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REZUMAT
Rinichiul ocupă rolul central  în patogeneza HTA. Viitorul unei terapii corecte a HTA este reprezentat de 

terapia personalizată legată de sensibilitatea la sare, capacitatea natriuretică şi variaţiile volemice. 
Obiective. Demonstrarea importanţei regimului sodat în hipertensiunea arterială esenţială prin 

modifi carea unor parametri ecocardiografi ci şi sublinierea celui mai important mecanism de reglare a 
tensiunii arteriale de către rinichi, reprezentat de natriureza de presiune cu evidenţierea unor corelaţii între 
nivelul natriurezei şi tensiunea arterială sau regim. 

Material şi metodă. Am realizat un studiu prospectiv deschis, în Clinica Nefrologie, Spitalul Clinic de 
Urgenţă „Sfântul Ioan“, pe 200 de bolnavi cu hipertensiune arterială esenţială gradele 1 şi 2, la care s-au 
urmărit nivelul TA şi al natriurezei în funcţie de ingestia de sare, variabilitatea valorilor tensionale în 
funcţie de natriureză, modifi cările ecocardiografi ce în funcţie de nivelul ingestiei de sare şi de natriurezele 
corespunzătoare spontane. 

Concluzii. Rezultatele obţinute subliniază importanţa determinării natriurezei pentru stabilirea tipului 
de sensibilitate la sare al fi ecărui individ, a determinării corelaţiilor între natriureză şi valorile tensionale 
pentru stabilirea nivelului afectării capacităţii natriuretice şi a determinării debitului cardiac pentru 
stabilirea oportunităţii indicaţiei de diuretic ca primă linie de tratament.

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, natriureză, debit cardiac, sensibilitate la sare

ABSTRACT
The kidney is the central pivot in the pathogenesis of hypertension. The future belongs to the personalized 

therapy of hypertension, related with the salt-sensitivity, natriuretic capacity and also with the volemic 
variations. 

Objectives. Demonstrating the importance of sodium diet in essential hypertension by altering echocar-
diographic parameters and underlining the most important mechanism for blood pressure regulating by 
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kidney, represented of pressure natriuresis with revealing a correlation between level of natriuresis and 
blood pressure natriuresis and diet. 

Method. We performed a prospective open study in Nephrology Department of „St. John“ Emergency 
Hospital, on 200 patients with essential hypertension stages 1 and 2 and we monitored the blood pressure 
values and natriuresis level according to salt intake, variability of blood pressure according to natriuresis 
and echocardiographic changes depending on the level of salt intake and of appropriate spontaneous natri-
uresis. 

Conclusions. The results demonstrate the importance of measuring natriuresis to prove the type of salt-
sensitivity of each patient, determining correlations between natriuresis and blood pressure values in as-
signing the level of natriuretic capacity disorder, cardiac output determination for establish indication for 
diuretic as fi rst-line treatment.
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INTRODUCERE
Hipertensiunea arterială esenţială este cauza 

principală de mortalitate şi morbiditate în în-
treaga lume, cu frecvenţă în conti nuă creştere 
mai ales în ţările industrializate, datorită mijloa-
celor moderne de tratament şi creşterii duratei 
de viaţă a pacienţilor cu afecţiuni cardiovascu-
lare. Având în vedere sensibilitatea la sare şi de-
ter minismul geneti c al capacităţii natriureti ce, 
ca şi importanţa jocurilor volemice, a natriurezei 
de presiune, a capitalului geneti c individual, ri-
ni  chiul ocupă un loc central în patogeneza HTA 
(1-5). În plus, adăugarea factorilor neurogeni, 
en  do crini şi umorali şi a reacti vităţii cardiovascu-
lare susţin  încă „teoria mozaicului“ a patogenezei 
hi pertensiunii arteriale lansată de Page  în 1960. 
Nu se cunoaşte încă secvenţa intervenţiei aces-
tor factori, fi ecare dintre ei putând iniţia creşte-
rea tensională, menţinută apoi prin intrarea în 
joc a celorlalţi, într-o ordine variabilă. Aceasta 
ne oferă multi ple posibilităţi de tratament, ac-
ţionând la nivelul a diferite verigi ale acestui lanţ 
vicios în care rolul central este jucat de rinichi – 
cauză şi victi mă a hipertensiunii arteriale (6), ur-
mând ca viitorul unei terapii corecte a HTA să fi e 
reprezentat de terapia personalizată, pe baza 
datelor individuale, până atunci studiile clinice 
oferind doar soluţii de moment (7-9).

