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REZUMAT
Hipertensiunea arterială este cel mai important factor de risc global pentru mortalitate, fi ind responsabilă 

de 9,4 milioane de decese în 2010. Hipertensiunea arterială are o prevalenţă mare în rândul populaţiei, mai 
ales la adulţi şi vârstnici, ajungând la cei de peste 75 ani la 80%. Hipertensiunea arterială rezistentă este o 
afecţiune cu o prevalenţă de 13% din pacienţii hipertensivi din Europa şi este considerată un factor de risc 
cu implicaţii medicale majore în apariţia sindroamelor coronariene acute, cu forma cea mai gravă – infarctul 
miocardic acut, ca şi în apariţia accidentului vascular cerebral, ambele cu implicaţii socio-economice majore. 

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, tratament minim invaziv, denervare renală, 
Symplicity HTN-3

ABSTRACT
Arterial hypertension is the leading risk factor for global mortality, being responsible for 9.4 million 

deaths in 2010. Arterial hypertension has a high prevalence in the population, especially in the adults and 
the elderly, reaching those over 75 years 80%. Resistant hypertension in Europe has a prevalence of 13% in 
hypertensive patients and is considered a major risk factor in the occurrence of acute coronary syndromes, 
the most serious type being the acute myocardial infarction, and for the occurrence of stroke, both with ma-
jor socio-economic implications.
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Hipertensiunea arterială este cel mai impor-
tant factor de risc global pentru mortalitate, 
fi ind responsabilă de 9,4 milioane de decese în 
2010. Hipertensiunea arterială are o prevalenţă 
mare în rândul populaţiei, mai ales la adulţi şi 

vârstnici, ajungând la cei de peste 75 de ani la 
80%. Hipertensiunea arterială rezistentă este o 
afec ţiune cu o prevalenţă de 13% dintre pacienţii 
hi pertensivi din Europa şi este considerată un 
factor de risc cu implicaţii medicale majore în 
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apariţia sindroamelor coronariene acute, cu for-
ma cea mai gravă – infarctul miocardic acut, ca 
şi în apariţia accidentului vascular cerebral, am-
bele cu implicaţii socio-economice majore. 

Hipertensiunea arterială poate fi  clasifi cată 
în primiti vă şi secundară. Un procent de 80-90% 
dintre pacienţi prezintă hipertensiune arterială 
primiti vă sau esenţială, care este determinată 
atât de multi pli factori geneti ci, cât şi de fenoti p. 
O diferenţiere a hipertensiunii arteriale esenţiale 
se poate face între subti pul hemodinamic, cu hi-
pertensiune sistolo-diastolică la ti neri şi subiecţii 
de vârstă medie şi hipertensiunea sistolică izo-
lată la vârstnici. Hipertensiunea sistolică izolată 
este datorată calcifi cării arterelor mari, de con-
ductanţă, prin degenerarea ateroscleroti că ce 
apare odată cu vârsta.

Pacienţii diagnosti caţi cu hipertensiune arte-
rială sunt trataţi iniţial medicamentos; prin ur-
mare, numai cei cu hipertensiune arterială re-
zistentă la tratamentul medical opti m vor putea 
benefi cia de tratamentul minim invaziv prin de-
nervare renală. Primul pas în calea către de-
nervarea renală a unui pacient hipertensiv ţine 
de diagnosti carea hipertensiunii arteriale rezis-
tente. Aceasta se determină prin monitorizare 
conti nuă a tensiunii arteriale pentru 24-48 de 
ore, reevaluarea tratamentului medicamentos 
şi a combinaţiilor de medicamente, precum şi 
eva luarea aderenţei la tratament cu eliminarea 
pacienţilor pseudorezistenţi. 

În mod normal, pacienţii fără hipertensiune 
arterială secundară, cu TA > 140/90 mmHg, în 
ciuda tratamentului cu 3-4 anti hipertensive, se 
califi că pentru denervarea renală. Diametrul ar-
terelor renale trebuie să fi e > 4 mm şi e de pre-
ferat ca artera renală să fi e unică, fără ramuri 
polare separate. În studii preliminare, ablaţia 
ner voasă renală reduce acti vitatea simpati că re-
nală, ducând la scăderea secreţiei de norepine-
frină serică totală.

