate 
pot fi  considerate potrivite pentru iniţierea 
terapiei HTA.

Dar, pe de altă parte, se consideră că atâta 
ti mp cât diagnosti cul de HTA, deşi susţinut pe 
date manometrice, este „vârful“ unei constelaţii 
metabolice, ceea ce impune „lovirea“ cât mai 
multor ţinte din această constelaţie cu o singură 
armă, ceea ce impune găsirea celor mai potrivite 
efecte pleiomorfe ale fi ecărei clase terapeuti ce 
pentru fi ecare caz specifi c. 

Este cunoscut faptul că fi ecare clasă tera-
peuti că este caracterizată de benefi cii supli men-
tare/efecte adverse în condiţii clinice specifi ce, 
astf el că nu mai este de actualitate o abordare în 
trepte.

Pe de altă parte, epoca „evidence based me-
dicine“ trebuie să devină tot mai mult orientată 
de judecata clinică, de experienţa fi ecărui medic 
ce decide actul terapeuti c spre benefi ciul 
maximal al pacienţilor. 

Beta-blocantele
Alegerea lor ca medicaţie de primă intenţie 

este, poate mai mult ca oricând, subiect de 

dezbatere; de la negare evidentă (140, 141) şi 
afi rmaţii că efi cacitatea este egală cu placebo 
nul terapeuti c, negati vism datorat în mare mă-
sură efi cacităţii reduse a Atenololului (multă 
vreme cel mai uti lizat beta-blocant); actualmente 
au apărut noi argumente care le susţin uti lizarea 
(46-51).

Capacitatea de reducere a TA nu pare a fi  
inferioară altor clase terapeuti ce (52, 53).

Nu există însă nici un dubiu că acestea, ca şi 
diureti cele, dar în special în asociere, au efecte 
metabolice negati ve, care nu trebuie uitate, în 
special în condiţiile actuale, când „tsunami“-ul 
reprezentat de „diabezitate“ ameninţă o decizie 
terapeuti că care nu ia în consideraţie acest 
element esenţial va putea fi , pe bună dreptate, 
imputată medicului care, din comoditate sau 
indolenţă nu este la curent cu datele ş  inţifi ce 
actuale şi va avea această opţiune perdantă 
(pe termen mediu/lung) pentru pacienţii săi.

O menţiune specială trebuie făcută pentru 
beta-blocantele vasodilatatoare: carvedilol, ne-
bivolol, celiproplol care nu sunt însoţiţi de multe 
dintre efectele negati ve ale altor reprezentanţi 
ai clasei.

Nebivololul, de exemplu are efecte meta bo-
lice similare cu ale unui IECA şi respecti v ame-
liorează sensibilitatea la insulină, studiul 
SENIORS (54) demonstrând o incidenţă a DZ 
similară celei induse de placebo.

Carvedilolul are efecte discrete de creştere a 
hemoglobinei glicozilate şi respecti v a deter-
minat o reducere a microalbuminuriei şi o înce-
ti nire a progresiei proteinuriei lla diabeti ci (55).

Plasarea într-un con de umbră al opţiunii 
terapeuti ce pare justi fi cată pentru beta-blo cantele 
în coordonatele actuale ale valorizării afectării 
subclinice de organ, astf el că din punctul de vedere 
al efectului benefi c asupra acesteia sunt evident 
inferioare IECA, antagonişti lor re cep torilor angio-
tensinei, antagonişti lor calcici, conform dovezilor 
perti nente existente, referitor la: reducerea HVS 
(56), creşterea IMT caroti dian (57), rigidităţii 
(sti ff ness) aorti ce (58), creşterii raportului perete-
lumen în cazul arterelor mici (59-61).

Diureticele tiazidice
Rolul pe care, de exemplu JNC 7 (20) li-l 

atribuia, ca medicaţie de primă intenţie (cvasi-
obligatoriu) este acum istorie.

Din punctul de vedere al afectăriii subclinice de 
organ, ele s-au dovedit net inferioare IECA şi AC (56, 
62, 63) cu toate că şi-au dovedit capacitatea de 
reduce toate evenimentele cardio-vasculare (64).

Sunt cunoscute de asemenea punctele slabe 
reprezentate de toleranţa redusă (65) şi respecti v, 
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ca urmare, persistenţa redusă pe terapia diure-
ti că (66, 67).