OBIECTIVUL STUDIULUI 
• demonstrarea importanţei regimului so-

dat în hipertensiunea arterială esenţială 
(va lori tensionale) prin modifi carea unor 
parametri ecocardiografi ci (debit cardiac – 
DC şi fracţie de ejecţie – FE). 

• sublinierea celui mai important mecanism 
de reglare a tensiunii arteriale de către ri-
nichi, reprezentat de natriureza de presi-
une, ca şi evidenţierea unor corelaţii între 

nivelul natriurezei şi tensiunea arterială 
sau nivelul natriurezei şi regim.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul pe care l-am efectuat a fost de ti p 

pros  pecti v deschis, în Clinica Nefrologie a Spita-
lului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, pe un nu-
măr de 200 bolnavi cu hipertensiune arterială 
esenţială, cu vârste cuprinse între 30 şi 55 ani. El 
a inclus bolnavi încadraţi în gradele 1 și 2 după 
Ghidul ESH/ESC 2013 (10), cu hipertensiune ar-
terială fără cauză secundară demonstrată, com-
plianţi la tratament și controalele periodice. S-au 
exclus bolnavii de peste 55 ani, pentru a exclude 
hipertensiunea arterială de elasti citate, ca și cei 
cu insufi cienţă renală cronică, insufi cienţă ven-
triculară stângă, insufi cienţă cardiacă conges-
ti vă, valvulopati i semnifi cati ve hemodinamic, 
bol navii cu accidente vasculare cerebrale în an-
te cedente sau accidente coronariene majore, 
bolnavi cu pusee de hipertensiune arterială și 
fe mei la vârstă ferti lă afl ate în tratament cu anti -
concepţionale orale.

Evaluarea pacienţilor a cuprins: anamneza 
(ur  mărind elemente ale sti lului de viaţă: dieta 
hiposodată sau normosodată), examenul clinic 
(va lori tensionale, stare de nutriţie evaluată prin 
indicele de masă corporală), examene para cli-
nice (natriureză, ecocardiografi e, ecografi e re-
nală cu examen Doppler). Ecocardiografi a a eva-
luat debitul cardiac, fracţia de ejecţie și une le 
elemente de hipertrofi e ventriculară stângă (gro-
simea pereţilor ventriculului stâng și dimen si-
unea cavităţilor). 

Debitul cardiac a fost măsurat prin metoda 
volumetrică.

Debitul cardiac = debitul sistolic X frecvenţa 
cardiacă, unde:

Debitul sistolic (DS) = VTD VS – VTS VS
VTD VS = Volumul telediastolic al ventricu-

lului stâng
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VTS VS = Volumul telesistolic al ventriculului 
stâng

Valorile normale ale debitului cardiac sunt: 
3,8+/-0,9 l/min sau 2,2+/-0,5 l/min/m2 

Fracţia de ejecţie (FE) a fost determinată fo-
losind măsurarea volumelor prin metoda Simpson 
modifi cată.

inversă,  în sensul că la valori tensionale mari co-
respund natriureze mici și invers (există o co re-
laţie Pearson negati vă foarte bună între cele 
două variabile: R= -0,781), singura diferenţă 
con stând  în valorile diferite ale natriurezei  în 
func ţie de regim, iar distribuţia bolnavilor res-
pec tă două straturi. Guyton a fost primul care a 
defi nit fenomenul natriurezei de presiune, ob-
servând că, în mod normal, la o creştere de pre-
si une, rinichiul răspunde printr-o creştere a eli-
minărilor de sodiu, iar la individul hipertensiv, 
excreţia de sodiu este disproporţionat de mică 
în raport cu nivelul TA. El a făcut aceste aprecieri 
trasând curba natriurezei de presiune în relaţie 
cu tensiunea arterială, pe rinichiul izolat, la în-
căr carea treptată cu sodiu. La aport de sodiu 
ten siunea arterială creşte, iar eliminarea de apă 
şi sare creşte şi ea până când va readuce valorile 
TA la un punct de echilibru. Acest punct de echi-
libru este mai mic în cazul normotensivilor şi 

 V telediastolic-V telesistolic

V telediastolic
X 100Fracţia de ejecţie % =

Valorile normale ale fracţiei de ejecţie sunt: 
59+/-6% la bărbaţi și 58+/-7% la femei.