Tehnica denervării renale este mai selecti vă 
decât cea chirurgicală propusă în 1950. Faptul 
că acti vitatea nervoasă simpati că şi hipersecreţia 
de norepinefrină renală sunt ridicate la pacienţii 
hipertensivi susţine necesitatea denervării rena-
le ce uti lizează ablaţia prin radiofrecvenţă intuită 
de Rasler. Sistemul presupune un cateter de 
ablaţie similar cu cel de ablaţie în aritmii şi o 
sursă de radiofrecvenţă, energia uti lizată în 
această procedură de ablaţie fi ind de 5-8 watt . 
Având în vedere faptul că denervarea renală a 
intrat în practi că acum 4-5 ani, cu un puternic 
impact poziti v în Europa, este de menţionat că 
primul studiu Symplicity HTN-1 a fost publicat în 

Lancet în 2009, înrolarea primului pacient având 
loc în iunie 2007 în Australia. Reducerea valorilor 
tensiunii arteriale s-a produs în ti mp, un pacient 
fi ind denumit responder dacă prezintă o scădere 
a valorii tensiunii arteriale sistolice ≥ 10 mmHg. 
Concluziile acestui studiu au menţionat că mag-
nitudinea răspunsului clinic este semnifi cati v şi 
susţinut în cei 3 ani de urmărire. 

Al doilea studiu Symplicity HTN-2, publicat 
tot în Lancet în 2010 (1), a avut ca scop de-
monstrarea efi cienţei denervării renale în re du-
cerea tensiunii arteriale la pacienţii cu hiper ten-
siune necontrolată într-un trial clinic controlat, 
prospecti v şi randomizat. Au fost incluşi 106 pa-
cienţi randomizaţi 1:1 cu tratament prin dene r-
vare renală vs control şi s-a desfăşurat în 24 cen-
tre de excelenţă din Europa, Australia şi Noua 
Zeelandă. Pacienţii au fost urmăriţi la 6 luni şi la 
12 luni. Concluzia principală a fost că 84% din 
pacienţii trataţi cu denervare renală au avut 
drept consecinţă reducerea tensiunii arteriale 
sistolice cu ≥ 10 mmHg, iar 10% din pacienţii tra-
taţi cu denervare renală nu au răspuns la tra-
tament. Urmărirea tardivă (la 12 luni) a arătat că 
la pacienţii cu tensiunea arterială sistolică ≥160 
mmHg la 6 luni, reducerea acesteia s-a produs 
cu -24/-8 mmHg.

În prezent, trialul clinic Symplicity, în curs de 
desfăşurare, urmăreşte peste 5.000 pacienţi cu 
multi ple indicaţii, în care sunt implicate studiul 
Symplicity HTN-3 din SUA, ce va fi  urmat de un 
registru post-market, registrul global Symplicity 
(pe regiuni), studii pentru exti nderea indicaţiilor 
(pe regiuni), precum şi studii pilot de indicaţii 
noi (aprobate pe regiuni) ce va fi  urmat de 

FIGURA 1. Confi guraţia cateterului ghid cu două curbe 
pentru încanularea arterelor renale
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Symplicity HF – efectul la pacienţii cu insufi cienţă 
cardiacă.

La începutul acestui an, studiul SYMPLICITY 
HTN-3 (2), desfăşurat în 97 de centre, nu susţine 
pe deplin efi cienţa acestei tehnici la doar 6 luni 
după procedură, urmând ca studiul să se des fă-
şoare pe o perioadă de 5 ani.

FIGURA 2. Modul de a efectua denervarea din distali-
tate către proximitate

Pe baza trialurilor existente, Fundaţia Cole-
giu lui American de Cardiologie a efectuat un 
model de cost-efi cienţă a uti lizării noii metode 
terapeuti ce în comparaţie cu standardul de în-
grijire al acestor pacienţi, exti ns pe 10 ani, în 
care se iau în considerare atât cheltuielile de în-
grijire ale hipertensiunii arteriale rezistente, cât 
şi a complicaţiilor acesteia şi evoluţia lor în cei 
10 ani; modelul sugerează că, deşi iniţial efec-
tuarea denervării renale presupune costuri mai 
mari de tratament, efectuarea acestei metode 
devine o strategie atât în reducerea cost-efi -
cienţei pe următorii 10 ani pentru tratarea hi-
per tensiunii arteriale rezistente, cât şi pentru 
scăderea morbidităţii şi mortalităţii cardiovascu-
lare pe aceeaşi perioadă. (3)

La momentul actual, în Romania, pacienţii cu 
hipertensiune arterială rezistentă reprezintă 
aproximati v 12% din hipertensivi şi sunt trataţi 
cu asocieri de medicamente cu costuri sub stan-
ţiale, cu vizite frecvente la medic, datorate unui 
control slab al valorilor tensionale.
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