Este momentul să revenim asupra unei men-
ţiuni făcute şi în prima parte a arti colului: într-o 
savuroasă controversă în cadrul Congresului 
European de Cardiologie (Stockholm, 2010) 
referitoare la falsitatea argumentelor referitoare 
la susţinerea diureti celor ti azidice ca medicaţie 
cvasi-obligatorie de primă intenţie (JNC 7)(20) 
Franz Messerli demonstra că, de fapt, 97% dintre 
argumentele uti lizate erau obţinute cu doze de 
50 mg hidrocloroti azidă (care nu mai sunt de 
actualitate), respecti v cu clortalidonă (departe 
de a putea fi  considerată, din punctul de vedere 
al proprietăţilor farmacokineti ce, un ti azidic, aşa 
cum ar îndritui simpla structură chimică).

Dar controversele conti nuă: o recentă meta-
analiză (66) susţine doar efectul benefi c al do-
zelor mici, pe când studiul ACCOMPLISH (67) 
susţine argumentat existenţa unor dubii referi-
toare la asocierea diureti celor în cazul terapiei 
combinate.

Inhibitorii sistemului RAA
Principalele clase, reprezentate în principal 

de IECA şi de antagonişti i receptorilor angio ten-
sinei au avantajul, larg recunoscut reprezentat 
de o diminuare a numărului de cazuri de DZ nou-
apărut.

Antagoniştii calcici
Clasă cu o istorie destul de agitată (pentru 

ca, în fi nal, principalii incriminatori să le recu-
noască nevinovăţia în producerea unui relati v 
exces de evenimente coronariene) în ciuda cali-
tăţilor evidente, conti nuă să fi e considerată cea 
mai uti lă în prevenirea stroke-ului (fără însă a fi  
clar dacă au un element protector specifi c sau 
acest benefi ciu derivă dintr-un control superior 
al valorilor TA). În plus, controlul superior al 
valorilor tensionale este însoţit de o mai redusă 
variabilitate a lor între anumite limite, ceea ce 
înseamnă un „smoothness index“ favorabil, 
ceea ce are un efect benefi c asupra rigidităţii 
(sti ff ness) vaselor, sau cum se mai afi rmă, asupra 
„vârstei“ vaselor sanguine. 

Există multi ple şi recente meta-analize care 
susţin superioritatea lor din acest punct de 
vedere (68, 69, 70, 71). 

ESTE UTILĂ STABILIREA UNEI 
IERARHIZĂRI?

Atâta ti mp cât toate ghidurile evită a reco-
manda anumite clasifi cări. Dar, de exemplu, 

considerându-se că ghidurile au un rol edu ca-
ţional, ghidurile europene din 2007 (72) au for-
mulat tabele cu medicamente de preferat în 
con diţii specifi ce, indicaţii ce rămân în valoare şi 
astăzi.

Este larg recunoscut faptul că pentru un bun 
control al valorilor tensionale pentru marea majo-
ritate a hipertensivilor este necesară uti li zarea mai 
multor medicamente, din diverse clase.

Atâta ti mp cât mecanismul benefi ciului ma jor 
al terapiei HTA este reprezentat de diminuarea 
valorilor tensionale per se (72), iar pentru majo-
ritatea pacienţilor reacti vitatea la un anumit ti p de 
tratament este impredicti bilă este bine să nu se 
realizeze ierarhizări, atâta ti mp cât toate cla sele 
terapeuti ce au argumente pro şi contra (53).

O noutate în această ecuaţie, în special în 
cazul realizării unei clasifi cări bazate pe costuri, 
este reprezentată de apariţia unor generice de 
calitate, care „aruncă în aer“ vechile consideraţii 
cost-efi cienţă. 

Combinarea mai multor medicamente nu 
are la bază, la ora actuală, datele unor trialuri 
de dicate studierii lor, dar argumentele logice 
există: avantajul major pare a fi  obţinut în cazul 
pacienţilor afl aţi la grad înalt de risc, la care 
controlul cât mai rapid al valorilor tensionale 
are un efect benefi c.

Uti lizarea unor comprimate cu combinaţii în 
doze fi xe (dar pentru care există variate com-
binaţii de doze, pentru a oferi posibilitatea indi-
vi dualizării tratamentului) aduce benefi cii evi-
dente din punctul de vedere al complianţei/
ade renţei (este şti ut de mult ti mp raportul de 
inversă proporţionalitate între acestea şi nu-
mărul administrărilor/zi) (73, 74, 75, 76).