Bolnavii au fost împărţiţi în trei loturi, în func-
ţie de regimul sodat urmat: 

A. Bolnavi care respectă regimul hiposodat.
B. Bolnavi care au urmat regim alimentar nor-

mosodat. 
C. Bolnavi care n-au putut preciza ti pul de re-

gim urmat.
S-a urmărit în toate loturile: 
• nivelul TA şi al natriurezei în funcţie de in-

gesti a de sare; 
• variabilitatea valorilor tensionale în func-

ţie de natriureză; natriureza a fost măsu-
rată din urina/24 ore;

• modifi cările ecocardiografi ce (debitul car-
diac, fracţia de ejecţie) în funcţie de ni ve-
lul ingesti ei de sare (regimul sodat urmat). 

Pentru analiza stati sti că am folosit pro gra-
mele: Epi Info 3.5.1, Excel și SPSS 15, iar datele 
obţinute au fost exprimate ca valori medii ± de-
viaţia standard. Am folosit teste parametrice, 
non-parametrice, teste de comparaţie multi plă 
și metode de corelaţie.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
1. Asocierea regim sodat-valori tensionale 

(Fig. 1, 2) a subliniat legătura de ti p cauză-efect 
între aportul de sare și hipertensiunea arterială, 
în sensul că bolnavii care au urmat regim hi po-
sodat au avut valori tensionale mai mici com pa-
rati v cu cei care au urmat regim normosodat sau 
nu au putut preciza ti pul regimului. Între valorile 
TA ale loturilor B (regim 2) și C (regim 3) nu au 
existat diferenţe semnifi cati v stati sti ce (p_value 
= 0,553 ANOVA), probabil pentru că ma joritatea 
celor care au declarat regim ne pre cizat urmează, 
de fapt, regim normosodat.

2. Asocierea regim sodat-natriureză (Fig. 3) 
a evidenţiat natriureze mai mici pentru bolnavii 
care au urmat regim hiposodat faţă de cei cu re-
gim normosodat și neprecizat.

3. În ceea ce privește variabilitatea valorilor 
tensionale în funcţie de natriureză pe fi ecare 
lot luat în parte (Fig. 4, 5), se observă o variaţie 

FIGURA 1. Valorile medii TAS în funcţie de regim

FIGURA 2. Valorile medii TAD în funcţie de regim

Box Plot pentru mediile TAS la momentul 1 în funcţie de regimul sodat

Box Plot pentru mediile TAD la momentul 1 în funcţie de regimul sodat

Regim sodat

Regim sodat
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mai sus situat (ca valoare tensională) în cazul hi-
pertensivilor, iar curba este deplasată la dreapta 
sau aplati zată în cazul hipertensiunii. Studiul 
nos  tru a apreciat corelaţia între valorile tensio-
nale şi nivelul natriurezei la hipertensivi de stadii 
diferite afl aţi în punctul de echilibru, înainte de 
iniţierea tratamentului şi în condiţii normale, 
fără încărcare cu sodiu.

Distribuţia bolnavilor pe două straturi în fi e-
care lot s-a datorat sensibilităţii la sare: cei cu 
na triureze mari şi tensiuni mici au fost cei cu re-
zistenţă la sare (SR), iar cei cu tensiuni mari şi 
na triureze mici au fost cei cu sensibilitate la sare 
(SS).

4. Analiza comparati vă a debitelor cardiace 
în funcţie de regimul sodat urmat (Fig. 6) nu a 
arătat diferenţe semnifi cati v stati sti ce (p_value 
= 0,3139 ANOVA). 