De peste 15 ani, asocierea IECA-AC prezintă 
cuplul de succes în abordarea HTA, fi ind sinergic 
nu doar prin amplifi carea efi cacităţii terapeuti ce 
în raport cu cea a fi ecărui reprezentant în parte, 
ci şi prin diminuarea reciprocă a efectelor ad-
verse (vezi în special cazul edemelor perima-
meolare). Asemenea sinergii fi ziologice şi farma-
cologice justi fi că pe deplin uti lizarea combi na ţiilor 
de reprezentanţi a clase terapeuti ce diferite. O 
recentă meta-analiză a peste 42 de trialuri (65) 
susţine că o combinaţie a 2 medicamente din 
oricare două clase determină o reducere supli-
mentară a valorilor TA în comparaţie cu dublarea 
dozelor a oricăruia dintre componente.

Mari speranţe au fost asociate dublei sau triplei 
blocade a sistemului RAA, dar la ora actuală se 
consideră că o asociere IECA-anta gonist al re cep-
torilor angiotensinei are potenţial chesti onabil de a 
genera benefi cii suplimentare, fi ind consemnate 
(ONTARGET, 77, 78) efecte adverse notabile.
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Sunt aşteptate dovezi în favoarea uti lizării 
acestei asocieri la pacienţii cu afectare renală şi 
proteinurie – o recentă meta-analiză a 49 de 
trialuri (79) a demonstrat efi cacitatea (în special 
pe termen scurt) din punctul de vedere al efec-
tului anti -proteinuric.

Aproximati v o cincime dintre pacienţii hiper-
tensivi nu pot fi  controlaţi doar prin asocierea a 
2 medicamente diferite, astf el că în cazul nece-
sităţii uti lizării unei triple terapii argumentele 
actuale susţin asocierea dintre un blocant al 
sistemului RAA, un AC şi un diureti c, bineînţeles 
în doze efi ciente.

Sub o formă extrem de concisă pot fi  pre-
zentate combinaţiile recomandate de trialurile 
notabile (şi analizele post-hoc):

IECA – diureti c (ti azidic): PROGRESS (27), • 
ADVANCE (26), HYVET (80);
IECA – AC: Syst-Eur, Syst-Eur China (81, • 
82), HOT (29), INVEST (32), ASCOT (83), 
ACCOMPLISH (67);
Anatagonist al receptorului angioten-• 
sinei – AC: (221-224);
Anatagonist al receptorului angioten-• 
sinei – diureti c ti azidic: LIFE (26), SCOPE 
(89, 90);
AC – diureti c sau beta-blocant: meta-• 
analiza WALD & col. (65), FEVER, ELSA, 
VALUE (28, 57, 91). 

STRATEGII TERAPEUTICE PENTRU 
CONDIŢII SPECIALE

Vârstnici
Un important trial, studiind persoane de 

vârsta a treia (HYVET – 80) demonstrează efectul 
benefi c al diminuării valorilor tensionale: redu-
cere cu 30% a cazurilor de stroke; reducere sem-
nifi cati vă din punct de vedere stati sti c a ICC (cu 
64%), reducerea cu 21% a evenimentelor cardio-
vasculare majore şi a deceselor de toate cauzele.

La cei de peste 80 de ani (92) şi pilot HYVET 
(93) diminuarea prin intervenţie terapeuti că 
medicamentoasă au fost urmate doar de be-
nefi cii din punctul de vedere al ameliorării mor-
bidităţii, nu şi al mortalităţii.

Dar, concluzionând, se poate spune că şi la cele 
mai înalte categorii de vârstă prin diminuarea 
fenomenelor morbide rezultă nu doar o pre lungire 
a duratei de viaţă, ci şi o ameliorare a calităţii vieţii 
în ti mpul anilor de viaţă câşti gaţi (cu menţiunea că 
afi rmaţia reprezintă ceea ce este obţinut la subiecţii 
care nu se afl ă în condiţii precare).

Se recomandă iniţierea terapiei medicamen-
toase la cei cu valori ale TAS de peste 160 mm 

Hg, cu menţiunea că decizia se va lua individual, 
de la caz la caz, diminuarea trebuie să fi e treptată 
şi atent monitorizată.

HYVET aduce dovezi în favoarea efi cacităţii 
dovedite de: diureti cele ti azidice (clasă cu me-
rite de mult recunoscute la subiecţii de vârsta a 
treia), AC (calităţi superioare în diminuarea frec-
venţei stroke-ului), blocanţi ai receptorului 
angio tensinei, IECA, beta-blocante.

O recomandare făcută încă cu oarecare pru-
denţă: în situaţiile în care este de prevăzut/se 
dovedeşte că tratamentul va fi  bine suportat se 
recomandă iniţierea terapiei medicamentoase 
şi la valori ale TAS de peste 140 mm Hg.

Putem afi rma că referirile în cazul pacienţilor 
de vârsta a treia sunt predominante pentru va-
lorile TAS deoarece la această categorie de 
vârstă se constată cea mai înaltă frecvenţă a HTA 
sistolice izolate.