Întrucât ne-am fi  aşteptat la debite cardiace 
semnifi cati v mai mari pentru regimurile nor mo-
sodat şi neprecizat decât pentru regimul hipo-
sodat, am reanalizat loturile şi am constatat că 
în cadrul regimurilor normosodat şi neprecizat, 
spre deosebire de regimul hiposodat, există şi 
bolnavi cu hipertrofi e cardiacă excentrică, ceea 
ce duce la scăderea debitului cardiac şi a fracţiei 
de ejecţie cu afectarea în minus a mediei debi-
telor cardiace pe regimurile 2 şi 3. Excluzând pa-
cienţii cu HVS excentrică, debitul cardiac cores-
punzător regimurilor 2 + 3 a fost ușor mai mare 
(la limita de semnifi caţie stati sti că: p_value = 
0,0567 ANOVA) decât debitul cardiac cores pun-
zător regimului hiposodat (Fig. 6), ceea ce arată 
că acesta este legat  într-adevăr de volemie, care 
ţine la rândul său de aportul sodat, însă aceasta 
nu este o legătură de ti p cauză-efect datorită 
altor infl uenţe exercitate asupra debitului car-
diac și reprezentate de hipertrofi a de ventricul 
stâng și funcţia sistolică a acestuia. Există nume-
roase studii clinice în care aportul de sare a fost 
corelat poziti v cu hipertrofi a ventriculară stângă 
(11-14), din toate acestea rezultând infl uenţa 
mul ti   direcţională a regimului sodat asupra debi-
tului cardiac (prin intermediul volemiei, dar şi 
prin intermediul hipertrofi ei ventriculare stângi).

5. Analiza comparati vă a fracţiilor de ejecţie 
în funcţie de regimul sodat urmat (Fig. 7) nu a 
arătat diferenţe semnifi cati v stati sti ce (p_value 

FIGURA 3. Valorile medii pentru natriureză în funcţie de regim

FIGURA 4. Corelaţia TAS/natriureză în funcţie de regim 

Box Plot pentru mediile natriurezei la momentul t1 în funcţie de regimul sodat

Regim sodat
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= 0,3516 Kruskal-Wallis), demonstrând că aceasta 
nu este un indicator fi del al volemiei (la rândul 
ei dependentă de regimul sodat) şi, pe de altă 
parte, datorită bolnavilor cu hipertrofi e ventri-
culară stângă excentrică ce au fracţii de ejecţie 
mai mici decât normalul, prin insufi cienţa ventri-
culară stângă şi care scad valoarea medie a frac-
ţiei de ejecţie pentru regimurile 2 şi 3.

CONCLUZII
Rezultatele obţinute subliniază importanţa 

in  troducerii în protocolul de evaluare al pa cien-
tului hipertensiv:

FIGURA 5. Corelaţia TAD/natriureză în funcţie de regim, înainte de tratament

FIGURA 6. Debitele cardiace medii în funcţie de regim

FIGURA 7. Fracţiile de ejecţie medii în funcţie de regim

Box Plot pentru mediile debitului cardiac în funcţie de regimul sodat

Box Plot pentru mediile fracţiei de ejecţie în funcţie de regimul sodat
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• a determinării natriurezei pentru sta bil i-
rea ti pului de sensibilitate la sare al fi e-
cărui individ, ceea ce ar ajuta în ale gerea 
ti pului de anti hipertensiv folosit în trata-
mentul ulterior;

• a determinării corelaţiilor între natriu-
reză şi valorile tensionale pentru stabi li-
rea nivelului afectării capacităţii natriu-
re  ti ce şi, implicit, a ti pului de sensibilitate 
la sare, dar şi a gradului acestei sensi bili-
tăţi, unii indivizi fi ind mai sensibili decât 
alţii, iar presiunea arterială devenind de 

obi cei mai sensibilă pe măsura înaintării 
în vârstă. Aceste corelaţii ar ajuta şi ele la 
personalizarea tratamentului hiperten si-
unii arteriale;

• a determinării debitului cardiac la explo-
rarea ecocardiografi că de ruti nă a pacien-
tului hipertensiv pentru clasifi carea ti pu-
lui de hipertensiune în normovolemică şi 
hipervolemică, ceea ce ar ajuta la stabi-
lirea oportunităţii indicaţiei de diureti c ca 
primă linie de tratament.
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