Este evident că pentru recomandări ferme 
sunt necesare noi trialuri dedicate în mod parti -
cular acestei categorii de vârstă.

Diabetici 
Există la ora actuală sufi ciente date care 

susţin că, pe lângă faptul că este şi difi cil, şi cos-
ti sitor a diminua valorile TA sub 130/85 mm Hg 
(94), la ora actuală nu există argumente care să 
susţină benefi cii suplimentare ca urmare a unei 
asemenea scăderi.

Pe de altă parte, nu există încă argumente 
solide care să susţină iniţierea terapiei medica-
mentoase la cei cu valori high normal.

Ati ngerea valorilor opti male: 130/85 este 
însă un scop de ati ns: studiile ADVANCE (95) şi 
RENAAL (96) aduc argumente clare în sensul 
benefi ciului din punctul de vedere al diminuării 
incidenţei microalbuminuriei şi respecti v pro-
teinuriei, un bun control al valorilor tensionale 
la diabeti ci (în special cei cu DZ ti p 2) consti tuind 
şi o uti lă măsură de prevenţie primară faţă de 
nefropati a diabeti că (97, 98, 99).

Este un fapt de mult recunoscut că practi c 
toate complicaţiile microvasculare (100), cu ex-
cepţia neuropati ei (101), ale DZ au o strânsă 
relaţie cu valorile TA, ceea ce subliniază im por-
tanţa cvasi-egală a unui control opti mal al va-
lorilor TA cu cel al glicemiei. 

Combinaţia Indapamidă – Perindopril este 
susţinută de concluziile studiului ADVANCE (26): 
ameliorare cu aproximati v o cincime a devenirii 
din punctul de vedere al afectării renale, pe 
toate end-point-urile respecti ve (proteinurie, 
micro albuminurie, dublarea creati ninemiei se-
rice, necesitatea insti tuirii dializei sau a re-
curgerii la transplant).
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O altă combinaţie recomandată la cei cu DZ 
ti p 2 este cea reprezentată de AC – IECA: studiul 
ACCOMPLISH (102) (superioritate demonstrată 
în cazul a 60% dintre cei 11.000 de indivizi).

Speranţele că o blocare duală a sistemului 
RAA (studiul ONTARGET, 77, 78) ar aduce be-
nefi cii suplimentare au fost parţial infi rmate: s-a 
constatat o reducere semnifi cati vă a proteinuriei, 
dar prognosti cul cardio-vascular nu a fost infl u-
enţat semnifi cati v, iar necesitatea apelării la dia-
liză şi dublarea creati ninemiei au determinat 
atenţionări precaute: uti lizarea mult mai res-
trânsă, în cazuri speciale şi sub strânsă moni-
torizare a funcţiei renale.

La diabeti cii hipertensivi la care dializa a de-
venit necesară, chiar diminuări moderate (4,5/2,3 
mm Hg) ale valorilor tensionale sunt urmate 
(argumentele sunt susţinute de o meta-analiză: 
103) de benefi cii impresionante: redu cere cu 29% 
a evenimentelor cardio-vasculare, respecti v cu 
20% a mortalităţii de indiferent ce cauză.

Afectarea cerebro-vasculară (stroke şi AIT)
Pe baza datelor actuale se poate afi rma că 

diminuarea valorilor TA la cei cu evenimente 

cerebro-vasculare anterioare, deci în prevenţie 
secundară, este indubitabil uti lă (studiul 
PROGRESS: 27), încă nu poate fi  susţinută de 
argumente solide necesitatea tratamentului 
medicamentos la cei cu valori high normal. 

Din punctul de vedere al evoluţiei disfuncţiei 
cogniti ve şi a demenţei intervenţia terapeuti că 
a avut doar un impact nesemnifi cati v (vezi refe-
ririle la importanţa examinării imagisti ce: RMN 
cerebral pentru decelarea afectării subclinice 
de organ, ceea ce ar plasa subiecţii chiar de la 
diag nosti carea HTA într-o categorie superioară 
de risc). 

Boala coronariană şi insufi cienţa cardiacă
Poate că cea mai importantă dovadă în 

susţinerea fenomenului în formă de J, asociat 
diminuării excesive a TAS, este adusă de creş-
terea incidenţei evenimentelor cardio-vas cu  lare 
la cei la care au fost ati nse valori de sub 130 mm 
Hg.

Încheiem cu speranţa că datele prezentate 
vă vor fi  de folos, întru benefi ciul pacienţilor 
dumneavoastră. 
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